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Forord
Som oppfølgning av krav i Helse Nords oppdragsdokument 2013, ble
medarbeiderundersøkelsen (MU) for første gang gjennomført som en samlet regional
undersøkelse i en felles systemløsning ved årsslutt 2014.

Gjennomføringen av MU 2014 er resultat av et lengre regionalt utviklingsarbeid, hvis
mål har vært å utvikle et felles konsept og systemløsning som ivaretar både
kommunikasjon, konfidensialitet, lederopplæring og ikke minst felles
undersøkelsestekniske løsninger for en felles medarbeiderundersøkelse i regionen.

Konsept og spørreskjema for MU i Helse Nord er adoptert etter samme mal som brukes i
Helse Sørøst og Helse Midt, noe som nå muliggjør samlede rapporter og analyser av
medarbeiderundersøkelser i tre av de fire helseregionene. Kommunikasjonsmateriell og
lederopplæring er utarbeidet etter mal fra Helse Sørøst, men tilpasset Helse Nord.
Systemteknisk har man i Helse Nord, etter ønske fra det regionale Direktørmøte, valgt
en annen løsning enn de øvrige regionene, som nå benytter Questback som leverandør. I
Helse Nord tilgjengeliggjøres spørreskjema for MU i GAT Puls, som er en undermodul av
arbeidstidssystemet GAT, mens svarene overføres og samles i tilgangsstyrte
lederrapporter i Helse Nords virksomhetsportal i SAS – Lis, hvor alle ledere kan ta ut
sine rapporter enten som PDF eller i en portalløsning.

Denne evalueringsrapporten er basert på en regional ”evalueringsworkshop” våren
2015, i tillegg til skriftlige innspill fra foretakenes gjennomføringsansvarlige for
medarbeiderundersøkelsen. Rapporten er ment som en oppsummering av prosessen fra
utvikling til implementering av MU. Viktige læringspunkter underveis oppsummeres i en
egen matrise til sist, og rapporten er strukturert slik at man for ettertiden kan finne
informasjon om utfordringer under utvikling, hvilke løsninger som er valgt, samt viktige
forutsetninger lagt til grunn for det endelige resultatet.

På vegne av det regionale forvaltningsforumet for MU benytter undertegnede
anledningen til å takke alle foretakenes gjennomføringsansvarlige for MU og
systemansvarlige for GAT, utviklere fra Deloitte, SAS og GAT, samt Helse Nord IKT, for
en utmerket teaminnsats som muliggjorde at medarbeiderundersøkelsen kunne
gjennomføres som et felles prosjekt, innen den fastsatte fristen.
Anita Mentzoni-Einarsen
Leder regionalt forvaltningsforum MU
Rådgiver HR/Org Helse Nord RHF
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1. Innledning
1.1 Hva er MU

MU er en forkortelse for ”Medarbeiderundersøkelsen”, hvor det primære formålet er å gi
ledere og medarbeidere et praktisk verktøy som skal brukes til lokalt forbedringsarbeid.

1.2 Konsept og systemløsning

Helse Nord har etter avtale med Helse Sørøst adoptert et felles konsept for MU som også
deles av Helse Midt. Overordnet er at MU skal være et verktøy for lokal
virksomhetsutvikling basert på en felles standard for kartlegging og oppfølgingsarbeid.
MU konseptet består således av to deler; en spørreskjemabasert kartlegging, og et
oppfølgnings og forbedringsarbeid med utgangspunkt i kartleggingen.
Oppfølgingsarbeidet skal være basert på bred medvirkning fra medarbeidere og deres
representanter.
Metodikken bygger på at medarbeidere får tilbakemelding om resultatene fra
kartleggingen, deltar i fortolkningen av enhetens resultater, samt gir innspill til tiltak og
deltar i gjennomføring av tiltakene. Aktiviteter og tiltak etter kartleggingen skal
dokumenteres som en del av det systematiske forbedringsarbeidet til enheten i henhold
til arbeidsmiljøloven og forskrift om internkontroll. Det skal rapporteres fra enhetenes
oppfølgingsarbeid til foretakenes arbeidsmiljøutvalg og foretaksledelse.
Kartleggingsinstrumentet (spørreskjemaet) er en del av konseptet og skal være basert
på forskning og beste praksis med hensyn til temaene trivsel, motivasjon og
arbeidsmiljø. Kvaliteten på kartleggingsinstrumentet skal dokumenteres ved en egen
validering ved endringer. Det skal tilstrebes stabilitet over tid i det
kartleggingsinstrument som benyttes. Årlige revisjoner bør ikke føre til mer enn 15-20
% endring i spørsmål. Foretakene skal fritt kunne legge til spørsmål etter
standardspørsmålene ut fra lokale behov. Eventuelle tilleggspørsmål skal drøftes med
foretakets hovedvernombud og systemeier for medarbeiderundersøkelsen.

Det enkelte helseforetak eier sine data fra undersøkelsen, men skal avgi anonymiserte
data til RHFet som kan benyttes til resultatrapportering for foretaksgruppen som helhet,
benchmarking, samt analyse/utviklingsarbeid.

1.3 Forvaltningsforum MU
Eierdirektør i Helse Nord RHF er systemeier for MU og sørger for nødvendig
tilrettelegging og koordinering av arbeidet gjennom et regionalt forvaltningsforum for
gjennomføringsansvarlige for MU.
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Helse Nord RHF legger til rette for rapportering som gir HFene gode data i forhold til
arbeid med strategisk ledelse og overordnet virksomhetsutvikling i tillegg til å legge til
rette for å kunne ta ut analyser som gir økt kunnskap om arbeidsmiljøets rolle i forhold
til kvalitet på helsetjenesten.
Undersøkelsen og oppfølgingsmetodikken har solid støtte fra vernetjenesten og
konserntillitsvalgte, som også er representert i det regionale forvaltningsforumet.

1.4 Interregionalt samarbeid med HSØ og HM

Fra 2014 er det inngått delings- og samarbeidsavtale med Helse Sørøst, Midt og Helse
Nord, som nå gjennomfører den samme undersøkelsen. Undersøkelsen dekker dermed
det store flertall av virksomheter i spesialisthelsetjenesten i Norge.

For å følge opp denne samarbeidsavtalen er det etablert et samarbeidsforum mellom de
tre RHF’ene for oppfølgning og viderutvikling av MU konseptet. Forumet møtes 3-4
ganger i året og ledes av Helse Sør-Øst.

For å få et bredt spekter av innspill på videreutvikling av kartleggingsskjema og
forbedringsmetodikken, ble det i mars 2015 gjennomført en nasjonal
erfaringskonferanse med deltagelse fra alle foretak i Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse
Nord. I tillegg deltok flere ledere ved HFene, foretakenes hovedverneombud,
Arbeidstilsynet og flere av landets fremste forskere på arbeidsmiljøundersøkelser.
Konklusjonen fra erfaringskonferansen var i hovedsak at dagens undersøkelse dekker
godt de områder en bør kartlegge for å jobbe godt med utvikling av arbeidsmiljø og de
menneskelige ressursene. Deltakere fra de tre regionene og vernetjenesten mener
undersøkelsen i hovedsak bør gjennomføres årlig, men det var også argumenter for å
åpne opp for annet hvert år. Det var også et klart ønske om stor grad av stabilitet i
spørreskjema over tid for å kunne spore endring lokalt.

Erfaringskonferansen ga i likhet med foretakenes ledelse ett tydelig råd om å samordne
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen for å unngå to
store kartlegginger rettet mot medarbeidere i samme år.

2. Utvikling - ”MU – prosjektet”

Behovet for en felles medarbeiderundersøkelse i fortaksgruppen skriver seg flere år
tilbake og har sin forankring i en rekke styrende dokument (jf. styresak 61-2006 og
styresak 111-2006). Da Arbeidstilsynet gjennomførte en landsdekkende kampanje i
2005/2006: God vakt! Arbeidsmiljø i sykehus fikk samtlige foretak i Helse Nord pålegg
om å sikre at system for Helse-, miljø- og sikkerhet fungerer hensiktsmessig (med noe
ulik ordlyd), herunder påpekte Arbeidstilsynet blant annet at system for løpende
overvåking av arbeidsmiljøet var en mangel. Det ble derfor etablert et regionalt
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samarbeidsprosjekt som fikk i oppdrag å utvikle en felles medarbeiderundersøkelse i
foretaksgruppen
2.1.1 Mandat for prosjektet ”Medarbeiderundersøkelser – Helse Nord
Revidert mandatet for prosjektet ble godkjent 9.12.2011. Mandatet er behandlet i
direktørmøte og personalsjefmøte, og er videre drøftet med de ansattes representanter.

Mandatet fastslo at overordnet mål er forbedring av arbeidsmiljøet gjennom systematisk
kartlegging, tiltaksarbeid og oppfølging skulle foregå kontinuerlig.

Prosjektets målsetting var å etablere en felles medarbeiderundersøkelse for Helse Nord,
det vil si:
1. Å definere spørsmål og svarkategorier
2. Å ta stilling til hvordan medarbeideren skal besvare undersøkelsen
3. Å ta stilling til hvordan og i hvilken grad materialet skal analyseres
4. Å utarbeide maler for rapporter hvor resultatene presenteres
5. Å utarbeide forslag til lederoppfølging
6. Å utforme elektroniske handlingsplaner med oppfølgingsmuligheter
7. Å teste ut undersøkelsen på utvalgte klinikker i UNN
8. Å utarbeide en prosjektrapport som dokumenterer overnevnte punkter
I tillegg var det viktig å sikre at den endelige medarbeiderundersøkelsen foregikk på en
systematisk måte som sikret en kontinuitet i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet i den
enkelte enheten. Å gi de ansatte informasjon, anledning til å svare anonymt, å gjøre
analyser, å utforme rapporter og å utforme handlingsplaner fordrer elektroniske
verktøy. (Mandatet er vedlagt)

2.1.2 Viktige rammer for prosjektet
Elektroniske verktøy:
Prosjektet tar utgangspunkt i at undersøkelsene skal gjennomføres via Gat Puls,
og at resultatene skal presenteres i Helse Nords styringsportal, jf vedtatt tildeling
fra omstillingsmidler.
Spørreskjema:
Helse Nord har besluttet å bruke samme spørreskjema som Helse Sør-Øst.
2.1.3 Prosjektarbeidet (Prosess)
Prosjektet ble organisert i henhold til føringer i mandatet samt vurderinger om en
hensiktsmessig organisering med hensyn til å nå målsetting og mål i prosjektet innenfor
mandatets rammer.
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Det ble foreslått en klassisk prosjektorganiseringsdesign der eier, i mandat, har bedt om
en styringsgruppe samt en arbeidsgruppe under denne. Videre foreslo prosjektleder en
prosjektorganisasjon satt opp med en referansegruppe og ressursgrupper. Prosjektet har
hatt en definert samarbeidspartner i Helse Sør-Øst RHF. Organisasjonskartet viser også
basisorganisasjonen, Helse Nord RHF med de fem underliggende helseforetakene, som
har en sentral rolle i prosjektet. Prosjektorganisasjonen ble godkjent av styringsgruppen
29.9.2012 (SG-MU 1/12 og SG-MU 2/12). Se vedlegg for nærmere beskrivelse.
Det ble laget en prosjektplan som la opp til en gjennomføring innenfor rammene gitt i
mandatet med ressurser beskrevet under prosjektorganisering: 29.9.2011-30.6.2012.
Undervei ble det etablert et delprosjekt som skulle ivareta utvikling av en
rapportløsning i SAS-LIS.

Prosjektet ble gjennomført med følgende avvik:
• Prosjektet ble på grunn av ressursknapphet gjennomført uten en dedikert ressurs
med kompetanse på GAT hovedmodul.
• Turnover i stillingen som organisasjonsrådgiver i HN RHF ble ikke erstattet inn i
arbeidsgruppen.
• Systemteknisk utvikling (delprosjektet) kom sent i gang og tok betydelig lengre
tid enn planlagt. Prosjektet ble forlenget til 01.10.2012.
Mandatet bestillte et utviklingsarbeid som skulle resultere i en felles
medarbeiderundersøkelse i Helse Nord. Her beskrives i alt åtte konkrete mål som
prosjektet skal levere på, hvorav det åttende punktet er å utarbeide denne rapporten
som dokumenterer selve prosjektleveransen. De øvrige syv er som følger:

1. Å definere spørsmål og svarkategorier
Helse Nord har i mandatet besluttet å bruke samme spørreskjema som Helse Sør-Øst.
Det er flere fordeler med dette. Skjemaet er allerede utarbeidet og kvalitetssikret av
kompetent fagmiljø (jf. vedlegg 2, Valideringsrapport HSØ). Det muliggjør også
sammenligninger på tvers av de to regionale foretakene. Samtidig gir det
utfordringer knyttet til eierskap og tilhørighet til spørreskjema, samt videreutvikling
av spørreskjema.
Spørreskjemaet ble utviklet i og rundt fagmiljøet i Helse Sør-Øst i 2008, men bygger
på erfaringer fra medarbeiderundersøkelser gjort i Helse Øst og Helse Sør i perioden
2004-07. I forbindelse med piloten og evalueringen av denne i HN RHF, i perioden
2006-2008 og frem til dags dato, har det på uformelt rådgiver/prosjektledenivå
foregått et utstrakt samarbeid.
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Spørreskjema fra 2008 hadde opprinnelig 80 spørsmål fordelt på 19 tema. I tillegg
ble det spurt om i alt fem bakgrunnsvariabler: Kjønn, personalansvar, aldersgruppe,
stilling og yrkesgruppe.

