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Medarbeiderundersøkelsen – resultater 2016 
 
Sammendrag: 
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i tiden 5. -26. oktober 2016 med en svarprosent på 
86.  
Sammenlignet med referansen Helse Sør-Øst 2015, har Sykehuset Østfold i 2016 noe lavere 
resultat. Alle medarbeidere, verneombud og ledere skal delta i oppfølgingen av 
medarbeiderundersøkelsen. 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i Sykehuset Østfold 2016 til orientering. 
 
Sarpsborg, den 24.11.2016 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Sykehuset Østfold HF 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Alle medarbeidere, verneombud og ledere skal delta i oppfølgingen av 
medarbeiderundersøkelsen. Tillitsvalgte kan også være nyttige bidragsytere. Den følges opp ved 
identifisering av to forbedrings- og ett bevaringsområde og tilhørende tiltak i den enkelte enhet. 
Alle enhetene skal beskrive tiltak i den elektroniske HMS-handlingsplanen. Lederne vil bli fulgt 
systematisk opp og vil få lederstøtte fra stabene.  
 
Alle enheter skal diskutere spørsmål hentet fra Verdier Kvalitet;  
«I min enhet er vi lett tilgjengelige for pasienter/servicemottakere». 
 
Saken er behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 15.11.16, i Foretakstillitsvalgtmøte 16.11.16. og i 
Sykehusledermøtet 22.11.16. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i tiden 5. -26. oktober 2016 med en svarprosent på 
86. Resultatene fremkommer i vedlagte rapport.  
 
Sammenlignet med referansen Helse Sør-Øst 2015, har Sykehuset Østfold i 2016 noe lavere 
resultat. Oppsummert:  

• Faglig utvikling, Tilhørighet, Medvirkning og Arbeidsbelastning har alle -3 prosentpoeng 
• Egenkontroll og Pasientsikkerhetskultur har henholdsvis -5 og -4 prosentpoeng 
• Respekt, Rolleklarhet, Sosialt samspill og Konflikter har samme resultat som Helse Sør-Øst 
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Sammenlignet med oss selv for 2012 og 2014, har Sykehuset Østfold i 2016 en moderat negativ 
utvikling på temaene Motivasjon og Arbeidsglede.  
På temaene Pasientsikkerhetskultur og HMS er det en positiv utvikling. For øvrig har Sykehuset 
Østfold relativt stabile resultater i perioden 2012-2014-2016.  
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Det har blitt gjennomført fem kurs for ledere og verneombud sammen, i tillegg til at det også er 
tilbud om opplæring i den enkelte ledergruppe. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Medarbeiderundersøkelsen er et viktig verktøy for å ha fokus på og videreutvikle arbeidsmiljøet. 
Et godt arbeidsmiljø er viktig for alle medarbeidere, og bidrar til god pasientbehandling. En høy 
svarprosent forplikter ekstra til et godt etterarbeid.  
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