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1. Administrerende direktørs anbefalinger 

 
Medarbeiderundersøkelsen er organisert med en klar ansvars og rollefordeling der det enkelte foretak er 
ansvarlig for lokal gjennomføring, det regionale helseforetaket er pådriver for utvikling og analyse og 
koordinerer gjennomføringen med administrativ støtte fra Sykehuspartner. Den tekniske, administrative 
og organisatoriske gjennomføringen i 2011 bidro til den hittil høyeste deltagelsen så langt i 
medarbeiderundersøkelsens historie. Av totalt 55 815 utsendte spørreskjema ble hele 77 % besvart, og 
undersøkelsen ble for første gang gjennomført i alle foretak med felles system og metodikk.  
 
Ett av regionens fem priorterte mål for perioden 2011-2014 er: 
Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av 
forbedringstiltak for egen enhet  
 
Måloppnåelsen for 2011 er noe bedre enn i 2010 med en økning på 6 %. De foretak som har forbedret 
sitt resultat mest siden 2010 er Psykiatrien i Vestfold, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner. Blant 
sykehusene i regionen oppnådde Psykiatrien i Vestfold HF høyeste skåre med 67 % opplevd deltakelse 
(se tabell 1 og 2 under for resultater på området) 
 
Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF hadde de høyeste skårene i 2010 og minst 
endring i 2011. Akershus oppnådde en tilbakegang på 9 %, som i hovedsak forklares av store endringer 
i bemanningen fra 2010 til 2011.   
 
Det er fremdeles et godt stykke igjen før alle medarbeidere opplever at de er involvert i oppfølgingsarbeidet. 
Innen hvert foretak er det spredning i resultatoppnåelsen mellom enheter. Alle foretak har enheter hvor 
alle medarbeidere opplever å ha deltatt i oppfølgingen av undersøkelsen. Samtidig er det også enheter som 
får skårer som er langt svakere enn gjennomsnitt for regionen (49 %). Når under halvparten av 
medarbeiderne i regionen opplever at de har deltatt i oppfølgingsarbeidet, må involvering av medarbeidere i 
forbedringsarbeidet etter kartleggingen fortsatt være et ledelsesfokus. 
 
Alle foretak jobber med å styrke den ledelsesmessige oppfølgingen av undersøkelsen i linjen. Flere foretak 
rapporterer at overordnede følger stadig bedre opp at enheter innen ansvarsområdet jobber med oppfølging 
av undersøkelsen og at enhetenes medarbeidere involveres i dette arbeidet. En viktig forbedring i dette 
arbeidet har vært overgangen til en elektronisk handlingsplan for enhetene. Systemet gjør det langt enklere 
å følge opp at nødvendig dokumentasjon fra oppfølgingsarbeidet blir registrert, og forenkler ledernes 
rapportering betraktelig. Det åpner også for at det kan rapporteres oftere til styrende organer enn dagens 
årlige rapporteringsfrekvens. For å videre styrke oppfølging av forbedringsarbeidet i enhetene og oppfølging 
i lederlinjen, bør alle foretak ta i bruk elektronisk handlingsplan etter 2012 undersøkelsen.  
 
En forutsetning for å kunne yte gode og likeverdige tjenester av god kvalitet og med høy pasientsikkerhet, 
er et godt arbeidsmiljø. 2011 er andre året hvor spørsmål om medarbeidernes oppfatning av 
pasientsikkerhet er inkludert i medarbeiderundersøkelsen. Skåren i 2012 er på samme nivå som for 
2011 (80 av 100), og de fleste mener de ville følt seg trygge om de var pasient der de jobber. Det vil bli 
gjennomført en kartlegging av pasientsikkerhetskulturen i forbindelse med den nasjonale 
pasientsikkerhetskampanjen i løpet av 2012 og på nytt igjen i 2014. I den samme perioden vil en samle 
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erfaringer og vurdere hvordan tematikken pasientsikkerhetskultur best kan kartlegges og følges opp, som 
en felles del samordnes med regionens medarbeiderundersøkelse eller som selvstendige undersøkelser. 
 

2. Faktabeskrivelse 

 
Medarbeiderundersøkelsen er et verktøy for lokal virksomhetsutvikling basert på en felles 
standard for kartlegging og oppfølgingsarbeid. Undersøkelsen er en av Norges største 
spørreundersøkelser fordi den berører alle foretak med alle faste ansatte i foretaksgruppen. 
Spørreskjemaet som benyttes er utviklet for å få frem variasjon i synspunkter innen enhetene om 
forhold som påvirker motivasjon, trivsel og helse. Undersøkelsen bygger på en forskningsbasert 
metodikk og ble utviklet parallelt i foretaksgruppene Sør og Øst. Sykehuset Telemark HF sto for 
utviklingen i sør-gruppen, og har gjennomført kartlegging og oppfølging i foretaket siden 2003. 
Etter sammenslåing av regionene i 2007 ble det etablert en ny felles undersøkelse som i større 
grad skulle kartlegge forhold som påvirker trivsel og motivasjon samtidig som en videreførte 
tema knyttet til arbeidshelse. Et viktig prinsipp var at undersøkelsen kun skulle adressere tematikk 
den enkelte leder og den enkelte enhet selv kunne påvirke og forbedre. I tillegg skulle metodikken 
bidra til å styrke og utvikle lederskapet i foretakene gjennom en tydeligere ansvarliggjøring for 
arbeidsmiljø.  
 
I 2008 ble første felles undersøkelsen gjennomført i foretaksgruppen med to forskjellige systemer 
for de tidligere sør og øst foretakene. Det viste seg at det tekniske støttesystemet som var påtenkt 
hele regionen ikke klarte å håndtere det store antallet brukere. På grunn av de drifttekniske 
utfordringene var det i 2009 kun rundt 25 % av foretaksgruppen som gjennomførte 
undersøkelsen. Det ble samtidig iverksatt et prosjekt for anskaffelse og implementering et nytt 
felles administrasjonssystem. I 2010 var nytt system etablert, og nærmere 75 % av 
foretaksgruppen gjennomførte undersøkelsen. Først i 2011 ble undersøkelsen gjennomført i 
samtlige foretak til alle faste ansatte med likt system og metodikk.  
 
Arbeidsform 
Det er mye forskning som indikerer at støtte til utvikling i mikrosystemene over tid vil gi langt 
større effekt enn overordnede strategiske forbedringstiltak. Det er flere forklaringsmodeller for 
hvorfor det er slik, og det som går igjen er ansattes mulighet til direkte involvering i utvikling av 
egen arbeidsplass.  
 