I tiden etter 2008 har spørreskjemaet blitt revidert to ganger i kjølevannet av MUgjennomføringer i Helse Sør-Øst 1. Primærholdningen i revisjonsarbeidet er å være
svært tilbakeholden med hensyn til å gjøre endringer i spørreskjemaets
basisstruktur 2.
Spørreskjemaet prosjektet har hatt som utgangspunkt, og som nå er lagt inn i Gat
Puls, er versjonen fra 2011.

Spørreskjemaets basisstruktur har 5 hovedakser (hovedområder) med 17 underakser
(tema). I tillegg stilles det konkrete spørsmål om 2 spesialtema; ”vold eller trussler”
og ”jobbrelatert sykefravær”. I alt 56 enkeltspørsmål og påstander (jf. fig 2.1).

Fig 2.1

Spørreskjemaet kartlegger de ansattes oppfatninger og vurderinger på områder som
virker inn på trivsel, motivasjon og helse på arbeidsplassen. Den enkelte ansatt
svarer på både spørsmål og påstander langs en skala med 5 verdier.

HF-spesifikke tilleggsspørsmål
I MU vil det vil bli mulig for hvert enkelt HF å legge inn inntil 10 tilleggsspørsmål.
Resultatene fra tilleggspørsmålene blir tilgjengelig i MU-rapporten.
1
2

I 2010 og 2011. Det ble ikke gjennomført en MU i Helse Sør-Øst i 2009
Maksimum 15 % endring, men mindre endring enn det er et uttalt mål
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Teknisk-administrativ beskranking:
Tilleggsspørsmål som skal vises med frekvensfordeling (antall svar per verdi),
må ikke ha flere enn 4 svaralternativ
Tilleggsspørsmål som skal vises som et gjennomsnitt langs en skala fra 0 til
100 legges inn med 5 svaralternativ (lik de øvrige spørsmålene i
hovedbatteriet)

For å kvalitetssikre tilleggspørsmålene MU-faglig foreslås det rutiner for utarbeiding
og godkjenning av tilleggsspørsmål i tilknytning til MU-fagnettverket. Rutinen må
sikre at spørsmålene holder ønsket faglig kvalitet og ikke er utformet slik at de
kommer i konflikt med MUs primærformål.
Bakgrunnsvariablene er hentet fra spørreskjema fra Helse Sør-Øst og er:
Kjønn
Alder
Yrkesgruppe 3
Ansettelsesforhold

Erfaring viser at spørsmål om bakgrunnsmateriale setter press på opplevd
anonymitet. Piloten i UNN bekreftet dette. Respondenten kan derfor velge å ikke
bevare disse spørsmålene. Ingen resultater fra bakgrunnsvariablene blir tilgjenglig i
MU-rapporten. Resultater fra bakgrunnsvariablene vil kunne bli tilgjengelig i
spesialrapporter på foretaksnivå. Stillingsandel (heltid/deltid) er ikke en del av
bakgrunnsvariablene. MU-fagnettverket bør få i oppdrag å se på dette.
Etter første gangs gjennomføring legges historiske data inn i
rapporteringsgrunnlaget.

Ved senere gjennomføringer anbefales det også gjort en vurdering på å legge til HRoppfølging som 6. hovedområde. Her kan det stilles spørsmål/fremstettes påstander
som tapper informasjon relatert til oppfølging av MU og hvordan dette oppleves. Det
6. hovedområdet kan også settes opp til å tappe annen HR-relatert informasjon som
f.eks om utviklingssamtalen. Det er utviklet konkrete tilleggspørsmål til ovennevnte
formål.

2. Elektronisk spørreskjema i Gat Puls
Det elektroniske spørreskjema er lagt inn i Gat Puls, en spørreundersøkelsesmodul i
Gat. Med tilpassinger som tar høyde for Gat Puls funksjonalitet, er spørreskjema
bygget opp lik spørreskjema til Helse Sør-Øst.
Yrkesgruppe er kategorisert i hht. nasjonale stillingsgrupper nivå 1. Godkjent
01.07.2011
3
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Spørsmålene blir tilgjenglig for hvert enkelt HF i Gat Puls og må settes opp som egne
undersøkelser i Gat Puls i hvert foretak av gjennomføringsansvarlig. Det er blitt gitt
enkel opplæring på dette samt at kontaktperson Gat Puls i HN IKT er etablert.

Prosjektrestanse:
Grunnet funksjonalitetsbegrensninger i Gat Puls mht. å hoppe over spørsmål, er det pt.
lagt inn mulighet til å svar ”ikke aktuelt” på spørsmål. Dette er en løsing som ikke er
heldig (SG-MU 15/12). Gat soft har bekreftet at ny funksjonalitet på dette kommer i Gat
3.4 i november 2012.

Aksjonspunkt:
Funksjonaliteten med å kunne hoppe over spørsmål aktiveres i Gat Puls.
Dagens 6 delte skala erstattes av en 5 delt skala ved at ”ikke aktuelt” alternativet fjernes.
Distribusjon foregår i Gat Puls ved at man gjør spørreskjema tilgjenglig for angitte
avdelinger i hht. koststedsstrukturen. Dette velger man i undersøkelsesdetaljer i Gat
Puls. Ansatte som knyttes til den enkelte avdeling (koststed) får da opp
spørreskjema i MinGat når de logger seg på.

3. Å ta stilling til hvordan medarbeideren skal besvare undersøkelsen

En evaluering av piloten i UNN avdekket at vi ikke hadde kontroll på hvilke personer
som fikk undersøkelsen, bare hvilke koststeder som inngikk i den. Videre
undersøkelser, gjennom kjøring av spesiallagte ”script” i Gat, viste at et svært høyt
antall personer hadde mottatt undersøkelsen. Manglende oversikt over hvem som
hadde mottatt undersøkelsen vanskeliggjorde et nødvendig kartleggingsarbeid for å
begrense og få kontroll over distribusjon.

Prosjektrestanse:
Få oversikt over hvem som faktisk mottar undersøkelsen i minGat og videre få kontroll
på hvordan vi kan styre distribusjonen innenfor de muligheter som ligger i Gat og Gat
Puls.
Aksjonspunkt:
Ny funksjonalitet på dette er bekreftet i Gat 3.4 som kommer i november 2012. Det vil
muliggjøre å kjøre tester på hvem som faktisk får undersøkelsen, og videre få oversikt
Piloten avdekket også en dysfunksjonalitet/feil i tellesystemet til Gat Puls.
Prosjektrestanse:
Utvikle en løsning som tillater løpende svarovervåking i portalen på grunnlag av data fra
11Gat Puls
Aksjonspunkt:
Det vil bli utviklet løsninger i Gat som tillater styringsportalen å innhente disse dataene.

Organisasjonsstruktur i Gat
Løsningen med distribusjon i Gat og Gat Puls gir at koststedsstruktur blir lik
organisasjonsstruktur i undersøkelsesoppbyggingen og at rapporter per enhet
produseres i hht denne strukturen. Avvik fra dette er ikke mulig i Gat.

Dette forutsetter et arbeid med å kvalitetssikre og rydder i koststedsstruktur der den
ikke er oppdatert eller stemmer overens med organisasjonsstrukturen.

Kritisk faktor:
Ønsket koststedsstruktur og ønsket organisasjonsstruktur (rapporteringsstruktur i MU)
lar seg forene
Aksjonspunkt:
Det anbefales at det enkelt HF, i fm. implementering, kartlegger koststedstrukturen mht
om denne er i tilstrekkelig samsvar med organiserte arbeidsmiljø det er ønskelig å
kartlegge. Dette hører naturlig sammen med ryddejobben som er nevnt i 3.2.2

En utfordring med kostnadsstedstrukturen er at den er flat. Den skiller ikke mellom
ulike organisatoriske nivå og kan heller ikke identifisere ledere. Ledere inngår som
vanlige ansatte i sitt eget koststed.

SG besluttet derfor at man tar i bruk en tilleggstruktur for ledere (SG-MU 25/12). Det
innebærer det at man manuelt innhenter en tilleggsstruktur over ledere i HFene. I
praksis en liste i Excel-format. Lederne legges så inn i Gat under en unik brukergruppe i
hht listen. Brukergruppen brukes til å distribuere en egen Gat Puls undersøkelse til
ledere. Selve undersøkelsen er identisk med den som går ut til alle andre brukergrupper,
men gjør at man kan skille ut ledere fra det enkelte koststed.
Samme liste med ledere må også leses inn i HNs styringsportal av HN IKT for å styre
tilgangen til rapporter.

Kritisk faktor:
Manuell og komplisert løsing som må gjennomføres uten feil og misforståelser. Det er i
tillegg en ressurskrevende oppgave for de store HFene
Aksjonspunkt:
Løsningen bør være midlertidig inntil bedre systemer er på plass. Må følges opp med
særlig fokus på å unngå feil og missforståelser

PAGA og lederstruktur
Ovennevnte utfordringer har ført til utvikling av løsninger som er mer komplisert og
mindre robust enn ønskelig. Et mer hensiktsmessig oppsett av MU kan finne sin løsning
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ved innføringen av PAGA. En utredning av en ”PAGA-løsning” ligger imidlertid utenfor
prosjektets mandat og er etter føring fra SG ikke blitt gjennomført (SG-MU 5/12).
Utfordringsbilde:
PAGA er blitt innført i UNN HF og i Sykehusapotekene HF.

Aksjonspunkt:
Det må vurderes om UNN og sykehusapotekene skal gjennomføre MU med manuell
lederkartlegging, eller om man skal ta i bruk ”input” fra PAGA. Det må iverksetter et
utviklingsarbeid på dette.
4. Å ta stilling til hvordan og i hvilken grad materialet skal analyseres

Valg av hvordan og i hvilken grad materialet skal analyseres har blitt styrt av
utviklingsprosjektets formål. Dette har resultert i to rapporter
(rapporteringsmuligheter) som i ulik grad analyserer og muliggjør analyser materialet.
Utviklingsverktøy for den enkelte leder og medarbeider: MU-rapporten
Primærformålet, om å være et forbedringsverktøy for ledere i Helse Nord, har trukket i
retning av å lage enkle og standardiserte analyser som både gir et overblikk over
situasjonen/status i egen, men samtidig åpner noe (legger til rette) for en videre
kvalitativ analyse i prosess med de ansatte.

Prosjektrestanse:
Historiske data ligger ikke inne da det ikke er like tilgjengelig i prosjektperioden.

Aksjonspunkt:
Ved 2. gangs
legges
historikk presenteres
til i MU-rapporten
5. Å utarbeide
malergjennomføring
for rapporter hvor
resultatene

MU-rapporten består av tre nivå. På grunn av begrensninger i SAS Web Report Studio
har vi ikke anledning til å legge til forklaringer og ledetekst i tilknytning til grafene.
Løsningen benytter derfor en innledning til MU-rapporten som igjen støtter seg på en
egen veileder til ledere som skal gjennomføre MU (vedlegg 5).

Nivå 1
Overordnede resultat: Temaene samlet inn under tilhørende hovedområde:
Bør egne seg til presentasjon av resultater i plenum for raskt å kunne danne seg et bilde
av situasjonen i egen enhet.
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Fig 3.2
Nivå 2
Detaljert resultat: Resultat per enkeltspørsmål (samlet temavis). Bør egne seg til
presentasjon i plenum, men man bør konsentrere seg om utvalgte tema da en
gjennomgang av alle spørsmål vil kreve utforholdmessig mye tid.

Fig 3.3

Nivå 3
Totaloversikt i tabellform for sammenligning og noe (begrenset) statistisk informasjon.
Denne skal ikke egne seg til presentasjon i plenum, men bør brukes for dypere innsikt
der det er ting man ikke forstår eller lurer på. Tabellen viser utvalgte nøkkeltall som
sammenstilles med resultatene som fremkommer i rapporten:
Resultat (kolonne 1) viser til enhetens resultat per spørsmål (dette er tall du
grafisk finner igjen i hele rapporten)
Gjennomsnitt HSØ (kolonne 2) viser til referansedata basert på 27000
besvarelser i Helse Sør-Øst (HSØ) i 2010
Antall svar (kolonne 3) viser til svar per enkeltspørsmål. Der dette tallet er
mindre enn antall svar på undersøkelsen totalt, har enkelte valgt å hoppe over
nettopp dette spørsmålet
Lave verdier (kolonne 4) viser prosent av medarbeidere som har vurdert
spørsmål/utsagn til 25 eller lavere langs skalaen fra 0-100 (mao. benyttet de to
minst ønskelige verdiene)
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Høye verdier (kolonne 5) viser prosent av medarbeidere som har vurdert
spørsmål/utsagn høyere enn 75 langs skalaen fra 0-100 (mao. benyttet den mest
ønskelige verdien)
Tabellen kan skrives ut.

