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Faktagrunnlag 
ForBedring 2022 er den årlige medarbeiderundersøkelsen som kartlegger arbeidsmiljø og  
pasientsikkerhetskultur. Undersøkelsen gjennomføres i alle helseforetak i Norge. Det er 
femte året undersøkelsen gjennomføres i dette formatet. Undersøkelsen ble gjennomført 
ved SiV i perioden 1. mars til 29. mars. Oppslutningen i 2022 ble på 75%, som er noe 
lavere enn i 2021. Vi har imidlertid fått opplyst at det er den samme trenden som 
framkommer i de fleste foretak i landet. Det er primært forklart med at det i 
undersøkelsesperioden var det fortsatt en del sykefravær på grunn av korona og de 
utfordringer som følger med det. 
Alle ledere fikk tilgang på sin svarrapport 26. april. En uke etter ble resultatene publisert 
på intranett, tilgjengelig for hele organisasjonen.  
 
Direktørens ledergruppe ble forelagt hovedresultatene i møte 7. juni 2022, presenterte 
resultatene kort for hverandre og bekreftet at linjeledelsen følger opp resultatene slik 
metodikken forutsetter. 
 
HAMU ble forelagt hovedresultatene i møte 14. juni 2022 og konkluderte med følgende; 
1. HAMU tar saken til orientering og ber adm. direktør sørge for at linjeledelsen følger 

opp slik metodikken forutsetter. 
2. HAMU ber AMU'ene følge opp enkeltseksjoner med hovedresultater under skår 50. 
 
Om rapportene  
ForBedring kartlegger ulike forhold som virker inn på pasientsikkerheten og ansattes 
trivsel, motivasjon, og arbeidshelse. Undersøkelsen for 2022 inneholder de samme syv 
spørsmålene om tema pandemi som i 2021. Rapporten som hver enkelt leder mottar gir 
en oppsummering av svarene, og er et redskap til å iverksette lokalt forbedringsarbeid.  
 
Resultatene viser enhetens resultat på en skala fra 0-100. 0 regnes som minst ønskelig/ 
mest belastende og 100 regnes som minst belastende/mest ønskelig. 
 
Forberedelser  
I forkant av undersøkelsen forutsettes noe forberedelser fra ledere for å skape et riktig 
undersøkelsesgrunnlag (ledervalidering). I tillegg motiveres det i ulike former, sentralt og 
lokalt, for å skape oppslutning og deltagelse i selve undersøkelsen. Både verneombud og 
tillitsvalgte oppfordres til å skape oppslutning blant ansatte. Ansatte informeres om 
undersøkelsen på intranett, e-post og sms. Oppfordring om å delta knyttes mot 
forbedringsarbeidet i det lokale miljøet, til beste for både pasienter og ansatte.  
 
Det er et mål å få høyest mulig svarprosent. Høy svarprosent gir et best mulig 
representativt resultat og best mulig utgangspunkt for å følge opp resultatene og det 
påfølgende forbedringsarbeidet. 
 
Oppfølging i 2022  
I 2020 og 2021 ble det lagt til rette for justert oppfølging som følge av koronaepidemien. 
I år er det ikke de samme fysiske begrensninger for oppfølging av undersøkelsen som de 
to foregående år. Det foreligger nå oppdaterte retningslinjer som både legger føringer for 
selve oppfølgingen, men som også gir stor frihet til å velge metoder og verktøy. Leder 
oppfordres til å velge det som passer for sitt område med tanke på størrelse og andre 
lokale forhold.  
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Oppfølgingen er delt inn i tre trinn:  
 
1. Utforske resultatene i samarbeid med medarbeidere og lokalt verneombud.  
2. Velge ut bevarings- og forbedringsområder.  
3. Utarbeide tiltak som legges inn i handlingsplanen for egen enhet. 
 
I tillegg skal medarbeiderundersøkelsen være en del av den årlige medarbeidersamtalen.  
Det er knyttet 6 føringer til oppfølgingsarbeidet:  
 
1. Leder er ansvarlig/prosessveileder, og må ha kunnskap om mål og hensikt med 
    ForBedring.  
2. Verneombudet (tillitsvalgte) tas med på råd i planleggingen av oppfølgingsarbeidet.  
3. Prosessen skal være medvirkningsbasert, inkluderende og ansvarliggjørende.  
4. Planlegg prosessen tidlig og sett av nødvendig tid til oppfølgingsarbeidet.  
5. Prosessen skal føre fram til konkrete forslag til tiltak som skal legges inn i  
    handlingsplan.  
6. Sykehusets verdigrunnlag (Kvalitet, Trygghet, Respekt) legges til grunn i prosessen. 
 
