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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon 

Saken omhandler resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse ForBedring i Sykehuspartner HF. 
97% av de ansatte svarte på undersøkelsen, noe som indikerer høyt engasjement og at 
medarbeidere ønsker å bidra til arbeidsmiljøutvikling og kontinuerlig forbedring.  
 
I en tid som har vært utfordrende for organisasjonen, er det gledelig å se at Sykehuspartner HF 
overordnet har et godt arbeidsmiljø og fremgang på nesten samtlige hovedområder. 
Administrerende direktør har bedt om at samhandling på tvers og balanse mellom jobbkrav og 
ressurser vektlegges i årets oppfølgingsarbeid.  
 
En viktig del av arbeidet med medarbeiderundersøkelsen er det lokale oppfølgingsarbeidet i den 
enkelte organisasjonsenhet.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering. 
 
 
2. Faktabeskrivelse  

 
ForBedring er den nasjonale, samordnede medarbeider- og pasientsikkerhetsundersøkelsen som 
gjennomføres i alle helseforetak i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført i Sykehuspartner HF i 
perioden 30. januar til 27. februar med en svarprosent på 97 %. Undersøkelsen kartlegger ulike 
sider av arbeidsmiljøet, og er en tilbakemeldingsarena for arbeidsmiljøutvikling og kontinuerlige 
forbedring. Resultatene skal brukes til lokalt forbedringsarbeid. 
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Overordnet viser undersøkelsen at Sykehuspartner HF har et tilfredsstillende arbeidsmiljø på alle 
undersøkelsens temaer med en skår på 70 og høyere. Det er gledelig å se at Sykehuspartner HF i 
år, sammenlignet med 2018, har høyere skår på alle undersøkelsens temaer som også ble målt i 
2018. Dette viser at vi er på rett vei i vårt forbedringsarbeid for et godt arbeidsmiljø. Det er forskjeller 
mellom og innad i de ulike virksomhetsområdene, noe som viser viktigheten av lokalt 
oppfølgingsarbeid. 
 
Resultatene viser at vi i år, som i 2018, har høyest skår på «Opplevd lederatferd» (85), som måler 
forventninger, tilgjengelighet og oppfølging fra leder. Opplevelsen av god lederatferd underbygges 
av at Sykehuspartner HFs tilleggsspørsmål «Ledelse som fokuserer, engasjerer og leverer», har en 
snittskår på 81. Dette indikerer ansattes fornøydhet med nærmeste leder. Dette vurderes som gode 
resultater.   
 
«Psykososialt arbeidsmiljø», med spørsmål som inkluderer fravær av mobbing og trakassering samt 
konflikthåndtering gir også en høy skår på 84. Dette indikerer at Sykehuspartner HF har lave 
utfordringer på dette området. I større virksomheter vil det være enkelte funn innen dette området. 
Det er viktig at Sykehuspartner HF fortsatt er bevisst en god og ivaretakende håndtering av de 
sakene som oppstår.   
 
Det er gledelig å se at Sykehuspartner HF skårer høyt (78) og har fremgang på hovedtemaet 
«Engasjement», en økning på fire fra i fjor. Underspørsmålet om engasjement gir en meget høy skår 
(86). På spørsmålet «Jeg sier til mine venner at dette er et godt sted å jobbe», ser vi en signifikant 
endring fra 73 til 78. Dette er viktig for vårt omdømme og kan ha betydning for rekruttering og 
turnover. Selv om spørsmål om utvikling og opplæring/veiledning er underspørsmål som trekker 
totaliteten ned, ser vi en økning fra henholdsvis 73 til 77, og 68 til 69 fra 2018. Dette viser at 
Sykehuspartner HF er på rett vei med vår satsning på kompetanse.  
 
Temaet «Sikkerhetsklima» som innebefatter ytringskultur, herunder kultur for å melde ifra og 
diskutere åpent uønskede hendelser, gir en skår på 81. Dette er en økning fra 77 i fjor, og viser en 
positiv trend i forhold til våre ansattes opplevede trygghet til å si fra internt i egen enhet.   
Selv om «Teamarbeidsklima» har økt fra 77 til 79, viser to av underspørsmålene «Samarbeid med 
andre enheter» og «Samarbeid med forskjellige yrkesgrupper» en lavere skår på henholdsvis 66 og 
71. Dette viser at samhandling på tvers fremdeles er et viktig fokusområde for Sykehuspartner HF. 
 
Under temaet «Arbeidsforhold» viser underspørsmålet «Arbeidsbelastningen min er passe stor» en 
skår på 66. Også tilleggsspørsmålet under rolleklarhet «Mottar du motstridende forespørsler fra to 
eller flere personer», viser en lav skår på 54, som i 2018. Dette tilsier at arbeidsbelastning og 
rolleklarhet fremdeles oppleves utfordrende for en del medarbeidere. 
 
«Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet» viser signifikant økning i 2019 med skår på 81 mot 72 
i fjor. På temaet «Oppfølging av arbeidsmiljø og medarbeiderundersøkelsen ForBedring» har vi en 
skår på 72. Dette viser at det ble jobbet godt med oppfølgingsarbeidet fra fjorårets undersøkelse.  
«Fysisk miljø» viser en gjennomsnittsskår på 70, som i 2018. Her er imidlertid flere av spørsmålene 
ikke relevante for Sykehuspartner HFs virksomhet. Underspørsmål vedrørende «Forebygging av 
muskel- og skjelettplager» og «Godt fysisk arbeidsmiljø» viser imidlertid, som fjoråret, relativt lav 
skår på henholdsvis 62 og 66. Dette viser at vi må fortsette arbeidet med forbedring av fysisk 
arbeidsmiljø.  
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3. Administrerende direktørs vurdering 
 
I et år med mange utfordringer for Sykehuspartner HF, er det gledelig å se at vi overordnet har et 
godt arbeidsmiljø og fremgang på nesten samtlige hovedtema. Vi skårer blant annet høyt og har en 
stor fremgang både på hovedtema og underspørsmål på «Engasjement». At ansatte formidler at 
Sykehuspartner HF er et godt sted å jobbe, er viktig for vårt omdømme og kan ha betydning for 
rekruttering og turnover. Høyt jobbengasjement er viktig for å balansere ressurser (engasjement) og 
jobbkrav, siden resultater knyttet til arbeidsbelastning og rolleklarhet (jobbkrav) fortsatt oppleves 
utfordrende.  
 
Resultater for Sykehuspartner HF er presentert på Arena (fellesmøte alle ansatte), og vil bli 
behandlet på neste møte i Arbeidsmiljøutvalget. Vernetjenesten vil bli involvert i oppfølgingsarbeidet.  
 
Administrerende direktør vurderer at årets resultat innen ForBedring for Sykehuspartner HF samlet 
sett er gode. Det er imidlertid variasjoner mellom ulike enheter. Det lokale arbeidet i den enkelte 
organisasjonsenhet er en viktig del av arbeidet med medarbeiderundersøkelsen. Administrerende 
direktør vil legge vekt på samhandling på tvers og balanse mellom jobbkrav og ressurser i årets 
oppfølgingsarbeid.  
 
 
 
 


