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ForBedring 2022 – resultater og oppfølging i Sykehuset Østfold HF  

 
 

Undersøkelsen ForBedring ser på arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur og ble gjennomført i 
perioden 01.-29.03.2022. 70 % av medarbeiderne svarte på undersøkelsen. 

Alle medarbeidere, verneombud og ledere skal delta i oppfølgingen av undersøkelsen. 

 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
Resultatet av ForBedring 2022 for Sykehuset Østfold HF tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 16.05.2022 
 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  1. Rapport toppnivå Sykehuset Østfold HF 

2. PP-presentasjon av årets resultater 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler styret å ta saken til orientering. 
 

2. Faktabeskrivelse 

ForBedring er en nasjonal undersøkelse for å kartlegge ulike sider av arbeidsmiljøet og 
pasientsikkerhetskulturen og gjennomføres i alle landets helseforetak. Arbeidsmiljø, 
pasientsikkerhet og HMS henger sammen og påvirker hverandre, og undersøkelsen hjelper oss til å 
se disse tre områdene samlet. Mål for undersøkelsen er:  

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

 

Arbeidsmiljøet har betydning for effektive helsetjenester og 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. 51 spørsmål er fordelt på disse temaområdene: 

1. Engasjement 
2. Teamarbeidsklima 
3. Arbeidsforhold 
4. Sikkerhetsklima 
5. Psykososialt arbeidsmiljø 
6. Opplevd lederatferd 
7. Toppleders rolle 
8. Fysisk miljø 
9. Oppfølging  
10. Pandemi 
11. HMS 

 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i henhold til plan. Saken er behandlet i sykehusledermøtet 
og arbeidsmiljøutvalget 10.05.22. 
 

Alle medarbeidere skal delta i oppfølgingen av ForBedring. Verneombudene har en påserolle for at 
oppfølging av ForBedring gjennomføres og de tillitsvalgte er viktige bidragsytere. Undersøkelsen 
følges opp ved identifisering av to forbedringsområder og ett bevaringsområde og utarbeiding av 
prioriterte tiltak i den enkelte enhet. Alle enhetene skal legge inn tiltak i den elektroniske 
handlingsplanen under HMS-portalen. Lederne vil bli fulgt systematisk opp og vil få lederstøtte fra 
stabene. Det er viktig at oppfølgingen også ivaretar kravene i vårt oppdragsdokument.  
 

En forutsetning for at forbedringsarbeidet lykkes er at det blir en kontinuerlig prosess og at 
klinikkledermøtene og avdelingssjefsmøtene har dette regelmessig på agendaen. 
 

Arbeidet med ForBedring er forankret i Sykehuset Østfold (SØ) sine strategiske dokumenter slik: 
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Virksomhetsstrategi SØ 
(gjeldende versjon) 

ForBedring er nevnt i kap. 8.1.:  
«SØ vil at ledere skal være pådrivere i arbeidet med ForBedring - et viktig 
verktøy for arbeidet med pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.» 
 

Følgende underkapitler er også relevant: 

 kap. 8.1 Ledelse  

 kap. 8.2 HMS og helsefremmende arbeidsplasser  

Oppdrag og bestilling 2.2 Forskning og innovasjon, kvalitet og pasientsikkerhet 
«Helseforetaket skal videreutvikle arbeidet med å se arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet i sammenheng, med utgangspunkt i oppfølging av 
nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og 
undersøkelsen ForBedring.» 

 

 

SØ scorer i 2022 likt med Helse Sør-Øst (HSØ) (referanse) på de fleste områdene. Tema Pandemi 
scorer 3 prosentpoeng høyere i år enn i fjor, og spørsmålet Jeg har følt meg trygg på jobb under 
pandemien har hatt en signifikant økning (fra 76 til 82 prosentpoeng).  For øvrig vises det til 
rapporten som er vedlagt saken og presentasjonen i møtet. 
 

Hovedresultat per tema: 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 

Resultatene på overordnet nivå viser ikke store svingninger i SØ fra år til år. Det viktigste er å følge 
opp resultatene lokalt på den enkelte enhet. Det hadde vært ønskelig med en noe høyere 
svarprosent, men årets resultat er nok også noe påvirket av pandemisituasjonen.  
 

Resultatene for SØ er i stor grad sammenfallende med resultatene for HSØ totalt. Historisk har SØ 
scoret noe bedre på undersøkelsen, men det er kun marginale forskjeller. 