Fig 3.4
Prosjektrestanse:
Det er et mål at grafikken skal kunne leses på projektor. Spørsmålsteksten er generelt for
liten og den varierer i størrelse. Den minste skriften er nærmest umulig å lese, selv på
papir.

Aksjonspunkt:
Deloitte (tjenesteleverandør) har rettet en henvendelse til SAS (Eier av systemløsningen
og ansvarlig for leveransen) der de påpeker problemet og ber om en respons på om dette
kan rettes opp. Må følges opp!
Prosjektrestanse:
Løsningen i MU-rapporten har mer å gå på mht å møte kravene vi satte oss:
Pedagogisk og lettfattelig
Robust layout for projektor
”Invitere” til videre utforskning av eget arbeidsmiljø

Aksjonspunkt:
Det anbefales å sette ned en arbeidsgruppe der minst en deltaker har kompetanse på SAS
Web Report Studio. Bør følges opp!

Prosjektrestanse:
Løsningen har ikke kommet ut av utviklingsmiljøet og testmiljøet i styringsportalen.
Utviklingsverktøy for organisasjonen: Spesialrapporten
Det gjenstår arbeid på kompetanseoverføring fra delprosjektet.
Sekundærformålet, om å være et verktøy til strategisk organisasjonsutvikling, har
trukket i retning av å utnytte mulighetene som ligger i det kraftige analyseverktøyet som
Aksjonspunkt:
ligger i styringsportalen.
Må følges opp fortløpende!
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Analysene her bygges opp rundt en kubestruktur. Det vil kreve kompetanse på flere
områder for å oppnå tilfredsstillende resultater med dette verktøyet 4.

Krever egen tilgang til portalen. Tilganger til denne gis av systemansvarlig for HNs
styringsportal og HN IKT. Tilgangen er i utgangspunktet tiltenkt
gjennomføringsansvarlige. Her vil det bli gitt opplæring.

Spesialrapporten har kubeoppbygging vil gi analysemuligheter på bakgrunnsvariabler

Forslag lederoppfølgning
Felles opplæringskurs til ledere i forkant av gjennomføring. I regi av
gjennomføringsansvarlig
Det anbefales at ledere, verntjenesten og ansattes representanter gis en
opplæring i forkant av undersøkelsen. Opplæringen bør i hovedsak følge
oppbyggingen av veilederen
Skriftlig veileder til ledere, kort og lang versjon (MU på 1-2-3)
Det er utviklet en veileder som består av en kort huskeliste samt en mer utførlig
veileder som beskriver hvert punkt nærmere

Kunnskapsutvikling og forskning
Bevaring av historiske data i kombinasjon med analyseløsningen SAS Enterprice Guide
ivaretar muligheten til forskning på fagfeltet. Pga. anonymiserte data fra Gat vil man ikke
kunne rekonstruere koblingen slik at svar kan knyttes opp mot andre personknyttede
data i Gat eller NHs styringsportal.
6. Å utarbeide forslag til lederoppfølging

Det anbefales at man utvikler et tilbud som fanger opp et eventuelt behov for
prosesskompetanse for førstelinjeledere og andre som er tiltenkt leders rolle i et
utviklingsarbeid sammen med de ansatte. Kurset bør fokusere prosessbasert
utviklingsarbeide samt praktisk rettet veiledning og erfaringsutveksling basert på egen
”case” fra MU. Utviklingen av et slikt tilbud er igangsatt i UNN.
Det anbefales at HFene avsetter og/eller etablerer ressurser til individuell rådgivning,
veiledning og bistand av ledere i fm. MU. Utgangspunktet er at informasjon, felles
opplæring, skriftlig veileder og ”prosesskurs” skal møte de fleste behov. Erfaring viser
likevel at man får noe behov for individuell oppfølging (skreddersøm).
Det anbefales at man planlegger og gjennomfører MU slik at etterarbeid i fm. med MU
kan koordineres andre HR områder, såkalte integrerte HR-prosesser.
4

MU-faglig, metode og statistikk og HNs styringsportal
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7. Å teste ut undersøkelsen på utvalgte klinikker i UNN
PILOTEN I UNN HF
Det ble besluttet at det skulle gjennomføres en pilot ved Rus og spesialpsykiatrisk
klinikk i UNN HF i forbindelse med utviklingsporsjektet..

Gjennomføring av pilot i UNN
Piloten ble gjennomført i perioden april-juni 2012 i hht plan. Planleggingsarbeidet og
gjennomføring av selve undersøkelsen forløp samtidig med delprosjektet som utviklet
systemtekniske løsninger. Selve spørreundersøkelse lå ute i de planlagte tre ukene. På
grunn av at dette var første gang en undersøkelse ble gjennomført i minGat ble det
brukte e-postpåminnelse som støtte.
Evaluering og erfaringer
Erfaringer og utfordringer ble underveis løpende behandlet i de ukentlig statusmøte
med leverandør siden de to aktivitetene løp samtidig. Det ble også gjennomført
evalueringsmøte med klinikken den 20.6. Det som fremkom er samlet i en egen
evalueringslogg.

Hovedinntrykket etter gjennomføringen var positivt
Relativt få feilemeldinger i Gat. God oversikt over innkomne besvarelser. 244 ansatte og
ledere deltok i undersøkelsen. Det er flere enn tidligere år (2010 og 2011)
Klart utfordingsbilde etter piloten
• Ingen oversikt over distribusjonsdetaljer
• Svarprosenten er ukjent! (ligger på et sted mellom 60 og 70)
• Distribusjon via Gat gir betydelig høyere antall ansatte (over 500, kanskje enda
høyere)
• I 2010 og 2011 var antall ansatte hhv. 334 og 335
• Rapporteringsløsning bare delvis ferdig til lederopplæringen 11. juni
• Gjenstår en del arbeid på design og tekst
• Store utfordringer med hensyn til rapport og tilgangsstruktur for ledere
• Koststeder og organisasjonsstruktur bare delvis sammenfallende

PILOTEN I SANO HF
Gjennomføringen gikk etter planen våren 2013 og oppleves i all hovedsak som vellykket.
Sykehusapoteket var på evalueringstidspunktet godt inne i fase tre - tiltaksarbeidet.
Arbeidet i denne fasen oppleves spennende og givende.
Evaluering og erfaringer
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Ferden frem til fase tre (via fase en og to) har vært preget av at et fastsatt, systematisert
og oppgavepreget arbeid. Forankring i toppen, forberedelser og planlegging, opplæring
av ledere og informasjon vurderes å ha vært helt avgjørende for at Sykehusapoteket har
fått den inngangen de trenger for å oppleve fase tre som positiv. Det ble understreket at
all informasjon og involvering av medarbeidere er blitt utført av linjeledere. Det valget
har vært avgjørende for den vellykkede gjennomføringen. God lederopplæringen og
lederstøtte vurderes derfor som kritisk for en vellykket gjennomføring. Sykehusapoteket
har benyttet det forhåndsutarbeidede informasjons- og opplæringsmateriellet. Særlig
foilsettet ble vurdert som nyttig. Det ble brukt pragmatisk, dvs. de tok utgangspunkt i de
ferdige foilene man opplevde å ha bruk for og gjorde så egne tilpassinger i disse.
Det heftet noen tekniske problemer mht gjennomføringen. Dette tok en del
oppmerksomhet og fokus. Undersøkelsen ble utsatt fordi respondentene ikke fikk opp et
forstålig spørreskjema i Gat. Dette ble raskt rettet av leverandør og er sannsynlig ikke et
problem lenger. Tiltak: Gjennomføringsansvarlig må sjekk at forhåndsvisning ser OK ut
før distribusjon. Noen ledere fikk undersøkelsen både som leder og som medarbeider
(to undersøkelser). Dette er feil og skylles oppsettet i Gat hovedmodul. Tiltak: Det blir
laget en prosedyre for oppsett av MU i Gat og Gat PULS. På sikt kan det også bli aktuelt
med systemutvikling i Gat/Gat PULS.
Vi fikk feil på svarstatistikk som følge av det som er beskrevet i pkt 2. Det ble også
reagert på tekstformuleringen ”nektet å svare” som referer til de som har krysset av på
”ønsker ikke svare på undersøkelsen”. Tiltak: Det bør ses nærmere på formidling av
svarinformasjon ved rapportutvikling.
Det er viktig at MU unngår disse problemene når man skal gjennomføre MU i stor skala.
Det tar mye fokus som ellers kunne vært rettet mot selve undersøkelsen.
I evalueringen av gjennomføringen ble det rettet et særlig fokus på rapportutforming
sett fra et ”bruker perspektiv”. Hovedkonklusjonen er at MU- rapportene oppleves som
svært tunge å jobbe med. Det at de enkelte rapportelementene kun viser et svært
begrenset sett med informasjon per side gjør at man må bla mye frem og tilbake for å
bearbeide og analysere tallmateriale. Det var derfor svært ønskelig å se på
rapporteringsløsninger som kan integrere mer informasjon samlet på en flate.

Kravspesifikasjonen beskriver de systemkravene som settes til de elektroniske
verktøyene som skal brukes i forbindelse med understøtting og gjennomføring av
Medarbeiderundersøkelsen i Helse Nord i henhold til prosjektets formål.
Kravspesifikasjonen skal imidlertid også fungere som et verktøy for å synliggjøre
behovet for organisasjonsutviklingsarbeid som må til for å utvikle og forberede
organisasjonene til å ta i bruk MU samt danne et grunnlag for forsvarlig ressursstyring i
tilknytning til utvikling av, implementering og videre drift og forvaltning av MU.
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3. Klargjøring i forkant av MU 2014
3.1 Utvidet forvaltningsforum

For å kunne kvalitetssikre og sørge for en god gjennomføring av den sammensatte
oppgaven med både å ferdigstille systemløsningen for integrasjonen mellom Gat Puls og
Sas Lis, samt implementere og gjennomføre en felles regional MU innen utgangen av
2014, ble det opprettet et utvidet forvaltningsforum. Dette forumet besto i tillegg til de
gjennomføringsansvarlige fra alle foretakene av; både regional og lokale
systemansvarlige for GAT, systemansvarlige for SAS Lis i Helse Nord IKT i tillegg til ulike
utviklingsresurser fra i systemleverandørene i SAS, Deloitte og GAT.

3.1.1 Undergruppe kommunikasjon
Det ble opprettet en undergruppe som i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i
Helse Nord utarbeidet en felles interessentanalyse og kommunikasjonsplan med dertil
hørende kommunikasjonsmateriell. Det ble blant annet opprettet felles nyhetssaker som
ble distribuert på egne områder på intranet. Foretakene har i ettertid meldt at
utviklingen av felles materiell og kommunikasjonsplaner bidro positivt til den lokale
gjennomføringen.
3.1.2 Undergruppe konfidensialitet
Det ble i tillegg opprettet en egen undergruppe som jobbet med å sikre konfidensialitet
og ivareta den enkeltes personvern, gruppen besto av konsertillitsvalgte,
konserverneombud, personvernombud, representanter fra Gat support, MU
gjennomføringsansvarlige.

Prinsippet om anonymitet er gjennomgående for MU. Det vil si at både tilgjenglige
rådata 5 og MU- rapporter ikke skal vise den enkelte respondents identitet. Dette måtte
sikres elektronisk, men også praktisk med hensyn til åpenbar gjennomsiktighet i
datamaterialet i små populasjoner 6. I MU er nedre grense for hva det rapporteres fra
satt til minimum 5 respondenter. På bakgrunnsinformasjon er den satt til 30
respondenter.
Begrunnelsen er at man ønsker høy deltakelse (svarprosent), samt svar som ikke er
preget av medarbeidere som er engstelige for eventuelle negative reaksjoner eller av
andre grunner svarer annerledes enn hvis undersøkelsen ikke var anonym.
Gruppen utarbeidet egne retningslinjer for ivaretakelse av konfidensialitet i MU, se
vedlegg.

5
6

Som teknisk og administrativt personell har tilgang til via Gat PULS-modulen.
I MUs tilfelle gjelder det kostnadssteder med få ansatt.
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3.1.3 Gatforvaltere og databaseressurs fra Helse Nord IKT
For å bruke Gatpuls som verktøy for MU måtte Gat-databasene ryddes i forkant. Videre
var det sentralt at de samme spørsmålene ble stilt i alle foretak og at oppsettet/teksten
ble helt identisk. Databaseressurs ved Helse Nord IKT, Arne Holmen, sørget for at
ryddingen ble gjort riktig og at spørsmål ble kopiert fra èn database til alle de andre.
For gjenbruk av undersøkelser kan man i følge Gatsoft kopiere en undersøkelse for ny
utsendelse. Denne gis nytt navn, eks. Medarbeiderundersøkelsen 2015, for å holde
svarene adskilt fra andre undersøkelser (se vedlegg 6.4 ).

