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Forslag til vedtak 

1. Styret tar saken om ForBedring 2019 til orientering. 
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1 Bakgrunn for saken 

ForBedring er en undersøkelsen som kartlegger arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhetskultur i alle helseforetakene i Norge. ForBedring er primært et 
verktøy for å initiere en god prosess for forbedring av lokalt arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet, og sekundært et verktøy for organisasjonsutvikling på 
overordnet nivå og for å skaffe styringsinformasjon. Undersøkelsen består av 41 
spørsmål. I SSHF ble undersøkelsen gjennomført i perioden 12. februar til 13. mars 
med en svarprosent på 85 %. Høy deltagelse på undersøkelsen er viktig og et 
fokusområde, så oppfølgingen i etterkant blir mest mulig relevant. Undersøkelsen 
er en av de obligatoriske HMS-aktivitetene i SSHF og bidrar til å ivareta 
Arbeidsmiljølovens krav om systematisk arbeid med psykososialt arbeidsmiljø og 
Forskrift om Ledelse og kvalitetsforbedring i Helse og – omsorgsektoren.  

2 Saksopplysninger 

2.1 Undersøkelsen 

På foretaksnivå vil det være liten variasjon i tallene fra år til år. Det vi ser i SSHF er 
at vi i 2019 scorer likt eller bedre på 5 av 6 temaene med referanse, sammenlignet 
med 2018. Det temaet som ser ut til å ha størst forbedringspotensialet er 
arbeidsforhold. Dette temaet tar opp i seg om ansatt har tilstrekkelig med 
ressurser til å gjøre jobben, arbeidsbelastning og om ansatt rekker å spise lunsj i 
løpet av arbeidsdagen. SSHF har ikke en spesielt dårlig score på dette temaet i 
forhold til andre helseforetak, men det bør allikevel tas på alvor. På temaet 
Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeid er det bedre score en i 2018, men dette 
er et tema som administrerende direktør særlig vil jobbe med i årene som 
kommer. En dårlig score på dette temaet må også ses på som hvilken tillitt de 
ansatte har til toppledelsen på SSHF.  
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2.2 Rapportene 

Alle ledere i SSHF fikk 22. mars rapport med resultater fra sin enhet. De hadde frist 
på seg til 15. april med å presentere resultatene for sine ansatte. 
Klinikkdirektørene har i tillegg fått lister over de enhetene med lav score på ett 
eller flere temaer, dette for bedre å kunne målretta deres oppfølging i egen klinikk. 
Rapportene ble 15. april publisert på intranett, dette for å bidra til åpenhet rundt 
resultatene.  

2.3 Oppfølging etter undersøkelsen 

Innen 15. juni skal ledere ha hatt oppfølging med sine ansatte og utarbeidet tiltak 
på forbedringsområder og på bevaringsområder. Tiltakene skal dokumenters i 
HMS-handlingsplan. Oppfølging av kartleggingen er et lederansvar og skal gjøres i 
samarbeid med vernetjenesten. Resultater og oppfølging skal etterspørres i linjen. I 
oppfølgingsmøter mellom ledere bør det være fokus på andel som har presentert 
rapporter for sine ansatte, andel som har vært involvert i oppfølgingen, samt 
dokumentasjon og plan for forbedringstiltak (HMS handlingsplan). 

HMS-handlingsplaner og oppfølging av enheter med lav score på flere temaer, er 
saker Administrerende direktør vil følge spesielt opp i oppfølgingsmøter med 
ledere.  

I oppfølgingsfasen er det lagt til rette for at ledere kan å be om bistand fra 
Bedriftshelsetjenesten, HR og fagavdelingen. Dette er spesielt viktig i forhold til de 
enhetene som har lav score på flere temaer.  

Undersøkelsen bør ses på i sammenheng med andre kartlegginger som gjøres, for 
eksempel vernerunde, risikovurderinger og lignende.  

3 Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktørs er fornøyd med at så mange av foretakets ansatte har 
svart på undersøkelsen og at det en forbedring på flere områder sammenlignet 
med i fjor. I et foretak med mange enheter, vil det alltid være store variasjoner når 
vi går mer i dybden. Administrerende direktør vil derfor videre ha fokus på, og 
oppfølging av at det systematiske arbeidet rundt arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhetskultur, blir fulgt opp av klinikkene på en god måte. Det er 
gjennom det systematiske arbeidet at vi best kan bygge gode og robuste miljøer 
ute i klinikkene.  


