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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon 

Saken omhandler resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse ForBedring i Sykehuspartner HF. Hele 95 % 
av de ansatte svarte på undersøkelsen, noe som indikerer høyt engasjement og at medarbeidere ønsker å 
bidra til arbeidsmiljøutvikling og kontinuerlig forbedring.  
 
I et år hvor vi har hatt stort fokus på å bedre leveranseevnen til helseforetakene gjennom ulike tiltak, er det 
gledelig å se at vi overordnet har et godt arbeidsmiljø. Sammenlignet med 2018 har vi høyere eller lik skår på 
samtlige hovedområder.  
En viktig del av arbeidet med medarbeiderundersøkelsen er det lokale oppfølgingsarbeidet i den enkelte 
organisasjonsenhet som gjennomføres innen 1. juni. Administrerende direktør har bedt om at 
arbeidsbelastning, samhandling og kompetanse vektlegges i årets oppfølgingsarbeid.  
 
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. I Sykehuspartner HF ble undersøkelsen gjennomført i perioden 28. 
januar til 25. februar. Undersøkelsen kartlegger ulike sider av arbeidsmiljøet, og er en tilbakemeldingsarena 
for arbeidsmiljøutvikling og kontinuerlige forbedring. Resultatene skal brukes til lokalt forbedringsarbeid. 
Tall i parentes i saksfremstillingen under gjengir skår i 2019.  
 
 

 
 
 
Overordnet viser undersøkelsen at Sykehuspartner HF har et tilfredsstillende arbeidsmiljø, med en skår over 
70 på alle undersøkelsens tema, og en høyere eller lik skår på alle undersøkelsens tema enn sist år. Dette 
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viser at vi er på rett vei i vårt forbedringsarbeid for et godt arbeidsmiljø. Det er likevel forskjeller mellom og 
innad i de ulike virksomhetsområdene, noe som viser viktigheten av lokalt oppfølgingsarbeid. 
 
 
Resultatene viser at vi har høyest skår på «Opplevd lederatferd» 86 (fjorårets tall 85) som måler 
forventninger, tilgjengelighet og oppfølging fra nærmeste leder. Opplevelsen av god lederatferd underbygges 
av Sykehuspartner HFs tilleggsspørsmål «Ledelse som fokuserer, engasjerer og leverer» som har en snittskår 
på 85 (81), noe som indikerer at ledere opplever å lede i henhold til Sykehuspartner HFs lederplattform.  
 
«Psykososialt arbeidsmiljø», med spørsmål som inkluderer mobbing, trakassering og konflikthåndtering, viser 
også en høy skår på 85 (83). Dette viser at Sykehuspartner HF har få utfordringer knyttet til dette området. I 
en virksomhet på vår størrelse må vi imidlertid påregne noen slike opplevelser. Det er svært viktig at vi 
fortsatt er bevisst på en god og ivaretakende håndtering av de få sakene som oppstår.   
 
Det er gledelig å se at Sykehuspartner HF skårer høyt og opprettholder skår (78) på hovedtema 
«engasjement». Underspørsmålet «arbeidsoppgavene mine engasjerer meg», viser en høyere skår på 86 (85). 
Vi opprettholder også høy skår på spørsmålet «jeg sier til mine venner at dette er et godt sted å jobbe» 79 
(78), noe som er viktig for vårt omdømme. På spørsmål om utvikling gjennom jobben opprettholder vi en skår 
på 78 (77), mens vi på spørsmål om kompetanse i form av «tilstrekkelig veiledning og opplæring» har en skår 
på 69 (69). Dette indikerer at kompetanse, veiledning og opplæring bør opprettholdes som et fokusområde.  
 
Temaet «Sikkerhetsklima», herunder kultur for å melde ifra og diskutere åpent uønskede hendelser, viser en 
skår på 83 (82). Dette viser at vi opprettholder en positiv trend når det gjelder åpenhetskultur.  
 
Selv om «Teamarbeidsklima» har økt fra 79 til 80, har fortsatt ett av underspørsmålene «samarbeid med 
andre enheter» tilsvarende lavere skår som i 2019 på 66. Dette tilsier at samhandling fremdeles er et viktig 
fokusområde for Sykehuspartner HF fremover. 
 
Under temaet «Arbeidsforhold» viser underspørsmålet «Arbeidsbelastningen min er passe stor» en skår på 
66 (66). Tilleggsspørsmålene under «Rolleklarhet» viser en samlet skår på 70 (68). Dette tilsier at 
arbeidsbelastning og rolleklarhet fremdeles oppleves utfordrende for en del medarbeidere.  
 
«Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet» viser økning fra 2019 med skår på 83 (81). På temaet 
«Oppfølging» har vi en skår på 73 (72). Dette viser at medarbeidere opplever at det jobbes systematisk med å 
forbedre arbeidsmiljøet og oppfølging av ForBedring.  
 
«Fysisk miljø» er en grovkartlegging som kan gi underlag for vernerunder og viser en forbedret 
gjennomsnittsskår på 72 (69). Dette kan indikere at arbeidet med arbeidsplasskonseptet og nytt konsept for 
gjennomføring av vernerunder har gitt resultater. Underspørsmål vedrørende «Forebygging av muskel- og 
skjelettplager» har en signifikant forbedring 71 (66) mens spørsmålet om «Godt fysisk arbeidsmiljø» som i 
fjor viser en lav skår på 62 (62). Det er viktig at igangsatt forbedringsarbeid innen dette området 
opprettholdes og forsterkes. 
 
Tilleggsspørsmålene på «Kundefokus» viser en høy skår på 86 (85). Dette indikerer fokus på å skape verdi for 
kunden. Sykehuspartner HF ser også en signifikant økning når det gjelder temaet «Kommunikasjon» med en 
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skår på 71 (66), men samtidig må man se på hvordan medarbeidere enkelt skal finne informasjon i 
virksomheten hvor vi har en nedgang fra 73 til 64.  
 

3. Administrerende direktørs vurdering 
 
I et år hvor vi har hatt stort fokus på å bedre leveranseevnen til helseforetakene gjennom ulike tiltak, er det 
gledelig for administrerende direktør å se at vi overordnet har et godt arbeidsmiljø med høyere eller lik skår 
på alle undersøkelsens tema. Vi skårer fremdeles høyt på spørsmålet «Arbeidsoppgavene mine engasjerer 
meg», noe som gir oss gode forutsetninger for å lykkes med vårt oppdrag. At ansatte formidler at 
Sykehuspartner HF er et godt sted å jobbe, er også viktig for vårt omdømme og kan ha betydning for 
rekruttering og turnover. Det er imidlertid variasjoner mellom enheter. Det lokale arbeidet i den enkelte 
organisasjonsenhet er en viktig del av arbeidet med medarbeiderundersøkelsen. 
 
En del av våre medarbeidere og ledere opplever å ha en høy arbeidsbelastning, noe som vil gis ekstra fokus i 
det videre oppfølgingsarbeidet sammen med samhandling og kompetanse. I dagens situasjon med COVID-19, 
er fokus på arbeidsmiljø viktig og Sykehuspartner HF vil målrette oppfølgingsarbeidet til utfordringene denne 
situasjonen skaper.  
 
Resultater for Sykehuspartner HF er presentert på intranettet for alle ansatte, i arbeidsmiljøutvalget og for 
tillitsvalgte. Vernetjenesten vil bli involvert i oppfølgingsarbeidet.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering. 