Det enkelte foretak har ansvar for den praktiske gjennomføringen i sitt foretak, støttet av 
sykehuspartner og regional koordinator. Gjennomføringsansvarlig ved hvert foretak og en 
regional koordinator utgjør en regional arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har også representanter 
fra ansattes organisasjoner gjennom konserntillitsvalgte og konsernverneombudet.  
Arbeidsgruppen ble etablert i 2009 for å forbedre den tekniske og administrative 
gjennomføringen. Arbeidsgruppen har etter dette blant annet utviklet:  

 En eksempelprosedyre med en prosessflyt som foretakene kan ta utgangspunkt i ved 
etablering av interne prosedyrer for undersøkelsen i eget kvalitetssystem 

 Felles veileder til ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste for gjennomføring og oppfølging av 
undersøkelsen 

 Et felles opplæringsopplegg støttet av e-læring for ledere, tillitsvalgte og verneombud. 

 Felles definisjonskatalog (respondentuttrekk, spørreskjema, mv) som sikrer likhet i måling  

 Maler for oppsett av spørreundersøkelsen i administrasjonssystem 

 Maler for rapportering fra spørreundersøkelsen i administrasjonssystem 

 Felles ”verktøykasse” på HSØ Internettsider og i regionens personalhåndbok 
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 Integrert undersøkelsen med felles regionalt konsept for leder- og medarbeideroppfølging 

 Malverk for oppfølging av undersøkelsen (kalt elektronisk handlingsplan). 
 
Gruppen møtes mellom 8 og 10 ganger pr år. Det siste året har flere møter vært avholdt ved bruk 
av felles WEB-møteplass. I tillegg til koordinering og oppfølging av undersøkelsen sikrer 
arbeidsgruppen erfaringsoverføring til nye gjennomføringsansvarlige.  
Det har etter hvert etablert seg en god kultur for samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte i 
foretakene, hvor gjennomføring av undersøkelsen sees som en samarbeidsaktivitet mellom 
ledelse, vernetjeneste og tillitsvalgte.  
 
Etter ønske fra foretakene vedtok ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF i 2010 et sett førende 
prinsipper for undersøkelsen Disse prinsippene ligger nå til grunn for gjennomføring og 
koordinering av medarbeiderundersøkelsen i foretaksgruppen (vedlegg 1).  
 
Oppfølgings- og forbedringsarbeidet 
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. For å støtte dette har regionen valgt å sette involvering av alle 
medarbeidere i oppfølgingsarbeidet som ett av de fem prioriterte målene for perioden 2011-2012. 
 
Etter kartleggingen rapporteres det for den enkelte enhet og ledergrupper i foretakene. Det er et 
krav at alle medarbeidere skal ha tilbakemelding om resultatene for egen enhet, og at det lages en 
handlingsplan for oppfølging av undersøkelsen for enheten. Det skal identifiseres minst ett 
bevaringsområde, og minst ett forbedringsområde. For hvert av områdene skal det lages konkrete 
tidfestede tiltak med en ansvarlig. 
 
Med papirbaserte og manuelle rutiner, har det vist seg å være svært krevende å dokumentere og 
følge opp forbedringsarbeidet i den enkelte enhet, og for den enkelte linjeleder.  
 
Fra 2010 undersøkelsen ble det utviklet en elektronisk handlingsplan for å forbedre 
dokumentasjon av oppfølgingsarbeidet i enhetene. De fleste foretak har tatt elektronisk 
handlingsplan i bruk. For å redusere på antall handlingsplaner ledere må utvikle og følge opp har 
foretakene integrert fysisk arbeidsmiljø og Inkluderende arbeidsliv (IA) slik at en får en samlet 
handlingsplan for Helse- Miljø og Sikkerhet i henhold til forskrift om internkontroll. Andre type 
oppfølgingspunkter som pålegg etter interne /eksterne revisjoner, meldte forbedringsbehov og 
liknende kan også enkelt legges inn og følges opp gjennom planverket. Dette har gir ledere en 
langt bedre totaloversikt innen HR/HMS området, og forenklet oppfølging og rapportering i 
linjen betraktelig. Elektronisk handlingsplan støtter en mer helhetlig tilnærming til 
virksomhetsutviklingen.  
 
Arbeidet med handlingsplaner for enhetene bygger på et samarbeid med vernetjenesten og med 
bred medvirkning av de som arbeider i enheten. Foretakene rapporterer om hovedsakelig godt 
samarbeid med vernetjenesten både i gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen. 
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Resultater 2011 
Fordi alle foretak anvender samme metodikk, er det mulig å 
sammenstille resultatene fra undersøkelsen til ett samlet bilde for 
hele foretaksgruppen. Overordnet rapport viser hovedtrekkene 
samlet for foretaksgruppen, men det er viktig å være klar over at 
”bildet lyver” fordi den store variasjonen som finnes mellom de 
ulike enhetene som deltar ikke fremkommer og resultatet bør derfor 
i liten grad tolkes på dette nivået. Den betydningsfulle variasjonen i 
resultatene fremkommer først på avdelings- og enhetsnivå og det er 
på dette nivå resultatene skal tolkes og følges opp. På overordnet nivå kan en si noe om 
utviklingstrender og om mulige risikoområder, og etterspørre lederlinjens oppfølging av 
forbedringsarbeidet. 
 
Svarskalaen som benyttes er en 0-100 skala som sikrer deltakernes anonymitet på alle nivåer ved 
rapportering fra i undersøkelsen. 100 er alltid den positive enden av skalaen. 
 
Foretaksgruppens prioriterte mål: Involvering av alle medarbeidere  
Ett av de strategiske målene for foretaksgruppen for perioden 2011 til 2014 er involvering av alle 
medarbeidere i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Målet skal understøtte 
forbedringsarbeidet etter kartleggingen og sikre at medvirkning blir praktisert. Medarbeiderne blir 
i undersøkelsen spurt om de har vært involvert i oppfølgingen av forrige års undersøkelse. 
Undersøkelsen kartlegger ikke faktisk men opplevd medvirkning, som er det viktigste sett fra 
medarbeidernes ståsted. 
 
Det er en fremgang på indikatoren fra 2010 til 2011 med 6 prosentpoeng forbedring fra 43 % i 
2010 til 49 % i 2011. De fleste foretak har betydelig fremgang på indikatoren, med unntak av 
AHUS som går tilbake med 9 prosentpoeng. Likefullt er det et godt stykke igjen til 
foretaksgruppens strategiske mål om full deltakelse i oppfølgingen.  
 

  Indikatorer   

  
Opplevd 

oppfølging 2011 
Opplevd 

oppfølging 2010 Endring 

Sykehuset Sørlandet HF 55 36 19 

Sykehuset Telemark HF 61 46 15 

Sykehuset i Vestfold HF 57 40 17 

Psykiatrien i Vestfold HF 67 38 29 

Vestre Viken HF 50 39 11 

Sunnaas sykehus HF 62 54 8 

Sykehuset Østfold HF 56 44 12 

Akershus universitetssykehus HF 47 56 -9 

Oslo universitetssykehus HF * 34* n/a* n/a * 

Sykehuset Innlandet HF 57 41 16 

Sykehusapotekene HF 74 64 10 

Sykehuspartner 52 29 23 

Helse Sør-Øst RHF 81 54 27 

* Gjennomførte ikke fellesundersøkelsen i 2010 
   

Tabell 1: Endring i ansattes opplevelse av deltakelse i oppfølgingsarbeidet 2010-2011 
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De foretak som har forbedret sitt resultat mest siden 2010 er Psykiatrien i Vestfold, Helse Sør-
Øst RHF og Sykehuspartner. Blant sykehusene i regionen oppnådde Psykiatrien i Vestfold HF 
høyeste skåre med 67 % opplevd deltakelse (se tabell 1 og 2). 
 
Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF hadde de høyeste skårene i 2010 og 
minst endring i 2011. Akershus universitetssykehus HF oppnådde en tilbakegang på 9 %, som i 
hovedsak forklares av store endringer i bemanningen fra 2010 til 2011.   
 
 
Undersøkelsens øvrige indikator 
 

  Indikatorer E-handlingspl 

  Deltakelse  Trivsel 
Jobbrelatert 

fravær 
Opplevd 

oppfølging Implementert  

Sykehuset Sørlandet HF 76 % 78 91 55 Ja 

Sykehuset Telemark HF 82 % 76 89 61 Ja 

Sykehuset i Vestfold HF 76 % 76 88 57 Ja 

Psykiatrien i Vestfold HF 78 % 76 87 67 Ja 

Vestre Viken HF 66 % 75 88 50 Ja 

Sunnaas sykehus HF 71 % 77 86 62 ? 

Sykehuset Østfold HF 75 % 77 88 56 Ja 

Akershus universitetssykehus HF 73 % 75 86 47 Ja 

Oslo universitetssykehus HF * 71 % 73 86 34* Pilot 2011 

Sykehuset Innlandet HF 71 % 78 88 57 Utsatt til 2012 

Sykehusapotekene HF 80 % 78 88 74 Utsatt til 2012 

Sykehuspartner 82 % 67 89 52 Ja 

Helse Sør-Øst RHF 87 % 74 93 81 Ja 

* Gjennomførte ikke fellesundersøkelsen i 2010 
    

Tabell 2: Resultater på fire hovedindikatorer fordelt på foretak  
 
 
Indikator 1: Deltakelse i undersøkelsen 
Det er en klar fremgang på den totale deltakelsen i undersøkelsen fra 72 % i 2010 til 77 % i 2011. 
Dette er et resultat som er svært krevende å få i en foretaksgruppe med utfordringer som 
døgnkontinuerlig drift og lav utbredelse av PCer i driftsenhetene. Deltakelse er en viktig indikator 
fordi den sier noe om medarbeidere opplever det relevant og nyttig å delta i undersøkelsen. En 
høy deltakelse gir også mer valide resultater for den enkelte enhet og letter oppfølgingsarbeidet. 
Dette gode resultatet viser at foretakene har jobbet svært godt med informasjons- og 
motivasjonsarbeidet internt.  
 
Blant sykehusene har Sykehuset Telemark HF den høyeste registrerte deltakelsen på 82 %. 
Sykehuset Telemark HF er også det helseforetaket som har lengst erfaring med å gjennomføre og 
følge opp medarbeiderundersøkelsen (oppstart 2003). Nesten alle foretak har klart en deltakelse 
på over 70 %, som er anbefalingen for denne type undersøkelser. Unntaket er Vestre Viken HF 
som oppnådde 66 % deltakelse, noe som likevel er en klar forbedring for foretaket fra 2010 med 
60 % deltakelse. 
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Indikator 2: Trivsel 
Trivselsindikatoren uttrykker i hvilken grad medarbeiderne opplever motivasjon, arbeidsglede og 
tilhørighet til arbeidsplassen. Medarbeidere som trives og er motiverte har en klar egenverdi, 
reduserer turnover og styrker enhetenes mulighet til å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft. Det er 
også flere internasjonale studier som viser at høy trivsel i sykehus virker positivt inn på pasienters 
opplevelse av møte med behandlingen, og innen enkelte behandlingsområder er det påvist 
sammenheng mellom trivsel, behandlingskvalitet og behandlingsresultater. Høy trivsel i 
støttefunksjonene gir økt tilfredshet med leveranser og samarbeid hos interne brukere og 
servicemottakere.  
 
Foretaksgruppen skårer 75 av 100 poeng på denne indikatoren, noe som muligens er noe høyere 
enn norsk arbeidsliv for øvrig, hvor rundt 70 % oppgir at de trives med jobben. På grunn av ulik 
målingsmetodikk i de ulike undersøkelsene, er det ikke mulig å vite sikkert om dette er en 
betydningsfull forskjell eller ikke. På enkeltspørsmålet; ”Hvor fornøyd er du samlet sett med den 
jobben du har nå?” er skåren 78. Virksomhetene Sykehuspartner (67 poeng) og delvis Oslo 
universitetssykehus HF (73 poeng) skårer lavere enn for de øvrige helseforetakene på indikatoren 
trivsel (se tabell 2 over). 
 
Indikator 3: Arbeidsrelatert fravær 
Arbeidsmiljøloven har en visjon om et helsefremmende arbeidsliv. Ved sykefravær plikter 
arbeidstaker å melde fra til arbeidsgiver dersom fraværet helt eller delvis skyldes forhold relatert 
til arbeidsmiljøet. Sykehuspartner innførte i 2011 en enklere registrering av arbeidsrelatert fravær 
for den som melder et fravær i personalportalen. Det er imidlertid fremdeles svært få 
fraværsmeldinger hvor leder, medarbeider selv, eller sykemelder indikerer at fraværet har 
sammenheng med forhold ved arbeidet.  
 
I medarbeiderundersøkelsen vil ikke svar fra medarbeidere kunne identifiseres av leder, og 
undersøkelsen gir dermed viktig informasjon i tillegg til det formelle meldingssystemet. Samlet 
sett oppgir rundt 12 % av de spurte at de har hatt et fravær i løpet av året som i større eller 
mindre grad kan knyttes til forhold ved arbeidsplassen. Resultatet varierer mellom foretak med 
syv prosentpoeng. Resultatet er langt lavere enn uavhengige forskningsstudier fra andre sektorer. 
Foretak som har stilt dette spørsmålet over flere år og som har hatt et sterkt fokus på 
sykefraværsarbeidet registrerer en forbedring på denne indikatoren, men får ikke den samme 
nedgangen i det registrerte sykefraværet.  
 
Fokusområde 2010-2014: Pasientsikkerhetskultur 
Det er flere studier som viser at det er sammenheng mellom arbeidsmiljøet, pasientenes 
opplevelse av behandlingen og behandlingsresultater. Det er av den grunn også stor overlapp i 
tematikk mellom de spørreskjema som har vært benyttet til å kartlegge pasientsikkerhetskultur og 
de som benyttes for å kartlegge psykososialt arbeidsmiljø.  
 
