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Bakgrunn 
Formål med denne saken er å informere styret i Helse Nord RHF om status i arbeidet 
med undersøkelsen ForBedring 2018 i foretaksgruppen, samt gi rapport til styret over 
resultatene i foretaksgruppen samlet og for Helse Nord RHF. 
 
Pasienter og medarbeidere skal være trygge og sikre i helsetjenesten. Formålet med den 
nye undersøkelsen er forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur.  
 
Undersøkelsen inneholder 40 spørsmål innenfor følgende temaer: 
- Engasjement  
- Teamarbeidsklima  
- Arbeidsforhold  
- Sikkerhetsklima  
- Psykososialt arbeidsmiljø  
- Opplevd lederatferd  
- Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet  
- Fysisk miljø  
- Oppfølging 
 
Undersøkelsen gjennomføres årlig og samtidig i alle fire helseregioner. 
 
Status 
Gjennomføringsperiode var 1. til 23. februar 2018. Rapporter på helseforetaks-/RHF-
nivå og til alle ledere er sendt ut i henhold til tidsplanen. 
 
Undersøkelsen ble sendt ut til 13.718 medarbeider. Av disse svarte 10.374. Dette gir en 
svarprosent på 75,6. Det er stilt krav om minst 70 % deltakelse. 
 
Dette er den høyeste svarprosenten som er oppnådd i tilsvarende undersøkelser i Helse 
Nord, noe som vitner om at det har vært arbeidet systematisk og godt i helseforetakene, 
og at det er et stort engasjement knyttet til arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. 
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I Helse Nord RHF ble undersøkelsen sendt ut til 111 ledere og medarbeidere. Dette 
inkluderer medarbeidere i SKDE1 og FRESK2-programmet. 102 personer svarte, noe som 
gir en svarprosent på 91,9. Dette er høyest i foretaksgruppen. 
 
Rapporter for foretaksgruppen og Helse Nord RHF er vedlagt denne styresaken. 
 
Det har blitt informert godt i alle helseforetak både før, under og etter undersøkelsen. 
Det viktigste arbeidet er det som skjer etter selve undersøkelsen: Forbedringsarbeidet. 
Alle helseforetak har gitt informasjon og opplæring til ledere om forbedringsarbeidet og 
metodikk. Det er også gitt informasjon til medarbeidere om hva som skal skje fremover. 
 
Forbedringsarbeidet 
Alle ledere skal presentere rapport for sine medarbeidere innen uke 15. Videre skal alle 
medarbeidere være med å utarbeide handlingsplan for egen enhet innen uke 20. 
Handlingsplanen skal inneholde de forbedrings- og bevaringstiltak som medarbeiderne 
mener er viktige for dem. 
 
Alle tiltak skal meldes til arbeidsmiljøutvalget i eget helseforetak. Videre skal det 
registreres og rapporteres at forbedringsarbeidet er gjennomført i alle enheter i 
henhold til planen, det vil si at rapporten er presentert, medarbeiderne har deltatt i 
forbedringsarbeidet og at handlingsplan er utarbeidet. Dette rapporteres til 
arbeidsmiljøutvalget i eget helseforetak og til Helse Nord RHF. 
 
Når man arbeider med slike undersøkelser, er tillit til at alle opplysninger behandles på 
en slik måte at enkeltpersoners svar kan identifiseres, svært viktig. Det stilles derfor 
store krav til konfidensialitet. Det er også viktig å understreke at resultatene skal brukes 
i lokalt forbedringsarbeid. Det er kun aggregerte rapporter på foretaksnivå, RHF-nivå og 
nasjonalt nivå som blir offentliggjort.  
 
I undersøkelsen spørres det om noen bakgrunnsdata. Det er svært viktig å understreke 
at disse dataene ikke kobles sammen med hva man har svart. Ledere som mottar 
rapporter for sin sine medarbeider vil altså ikke få tilgang til bakgrunnsdata. 
 
Videre arbeid 
Lokalt, regionalt og interregionalt noteres erfaringer fortløpende slik at man kan 
gjennomføre en grundig evaluering av første gjennomføring. Når handlingsplaner med 
tiltak er utarbeidet, vil forbedringsarbeidet pågå fortløpende. Samtidig vil man 
forberede neste års undersøkelse, som avholdes i februar 2019. 
 
 
Vedlegg: ForBedring 2018 - rapport for foretaksgruppen 
  ForBedring 2018 - rapport for Helse Nord RHF  
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 25. april 2018 

                                                        
1 Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
2 Fremtidens systemer i klinikken – én journal i nord 
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