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Hva er ForBedring?

- Forbedring er den 
samordnede medarbeider-
og  pasientsikkerhets-
undersøkelse som 
gjennomføres årlig i alle 
landets helseregioner 

• Gir informasjon om 
hvordan arbeidsforholdene 
oppleves

• Er en av de viktigste 
tilbakemeldingsarenaene vi 
har knyttet til kontinuerlig 
forbedring av vårt 
arbeidsmiljø og 
samhandlingskultur

God pasientsikkerhet og godt arbeidsmiljø påvirker hverandre, og bør sees i  sammenheng



Svarprosent ForBedring 2022

• Svarprosent-løsningen på 
intranettet ga oversikt over 
svarprosenten i 
undersøkelsesperioden

• Svarprosenten i år endte på 
hele 93 %



Hva er arbeidsmiljø? 

• Arbeidsmiljø handler om arbeidet, altså først og 
fremst om det vi gjør på jobben

• Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man 
organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet

• Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, 
jobbengasjement og virksomhetenes resultater og 
produktivitet

Kilde STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)

https://stami.no/hva-er-arbeidsmiljo/


Dette viser forskning er viktig for alle arbeidsplasser:

• God organisering og planlegging av arbeidet – klare roller.  Å stå i en 
arbeidssituasjon over tid hvor ansvarsforholdet og rollene er uavklart, er belastende 
for den enkelte og for arbeidsmiljøet.

• Balanse mellom krav i jobben og mulighet for kontroll over egen arbeidssituasjon. 
Dette bidrar til mer engasjement, jobbtilhørighet og effektive arbeidsprosesser.

• Balanse mellom innsats og belønning. Å få anerkjennelse, tilbakemeldinger, og 
positiv oppmerksomhet for den jobben man gjør, betyr mye for arbeidsmiljøet.

• Rettferdig og støttende lederskap. Lederskap som gir tillit og ansvar, men også 
ressurser og muligheter til å løse oppgavene er en viktig faktor i arbeidsmiljøet.

• Forutsigbarhet når rammebetingelser endres. Ved omstillinger er det viktig med 
størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte.

Kilde STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)

Disse faktorene kan ses i 
sammenheng med resultatene 
i det lokale 
oppfølgingsarbeidet



Temaer Sykehuspartner totalt 5 siste år
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Arbeidsbelastning 

Faglig utvikling

Engasjement

Skår på utvalgte spørsmål på temaene:



Sammendrag overordnede resultater 2022
Resultatene indikerer at arbeidsmiljøet oppleves 
tilfredsstillende: 

• Alle temaer indikerer tilfredsstillende nivå med skår over 70 

• Det ses en lik eller litt høyere skår enn 2021 på alle temaer, men 
endringen er ikke signifikant. 

• På tema «Psykososialt arbeidsmiljø», «toppleders rolle i 
sikkerhetsarbeidet», «Fysisk miljø», og «pandemi» skårer vi 
blant de topp 15% i foretaksgruppen.

• Underspørsmålet «arbeidsoppgavene mine engasjerer meg», 
viser en  høy skår på 87

Forbedringsområder: 

• «Arbeidsforhold»  viser en skår på 73

• Underspørsmål som viser lav skår:

• «Arbeidsbelastningen min er passe stor» viser skår på 67 

• «Jeg får tilstrekkelig opplæring og veiledning» viser skår på 
74, og «Jeg har fått utvikle meg faglig til tross for 
smittevernstiltakene» viser skår på 67

• «Samarbeid med andre enheter» viser skår på 69

Anbefaling:
• Vi ser at det er noe variasjon i skår mellom ulike VO. Det er viktig å se på trend og skår for eget VO og gjøre nødvendige 

tiltak for å opprettholde og forbedre et godt arbeidsmiljø. 
• På bakgrunn av årets resultater anbefales at tema «opplevd arbeidsbelastning» og samhandling med andre enheter får 

ekstra oppmerksomhet i årets oppfølging.



Tidsplan for rapportering og oppfølging 

Rapportutsending til 
direktører

24. mars

Rapportutsending til 
øvrige ledere etter 

ledergruppebehandling

8. april

Publisering av rapporter 
på alle organisasjonsnivå 

samt ledergrupper på 
intranettet 8. april

Oppfølgingsarbeid 

i perioden 

8.april til 1.juli  



Vedtak

Styret tar resultatet fra medarbeiderundersøkelsen 2022 til 
orientering. 