I 2010 ble temaet pasientsikkerhetskultur tatt med i regionens medarbeiderundersøkelse som 
forberedelse til den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. To sentrale spørsmål fra et 
internasjonal validert spørreskjema ble valgt ut, og et helseforetak valgte å teste ut syv spørsmål 
fra samme skjema. En intern validering har vist at de to valgte spørsmålene kartlegger begrepet 
pasientsikkerhetskultur godt. Det vil i forbindelse med den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen 
bli gjennomført en egen kartlegging i 2012 og 2014, og erfaringer fra denne vil vise om det er 
fornuftig å gjennomføre undersøkelsene samlet og om hvor mange spørsmål som er 
hensiktsmessig å benytte.  
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Tabell 3: Pasientsikkerhetskultur 
 
 
De øvrige temaområdene i undersøkelsen 
Det er små endringer fra 2010 for samlet foretaksgruppe på temaområdene. Fra 2010 til 2011 
økte deltakelsen i spørreundersøkelsen med 58 % (fra 25092 i 2010 til 42925 i 2012), noe som i 
hovedsak skyldes at Oslo universitetssykehus HF også deltok. Flere foretak har en positiv 
utvikling på mange av temaene i undersøkelsen, men samlet for foretaksgruppen er det lite 
endringer. De endringer som er registrert kan i hovedsak forklares ut fra økningen i deltakelse. 
Resultater innen det enkelte temaområde ligger vedlagt denne saken (Totalrapport MU 2011 
HSØ) 
 

 
Tabell 4: Resultat per tema i Medarbeiderundersøkelsen 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 

Ett av regionens priorterte mål i perioden 2010-2014 er involvering av alle medarbeidere i 
oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 
 
Det er den enkelte leder på førstelinje nivå som har det største ansvaret for oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen. Likeledes er det svært viktig at styre og ledelse har en differensiert 
oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med oppfølging av de avdelinger som har utfordringer 
samt at det utvikles god systematikk for oppfølging i hele virksomheten.  
 
Selv om medarbeiderundersøkelsen er inne i et godt spor, bør det regionale helseforetaket 
fortsette med en tydelig koordinering og oppfølging av arbeidet i foretaksgruppen. Det må 
fortsatt jobbes videre med å forbedre andelen som deltar i oppfølgingsarbeidet slik at flere 
medarbeidere opplever en reell medvirkning i forbedringsarbeidet. Flere foretak har tatt i bruk en 
elektronisk handlingsplan som støtte i oppfølgingsarbeidet fra 2011 undersøkelsen, noe som gir 
ledere på alle nivå en langt bedre oversikt over oppfølgingsarbeidet og styrker implementeringen 
av et systematisk forbedringsarbeid i alle driftsenheter. Erfaringene fra foretak som benytter 
elektronisk handlingsplan er gode, og fra 2012 undersøkelsen bør alle foretak ta i bruk systemet. 
 
Det er viktig at tillitsvalgte og vernetjeneste sammen med linjeledelsen fortsetter å arbeide for å 
motivere til god deltakelse, og at trykket på oppfølgingsarbeidet opprettholdes gjennom hele året 
og ikke bare i perioden rett etter rapportering fra undersøkelsen. Det må også vurderes hvordan 
en effektivt kan gi støtte til det lokale forbedringsarbeidet i enhetene som sikrer gode lærings- og 
forbedringsprosesser. For de enhetene som over tid ikke evner å få til en god involvering fra 
medarbeiderne i oppfølgingsarbeidet bør det vurderes å pålegge ekstern prosess- og lederstøtte. 
Svake resultater over tid kan ikke aksepteres, og ledere må settes i stand til å drive 
forbedringsprosesser som fører til endring. 
 
Foretakenes ledergrupper bør også vurdere om det er behov for å kople forbedringsarbeidet i 
enhetene til virksomhetens samlede strategiske utviklingsbehov, og om 
medarbeiderundersøkelsen gir kunnskap som er viktig å trekke på i foretakets strategi- og 
planleggingsarbeid. 
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Vedlegg 1 

 

Førende prinsipper for medarbeiderundersøkelsen 
 
 

I 2010 ble følgende førende prinsipper for regionens medarbeiderundersøkelse lagt til grunn: 

 

a) Medarbeiderundersøkelsen er et verktøy for lokal virksomhetsutvikling basert på en 
felles standard for kartlegging og oppfølgingsarbeid.  

b) Medarbeiderundersøkelsen består av to deler, en spørreskjemabasert kartlegging og 
et forbedringsarbeid med utgangspunkt i kartleggingen. 

c) 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.  

d) Aktiviteter og tiltak etter kartleggingen skal dokumenteres som en del av det 
systematiske forbedringsarbeidet til enheten i henhold til arbeidsmiljøloven og forskrift 
om internkontroll. 

e) Det skal rapporteres fra enhetenes oppfølgingsarbeid. Rapportering fra av 
oppfølgingsarbeidet fremlegges foretakets arbeidsmiljøutvalg og foretaksledelsen. 

f) HR-direktør i RHF er systemeier for medarbeiderundersøkelsen. 

g) Det enkelte foretak planklegger, gjennomfører og følger opp undersøkelsen i henhold 
til føringer fra RHFet. 

h) Kartleggingsinstrumentet (spørreskjemaet) skal være basert på forskning og beste 
praksis med hensyn til temaene trivsel, motivasjon og arbeidsmiljø.  

i) Kvaliteten på kartleggingsinstrumentet skal dokumenteres ved en egen validering ved 
endringer.  

j) Det skal tilstrebes stabilitet over tid i det kartleggingsinstrument som benyttes (årlige 
revisjoner bør ikke føre til mer enn 15-20 % endring i spørsmålssettet). 

k) Foretakene skal fritt kunne legge til spørsmål etter standardspørsmålene ut fra lokale 
behov. Eventuelle tilleggspørsmål skal drøftes med foretakets hovedvernombud og 
systemeier for medarbeiderundersøkelsen. 

l) 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. 