Involvering av gatforvalterne i MU var viktig for å få opprettet brukergrupper i Gat, slik
at man fikk sendt ut MU til de som faktisk var ledere. Videre var gatforvalterne sentrale
for å ta i bruk ”ryddeappen”, kjøring av scriptet for purring og nummerering av
spørsmålene i undersøkelsen. Ryddeappen var viktig for å kunne filtrere ut de som ikke
skulle ha undersøkelsen og fjerning av eventuelle duplikater. Purrefunksjonen var viktig
for påminning av de som p.t. ikke hadde svart og bidro til den samlede svarprosenten.
3.1.4 Undergruppe teknisk løsning
Undergruppen hadde som formål å utvikle løsningen for distribusjon og at den tekniske
løsningen understøttet kravet til konfidensialitet, samt at rapportering av resultatene fra
undersøkelsen var i henhold til kravspesifikasjonen fra MU-prosjektet. Gruppen bestod i
hovedsak av ressurser fra Deloitte, SAS, UNN, Helse Nord IKT og Helse Nord RHF.
Se 2.2.1.2 angående hvordan kravet til konfidensialitet er løst.

I distribusjon av MU var et av hovedfokusene å få sendt ut undersøkelsen til de som
skulle ha undersøkelsen. Parametere i Gat; stillingsandel, fast, vikar, brukergrupper i Gat
bidro godt til dette. I tillegg ble det laget ansattelister i Excel-format for gjennomgang i
forkant, som kan brukes som grunnlag ved bruk av ryddeappen i Gat.

I april 2014 ble det sendt forespørsel om videreutvikling av MU-rapporten til
SAS/Deloitte. Stored Process – teknologi i SAS var nødvendig for å få realisert
kravspesifikasjonen, eksempelvis for å lage grafene med tilhørende tekst og skårverdier.
Utviklingen endte i et produkt som samlet sett ble vurdert som akseptabelt.

3.2 ROS analyse

Etter initiativ fra Nordlandssykehuset ble det etablert en ROS-analyse for
undersøkelsen. Dette var et viktig verktøy for å klargjøre hvilke områder som var
kritiske for gjennomføringen. Det ble jobbet systematisk med tiltak for å redusere
risikoområdene, slik at undersøkelsen kunne gjennomføres som planlagt.
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Analysen avdekket følgende hovedområder som kritiske:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Risikofaktor
Undersøkelsen når ikke ut til 95 % av respondentene
Respondenter får ikke logget seg på MinGat
Undersøkelsen blir ikke besvart av respondentene
Drifting av VA
Produksjon av rapporter med tiltenkt funksjonalitet
Undersøkelsen blir sendt ut flere ganger til respondentene
Ledere får ikke logget seg på Virksomhets-/styringsportalen
Ledere får ikke ut rapporter fra løsningen
Vi får ikke testet løsningen tilstrekkelig før utsendelse av undersøkelsen

Kritisk
x
x
x
x

4 Drifting av VA
Visual Analytics (VA) var et nytt grensesnitt og driftsmiljø for alle, herunder også HN IKT
som drifter datavarehuset i Helse Nord. MU ble et utviklingsprosjekt hvor ulike
utfordringer oppstod underveis;
- hvordan flytte data fra 9.2 (gammelt miljø) til VA,
- hvordan kjøre dataflyten,
- hvordan lese inn tilgangs- og rerutingsfiler.

De ulike operasjonene var hver for seg showstoppere og følgelig utfordrende for både
utviklingen og driftingen av MU. HN IKT klarte å løse utfordringene, og det er viktig for
ettertiden å sikre at driftsrutiner for MU i datavarehuset er dokumentert.

5 Produksjon av rapporter med tiltenkt funksjonalitet
Det var viktig at svarene i rapportene var sortert i henhold til organisatoriske enheter.
For å bøte på feilaktig struktur fra Paga laget foretakene rerutingsark, som ble lest inn i
datavarehuset. Rerutingen så til å virke etter sin hensikt, men det krever en god manuell
gjennomgang i forkant av rapportproduksjonen.

Undersøkelsen var hovedsakelig delt inn i 2; èn undersøkelse for ledere og èn for
medarbeidere. Dette bygget på at lederes svar ikke skal inngå i rapport fra egen enhet.
Det er en betingelse at ledere som skal inngå i lederrapporter må være definert som
ledere i Gat. Det ble laget en brukergruppe ”Ansled” i Gat for at ikke-definerte ledere i
Gat skulle svare på undersøkelsen som leder.
Reruting og Ansled løste ikke alt. Foretakene definerte selv hvem som etter beste
hensikt burde inngå i en særskilt lederrapport. Det ble derfor sendt ut særskilte
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lederundersøkelser for å løse lederrapportbehovet, eksempelvis en undersøkelse som
inneholder svarene fra samlet sykehusledelse.

For å få rett nummerering og rekkefølge i rapportene måtte en gitt struktur og
nummerering følges nøyaktig. Dette var knyttet til oppsettet i Gat, hvor bokstaver og tall
måtte være helt likt i alle foretak, se vedlagte presiseringsskriv for Gat.
8 Ledere får ikke ut rapporter fra løsningen
HN IKT sørget for at ledere hadde tilgang til rapportene i SAS.

9 Vi får ikke testet løsningen tilstrekkelig før utsendelse av undersøkelsen
Det var nødvendig med hyppig testing av ulik funksjonalitet og foretakene bidro sterkt i
få testet løpende. Utestående feil ble søkt løst fortløpende og alle viktige restanser ble til
slutt løst.
Øvrige risikomomenter
I hovedsak nådde MU ut til alle ved distribusjon via GatPuls. Undersøkelsen ble
”ettersendt” til ca. 30 personer. Det er ikke notert ekstraordinære utfordringer knyttet
til pålogging i MinGat. Heller ikke dupliserte utsendinger av MU.

På grunn av at vi ikke hadde full kontroll med kjøring av nye dataflyter ble adgangen til å
legge til flere som skulle ha tilgang til rapporten stoppet underveis.
Gjennomføringsansvarlige sørget for at ledere uten tilgang til rapport fikk sine
respektive rapporter.

3.3 Utvikling ny funksjonalitet og testing
Utvikling av ny funksjonalitet skjedde i samarbeid med gjennomføringsansvarlige, HNIKT, Deloitte og SAS.
Veivalg – teknisk løsning
Fra prosjektet var det besluttet at SAS skulle være verktøyet for presentasjon av
resultatene fra MU. Prosjektet ble avsluttet med noen restanser som kunne løses ved
bruk av Stored Process – teknologi i SAS. Denne teknologien var lite utprøvd hos SAS
knyttet til medarbeiderundersøkelser, allikevel hadde man stor tro på at det ville løse
utfordringene med rapportspesifikasjonene. Til tross for dette og at tiden var knapp
valgte Helse Nord å inngå avtale med SAS om utvikling av rapporten med denne
teknologien.
Plan B var at vi tilsluttet oss Helse Sør-Øst sin tekniske plattform.

Utviklingsløpet vår/sommer 2014
I startfasen var den største utfordringen å formulere/utforme kravspesifikasjonen
tilstrekkelig dekkende og presist. ”Veien har måttet bli til underveis” på flere områder og
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har vært krevende å forutse/beskrive i kravspesifikasjon. Planen var at rapportdesignet
skulle være ferdig i løpet av august 2014. Godkjenningen forelå først i slutten av oktober
2014.
I månedsskiftet august/september ble det klart at rapportdesignet ikke var i rute i
henhold til utviklingsplanen. Helse Nord RHF og SAS ble derfor enige om å nedsette et
testpanel med fokus på at rapportdesignet skulle ferdigstilles raskest mulig.

Selve testingen tok mer tid enn forventet. Det tok tid å få gitt aktuelle ressurser
nødvendige tilganger til løsningen, både for leverandør og Helse Nord ansatte. Videre
var det et nytt IKT-miljø å forholde seg til for HN IKT. Målet var også at rapportene
skulle presenteres i grensesnittet Visual Analytics (VA). Dette krevde en flytting av data
fra SAS 9.2 til VA, noe som var nytt for Helse Nord IKT.

Løsningen er webbasert, så valg av nettleser stod også sentralt. Leverandøren var av den
oppfatning at rapportløsningen skulle tilrettelegges for bruk i Firefox. Dette samsvarte
ikke med Helse Nord sitt behov, som var Internett Explorer. Å få tilrettelagt for bruk av
Internett Explorer ble en tilleggsutvikling.

For at løsningen skal bli tilgjengelig i produksjonsmiljøet må løsningen promoteres i en
bestemt periode, såkalt promoteringsvindu i SAS. Promoteringsvinduet var låst til andre
aktiviteter i perioder og gjorde at utviklingsprosjektet ble noe forsinket.
Alle nevnte forhold medførte at gjennomføringsperioden ble 4 uker forsinket.

3.4 Mapping av organisasjonstruktur/tilgangsfil
I oppfølgingen av undersøkelsen er det sentralt at ledere får presentert resultater fra
ansatte som er underlagt leders ansvarsområde.
Paga inneholder en organisasjonsstruktur som er tilnærmet lederstrukturen. Man valgte
å bruke denne strukturen som utgangspunkt for hvordan resultatene skulle presenteres
og hvilke ledere som skulle ha tilgang til hva.

Foretaksvise oversikter ble sendt ut, slik at foretakene i forkant av MU kunne gå
igjennom strukturen for å ”rerute” koststeder i henhold til faktisk organisasjonsstruktur.
Samme datauttrekk fra Paga ble brukt som tilgangsfil for rapportløsningen. Det er viktig
å merke seg at organisasjonsstrukturen i uttrekket vil være à jour i henhold til
tidspunktet man henter det ut fra E-laget i datavarehuset.
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4. Drift - gjennomføring av MU 2014
4.1 Gjennomføringsperioder

MU 2014 ble gjennomført innenfor en felles gjennomføringsperiode som strakk seg fra
uke 44 til uke 50. Foretakene kunne så selv velge hvilke to til tre uker de ønsket å
aktivere sine undersøkelser innenfor denne rammen. Årsaken til at man valgte å strekke
den ytre rammen over såpass lang periode var et kompromiss for å få kunne
imøtekomme foretakenes noe varierende ønsker og behov.

Utfordringen med lang gjennomføringsperiode er at det tar lang tid fra første foretak
starter til undersøkelsen er ferdig og viser samlet referansedata for hele
foretaksgruppen.

Ved gjennomføring av store undersøkelser i store organisasjoner er det viktig at
gjennomføringsperioden er forutsigbar. Dette betinger at forutgående prosesser
planlegges godt, herunder at utviklingsarbeid har så gode marginer som mulig og at man
har stoppunkt underveis for justering av tidsplanen. Stadige mindre justeringer av
tidsplanen vil lett medføre stress og skaper løpende forventninger som lett ikke kan
innfris.
Foretaksgruppen er av den oppfatning at MU bør gjennomføres innenfor en felles
tidsperiode og gjerne i løpet av færre uker enn i 2014, slik at veien fra undersøkelse til
resultater blir kortere. Det er også nyttig at vi får nytte av felles informasjon, felles
ressurser og støtte fra Helse Nord/IKT.

4.2 Kommunikasjon og forankring
Noe av utfordringsbildet var at forskjellig type informasjon i ulik grad skulle nå ulike
grupper. Gjennomføringsansvarlige melder om at MU formelt sett var godt forankret i
sykehusledelsen, men at dette ikke alltid føres videre til lavere nivå i organisasjonen.
Informasjonsmøter kan komme i konkurranse med andre prosjekter.

En god plan for kommunikasjon er sentralt. Foretakene opplevde det som positivt at det
ble laget felles kommunikasjonsmateriell og artikler. Eget område på intranett var også
bra for arbeidet med MU. Videre hadde man god erfaring med bruk av mange ulike
arenaer; plakatoppslag, verneombud, tillitsvalgte, ledermøter med mer. For fremtidige
gjennomføringer bør det vurdere flere felles pressemeldinger slik at de ”tyngre”
budskapene gjøres lettere tilgjengelig.

4.3 Distribusjon av spørreskjema i Gat Puls

Utfordringsbildet i forbindelse med distribusjon var sammensatt, hvor sjekk av
distribusjonslister og ulike organisasjonsstrukturer krevde tiltak.
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Det ble gjort forsøk på å rydde i distribusjonslister i forkant av MU, for å sikre at de som
skulle motta MU faktisk fikk den. Man prøvde å lage slike lister, både med hjelp av Gat og
Paga, med varierende hell. Oppsummert meldes det at distribusjonen har gått relativt
greit, men man bør tilstrebe å kvalitetssikre opp mot klinikkene før distribusjon. På
denne måten vil klinikkene bedre oppleve å kartlegge reelle arbeidsmiljø. Ryddeappen i
Gat fungerte bra for å rydde bort de som feilaktig stod oppført som mottakere av
undersøkelsen. Utfordringen er å få ryddet bort de som er ute i lengre
permisjoner/annet fravær. Enkelte var registrert feil i Gat og fikk av den grunn ikke
undersøkelsen. Disse mottok MU gjennom en ekstra utsendelse.

