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ForBedring 2018 

 

Sammendrag: 
Undersøkelsen ForBedring 2018 ser på arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur, og ble 
gjennomført i tiden 5.3.-3.4.2018 med en svarprosent på 80. Alle medarbeidere, verneombud og 
ledere skal delta i oppfølgingen av undersøkelsen. 

 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar resultatene fra undersøkelsen ForBedring i Sykehuset Østfold 2018 til orientering. 
 
 
Sarpsborg, den 03.05.2018 
 
 
 
Irene Dahl Andersen 
kst. administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  1. Rapport for Sykehuset Østfold 

2. Presentasjon av undersøkelsen og noen av resultatene for Sykehuset Østfold 
Utrykt 
vedlegg: 

3. Presentasjon av resultatene fra Helse Sør-Øst med sammenligning av de ulike 
helseforetakene 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

 
Alle medarbeidere, verneombud og ledere skal delta i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 
ForBedring. 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 handlingsplanen. Lederne vil bli fulgt systematisk opp og vil få 
lederstøtte fra stabene.  
 
Saken er behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 08.05.16, i Foretakstillitsvalgtmøte 16.04.18 og 02.05.18 
og i Sykehusledermøtet 24.04.18. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 

 
ForBedring er en nasjonal undersøkelse for å kartlegge ulike sider av arbeidsmiljøet og 
pasientsikkerhetskulturen og gjennomføres i alle helseforetak. Vi vet at arbeidsmiljø, 
pasientsikkerhet og HMS henger sammen, og påvirker hverandre. Den nye medarbeider-
undersøkelsen hjelper oss å se disse tre områdene samlet.   
 
Undersøkelsen ble sendt ut til alle medarbeidere slik at hver enkelt fikk muligheten til å vurdere  
sin egen arbeidsplass. Nytt av året var at det ikke var krav om 30 % stilling for å kunne delta i 
undersøkelsen, og heller ikke krav om en viss ansettelsestid. 
 
Mål for undersøkelsen er:  

• Forbedring og utvikling av arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen i den enkelte enhet  
• Medvirkning fra alle medarbeiderne i den enkelte enhet 
• Utforme og utføre tiltak slik at undersøkelsen skal få effekt 

 
Arbeidsmiljøet har betydning for effektive helsetjenester og for høy pasientsikkerhet. Resultatene 
fra undersøkelsen brukes til dialog og forbedringsarbeid i den enkelte enhet. Hensikten er å 
identifisere områder til forbedring og bevaring til beste for virksomheten, arbeidsmiljøet og 
pasientsikkerheten i den enkelte enhet. 
 
Temaområdene er som følger, der 41 spørsmål er fordelt på disse temaene: 

1. Engasjement 
2. Teamarbeidsklima 
3. Arbeidsforhold 
4. Sikkerhetsklima 
5. Psykososialt arbeids-   miljø 
6. Opplevd lederatferd 
7. Toppleders rolle 
8. Fysisk miljø 
9. Oppfølging 
10. HMS 
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Med ForBedring kartlegges for første gang seksuell trakassering. Ingen skal oppleve seksuell 
trakassering på arbeidsplassen sin. Der hvor resultatene viser utfordringer knyttet til seksuell 
trakassering, er det viktig at enhetene følger opp og lager handlingsplaner med konkrete tiltak 
rettet mot dette. 
 
Tilbakemelding, dialog og lokalt forbedringsarbeid: 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 

 
Undersøkelsen ble gjennomført i tiden 5.3.-3.4.18 med en svarprosent på 80. Dette gir et meget 
godt utgangspunkt for forbedringsarbeidet som vil skje i den enkelte enhet, der medarbeiderne 
har mulighet til ytterligere å utdype resultatene i tilbakemeldingsmøtene.  
 
Et godt arbeidsmiljø er viktig for alle medarbeidere, og bidrar til god pasientbehandling. En høy 
svarprosent forplikter ekstra til et godt etterarbeid. 
 
 


