
Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som trenger det, når de 
trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og 
økonomi.

ForBedring 2018
Noen hovedfunn og hvordan jobbes det med dette?





Mål og hensikt
ForBedring kartlegger arbeidsmiljø, pasientsikkerhetskultur og HMS.
Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til lokalt forbedringsarbeid

 Årlig nasjonal felles spørreundersøkelse
 Involverer alle ansatte i helseforetak (126 200)
 Minimum 70% deltakelse
 Alle ansatte spørres 
 Lokalt kontinuerlig forbedringsarbeid på alle nivå 
 Årlige handlingsplaner 
 God medvirkning fra vernetjeneste og tillitsvalgte

 Trygge medarbeidere gir trygge pasienter!



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



Deltakelse
i Helse Nord

• Antall utsendte: 13 718

• Antall svar:10 374

• Svarprosent: 75,6 %



Tiltak for å sikre god oppslutning
– Regionalt samarbeid og god forankring

– Regionalt forvaltningsforum med ukentlige møter gjennom hele året
– Forankring på alle ledernivå og samarbeidsfora, egen styringsgruppe

– Samarbeid mellom kvalitet, fag/pasientsikkerhet, HMS, tillitsvalgte, 
vernetjeneste brukerutvalg og HR

– Ledelse og AMU etterspør handlingsplaner

– Felles tekniske løsninger
– Spørreskjema i Min Gat - direkte koblet til den ansatte

– Tilgangsstyrte rapporter til alle nivåer i virksomhetsportalen Helse Nord LIS

– Mobile løsninger utvikles for enklere besvarelse på mobil, nettbrett og sms



Tiltak for å sikre oppslutning
– Felles info og kommunikasjon

– Felles plakater, infofoldere, brettspill 

og opplæringsmateriell

– Nyheter og oversikt over svarprosent 

på intranett

– E-post og sms til medarbeiderne og 

alle ledere

– Workshop på regional 

pasientsikkerhetskonferanse

– Eksempelsamlinger 

– Lederopplæring og lederstøtte 

til forbedringsarbeid





ForBedring 2019 Milepælsplan

• Gjennomføring: 04.-26.02.19

• Foretaksrapporter 05.03.19

• Lederrapporter: 12.03.19

• Leder presenterer rapport innen 
utgang uke 15

• Handlingsplaner utarbeidet innen 
utgang uke 21

• Handlingsplaner behandlet i AMU 
innen utgangen av uke 23

ForBedring 2019 - årshjul

  

 Foretaksrapporter 050319

 Lederrapporter 120319

 Leder presenterer rapport innen utgangen av 
uke 15 (120419)

 Informasjon til  styrer om deltakelse og 
hovedfunn på FHR/ HF nivå

 Informasjon til  medarbeidere om deltakelse, 

hovedfunn og forbedringsarbeidet.

 Handlingsplaner utarbeidet innen utgang av uke 
21 (240519)

 Informasjon fra Foretaksledelse ti l  
medarbeiderne om viktigheten av å delta.

 Gjennomføringsperiode 040219-260219

 Informasjon nr 2 på nett:
- Nå gjennomføres undersøkelsen

 Rydding av l ister

 Testing av tekniske løsninger

 Informasjonsmøter og opplæring

 Nasjonal rapport

 Handlingsplaner behandlet i  AMU innen 

utgangen av uke 23 (070619)
Rapport andel handlingsplaner

 Evaluering ForBedring 2019

 Evaluering av ti ltak i  handlingsplaner

 Informasjon om kommende undersøkelse til: 

- ledermøter
- Til l itsvalgte
- RBU/BU

 Oppstartsmøte ForBedring 2020

 Informasjon om kommende undersøkelse ti l:
- Regionalt AD-møte
- Styrer

 Informasjon nr 1 på nett:
- ti l  medarbeiderne

 GAT på mobile enheter ferdig utviklet og testet

Planlegging Gjennomføring

ForbedringsarbeidEvaluering



Handlingsplaner

Foretak Andel 
handlingspla
ner pr HF

FIN HF 80%

UNN HF 75%

SANO 100%

HN IKT 65%

NLSH 85%

HSYK 65%

HN RHF 90%

Helse Nord har som eneste region besluttet at alle 
handlingsplaner med tiltak skal behandles i 
foretakets AMU, slik at foretakets ledelse får oversikt 
og man koordinere og støtte forbedringsarbeidet.

80 % har fulgt opp!



Hovedfunn ForBedring 2018



NASJONAL RAPPORT
FOR ALLE REGIONER 

OG ALLE HF

Samlet resultat fra totalt 

126.200
antall utsendte spørreskjema for 

de fire regionene samlet

Overlevert RHF-ADene og sykehuseieren 
25.juni 2018
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Hovedfunn - høy score

 Engasjement, teamarbeidsklima og 

opplevelse av lederatferden til 

nærmeste leder, er de temaene som 

skårer høyest

– Engasjement (81)

– Opplevd lederadferd (80)



Hovedfunn - lavere score
Fysisk arbeidsmiljø og

arbeidsforhold får lav skår
– Fysisk arbeidsmiljø (67)
–Arbeidsbelastningen er for høy (53)

• Er det samsvar mellom aktivitet og bemanning ?
• Kan arbeidsprosesser organiseres mer effektivt?
• Bruker vi rett kompetanse på rett oppgaver?
• Påvirker denne arbeidsbelastningen 

pasientsikkerheten?



Hovedfunn - lav score
 Toppleders engasjement i 

pasientsikkerhetsarbeidet scorer 
lavt og har høy spredning

– Toppleders rolle varierer mye og scorer lavt (65)
• Variasjonen mellom HFene er mer enn 30 

prosentpoeng
• Mer enn 1/3 krysser av for «vet ikke/ikke relevant»



 Det pågår et systematisk 

forbedringsarbeid i alle 

HF og 80% har utarbeidet 

handlingsplaner

 Men vi ser noen 
utfordringer…



Undersøkelsen skaper forventning om forbedring og endring.

Erfaringer fra tidligere undersøkelser tilsier at det er viktig at det 
ikke bare måles men at det skjer noe og at handlingsplaner 
iverksettes og gir en faktisk forbedring!

Tillit til ledelse og til undersøkelsen avhenger av at 
medarbeiderne involveres i forbedringsarbeid som resulterer i 
positive endringer.



Klarer vi å se sammenhengene 
mellom arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet?

Hvordan synliggjøre 
sammenhengene av høyt 
arbeidspress, dårlig arbeidsmiljø, 
antall avvik, og AML brudd opp 
mot pasientskader og 
pasientsikkerhet?



Går vi glipp av viktige forbedringer av mer komplekse 
tverrgående forbedringsbehov?

– Hvordan kan vi bruke kunnskap og engasjement fra 
ForBedring til å forbedre medarbeidernes arbeidsmiljø, løfte 
tiltak og ser dem i sammenheng. Iverksettes kun tiltak man 
har fullmakt til å løse på lavere nivå ?



Oppsummert
En av de viktigste erkjennelsene er at 
undersøkelsen får oss til å reflektere. 

Det viktigste spørsmålet som må stilles 
(uavhengig av spørreskjemaet) er: 

Hva er viktig for deg og 
hvordan kan vi sammen sørge for at det blir slik?


