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Et lite tilbakeblikk: Sykehustalen 2018 
– handlet om følgende ord



Formålet med den nye undersøkelsen 
er forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur, 
fordi både pasienter og medarbeidere skal være trygge og sikre
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Temaene i ForBedring

Engasjement
Teamarbeidsklima

Arbeidsforhold
Sikkerhetsklima

Psykososialt arbeidsmiljø

Opplevd lederatferd

Fysisk miljø

Oppfølging 
(forbedringsarbeid)

Pasientsikkerhetskultur 
og arbeidsmiljø

Toppleders rolle i 
pasientsikkerhetsarbeidet



Temaet ledelse er gjennomgående 
i hele undersøkelsen

• Validering av undersøkelsen viser at opplevelse av egen leder 
henger sterkt sammen med opplevelsen av de andre temaene 
som måles

• Undersøkelsen gir informasjon om effekten av lederskapet 
– Engasjement, teamarbeidsklima, sikkerhetskultur, arbeidsforhold, 

psykososialt arbeidsmiljø, mv. – handler om ledelse!

• Det spørsmålene i temaet opplevd lederskap først og fremst 
sier noe om, er kvaliteten på relasjonen til nærmeste leder 
– Kort sagt: Hva synes du om sjefen din?



Hva ForBedring hjelper oss med

• Se pasientsikkerhet og HMS/arbeidsmiljø i en sammenheng
– Mer helhetlig tilnærming til forbedringsarbeid, en felles kartlegging, 

en plan for utvikling – med lokalt utviklede tiltak tilpasset lokale 
situasjoner

• Et felles språk
– Pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø er abstrakte begreper som må 

gis innhold for å bidra til meningsfull kommunikasjon og samhandling

• En felles metodikk
– Enklere å få hjelp, enklere å dele erfaringer, mulig å sammenlikne, 

m.m.



Hvem skal delta?
• Alle ansatte som har 1% 

stilling eller mer
• Ansatte i 

engasjementsstillinger
• Ansatte som har 

permisjon med lønn



ForBededring er et samarbeidsprosjekt

Helsedirektoratet
Pasientsikkerhetsprogrammet

Medarbeidere
Omfatter inntil 120 000 ansatte

Ledere
ForBedring omfatter rundt 

10 000ledereVernetjeneste

Tillitsvalgte

Stabsavdelinger
HMS / HR / KVALITET / 

PASIENTSIKKERHET

Eier HOD    
RHF



ForBedring er en av flere kilder til 
forbedringsarbeidet



Når resultatene, 
kvaliteten eller 
oppfølgingen 
er for svak…, 

hvem peker vi på?

Ledelse 
(og medarbeiderskap) 

handler om å ta ansvar 
for resultatene 

og 
etablere 

og følge opp 
et løpende

forbedringsarbeid





Om ledelse

”Ledelse er ikke noe du gjør med folk. Det er 
ikke et årsak-virkning-forhold – «hvis A så B».

Det er samhandling, en sosial prosess.”

Beate Karlsen, AFF
Dagens Næringsliv 30. sep. 2013 

Arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur dreier seg på samme måte 
om hvordan vi jobber sammen – for å forbedre våre prestasjoner 
og skape en sikrere helsetjeneste



Formålet med den nye undersøkelsen er forbedring 
av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur, 
fordi både pasienter og medarbeidere 
skal være trygge og sikre



Introduksjon til gruppeoppgaven