Det konkrete arbeidet med oppfølgingen av undersøkelsen bør gjennomføres så nær opp 
til undersøkelsen som mulig. 
 
Det er i år gjennomført to samlinger for ledere à 1,5 time (6.mai og 3.juni) der formålet 
har vært å gi økt kunnskap om oppfølgingsarbeidet, metoder og verktøy. Til sammen 130 
ledere har deltatt. 
 
Resultater  
Det er ikke mulig å konkludere hvordan situasjonen er på sykehuset eller i de store 
klinikkene ved kun å lese resultatene på overordnet nivå. Det gir muligens en liten 
pekepinn og temperaturmåling på hovedtemaene i undersøkelsen. På nivåene under vil 
det være større og mindre lokale variasjoner og det er disse som det skal jobbes ut i fra. 
 
De overordnede resultatene av undersøkelsen gir inntrykk av at det er små variasjoner 
fra fjorårets undersøkelse. På ni av ti målte temaer er endringene marginale.  
 
På temaet «toppleders rolle i sikkerhetsarbeidet» er det en signifikant endring fra 61 til 
48. Ansatte svarer på påstanden «Administrerende direktør støtter opp om arbeidet med 
pasientsikkerheten i helseforetaket».  Det er 5 svaralternativer; Helt uenig, litt uenig, 
verken enig eller uenig, litt enig eller helt enig. En kan også svare Vet ikke/ikke relevant. 
Av de 3478 respondenter som har svart på undersøkelsen har hele 1288 personer svart 
«vet ikke/ikke relevant», og deres svar teller dermed ikke med i scoren på påstanden. 
Det er dermed 2190 personer som har svart på påstanden, og det gir en svarprosent 
47,39% på dette tema. Spørsmålet er omdiskutert og det kan antas at ansatte vurderer 
påstanden i lys av om de oppfatter administrerende direktør som synlig i organisasjonen 
og hans kommunikasjon knyttet til pasientsikkerheten. 
 
På øvrig temaområder er det marginale endringer.  
 
Resultatene i enkeltseksjoner varierer  
Ved dypere analyse av resultatene i avdelinger og seksjoner kommer det fram større 
variasjoner som viser enten lave eller høye score på enkeltfaktorer. Avvikende resultater, 
endringer fra fjoråret, om tiltak som er satt i verk viser seg å gi resultater og andre 
variasjoner er utgangpunkt for oppfølgingsarbeidet lokalt. Det er viktig i 
oppfølgingsarbeidet å bevare det som er bra, men også særlig viktig å sikre oppfølging 
på temaer som identifiseres som utfordrende. 
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Svarprosent SiV HF  
Svarprosenten ved SiV HF er redusert fra 78% i 2021 til 75%. Det er 3478 besvart av 
4621 mulige respondenter. Dette må sies å være et godt utgangspunkt å arbeide ut i fra, 
selv om det selvsagt alltid er ønskelig å få høyere andel ansatte som ønsker å svare. 
 
Svarprosent på tjenesteområder 

 
 
Resultat SiV HF per tema  
Skår >=75 i år indikerer hvor mange prosent av de ansatte som har svart «litt enig»  
eller «helt enig».  
 
Om hva som er undersøkt: 
Engasjement  
Engasjerte medarbeidere er de som får anerkjennelse, tilbakemeldinger og mulighet for 
personlig utvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn på en rekke ulike 
prestasjoner. Høyt jobbengasjement virker positivt inn på motivasjon og jobbutførelse, 
det fremmer service og lojalitet. Engasjement gir bedre økonomisk resultat og reduserer 
turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil. Høy skår indikerer et høyt engasjement  
 
Teamarbeidsklima  
Belyser åpenhet, samarbeid og støtte mellom kollegaer og yrkesgrupper, både internt og 
på tvers av enheter. Manglende koordinering og samhandling mellom enheter i sykehus 
er et risikoområdet innen pasientsikkerhet som det er viktig å kartlegge. Høy skår 
indikerer et godt teamarbeidsklima.  
 