Etter at MU er sendt ut er det ønskelig å kunne legge til respondenter uten at dette får
betydning for de som allerede er lagt inn. Løsningen på dette var å sende ut en ny
undersøkelse til de som ikke hatt fått den.

HN IKT brukte som eneste foretak versjon 6.0 av Gat. I denne versjonen var det mulig å
huke av for ”ønsker ikke svare” allerede i påminnelsesvinduet. Dette medførte noen få
tapte besvarelser. I nyere versjoner er denne muligheten fjernet.

For utvalgte ledergrupper ble det opprettet særskilte brukergrupper i Gat, slik at disse
lederne inngikk i lederrapporter. Dette fungerte godt. Rapportene trenger å bli enda
bedre, da dette motiverer ledere til å jobbe med MU i eget lederteam. Det har også en
overføringsverdi til MU-arbeid med egne medarbeidere.

4.4 Konfidensialitet

Enkelte respondenter var usikre på om konfidensialiteten ble godt nok ivaretatt til tross
for godt informasjonsmateriell, orientering på ulike arenaer, samt opplæring av ledere,
verneombud og tillitsvalgte. Det viser at man bør vurdere ytterligere tiltak, slik at vi
sikrer høyest mulig deltakelse og at respondentene svarer mest mulig oppriktig på
sensitive spørsmål. Det er enighet om at det fortsatt skal være adgangsbegrensning av
tilgang til rådata.

4.5 Oppslutning og svarprosent, tiltak underveis

Svarprosenten ble tilnærmet 70 % totalt, men det er svingninger på ulike nivå i
foretaksgruppen. Lederne har gjennomgående høyere svarprosent enn medarbeiderne i
foretakene. Det ble gjort flere påminninger underveis, både på intranett og på e-post til
lederne, samt plakat i sykehusene. I enkelte foretak ble det satt av ekstra ressurser til
premiering av de enhetene med høyest svarprosent.
Det er viktig med svarmonitorering for å følge opp målrettet der deltakelsen er lav. Gat
har monitorering og viste varierende oppslutning. Bruk av purrefunksjon via Gat i form
av e-post og SMS førte til ett hopp i svarprosenten. I tillegg ble svarprosent gjort
tilgjengelig på foretakenes intranett. Dette stimulerte til økt deltakelse.
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Den viktigste mobiliseringen gjør foretaksgruppen i forkant med å forankre og
informere om selve MU, dets konsept og formål. Belønning av høyest prosentvis
deltakelse kan også være en god gulrot.

4.6 Tilgangsstyring
Rapportløsningen baserte seg på at ledere og andre gjennom pålogging fikk tilgang til
respektive ansvarsområder/rapportområder. For å styre hvem som skulle ha tilgang til
hva brukte man et Pagauttrekk.

Utfordringen var i hovedsak at det er uklarheter i organisasjonen i forhold til
lederstrukturen og at Pagastrukturen avviker fra faktisk organisasjonsstruktur. Videre
at ledere ikke er definert som ledere i Paga, at det er tilkommet nye ledere etter
gjennomføringstidspunktet og noen uforklarlige. Det må nødvendigvis gjøres en
gjennomgang i god tid før undersøkelsen starter med tanke på hvem er det som leder for
hvilke organisatoriske steder i foretaket.
At undersøkelsen strakk ut i tid og at det var utfordrende å oppdatere tilgangsfilen i
datavarehuset gjorde dette mer krevende ønskelig. Det må kartlegges hvilke muligheter
vi har for å kunne modifisere tilgangsfilen uten at filen blir overskrevet i dataflyten.

4.7 Rapportdesign

Det ble jobbet med rapportdesignet, både i prosjektperioden og i utviklingsarbeid i
forkant av MU 2014. Målbildet var å få en pedagogisk og lettlest rapport med lav
brukerterskel.

Utfordringene var at flere ledere/medarbeidere var usikre på hvordan resultatene
skulle leses og forstås. Enkelte tror rapporten viser svar i prosent, enkelte synes det er
utfordrende å navigere og noen ønsker seg rapporten i flere format. Noen rapporterer
også at teksten foran spørsmålene i grafobjektet er liten og blir vanskelig å se via
projektor.

HSØ har hatt samme utfordring med at leserne tolker svarene som prosent og ikke skår,
men har besluttet å beholde dagens skårløsning. Utfordringen er av mindre karakter og
en omlegging vil også kreve tilpasning. Resultatene presenteres på samme måte i
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. Det er laget en veiledning til rapporten som
forklarer viktig funksjonalitet i forhold til navigering og forståelse av rapporten som det
er viktig at brukeren leser.

SAS/Deloitte har levert estimat på å lage større tekst, som foretakene må ta stilling til
om skal bestilles. Dette blir vurdert opp mot fremtidig rapportløsning for MU. Til
orientering er rapporten testet på projektor i Helse Nord sine lokaler og skriften er godt
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leselig på 6-7 meters avstand. Muligheten for andre formater og referansedata for
kommende år blir også kartlagt.

4.8 Kjøring av dataflyt fra Gat til SAS-Lis
Kjøring av dataflyten gjør resultatene fra undersøkelsen tilgjengelig i rapportløsningen.
For at resultatene skulle framstå samlet for reelt arbeidsmiljø i henhold til
organisasjonsstrukturen laget foretakene et rerutingsark. Rerutingen rutet svar fra ett
koststed til ett annet, og fungerte bra.
Innlesing av tilgangsfil, rerutingsfil og oppdatering av nye respondentsvar krever at
dataflyten kjøres på nytt.

Hovedutfordringen var at det oppstod endringer i N (samlet antall svar) etter nye
dataflyter uten at vi visste hvorfor det ble endringer. Det resulterte i at det tok over 2
måneder før de siste enhetene fikk ut sine rapporter. Vi vet nå at det er pagauttrekket
(som inneholder orgstrukturen, herunder hvilke ledere som har tilgang til hvilke
organisatoriske enheter) som oppdaterer seg ved ny dataflyt og ikke databasene i Gat.

For å få rapportene ut så raskt som mulig vil det være hensiktsmessig at det kjøres èn
dataflyt rett etter avslutning av MU-perioden som blir liggende/frosset. Konsekvensen
vil kunne være at ingen nye vil kunne få tilgang til rapporter. Dette kan løses dersom
man finner en annen løsning i datavarehuset for å kunne modifisere tilgangsfilen.

4.9 Funksjonalitet rapportløsning
Det er omtalt mye om funksjonalitet i foregående punkter, men et utestående moment er
at rekkefølgen i kapittel 9 er feil. Det må ses nærmere på om dette kan løses i
undersøkelsesoppsettet i GatPuls (fortrinnsvis) eller i databasen.

4.10 Lederopplæring, systemstøtte
Gjennomføringsansvarlige har hatt lederopplæring ved de fleste
klinikkene/avdelingene. I tillegg er det gitt opplæring til verneombudene som fungerer
som støtte for ledere. Lederne har også fått hjelp i forhold til rapporteringsløsningen, og
hvis de ikke har fått tilgang har de fått tilsendt rapport.
Lang gjennomføringsperiode gjorde at effekten av opplæringen ble noe begrenset. Som
nevnt tidligere vil en kortere gjennomføringsperiode være å foretrekke.
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4.11 Oppfølgningsarbeidet
I oppfølgingsarbeidet er formålet at enhetene identifiserer forbedringsområder og
områder som de ønsker å ivareta.

Alle lederne hatt et stående tilbud om hjelp i forbindelse med lesing av rapport og
opplegg for gjennomføring av oppfølgingsmøte. Både praktisk hjelp til faktisk
gjennomføring og diskusjonspartner på ”bakrommet”. Lederne rapporterer i forhold til
gjennomført oppfølging. De vil bli purret på gjennom lederlinja hvis de ikke
gjennomfører oppfølgingsmøte i egen avdeling.
Per tiden er foretakene kommet ulikt i oppfølgingsarbeidet, og følgelig har vi noe
begrenset underlag for evaluering. Det presiseres kun her at en av de viktige
suksessfaktorene for MU er at den blir fulgt opp med et konkret tiltaksarbeid.

5. Resursbruk

5.1 Personell/tidsbruk
Det har vært 2-3 personer fra hvert foretak som har deltatt i arbeidet med
gjennomføringen av MU 2014. Den faktiske tidsbruken er ikke registrert. Ressurser ved
enhetene (ledere og ansatte) er ikke inkludert i dette estimatet. Fra SANO og Helse Nord
RHF har ressursbruken vært mindre på grunn av størrelsen på foretaket.
Ressursbruken har vært mer eller mindre som forventet. Arbeidstoppen var nok i
forberedelsesfasen og noe underveis for de fleste. Arbeidet med rapporten var
tidkrevende men nødvendig.

5.2 Møtevirksomhet

Sentralt var det å finne en balanse mellom fysiske møter og telefonmøter, og
hyppigheten på møtene i MU-arbeidet.

Foretaksgruppen ser ut til å være fornøyd med møtestrukturen. Kanskje noen av
telefonmøtene kunne vært byttet ut med telestudio. De fysiske møtene har vært viktig
for å lande et så stort arbeid.
Noen melder det som nyttig å være mer tydelig på rammene for møtene og klarere
møteledelse slik at en ikke bruker unødvendig mye tid på spørsmål som ikke kan
avklares i aktuelt møte.

5.3 Reisekostnader
Det må påregnes reise-/oppholdskostnader ved større arbeid og fysiske møter. MUarbeidet har vært planlagt godt.
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6. Sammendrag - læringspunkter til framtidig forvaltning
Her summerer vi opp de læringspunkter som følger av evalueringsrapporten:
Læringspunkter

Læringsmål

Gjennomføringsperioder

Den ytre rammen for gjennomføring bør kortes ned til
max. 4-5 uker (44-47/48).

Kommunikasjon og
forankring

Distribusjon av spørreskjema

Konfidensialitet
Oppslutning/svarprosent

Tilgangsstyring
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Gjennomføringsansvarlige bør tydeliggjøre viktigheten
med at toppledelsen videreformidler og følger opp
informasjon om MU på alle nivå i organisasjonen.
Felles kommunikasjonsmateriell og pressemelding bør
utarbeides.

3-6 uker før utsendelse av MU bør distribusjonslister
kvalitetssikres ut mot klinikkene. I etterkant bør
ryddeappen i Gat brukes for å slette de som ikke skal ha
undersøkelsen.
Ved behov for å legge til nye respondenter må det
sendes ut en ny undersøkelse til disse.
For å få lederrapporter som inkluderer de rette ledere i
hver enkelt rapport må foretakene opprette
brukergrupper i Gat som gjenspeiler ønsket
rapportstruktur.
Det bør fortsatt fokuseres på ivaretakelse av
konfidensialitet i all kommunikasjon om MU.

For å oppnå ca. 70 % oppslutning er det viktig at MU
forankres godt og at hele organisasjonen blir godt
informert i forkant. Purrefunksjonen i Gat og innslag av
konkurranseelementer gir også økt oppslutning.
Paga- og faktisk organisasjonsstruktur må avstemmes i

Rapportdesign

Kjøring av dataflyt i SAS

Lederopplæring
Oppfølgingsarbeidet
Ressursbruk

god tid før gjennomføring for å sikre tilgang til
rapporter for de rette lederne.
Det vil være en fordel å kunne ha en løsning hvor
tilganger kan vedlikeholdes uten at dette skaper risiko
for feil i rapportløsningen.

Rapporten ble tatt godt imot. Den må tilpasses
referansedata for framtidige MU.
Designet kan forbedres i forhold til leselighet og
forståelighet. Det bør oppmuntres til å lese veiledninger
til rapporten.

Det bør etableres rutiner for kjøring av dataflyt i
forbindelse med MU.
Involver alle systemleverandører ved nye feilsituasjoner
for raskere identifisering av feil.
Det bør fortsatt gis lederopplæring i forbindelse med
MU.

Oppfølgingsarbeidet er viktig for å oppnå forbedring av
arbeidsmiljøet.

MU krever involvering av både
gjennomføringsansvarlige og gatforvaltere, samt
ressurser fra Helse Nord RHF og Helse Nord IKT.
Det er hensiktsmessig å ha fysiske møter for å samkjøre
hvordan MU skal gjennomføres i praksis og hvordan MU
skal settes opp teknisk.