 



Medarbeiderundersøkelsen 2010
Hensikt, innhold og krav



Bakgrunn

• Både Helse Sør og Helse Øst har hatt erfaringer med 
medarbeiderundersøkelser og oppfølging av disse

• I begge regioner var undersøkelsens hovedfokus å være et redskap 
for avdelingsvis forbedringsarbeid

• Undersøkelsene var basert på QPS-Nordic og dermed relativt like i 
fokus og innhold, men begge regioner hadde gjort ulike 
virksomhetstilpassinger i spørreskjemaet

• Ved fusjonen av sør og øst i 2008, ble det gitt i oppdrag å samordne 
de to undersøkelsene til en
– Undersøkelsen skulle fokusere mer på engasjement, 

prestasjonskultur og medvirkning



Årlige sentrale HR-aktiviteter i foretaksgruppen

Medarbeider-
samtaler

Personal- og ledelsesgjennomgåelse
(som egen prosess eller fullt integrert med 

’ledelsens gjennomgåelse’)

Medarbeider-
undersøkelse

1. tertial

2. tertial

3. tertial

- Linjeledelsens hovedaktiviteter for oppfølging og utvikling av ledere, 
medarbeidere og arbeidsmiljø



Hensikt

1. Lokalt forbedringsarbeid
– Å gi den enkelte leder og medarbeidere en oversikt over hvordan 

kolleger som jobber sammen oppfatter sin arbeidssituasjon 
– Identifisere styrker og forbedringsbehov i egen enhet
– Utvikle organisasjonen og arbeidsmiljøet (systematisk HMS arbeid, ihht. 

forskrift om internkontroll og AML)

2. Styringsinformasjon
– Få en oversikt over det totale bildet med hensyn til hva medarbeidere i 

foretaksgruppen mener om sin arbeidssituasjon
– Kontroll av det systematiske HMS arbeidet



Rasjonale

• Et godt arbeidsmiljø har en egenverdi

• Det er klare sammenhenger mellom den opplevelse brukerne har av en 
tjeneste, og kvaliteten på arbeidsmiljøet internt hos de som utfører tjenesten

• HSØ strategisk fokus
– Mobilisering av ansatte og ledere er forutsetning nummer en for å 

oppnå gode resultater
– HR-strategien – felles medarbeiderundersøkelse i regionen

• HSØ mål 2011-2014
– Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av 

medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen 
enhet

• AML + internkontrollforskriften



Prinsipper

• Frivillig å besvare
– Alle faste ansatte (inkl. permisjon inntil 1 år) og vikarer  (unntatt tilkallingsvikarer) 

inviteres til å delta
– Alle kan være med på å jobbe ut og følge opp lokale tiltak uavhengig om de har 

deltatt med egne svar

• Anonym
– Undersøkelsen ivaretar full anonymitet i rapporteringen og svarene fra den 

enkelte medarbeider er ikke sporbare for noen i foretaket

• Et samarbeidsprosjekt mellom medarbeidere og ledelse
– Medarbeidere deltar med å avgi sine svar, være med på tilbakemeldingsmøte, 

finne frem til forbedrings-/bevarings- områder som innarbeides i en 
handlingsplan, og støtte opp om forbedringsarbeidet

– Leder har ansvaret for å initiere arbeidet, beslutte handlingsplan og følge opp 
gjennomføringen av tiltakene

• Elektronisk
– Distribusjon/innsamling av spørreskjema, rapporter og handlingsplaner 

gjennomføres pr. e-post (rapporter lastes ned fra ekstern portal)



Spørreskjemaet og temaområdene

• Undersøkelsen skal kartlegge forhold som 
virker inn på medarbeideres helse, trivsel 
og motivasjon og hvordan ledelse virker 
inn på dette

• Spørreskjema utviklet etter gjeldende 
forskning innen motivasjon og 
arbeidsmiljø

• Spørreskjemaet består av totalt 16 tema 
65 spørsmål (5 bakgrunn, 57 
skalaspørsmål, 8 ja/nei utsjekkspørsmål)

• Gode målingstekniske egenskaper, intern 
konsistens 0,7-0,9 (cronbak alpha)

• Alle spørsmålene er testet med hensyn til 
• Lesbarhet, normal svartid ligger 

rundt 15 minutter 
• Anvendbarhet i oppfølging
• Statistisk forklaringsstyrke opp i mot 

trivselsindeks og indikatoren 
arbeidsrelatert fravær

Temaene i undersøkelsen:
1. Mål 
2. Forbedringer
3. Faglig utvikling
4. Verdier (kvalitet, trygghet, respekt) 
5. Motivasjon 
6. Arbeidsglede 
7. Tilhørighet 
8. Medvirkning
9. Rolleklarhet 
10. Sosialt samspill 
11. Konflikter
12. Arbeidsbelastning 
13. Egenkontroll
14. Rollekonflikt
15. Opplevd lederatferd
16. Pasientsikkerhetskultur
17. Likeverd (AHUS, OUS og Vestre 

Viken)

HR-direktørene har besluttet at det skal være en felles undersøkelse i 
foretaksgruppen Helse Sør-Øst



Lederspørsmålene

• 2006 og 2007 spørreskjemaet i HØ og HS fokuserte først og fremst 
på de menneskeorienterte sidene av ledelse (støtte og utvikling av 
den enkelte medarbeider)

• 2008 fokuserte på lederkrav gitt av Helse og Omsorgsdepartementet

• 2010 undersøkelsen fokuserer mer på
– De deler av lederatferden som virker sterkest inn på 

arbeidshelse, trivsel og motivasjon
– Sentrale HR-oppgaver og opplevd kvalitet på dette arbeidet



Forklaringsstyrke 
- Validering av spørreskjema 2008, 34000 besvarelser

• 45% av indikatoren arbeidsglede kan forklares av spørsmål 
innen gruppene (rangert etter relativt bidrag) :
– Faglig utvikling, Sosialt samspill, Rolleklarhet, Arbeidsbelastning, 

Verdier, Rollekonflikt, Konflikter og mobbing, HR-oppfølging, 
Involvering og Ledelse

• 50% av faktoren tilhørighet kan forklares av spørsmål innen 
gruppene:
– Faglig utvikling, Verdier, Sosialt samspill, Ledelse, Mål, 

Arbeidsbelastning, Rolleklarhet, Konflikt og mobbing, HR- 
oppfølging, Involvering, Rollekonflikt, Sikkerhet

• 10% av faktoren sykefravær grunnet jobben kan forklares ved:
– Arbeidsbelastning, Konflikt og mobbing, Ledelse, Sosialt 

samspill, Faglig utvikling, HR-oppfølging, Mål, Rollekonflikt



Medarbeiderundersøkelsen 
- to deler blir en helhet



VERKTØYKASSA





Planlegging av tilbakemeldingen

• Leder og verneombud planlegger sammen hvordan 
prosessen rundt oppfølgingen av undersøkelsen best 
kan gjennomføres, og setter opp en dagsorden

• Alle medarbeidere i enheten, uavhengig av om de har 
besvart spørreskjemaet eller ikke, bør være tilstede i 
utviklingsseminaret 



Tilbakemeldingsmøtet

Målsettingen med møtet er å
• Gjennomgå resultatene 
• Engasjere medarbeiderne i fortolkning av rapporten 
• Utarbeide tiltak og etablere en handlingsplan og
• Få medarbeidere til å forplikte seg til gjennomføring av  tiltakene

Lederens viktigste utfordring er å
• Skape engasjement om det videre forbedringsarbeidet
• Få flest mulig til å delta i oppfølgingsarbeidet
• Håndtere egne følelser, unngå forsvar eller avsporing ved svake 

resultater



Krav til oppfølging

• Alle medarbeidere skal ha tilbakemelding om enhetens resultater 
og engasjeres i oppfølgingsarbeidet