Arbeidsforhold  
Belyser arbeidsmengde og tempo, samt tilgjengelige ressurser og hjelpemidler. Det tar 
opp ulike belastninger som kan virke negativt inn på motivasjon og helse. Dette er 
risikoforhold som det er viktig å ha under oppsikt. Høy skår indikerer at det finnes 
tilstrekkelige med ressurser og hjelpemidler, samt at arbeidsmengde og tempo er lite 
belastende.  
 
Sikkerhetsklima  
Kartlegger varslingskulturen, og hvor trygg og åpen denne er. Det belyser forhold som 
virker inn på kvaliteten og pasientsikkerheten. Høy skår indikerer en god varslingskultur 
og åpenhet. 
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Psykososialt arbeidsmiljø  
Tar opp mobbing, trakassering, diskriminering og hvordan ansatte blir ivaretatt hvis en 
hendelse skulle oppstå. Høy skår indikerer trygt arbeidsmiljø og god håndtering av 
eventuelle konflikter. 
  
Opplevd lederadferd  
Temaet belyser relasjonen mellom leder og medarbeidere. Ledelse har stor betydning for 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Høy skår indikerer god ledelse. Toppleders rolle i 
sikkerhetsarbeidet. Høy skår indikerer tillit til at administrerende direktør støtter godt 
opp om arbeidet med pasientsikkerheten.  
 
Oppfølging  
Oppfølging av undersøkelsen kartlegger om det arbeides systematisk med forbedringer 
og om de ansatte var involvert i oppfølgingen av forrige undersøkelse. Høy skår indikerer 
at det arbeides systematisk med forbedringer og at det er en høy grad av involvering.  
 
Pandemi  
Pandemien har preget helsetjenesten på mange ulike måter. For 2021 er temaet 
«Pandemi» tatt med, som ett nytt tema i dialogen om hvordan jobbe med 
pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet. Det kan være nyttig å diskutere både om 
pandemien har påvirket arbeidsmiljøet, og på hvilken måte den har preget arbeidet, før 
en jobber med tiltak. 
 
 
Resultater i tema Overordnet SiV HF sammenlignet tidligere år:  
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Resultater pr klinikk: 

 
 
Oppsummert om resultatene 
Det er positivt at det i sykehuset som hovedtrekk synes å være relativt gode 
teamarbeidsforhold, godt sikkerhetsklima-, psykososialt arbeidsmiljø og opplevd 
lederadferd. Også engasjementet er høyt, selv om det har en liten nedgang. På den 
annen side er det kjent at kombinasjonen av korona, høyt pasientpågang og derav 
merbelastning for en rekke medarbeidere samt endringer som følge av OU-prosessene 
preger en del av svarene i den somatiske virksomheten. Belastningen i organisasjonen 
varierer og derfor varierer også både svarprosenten og resultatene i klinikkene. Det 
systematiske oppfølgingsarbeidet er derfor særlig viktig i år. 
 
Vurdering:  
Det er sentral å ha med i vurderingen at spørsmålene er stilt slik at en skal svare i 
kontekst til den seksjonen hver enkelt er ansatt i. Det er der resultatene også skal 
forstås. 
 
ForBedring har vært gjennomført i flere år, og både undersøkelsen og metodikken er 
relativt godt kjent i organisasjonen. Det ligger en fare for at oppfølgingsarbeidet blir 
rituelt og lite engasjerende dersom det hele er forutsigbart og gjentagende. Det har 
derfor i år vært en viktig del av det forberedende arbeidet å presentere noen nye og 
alternative metoder og verktøy som kan gi variasjon og fornyelse i arbeidet.   
 
Ledere spiller en nøkkelrolle i oppfølgingsarbeidet og skal som hovedregel selv lede 
oppfølgingsarbeidet. I opplæringen/samlingen som er gjennomført med lederne i forkant 
har det vært et mål å trygge lederne i den rollen. 
  
Det er også sentralt at medarbeiderne engasjeres og medvirker konstruktivt, slik at 
forbedringsarbeidet kan få den tilsiktede effekten.   
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