Prosess Forberedelse:
• Det burde vært en tettere dialog og involvering av Gatsoft som systemleverandør
for å sikre nødvendig utvikling løpende.
• Selve PULS løsningen var riktig valg
• Puls opplevdes som rigid ved oppsett av undersøkelsen: eksempelvis kan en
nevne at bokstavbruken ned til liten / stor” bokstav måtte være lik, for å kunne
slå sammen resultatene fra foretakene til et aggregert nivå.
• Det bør være enda mer styring fra RHF i forhold til valg som blir gjort.
• Vi må være tidlig ute med sjekk av routing i PAGA og behov for rerouting
Prosess Gjennomføring:
• Opplevde gjennomføringen av undersøkelsen som god
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• Det var uklarheter til spørsmål og bruken av eks ”din enhet” der dette ble vurdert
av respondenter til både avdeling, seksjon og foretak. Kunne nok vært tydeligere
i spørsmålstillingen.

Rapportering:
• Rapportene ble klare, men det var lenge usikkerhet til disse, og etter at vi hadde
presentert disse for ledere, ble også det gjort endringer i eksempelvis
normalområde. Dette burde vært avklart i god tid i forkant av gjennomføring.
• Det har vært mest utfordrende at det tok litt tid å få korrekte rapporter og at
noen manglet tilgang til rapportfunksjonen. Og at PAGA ikke stemmer med
virkeligheten.
• Vi brukte rådata til produksjon av grafer / rapporter som gikk på tvers av enheter
og det burde absolutt være til stede ved neste gjennomføring. Mer fleksible
rapporter kan være et suksesskriterie i oppfølgingen.

Tilgang:
• Tilgangshierarki er løst altfor tungvindt. Det burde være et verktøy som gir det
enkelte foretak enkel tilgang til å styre grad av tilgjengelighet for de enkelte
personer som har behov. Det kan være behov for at enkeltperson har tilgang til
rapporter som ikke følger av organisasjonshierarki.
• Flere HR rådgivere må ha AD tilganger i tillegg til GA

Teknisk løsning:
• Ting tar tid. Særlig med utvikling og arbeid med systemer vi har begrenset
tidligere erfaring med. Viktig å ha tett samarbeid med IKT-ressurser og utviklere.
Må sette av tilstrekkelig tid til feiltesting. Komprimert og effektiv innsats vært
nyttig for å komme i mål.
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7. Vedlegg

Vedlegg 1 - Mandat utviklingsprosjekt med kravspesifikasjon
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Vedlegg 2 - Mandat forvaltningsforum

Mandat
Forvaltningsforum
for
Medarbeiderundersøkelser (MU)

Versjon
0.1
0.2
0.3
1.0
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Nytt dokument

Utarbeidet av
Anita Falch
Mentzoni

Godkjent av

Personalsjefmøte

Dato

28.10.13

Eierskap
Systemeier: Helse Nord RHF med bakgrunn i at dette er et felles utviklet konsept.
Systemeierforum: Personalsjefmøte (HR-sjefene)

Lokal systemeier: Den enkelte HR-direktør eller den som bemyndiges.

Forvaltningsforum
Forvaltningsleder

Systemeier ved Helse Nord RHF utpeker forvaltningsleder som organisatorisk er ansatt
ved HR/Org ved Helse Nord RHF.

Forvaltningsforumrepresentanter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarlig for MU i Helse Nord RHF
Gjennomføringsansvarlig for MU ved Helse Finnmark HF
Gjennomføringsansvarlig for MU ved UNN HF
Gjennomføringsansvarlig for MU ved Sykehusapotek Nord HF
Gjennomføringsansvarlig for MU ved Nordlandssykehuset HF
Gjennomføringsansvarlig for MU ved Helgelandsykehuset HF
Gjennomføringsansvarlig for MU ved Helse Nord IKT
Gjennomføringsansvarlig for MU ved SKDE
Gjennomføringsansvarlig for MU ved Helse Nord RHF
Systemansvarlig for MU i GAT, styringsportal SAS/Lis og kontakt mot HN IKT i
Helse Nord

Systemstøtte og opplæringsressurser innkalles etter avtale og behov. For øvrig jevnlige
driftsmøter. Dersom det skulle oppstå forhold som medfører endringer i vedtatt konsept
må dette drøftes med KTV/KVO.
Forvaltningsforum skal være sammensatt slik at man dekker inn spisskompetanse på
MU. Dette er vedtatt løst gjennom at hvert helseforetak representeres med lokal
gjennomføringsansvarlig for MU. Helse Nord RHF stiller i tillegg med regionale
ansvarlige for GAT og for MU, sistnevnte er også er leder av forvaltningsforumet.
Forvaltningsforum MU ved etablering 2013
Foretak
Representant
Helse Nord RHF
Anita Falch Mentzoni
Helse Nord RHF
Haakon Eichler
Helse Finnmark HF
UNN HF
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Andreas Ertesvåg
Ole-Martin Andersen

Funksjon
Leder forvaltningsforum
Systemansvarlig mot GAT,
SAS/Lis og Helse Nord IKT
Gjennomføringsansvarlig MU
Gjennomføringsansvarlig MU

Sykehusapotek Nord HF
NLSH HF
Helgelandssykehuset
HF
Helse Nord IKT HF
Helse Nord RHF

Bjørn Kleiven
Espen Mælen Hauge
Per-Ingve Nordheim
Eva Mari Jørgensen
Sørdal
Inge Lykseth
Hege Ingvaldsen

Gjennomføringsansvarlig MU
Gjennomføringsansvarlig MU
Gjennomføringsansvarlig MU
Gjennomføringsansvarlig MU
Gjennomføringsansvarlig MU

Forvaltningsforumets oppgaver
Forvaltningsforumet skal understøtte og sikre at MU implementeres, forvaltes og
videreutvikles i Helse Nord. Gruppen skal være et rådgivende organ til forvaltningsleder
innen MU-fagfeltet i fortaksgruppen, peke ut utvikling som skal prioriteres, herunder
implementering av regionale standarder.

Strategisk
• Forvaltningsforum skal foreta vurderinger som tilser at MU-konseptet fungerer
etter formålet (jf Mandat for medarbeiderundersøkelser – Helse Nord) Herunder
tilse at tilgjengelig funksjonalitet i systemet utnyttes og tilrå utvikling/ny
funksjonalitet.
• Forvaltningsforum skal foreta vurderinger rundt integrasjonsgrad av MU i
fortaksgruppen, samt utarbeide og foreslå felles rutiner for gjennomføring og
oppfølging av MU i henhold til grad av integrasjon.
Operativt
• Forvaltningsforum kan råde systemeier/forvaltningsleder til å utnevne
arbeidsgrupper som innehar spisskompetanse innenfor særskilte fagområder for
å få utredet spesielle problemstillinger.
• Gi råd i forbindelse med endringer i regionalt oppsett
• Ha fokus på bruksmønster
• Ivareta samhandling på tvers av helseforetak
• Ivareta nettverksbygging og fagutvikling på tvers av helseforetakene gjennom en
etablert arena for felles diskusjoner innen viktige fagområder som vil forbedre
bruken av systemet og høyne datakvaliteten.
• Bidra i arbeid med budsjettet for eventuelle kostnadsdrivere i systemet

Ansvarsdeling
Forvaltningsleder
Forvaltningsleder er regional ansvarlig for MU i tillegg til leder av forvaltningsforum.
Vedkommende forvalter etter mandat fra systemeier. Det er Forvaltningsleder som
beslutter utvidelser/endringer av løsningen og når disse blir produksjonssatt.
Beslutninger tatt av forvaltningsleder kan overprøves av systemeier.
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Strategisk
• Ansvarlig for å ivareta regionalt og interregionalt samarbeid
• Ansvar for å utarbeide budsjett i samarbeid med regional forvaltningsforum.
Budsjettet spilles inn i ordinære budsjettprosesser gjennom systemeier.
• Beslutter endringer i regionalt oppsett.
• Ansvar for involvering av og forankring hos de tillitsvalgte der endringer har
vesentlig påvirkning av ansattes arbeidshverdag.

Operativt
• Ansvar for å lede forvaltningsforum. Har saksforberedende ansvar.
• Ansvar for at forvaltningsforum er proaktivt og effektivt med faste møtepunkter.
• Ansvar for å fremme Helse Nord sine interesser i forhold til videreutvikling
overfor eksterne og interne aktører.
• Ansvar for å kommunisere ut beslutninger som er tatt gjennom referater fra
møter til gjennoføringsansvarlige ved de ulike HF.

Forvaltningsforumrepresentanter
• Ansvarlig for MU i eget foretak.
• Hver representant er ansvarlig for aktivt å melde eget HFs interesser/ønsker om
videreutvikling til forvaltningsleder.
• Faglig oppfølging av problemstillinger i forvaltningsforumet.
• Skal holde seg orientert om bruksmønster i systemet innenfor eget foretak. Dette
for å orientere forvaltningsleder/forvaltningsforumet om innovative initiativ,
samt positive/negative erfaringer om bruksmønster.
• Har ansvar for å bringe diskusjoner og beslutninger tilbake til eget HF, herunder
også kommunikasjon med de tillitsvalgte
• Delta i prosjekter/arbeidsgrupper

Systemansvarlig mot GAT, SAS/Lis og Helse Nord IKT på vegne
av Helse Nord
• Ansvar for regionale bestillinger, herunder drift, support og evt. utvidet support
og spesialoppdrag tilknyttet systemer som GAT, SAS og LIS/styringsportalen.
•
Ansvar for å følge opp faktura fra eksterne og interne leverandører opp mot
avtalt pris, volum og kvalitet.

Forvaltningsforum skal gjennomføre minimum tre møter i løpet av et kalenderår. Ett av
møtene i forvaltningsforum skal arrangeres som fysisk møte med fokus på videre
utvikling av system og systemforvaltning. I implementeringsfasen 2014 forventes det
noe hyppigere møtevirksomhet, men dette avtales i fellesskap basert på behov.
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Økonomi
Kostnader knyttet til representantenes deltakelse i forvaltningsforum forutsettes dekket
av det enkelte foretak, og innarbeides i de respektive budsjetter.
Felles endringer eller utviklingsbehov som medfører kostnader forventes avklart med
forvaltningsleder/regional ansvarlig for MU og fordeles iht følgende fordelingsnøkkel:
Kostnadsfordeling felles IT systemer
Foretak
Antall årsverk Prosentandel
Helgelandssykehuset
1358
11
NLSH
3257
26
UNN
6150
49
Helse Finnmark
1580
13
Sykehusapotek Nord
HN IKT
181
1
HN RHF
64
1
Sum
12590
100

Endringer eller utviklingsbehov som medfører kostnader og besluttes gjennomført på
det enkelte foretak forutsettes dekket av det enkelte foretak, og innarbeides i de
respektive budsjetter.

Vedlegg 3 - Arbeidsgruppe som jobber med konfidensialitet i MU
Innledning, Formål
For å sikre at den tekniske og praktisk gjennomføringen av MU behandler data fra Gat og
MU konfidensielt og videre at dette kan kommuniseres ut til medarbeidere og ledere i
foretakgruppe, er det satt ned en arbeidsgruppe med følgende sammensetning:
• Ann Mari Jenssen (KTV for YS)
• Trine Hanssen (KVO)
• Per N. Bruvold (personvernombud)
• Frank Fredriksen (Gat support, UNN)
• Bjørn Kleiven (MU gjennomføringsansvarlig UNN)
• Ole-Martin Andersen (rådgiver, UNN)

Referat fra møte 30.1.2014
Det har vært ett møte i arbeidsgruppen der samtlige møtte. To per telefon (AMJ og TH).
Fire resterende møte stedlig i Tromsø.
Møte, ved Ole-Martin, gikk igjennom anonymitet i MU generelt samt i forbindelse med
oppsettet i Gat PULS spesielt.
Underveis i gjennomgangen tok møtedeltakerne opp ulike spørsmål, tema og
problemstillinger i forbindelse med en gjennomføring av MU i Gat PULS. Disse ble enten
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svart ut eller er nedtegnet som oppfølgingspunkt i arbeidsnotatets blå bokser og vil bli
fulgt opp i hht. beskrivelsen gitt der.
Arbeidsgruppen ble enig om å møtes igjen for å fortsette arbeidet. Ole-Martin Innkaller
til møte. Det vil være en stor fordel om neste møte kunne gjennomføres per telematikk
eventuelt med en skjermdelingsløsning.
Det er videre en intensjonen er at arbeidsgruppen avslutter arbeidet med en
overlevering av en systembeskrivelse til Per, som med denne som utgangspunkt, gir en
generell godkjenning av MU- løsningen mht at den ivaretar personvernet. Denne
godkjenningen vil da gjelde for fremtidige gjennomføringer av MU.
Arbeidsgruppen rapporterer til Forvaltingsforum MU. Systembeskrivelsen skalogså
behandles i Forvaltingsforum Gat .