• Balansert handlingsplan med minst ett bevaringsområde og minst 
to forbedringsområder med tilhørende tiltak

• Oppfølging av arbeidet med handlingsplaner i linjen



Styring 
- Tilbakerapportering til eier

Alle helseforetak skal rapportere årlig

• Andel (%) enheter som har etablert handlingsplan 
– Datakilde elektronisk handlingsplan, ev. annet system som 

helseforetaket anvender
• Andel (%) medarbeidere som har deltatt i tilbakemeldingsmøtet / 

medvirket til etablering av tiltak 
– Datakilde elektronisk handlingsplan, ev. annet system som 

helseforetaket anvender
• Deltakelse i undersøkelsen (fullførte besvarelser)

– Datakilde spørreundersøkelsen 2011 
• Andel (%) som indikerer at de har deltatt i oppfølgingen 

– Datakilde spørreundersøkelsen 2011
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Medarbeiderundersøkelsen 2011
Innholdsfortegnelse
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Innholdsfortegnelse s 2
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Resultat og utviklingsfokus s 6
Kultur og verdier s 7
Arbeidsglede og motivasjon s 8
Arbeidsmiljø og samspill s 9
Jobbrelatert sykefravær, vold og trusler s 10
Opplevd lederadferd s 11
Pasientsikkerhetskultur s 12
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Oppsummering av temaene i medarbeiderundersøkelsen
 

Deltakelse i undersøkelsen

Det er viktig for troverdigheten til resultatene at flest mulig deltar med sine synspunkter. Svarprosent er et resultat,
og kan være et tiltaksområde dersom denne har vist seg å være lav. Der besvarelsene er under 70%, er det spesielt
viktig å sjekke ut hva som kan gjøres i fremtiden for å få til en bedre deltakelse.

Svarprosent

77%

Antall utsendte

55 815

Antall svar
2010 2011

25092 42925

Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Detaljene for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten. Veiledning til hvordan lese tabellen finnes på neste side.

Antall svar Resultat 2011 Resultat 2010 Endring 2010-11

MÅL 40146 65 66 0

FORBEDRINGER 40214 67 68 0

FAGLIG UTVIKLING 40209 63 63 0

KVALITET 40217 75 76 0

TRYGGHET 39975 77 77 0

RESPEKT 40074 74 74 0

MOTIVASJON 40224 76 77 0

ARBEIDSGLEDE 40212 76 77 0

TILHØRIGHET 40199 74 75 0

MEDVIRKNING 40141 58 59 0

ROLLEKLARHET 40186 87 87 0

SOSIALT SAMSPILL 40204 80 81 0

KONFLIKTER 40145 74 75 0

ARBEIDSBELASTNING 40195 63 63 0

EGENKONTROLL 40173 46 46 0

ROLLEKONFLIKT 40159 69 70 0

OPPLEVD LEDERADFERD 40099 74 74 0

PASIENTSIKKERHETSKULTUR 32774 80 80 0

Indikatorer:

2010 2011

Helse Sør-Øst totalt Helse Sør-Øst totalt

Jobbtilfredshet 76 75

Jobbrelatert sykefravær 88 88

Andel ja svar
2011

Andel ja svar
2010

Involvert i oppfølgingen av forrige Medarbeiderundersøkelse 49% 43%

Gjennomført utviklings-/medarbeidersamtale 60% 56%

Opplevd kvalitet Medarbeidersamtale 72% 70%



OM RAPPORTEN
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Om rapporten

Medarbeiderundersøkelsen kartlegger ulike forhold som virker inn på trivsel, motivasjon, og helse. Rapporten inneholder en
oppsummering av medarbeidernes svar, og er et redskap til å iverksette et forbedringsarbeid. Bruk rapporten til å:

Utforske resultatene i samarbeid med medarbeiderene.
Velge bevarings- og forbedringsområder, og utarbeide tiltak i en handlingsplan for videre oppfølging

Lesing av resultatene

Hvert resultatområde har en liten innledning, og resultatet er presentert med en graf og en tabell.

Grupper av spørsmål som hører naturlig sammen oppsummeres i et tema. For å kunne skille temaene fra enkeltspørsmålene
i rapporten er temaene skrevet med STORE bokstaver. For hvert tema og enkeltspørsmål rapporteres antall personer som
har svart, enhetens resultat i år og i fjor, endring fra i fjor, foretakets resultat og en referanse.

Et resultat-tall presentert med fet og kursiv indikerer høy spredning. Det er kun der variasjonen på et spørsmål eller tema
er betydelig større enn normalt at resultat-tallet presenteres i fet og kursiv.

Referansen som benyttes baserer seg på alle svar i Helse Sør-Øst i 2010 undersøkelsen. Referansen er basert på over 27
000 svar. Et resultat som ligger innenfor et normalområde gis ingen tegnsetting. Der resultatet skiller seg vesentlig
fra referansen presenteres dette med strek over eller under resultatet. Resultat blant de 15% laveste presenteres med
understrek, og resultat blant de 15% høyeste presenteres med overstrek. En reell endring fra året før markeres med pil opp
eller ned.



OPPFØLGING
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Validering av resultatene

Rapporten gir et oversiktsbilde av opplevelser og oppfatninger knyttet til arbeidsmiljøet. Spørreskjemaet er laget for å få
frem ulike oppfatninger. Noe variasjon i svarene er derfor naturlig og ønskelig. Variasjonen gjenspeiler ulike måter å
forstå og fortolke de forhold det spørres om. Viktige nyanser og fortolkninger kommer best frem i samtaler med de som
kjenner forholdene i den enhet det rapporteres for. Selv et resultat blant de 15% høyeste (indikert med overstrek) som
normalt representerer den enden som er minst belastende eller mest ønskelig, kan medarbeidere oppfatte som et
resultat som bør forbedres. Et resultat blant 15% laveste (indikert med understrek) kan i noen tilfeller være et naturlig
resultat, og noe de som arbeider i enheten ikke oppfatter som et område som behøver forbedring. Det er derfor
nødvendig å gjøre en utsjekk av resultatene før det konkluderes med hva som er enhetens bevarings og
forbedringsområder.

Lokalt forbedringsarbeid

All ordinær oppfølging skal skje i lederlinjen. For informasjon og veiledning se handboka 

Elektronisk handlingsplan

Krav til et systematisk HMS-arbeid er at det kartlegges, tiltak utvikles og gjennomføres. Alle aktivitetene (kartlegging, handlingsplan og
gjennomføring) skal dokumenteres slik at de er etterprøvbare. Denne rapporten er dokumentasjon på kartlegging. Det vil til alle ledere bli
sendt en e-post med tilgang til en elektronisk handlingsplan, hvor områdene og tiltakene en har valgt å jobbe med skal registreres.
Elektronisk handlingsplan vil sikre en mer helhetlig dokumentasjon av oppfølgingsarbeidet, muliggjøre deling av virksomme tiltak og
forenkle rapportering fra oppfølgingsarbeidet i foretaket.
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Resultat og utviklingsfokus
 

 

Temaene i dette hovedområdet er viktig i forhold til å nå resultater og videreutvikle enheten og medarbeiderne.
Klare MÅL er viktige for at alle skal kunne bidra best mulig. Alle virksomheter har behov for å lære av sine feil og
videreutvikle driften. Resultatet for FORBEDRINGSARBEID og FAGLIG UTVIKLING viser medarbeidernes opplevelse
av kulturen for dette arbeidet. 