Systembeskrivelse av hvordan konfidensialitet ivaretas i Gat PULS
Prinsippet om anonymitet i MU
Prinsippet om at MU skal være anonym er forankret i utviklingsprosjektet
Medarbeiderundersøkelsen – Helse Nord ved Styringsgruppen. Begrunnelsen er tuftet
på at man ønsker høy deltakelse (svarprosent), samt svar som ikke er preget av
medarbeidere som er engstelige for eventuelle negative reaksjoner eller av andre
grunner svarer annerledes enn hvis undersøkelsen ikke var anonym.
Prinsippet om anonymitet er gjennomgående for hele servey-delen av MU. Det vil si at
både tilgjenglige rådata 7 og produserte MU- rapporter ikke skal kompromittere den
enkelte respondents identitet. Dette må sikres elektronisk, men også praktisk med
hensyn til åpenbar gjennomsiktighet i datamaterialet i små populasjoner 8. I MU er nedre
grense for hva det rapporteres fra satt til minimum 5 respondenter. På
bakgrunnsinformasjon er den satt til 30 respondenter.
BEHOV FOR BEGREPSAVKLARING
Det stilles svært strenge krav til bruken av anonymitetsbegrepet. Dette gjelder særlig
elektroniske løsninger der kravet knytter seg til muligheten til å kunne rekonstruere
en knytning mellom respondent og spørreskjema. Prosjektet har en forståelse at Gat
PULSs anonymitetsfunksjon tilfredsstiller kravet om anonymitet mht til personlig
svar ID og spørreskjema. Dette understøttes av at Gat Soft selv benytter begrepet
anonymitet i sine beskrivelser av funksjonen. Dette kan vi eventuelt vurdere å sjekke
ut med Gat Soft hvis vi mener det har betydning. Det er imidlertid mer tvilsomt at MU
og Gat PULS tilfredsstiller anonymitetskravet mht. å kunne rekonstruere data fra
kostnadssteder med færre respondenter enn 5. Disse dataene vil være avidentifisert i
MU med signifikansfunksjonen i Gat PULS- Modulen, men vil slik vi forstår det være
mulig å rekonstruere knytningen igjen.
Konfidensialitet
ogQuestBack
personvern
Gat PULS
– Innstillinger
i undersøkelsen
Andre aktører som
og iHelse
Sør-Øst
unngår å bruke
anonymitetsbegrepet,
men er svært tydelige på at prinsippet gjelder. Begrep som benyttes i stede for
anonymitet er:
7
Som•teknisk
og administrativt
har tilgang
til via Gat PULS-modulen.
Respondenter
er personell
sikret skjult
identitet
8
I MUs tilfelle gjelder det kostnadssteder med få ansatt.
• Datamateriale er avidentifisert
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For å sikre konfidensialitet og i vareta den enkeltes krav på personvern benyttet både
anonymitets- og signifikansfunksjonen i Gat PULS. Disse finner man i underkategorien
undersøkelse (jf fig 1).

Avhaking av ”Gjør undersøkelsen anonym”
Ved gjennomføring av MU aktiveres denne med ”avhakning”. I hht. beskrivelse av Gat
PULS blir da:
Hva hver enkelt har svart på undersøkelsen registreres da ikke, men det
registreres om den ansatte har svart eller ikke.
Signifikans pr. avdeling:
Ved gjennomføring av MU settes denne til 5 i hht. beskrivelsen av MU- konseptet. Gat
PULS beskriver funksjonaliteten som følger:
Dette feltet kan brukes for å angi hvor mange svar det må komme på en avdeling
for at man ikke skal kunne identifisere enkeltpersoner basert på svarene som
kommer inn – dvs. for å sikre anonymitet når svarene skal behandles.
Er signifikansen blank eller 0 så betyr det at alle svar blir publisert. Er
signifikansen f.eks. 5 så vil ikke svar fra enkeltavdelinger bli publisert / analysert
med mindre det er minst 5 personer på avdelingen som har svart på
undersøkelsen.
Eksempel: (med Signifikans = 5)
En overordnet avdeling «10» har 3 underliggende avdelinger «10A», «10B» og
«10C» hvor det er hhv. 2, 4 og 6 personer som har svart på undersøkelsen. Når
denne undersøkelsen publiseres så vil «10A» og «10B» utelates fra detaljene i
undersøkelsen fordi det er for få besvarelser i fht. signifikanskravet. Derimot blir
det publisert på «10C» at det er 6 som har besvart, pluss at det på overordnet nivå
«10» blir publisert at det er 12 som har besvart – dvs. selv om ikke enkeltsvarene
42

tas med på avdelingen hvor de hører hjemme vil de inngå i de akkumulerte
svarene nå det akkumulerte svaret er over signifikanskravet.
Innstillingene nevnt over er testet ut på MU i HR 2013 undersøkelsen (av Bjørn, Frank og
Ole-Martin) og funnet tilfredsstillende så langt. Systemkravet for Gat for å få
signifikansinnstillingen til å fungere etter hensikten er versjon 5.6.4. Hvis eldre
versjoner benyttes vil den gamle rådatafunksjonaliteten fortsatt være tilgjenglig 9. Den
gamle rådatafunksjonaliteten har ikke mulighet til å fange opp begrensinger gjort i
signifikans per avdeling og publiserer rådata fra kostnadssteder med færre enn 5
ansatte, og tilfredsstiller dermed ikke kravet om konfidensialitet.
Beskrivelse av undersøkelsesdetaljer i Gat PULS - Gat versjon 5.6.4

Publiser/ forhåndsvis deltakere
Viser liste hvem som får/har fått undersøkelsen.
Analyse
Viser liste over hvem som har svart og hvem som ikke har svar, men er ikke koblet til
selve besvarelsen.
Viser også:
• Totaloversikt over antall spørreskjema utsendt

9

Kan etableres i 5.5. versjon, men er ikke å anbefale da det vil innbære betydelig mer arbeid for HN IKT og
GAT soft
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• Antall svar
• Antall som aktivt har valgt å ikke svare ved å markere ”ønsker ikke svare på
undersøkelsen”
• Total svarprosent

”Rådata”
Viser detaljert svarprosent per kostnadssted der 5 eller flere respondenter har svart

Svar fordeling - Gruppe
Viser rådata pr. spørsmålsgruppe pr. avdeling (inkl. akkumulerte resultater) summert i fht.
hvor mange som har svart de ulike alternativene på de ulike spørsmålene i den aktuelle
spørsmålsgruppa. Viser kun kostnadssteder der 5 eller flere respondenter har svart.
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Svarfordeling - Spørsmål
Viser rådata pr. enkeltspørsmål pr. avdeling (inkl. akkumulerte resultater) summert i forhold
til hvor mange som har svart de ulike alternativene på de ulike spørsmålene på. Viser kun
kostnadssteder der 5 eller flere respondenter har svart.

Alle svar detaljer

Viser en liste med alle enkeltsvar samlet
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Pivotdata

Her kan resultatet av undersøkelsen vises som en pivot tabell.
Resultatene som vises er bare tall verdiene. Dette betyr at man må kjenne til hva disse tallene
betyr. Årsaken til at det er benyttet tall er at dette er lettere å jobbe med i statistikk
bearbeiding (det finnes andre statistikker der resultatene er mer «bearbeidet»).
«Svar» der det enten ikke er et svar eller brukeren har valgt at spørsmålet ikke er aktuelt er
blanke (ingen verdi). Dette gjør snitt verdien riktig (slik at de som ikke har svart ikke teller
med).
Kommentar
Kommentarfunksjonen benyttes ikke i MU nettopp på grunn av at anonymitet ofte kan
kompromitteres av respondenten selv i kommentarfelt
Undersøkelse – rådata
Den gamle rådata funksjonaliteten er ”utgått” for nye undersøkelser
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Oppfølging av undersøkelsen i undersøkelsesperioden
Selv om det viktigste arbeidet (forankring, informasjon opplæring) mht. deltakelse og
høy svarprosent blir gjort i forkant av undersøkelsen er det viktig å benytte
gjennomføringsperioden til å følge opp undersøkelsen aktivt. Å ha mulighet til å se
hvordan undersøkelsen utvikler seg i gjennomføringsperioden vil være avgjørende for å
kunne iverksette målrettede tiltak der det er behov. En aktiv holdning på dette området
er med andre ord ønskelig og fordrer en funksjonalitet der man kan følge utviklingen
mht. til respons. Dette kan imidlertid utfordre opplevelsen av konfidensialitet hvis man
kommer ”for tett” på respondentene. Teknisk vil de som ikke har svart på undersøkelsen
få opp et påminnelsesvindu i minGat. Vindu blir borte når man har svart.
Gjennomføringsansvarlige vil i tillegg kunne få en oversikt over hvem som har
svart/ikke svart og en oversikt over svarprosentene per kostnadssted med flere enn 5
respondenter. For å kommunisere svarprosenten ut til ledere og medarbeidere har
prosjektet foreslått et samarbeid med vernetjenesten slik at ikke ledelsen ikke blir ”for
tett” på respondentene i selve undersøkelsesperioden når spørreskjema skal besvares.
Tilgang til Gat PULS modulen
Tilgangen til Gat PULS modulen vil være begrenset. Følgende roller i MU er tiltenkt
tilgang til for å administrere undersøkelsen:
• Fagansvarlig i Helse Nord RHF (MU og Gat)
• Gjennomføringsansvarlige i HFene
• Gat support
• Helse Nord IKT
Tekst fra MU- veilederen om anonymitet
Det er lagt svært stor vekt på at Medarbeiderundersøkelsen gjennomførers på en slik
måte at det elektroniske spørreskjema gjøres anonymt.
Elektronisk anonymiteten ivaretas først og fremst av systemfunksjonalitet i Gat og
MinGat. Når spørreskjema er besvart legges svarene inn i en egen database der
koblingen mellom person og svar brytes helt. Det vil si at vi ikke, på noen måte, kan
rekonstruere koblingen mellom person (individ) og svar etter at spørreskjema er sendt
fra respondent.
Andre faktorer som kan svekke den enkeltes anonymitet i undersøkelsen er
gjennomsiktige forhold i små enheter eller i enheter der svært få har svart. Det er derfor
satt en elektronisk sperre på rapportkjøring der færre enn 5 ansatte har svart. Alle vi få
tilgang på rapport til overordnet nivå (eksempelvis klinikk) Enheter som ikke får
rapport må ta utgangspunkt i denne rapporten når tiltaksarbeidet iverksettes.
Bakgrunnsinformasjonen som det spørres om helt til slutt i undersøkelsen vil kun bli
brukt til forskning og analyser på overordnet nivå i helseforetaket (HF nivå). For å sikre
at ikke enkeltpersoner kan identifiseres vil rapporter basert på bakgrunnsvariablene
ikke kunne produseres der det er færre enn 30 personer i den gitte kombinasjon av
bakgrunnsvariabler. Hvis den ansatte ikke ønsker å oppgi bakgrunnsdataene kan man
krysse av for dette på hvert av bakgrunnsspørsmålene.
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Det er informasjonstekst om dette i spørreskjema. Anonymitet er likevel et element som
opptar mange. Ansvarlige ledere og ansattrepresentanter bør derfor kunne svare ut på
spørsmål om dette tema
For ytterligere å sikre at den enkeltes anonymitet i spørreskjema er ivaretatt er det ikke
mulig å legge til kommentarer til enkeltspørsmål eller etablert et fritekstfelt.
Erfaringsvis er dette en kilde til informasjon som knytter besvarelser til personer.

Informasjons tekst i spørreskjema
Spørreundersøkelsen er anonym og det vil ikke være mulig å finne ut hvem som har
svart eller ikke. For å bevare anonymitet i små enheter Alle besvarelser vil bli behandlet
konfidensielt. Du skal ikke samarbeide med andre om å fylle ut spørreskjemaet.
Vennligst besvar ærlig og oppriktig på alle spørsmål. Verdien av undersøkelsen er
avhengig av at flest mulig svarer, da dette vil være utgangspunktet for tiltaksarbeidet på
din arbeidsplass.
Bakgrunnsinformasjonen som det spørres om til slutt vil kun bli brukt til forskning og
analyser på overordnet nivå i helseforetaket. For å sikre at ikke enkeltpersoner kan
identifiseres vil rapporter basert på bakgrunnsvariablene ikke bli laget der det er færre
enn 30 personer i den gitte kombinasjon av bakgrunnsvariable. Hvis du ikke ønsker å
oppgi bakgrunnsdata kan du krysse av for dette på hvert av bakgrunnsspørsmålene.
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Vedlegg 4 - ROS analyse implementering

Vedlegg 5 - E-post fra Gatsoft, gjenbruk av spørsmål i ny undersøkelse
Hei,

Det skal være greit å få til.
Du kan gjøre følgende:

Gå til administrasjonsfanen i Gat

Under overskriften PULS – Spørreundersøkelser velger du menyvalget ‘Undersøkelse’

Inne i selve ‘Undersøkelsesvinduet’ Markerer du ‘Medarbeiderundersøkelsen 2014’ (1)
og velger knappen ‘Dupliser’ (2)

Da kommer det opp ett nytt vindu – der du kan legge inn navnet på den nye
undersøkelsen og hvilken datoperiode den skal gjelde for.