 

 
Antall svar Resultat 2011 Resultat 2010 Endring 2010-11

MÅL 40146 65 66 0

Enhetens mål er godt kjent for alle ansatte 40797 68 69 0

Jeg vet godt hvordan jeg kan bidra til at enheten når
sine mål 40557 71 71 0

Vi evaluerer jevnlig hvordan vi ligger an i forhold til
enhetens mål 40510 57 57 0

FORBEDRINGER 40214 67 68 0

I min enhet er vi flinke til å melde og følge opp avvik 40610 60 60 0

I vår enhet er det trygt å varsle om kritikkverdige
forhold. 40565 68 69 0

Vi diskuterer åpent de feil og hendelser som oppstår
for å lære av dem 40736 70 71 0

Vi oppmuntrer hverandre til å tenke ut måter å gjøre
tingene bedre i min enhet 40711 71 72 0

FAGLIG UTVIKLING 40209 63 63 0

Får utvikle meg faglig gjennom jobben 40482 69 69 0

Får tilstrekkelig undervisning og veiledning til å kunne
gjøre en god jobb 40401 65 65 0

Legges det til rette for at du kan få utvikle dine
ferdigheter 40403 62 62 0

Får du konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet du
utfører 40456 57 57 0

 



VERDIER
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Verdier

 

Vår visjon er gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted,
etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Våre verdier, som skal prege vårt arbeid, er kvalitet, trygghet og respekt. Temaene i
dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne opplever at enheten drives i tråd med disse verdiene.  

 

Antall svar Resultat 2011 Resultat 2010 Endring 2010-11

KVALITET 40217 75 76 0

I min enhet samarbeider forskjellige yrkesgrupper
godt 40698 76 76 0

I min enhet arbeider vi effektivt 40721 74 75 0

I min enhet ivaretas høy faglig kvalitet 40669 75 75 0

TRYGGHET 39975 77 77 0

I min enhet lytter vi til
pasientenes/servicemottakernes synspunkter 40419 79 80 0

I min enhet er vi lett tilgjengelige for
pasienter/servicemottakere 40407 79 79 0

I min enhet gir vi tilstrekkelig informasjon til
pasienter/servicemottakere 40348 73 73 0

RESPEKT 40074 74 74 0

I min enhet tar vi hensyn til
pasientens/servicemottakerens livssyn og kulturelle
bakgrunn

40228 77 76 0

I min enhet overholder vi de avtaler som blir gjort 40464 76 76 0

I min enhet blir ting sagt på en tydelig og forståelig
måte 40444 71 71 0



ARBEIDSGLEDE OG MOTIVASJON
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Arbeidsglede og motivasjon

Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne opplever MOTIVASJON, ARBEIDSGLEDE og
TILHØRIGHET til arbeidsplassen. Medarbeidere som trives og er motiverte har en klar egenverdi. Jobbtilfredshet virker
positivt inn på pasienters opplevelse av behandlingen, og på brukere/servicemottakere sin tilfredshet med
tjenesteleveranser. Negative belastninger som er kartlagt under andre tema i undersøkelsen gir økt risiko for fravær og
jobbskifte. Temaene jobbtilfredshet og jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse og er en viktig buffer mot
negative belastninger.

 

Antall svar Resultat 2011 Resultat 2010 Endring 2010-11

MOTIVASJON 40224 76 77 0

Er arbeidet ditt utfordrende på en positiv måte? 40611 76 76 0

Arbeidsoppgavene mine engasjerer meg 40611 79 80 0

Jobben er så interessant at den i seg selv er sterkt
motiverende 40566 73 73 0

ARBEIDSGLEDE 40212 76 77 0

Gleder du deg til å gå på jobben? 40568 77 78 0

Hvor ofte fører misnøye med jobben til at du ønsker å
bytte arbeidsgiver? 40539 73 75 0

Hvor fornøyd er du samlet sett med den jobben du har
nå? 40549 78 79 0

TILHØRIGHET 40199 74 75 0

Jeg sier til mine venner at dette er en god arbeidsplass
å jobbe på 40553 75 77 0

Denne arbeidsplassen inspirerer meg virkelig til å yte
mitt beste 40512 71 72 0

Jeg er stolt av min arbeidsplass 40490 75 75 0



ARBEIDSMILJØ OG SAMSPILL
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Arbeidsmiljø og samspill

Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER, ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT.
Disse faktorene kan skape en opplevelse av negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I  tillegg måles faktorene
MEDVIRKNING, ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er viktige buffere
mot negative belastninger.

Antall svar Resultat 2011 Resultat 2010 Endring 2010-11

MEDVIRKNING 40141 58 59 0

Oppmuntres du til å delta i viktige avgjørelser? 40437 57 57 0

Oppmuntres du til å si ifra når du har en annen
mening? 40386 59 60 0

ROLLEKLARHET 40186 87 87 0

Vet du hva som er ditt ansvarsområde? 40494 89 89 0

Vet du nøyaktig hva som forventes av deg i jobben? 40460 85 85 0

SOSIALT SAMSPILL 40204 80 81 0

Er det sosiale klimaet i din enhet preget av medansvar
og lagånd 40390 77 78 0

Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt
arbeid fra dine arbeidskolleger? 40457 84 84 0

Opplever du at samarbeidet i enheten fungerer godt? 40439 78 79 0

KONFLIKTER 40145 74 75 0

Har du lagt merke til om noen er blitt utsatt for
mobbing eller trakassering i din enhet i løpet av de
siste seks måneder?

40332 88 88 0

Har du lagt merke til forstyrrende konflikter i din
enhet? 40329 70 71 0

Når konflikter oppstår i din enhet, blir de håndtert på
en god måte? 39150 63 64 0

ARBEIDSBELASTNING 40195 63 63 0

Er den fysiske arbeidsbelastningen for stor i arbeidet
ditt? 40384 66 67 0

Er arbeidstempoet ditt belastende? 40358 55 56 0

Er arbeidsmengden din belastende? 40315 52 53 0

Må du utføre arbeidsoppgaver du opplever at du ikke
behersker? 40363 77 77 0

EGENKONTROLL 40173 46 46 0

Kan du påvirke mengden arbeid som blir tildelt deg? 40331 44 44 0

Kan du selv bestemme ditt arbeidstempo? 40377 48 48 0

ROLLEKONFLIKT 40159 69 70 0

Må du gjøre ting som du mener burde vært gjort
annerledes? 40305 64 66 0

Får du oppgaver uten tilstrekkelig hjelpemidler og
ressurser til å fullføre dem? 40270 70 71 0

Mottar du motstridende forespørsler fra to eller flere
personer? 40095 73 74 0

 



VOLD OG SYKEFRAVÆR

10 
Vold og trusler

Vold og trusler er en stor belastning for medarbeidere som opplever det. I  enheter som har utslag på dette temaet
(resultat under 100), er det viktig å avklare hvordan episoder med vold/trusler skal følges opp. Det kan være en
gjennomgang av etablert prosedyre/praksis og diskusjon om forebygging og forbedring av oppfølging etter hendelser.

Antall svar Resultat 2011 Resultat 2010 Endring 2010-11

Jeg har vært utsatt for vold eller trusler på jobb siste
12 måneder 40366 92 91 0

Jobbrelatert sykefravær

Arbeidsmiljøloven har en visjon om et helsefremmende arbeidsliv. Ved sykefravær plikter arbeidstaker å melde fra til
arbeidsgiver dersom fraværet er helt eller delvis skyldes forhold relatert til jobben og arbeidsmiljøet. Hvis enhetens
resultat på dette området er under 100, bør det kartlegges hvilke utfordringer som kan gi fravær og hvordan den enkelte
skal melde fra om forhold i arbeidet som kan bidra til fravær.

I  møter hvor resultatene fra undersøkelsen legges frem må en sikre at det arbeides med resultatene på en slik måte at
anonymiteten til den enkelte ikke kompromitteres. Individuelle forhold følges opp med individuelle samtaler (eks.
medarbeidersamtalen).

Antall svar Resultat 2011 Resultat 2010 Endring 2010-11

Jobbrelaterte forhold har vært medvirkende til
sykefravær jeg har hatt (de siste 12 måneder) 36524 88 88 0

Andel uten fravær siste 12 mnd Andel uten fravær siste 12 mnd i 2010

Jobbrelaterte forhold har vært medvirkende til sykefravær jeg har hatt
(de siste 12 måneder) 9% 10%



LEDELSE

11
Opplevd lederatferd

Medarbeideres opplevelse av leders lederatferd er en av flere kilder til å forstå lederskapet. Det ligger til overordnet
leder i samarbeid med sin medarbeider (leder) å planlegge videre utviklingen av lederskapet.

Det er ønskelig at medarbeidernes opplevelse av lederskapet utdypes og at de kan bidra til å få frem konstruktive
innspill til hvordan lederskapet i enheten kan forbedres.

 

Antall svar Resultat 2011 Resultat 2010 Endring 2010-11

OPPLEVD LEDERADFERD 40099 74 74 0

Min nærmeste leder er tilgjengelig for meg når jeg har
behov for det 40192 76 77 0

Min nærmeste leder er flink til å informere om det som
skjer i vår virksomhet 40181 73 74 0

Min nærmeste leder stiller tydelige krav til mine
arbeidsprestasjoner 40096 68 69 0

Min nærmeste leder følger opp det vi blir enige om 40090 71 72 0

Dersom jeg ble utsatt for vold/trusler på jobb, ville jeg
få god oppfølging fra nærmeste leder 39874 80 81 0

Dersom jeg ble syk over en lengre periode, ville jeg få
god oppfølging av nærmeste leder 39855 75 75 0

En av leders oppgaver er å sikre en systematisk oppfølging av medarbeiderne. Under finnes resultatet av hvor mange som
mener seg inkludert i oppfølgingen på noen sentrale områder.

Det er et krav at resultatet av medarbeiderundersøkelsen presenteres for de ansatte og følges opp. Alle medarbeidere
skal ha medarbeidersamtale en gang i året. Kvaliteten på denne samtalen er undersøkt ved hjelp av noen enkle
avsjekkingspunkter. Det er et mål at flest mulig skal ha en individuell kompetanseutviklingsplan. Hensikten med dette er
at man får strukturert kompetanseutviklingen i enheten og at den enkelte får en faglig utvikling som er tilpasset enhetens
drift.

Antall svar Andel ja

Involvert i oppfølgingen av forrige Medarbeiderundersøkelse 39900 49%

Gjennomført utviklings-/medarbeidersamtale 40018 60%

Hjalp utviklings-/medarbeidersamtalen til med å klargjøre målene for ditt arbeid? 23566 78%

Hjalp utviklings-/medarbeidersamtalen deg til å finne frem til forbedringer for hvordan du utfører ditt arbeid? 23464 63%

Fikk du gitt de tilbakemeldingene du hadde behov for i løpet av utviklings-/medarbeidersamtalen? 23644 91%

Resulterte utviklings-/medarbeidersamtalen i en skriftlig kompetanseutviklingsplan? 23402 55%

Kompetanseutviklingsplan 36098 43%

Har tiltakene i kompetanseutviklingsplanen blitt gjennomført som planlagt? 16505 63%

 



PASIENTSIKKERHETSKULTUR

12
Pasientsikkerhetskultur

I  2011 starter den nasjonal kampanje om pasientsikkerhet i regi av Helse og omsorgsdepartementet. Som et av
tiltakene er temaet pasientsikkerhet denne gangen med i foretaksgruppens Medarbeiderundersøkelse. Temaet består av
to spørsmål. I  tillegg rapporteres spørsmål fra de andre temaene i undersøkelsen som er relevant  å se i sammenheng med
temaet pasientsikkerhet/som virker inn på pasientsikkerhetskulturen.

Antall svar Resultat 2011 Resultat 2010 Endring 2010-11

PASIENTSIKKERHETSKULTUR 32774 80 80 0

Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her 35861 82 82 0

Her blir medisinske feil (behandlingsrelaterte forhold
som gir/kunne gitt negativt utfall for pasient) håndtert
riktig

35178 78 78 0

Andel ikke aktuell

Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her 10%

Her blir medisinske feil (behandlingsrelaterte forhold som gir/kunne gitt
negativt utfall for pasient) håndtert riktig 11%

 

Spørsmål fra andre tema som kan være relevante å diskutere i forbindelse med pasientsikkerhetskultur

Antall svar Resultat 2011 Resultat 2010 Endring 2010-11

I min enhet er vi flinke til å melde og følge opp avvik 40610 60 60 0

I vår enhet er det trygt å varsle om kritikkverdige
forhold. 40565 68 69 0

Vi diskuterer åpent de feil og hendelser som oppstår
for å lære av dem 40736 70 71 0

Vi oppmuntrer hverandre til å tenke ut måter å gjøre
tingene bedre i min enhet 40711 71 72 0

I min enhet samarbeider forskjellige yrkesgrupper
godt 40698 76 76 0

Legges det til rette for at du kan få utvikle dine
ferdigheter 40403 62 62 0

Får du konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet du
utfører 40456 57 57 0
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