Når det er gjort skal alt oppsett og alle spørsmål fra den gamle undersøkelsen være
kopiert over til den nye undersøkelsen og den skal være klar til å publiseres.
Det kan du også sjekke på menyvalget ‘Undersøkelsesdetaljer’ for den nye
spørreundersøkelsen som du har laget på bakgrunn av fjorårets undersøkelse.

Det er også i vinduet for undersøkelsesdetaljer at du ‘Publiserer’ undersøkelsen for
deltakerne.
Lykke til! 
Vennlig hilsen

Reidun Horgen
Teamleder
Gatsoft as | Tlf. 45 46 39 00 | www.gatsoft.no

 Gatsoft er miljøsertifisert – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig!
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Veldlegg 6 - Presiseringer ved bruk av GatPuls –
Medarbeiderundersøkelsen 2014
For å sikre at innholdsstrukturen i rapportene blir som ønsket må oppsettet av undersøkelsen
i GatPuls gjenspeile det som rapportene skal vise.
Det er viktig at punktene under følges nøyaktig og dobbelsjekkes før utsendelse av
undersøkelsene. Alt har betydning: små og store bokstaver, mellomrom, punktum og
tegn.

Navngivelse av undersøkelsene
Det sendes ut likelydende undersøkelser til medarbeidere og ledere separat for å kunne skille
ut svarene i henholdsvis rapporter som inneholder svar fra medarbeidere og ledere. For at
dette skal bli entydig både på regionalt (Helse Nord samlet) og lokalt nivå må følgende
navngivelse av undersøkelsene benyttes:
Undersøkelse til
Medarbeidere
Ledere
Utvalgte ledergrupper

Navngivelse av undersøkelsen
Medarbeiderundersøkelsen 2014 – Medarbeider
Medarbeiderundersøkelsen 2014 – Leder
Medarbeiderundersøkelsen 2014 – valgfritt

”Utvalgte ledergrupper” kan ha noe ulikt innhold, så her er navngivelse etter bindestrek
valgfritt.

Nummerering
For å få rett nummerering og innholdsstruktur i rapportene må dette tilrettelegges i oppsettet
av undersøkelsen. Før utsendelse av MU 2014 må følgende påses:

Endre nummerering på spørsmålgruppe Opplevd lederadferd
Her vises enkeltspørsmålene før hovedområde, hvor vi må få snudd rekkefølgene slik at
hovedområde kommer først.
Oppsett per nå
5 Opplevd lederadferd (spørsmålsgruppe)
5.0 Opplevd lederadferd (hovedområde)

Endres til
5.1 Opplevd lederadferd

Endre nummerering på spørsmålsrekkefølgen – kunstige sammenslåtte
spørsmålsgrupper
Enkelte spørsmålsgrupper er blitt splittet opp på grunn av at de har ulike
svarskalaer/svaralternativ. Innad i disse spørsmålsgruppene er det satt en rekkefølge,
eksempelvis 1-2. Når disse spørsmålsgruppene fiktivt skal slås sammen for å gi et samlet
uttrykk for for eksempel ”Forbedringer” (1.2.1 og 1.2.2) har vi en rekkefølge med to 1-enere
og to 2-ere. Dette blir ulogisk.
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Endring av nummerering på spørsmålsrekkefølgen for spørsmålsgrupper som slås kunstig
sammen gjøres som følger:
Endres
til

1.2.1 Forbedringer

Rekkefølge
per nå
1

1.2.2 Forbedringer

1

3

Spørsmålsgruppe

1.2.1 Forbedringer
1.2.2 Forbedringer

1.3.1 Faglig utvikling
1.3.1 Faglig utvikling
1.3.2 Faglig utvikling
1.3.2 Faglig utvikling
3.1.1 Motivasjon
3.1.2 Motivasjon
3.1.2 Motivasjon

3.2.1 Arbeidsglede
3.2.1 Arbeidsglede
3.2.2 Arbeidsglede
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2
2

4

1

3

1
2
2
1
1
2
1
2
1

4

2
3

3

Spørsmål

I min enhet er vi flinke til å melde og følge opp
avvik
I vår enhet er det trygt å varsle om kritikkverdige
forhold.
Vi diskuterer åpent de feil og hendelser som
oppstår for å lære av dem
Vi oppmuntrer hverandre til å tenke ut måter å
gjøre tingene bedre i min enhet
Får utvikle meg faglig gjennom jobben
Får tilstrekkelig undervisning og veiledning til å
kunne gjøre en god jobb
Legges det til rette for at du kan få utvikle dine
ferdigheter?
Får du konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet
du utfører?
Er arbeidet ditt utfordrende på en positiv måte?
Arbeidsoppgavene mine engasjerer meg
Jobben er så interessant at den i seg selv er sterkt
motiverende
Gleder du deg til å gå på jobben?
Hvor ofte fører misnøye med jobben til at du
ønsker å bytte arbeidsgiver?
Hvor fornøyd er du samlet sett med den jobben du
har nå?

Vedlegg 7 - Systemtest ny rapportløsning

Testmanus: Akseptansetest ny MU-rapport
Dokumentnavn:
Skriptnummer
Versjon:
Utarbeidet av

Akseptansetest ny MU-rapport

Hensikten med testen
Testmiljø
Avhengighet til andre tester
Forutsetninger for gjennomføring av test
Nødvendige Grunnlagsdata
Referansemateriell som brukes i test
Grensesnitt data (filer som skal benyttes i test)

Godkjenne leveransen av ny MU-rapport for Helse Nord
SAS 9.4

Hvordan foreta dokumentasjon av testresultater

Testlogger

Dato for test
Testet av:
Testleder:

30. oktober 2014
Haakon Eichler

Tilgjengelig applikasjon og ressurser fra SAS og helseforetakene i Helse Nord
Kravspesifikasjon til løsningen

Uke 43/44, 2014
SAS, Haakon Eichler, Gjennomføringsansvarlige for MU ved foretakene i
Helse Nord
Haakon Eichler, Helse Nord

Testaktiviteter MU-rapport
1. Oppsett og utsendelse av NY testundersøkelse
Dato

Pkt.

20.10

1

20.21.10 kl
1700

3

2

Testtilfelle

Forventet resultat

Få laget kopi av
undersøkelsesoppsettet
Sende ut NY
testundersøkelse
Mobilisere testpanel til å
svare

Ferdig oppsett av NY
testundersøkelse
Testpanel mottar NY
testundersøkelse
Testpanel svarer på
NY testundersøkelse

Kommentar

Fiktive svar også lagt inn
Fiktive svar også lagt inn

Godkjent
Ok
Ok
Ok

2. Dataflyt av resultatene fra GatPuls til SAS
Dato
21.10
Kl 1700
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Pkt.
1

Testtilfelle

Forventet resultat

Kommentar

Kjøre dataene over fra
gatdatabaser

Resultater tilgjengelig
i SAS

Rutine for kjøring av dataflyt må utarbeides av
HN IKT/SAS

Godkjent
Ok

Testing av rapporten: 22/10-14 kl 0900 – 23/10-14 kl 1200.
3. Pålogging og tilgangsstruktur
Dato
Innen kl
1200
23.10

Pkt.
1
2

Testtilfelle

Forventet resultat

Kommentar

Tilgangsstruktur tilgang
til VA-miljø

Komme inn i VA-miljøet

Rutine for innlesing av tilgangsfil må
utarbeides av HN IKT

Tilgangsstruktur innhold
i rapportene

Se innhold i henhold til
ansvarsområde

Testtilfelle
Velge enhet som har
færre enn 5
respondenter
Kombinerte rapporter
som inneholder svar fra
både ansatte og ledere

Forventet resultat
Skal ikke finne enheter
med færre enn 5
respondenter
Skal kun vises på
foretaksnivå

4. Konfidensialitet/anonymitet
Dato
Pkt.
Innen kl
1
1200
23.10
2

Rutine for innlesing av tilgangsfil må
utarbeides av HN IKT/SAS

Godkjent
Ok
Ok

Kommentar
God-kjent
Finnmarkssykehuset har ved ett tilfellet Ok
fått fram enhet< 5 svar. Ingen har klart
å gjenskape situasjonen.
Ok

5. Navigering i rapporten
Dato

56

Pkt.
1

Testtilfelle
Velge undersøkelsestype:
For medarbeidere, ledere
og samlet

Forventet resultat
Se valgte
undersøkelse

Kommentar
Undersøkelsetyper:
Undersøkelsestyper som inneholder
færre enn 5 svar kommer ikke opp som
valg i filterboksen

God-kjent
Ok

Innen kl
1200
23.10

2

Velge ulike enheter

Se resultater for valgt
enhet

3

Velge ulike
spørsmålsgrupper

Se resultater for valgt
spørsmålsgruppe for
den valgte enheten
Se resultat for den
valgte
spørsmålsgruppe

4
5
6
7
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Veksle mellom
spørsmålsgrupper uten å
måtte velge type
undersøkelse på nytt
Veksle mellom enheter
uten å måtte velge type
undersøkelse på nytt
Flervalg, markere flere
enheter samtidig
Innholdsstruktur

I introduksjonsteksten/veileder tas det
inn beskrivelse av hovedgangen for
hvordan man navigerer seg fram til
ønsket enhet og spørsmålgrupper. Ny
introtekst må på plass i rapporten.

Ok
Ok

Se resultat for den
aktuelle enhet

Se resultat for valgte
enheter
Rapporten skal vises i
følgende rekkefølge:
Inntroduksjonstekst
om undersøkelsen
Hovedområde 1
Tilhørende temaer
hovedområde 1 med
underliggende
spørsmål
Hovedområde 2

Ok

ok
Ok
Tiltak i Gat:
Spørsmålsgruppe 5 endres til 5.1

Rekkefølgen for spørsmål i fiktive
sammenslåtte spørsmålsgrupper rettes
i henhold til utsendte presisering
28.10.14.
Må gjøres før utsendelse fra hvert
foretak, skjermdump sendes Haakon

Ok

6. Design på grafelementer
Dato
Pkt.
Innen kl
1
1200
23.10
2

58

Testtilfelle
Grafer i
hovedområdevisning

Grafer i temavisning

Tilhørende temaer
hovedområde 2 med
underliggende
spørsmål
osv til og med
hovedområde 5
Temaer utenfor
hovedområder i
henhold til nr.

Eichler for kontroll.

Forventet resultat
Graf for tilhørende
temaer vises
Skår og
normalområde for
hvert tema angitt på
søylen
Graf for underliggende
spørsmål vises
Skår og
normalområde for
hvert spørsmål angitt
på søylen
Stor spredning skal
være angitt med fet
skrift

Kommentar

Navngivelse av undersøkelsen gjøres
også i henhold til nevnte presisering
over.

Normalområde følger utregning fra
SAS.
Vurderes eventuelt i forhold til HSØ.

Fet skrift er erstattet med * til høyre
fra grafen

God-kjent
Ok

Ok

3

Grafer generelt

4

Logoer

Til høyre for grafene
vises:
”n” for antall svar på
spørsmålet
HN for skåren i Helse
Nord på aktuelle
spørsmål
Grafene starter og
slutter likt vertikalt
Grafene har samme
høyde i rapporten
Foretaksvise logoer i
henhold til hvem som
logger seg på

Grafene har samme høyde sett i forhold
til antall spørsmåll som inngår i
visningen
Normalområde er tilpasset høyde på
grafene.

Ok

ok

7. Utskrift av rapporten
Dato
Pkt.
Innen kl
1
1200
23.10

59

Testtilfelle
Velge skriv til PDF i
menyen

Forventet resultat
Utskrift av rapporten i
sin helhet ut fra valgt
organisatorisk enhet
(er)

Kommentar
Liggende format vurderes i neste
versjon av rapporten.

God-kjent
Ok

8. Lagring av rapporten
Dato
Pkt.
Innen kl
1
1200
23.10

Testtilfelle
Lagre rapporten i PDF

Forventet resultat
Lagret rapport på
ønsket område for
videre distribusjon og
framvisning

Kommentar

Forventet resultat
Se en godt leselig
rapport og som egner
seg for gjennomgang i
plenum

Kommentar
Teksten framstår som liten og mindre
bra leselig. Det må prøves ut flere
varianter av tekstype/størrelse.

God-kjent
Ok

Forventet resultat
At tallstørrelser i
rapporten samsvarer
med egne beregninger

Kommentar
Kontroll pågår ved Helse Nord RHF

God-kjent

Veiledning må lages av Helse Nord

God-kjent
Ok

9. Framvisning av rapporten
Dato
Pkt.
Innen kl
1
1200
23.10

10.

Beregninger

Dato
Pkt.
Innen kl
1
1200
23.10

60

Testtilfelle
Åpne rapporten fra PDFformat i tenkt brukt
framvisningsutstyr

Testtilfelle
Kontroll av beregningene i
rapporten

