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1 Bakgrunn for saken 

ForBedring er en årlig undersøkelse som kartlegger arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhetskultur i alle helseforetakene i Norge. 
 

2 Saksopplysninger 

ForBedring er primært et verktøy for å initiere en god prosess for forbedring av 
lokalt arbeidsmiljø og pasientsikkerhet, og sekundært et verktøy for innhenting av 
styringsinformasjon og organisasjonsutvikling på overordnet nivå. Undersøkelsen 
består av 51 spørsmål.  

I SSHF ble undersøkelsen gjennomført i perioden 1. februar til 1. mars med en 
svarprosent på 76 %. Dette utgjør 4706 ansatte av en populasjon på 6211 ansatte.  
Dette er ett prosentpoeng lavere enn i 2021. Gjennomsnittlig svarprosent i Helse 
Sør-Øst i 2022 var 75 prosent. Høy deltagelse på undersøkelsen er viktig for at 
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 krav i Forskrift om Ledelse og kvalitetsforbedring i helse og 
omsorgsektoren.  

SSHF har tre tilleggsspørsmål under psykososialt arbeidsmiljø. To av disse 
omhandler seksuell trakassering og ett omhandler vold og trusler.  

2.1 Planlegging og gjennomføring av kartlegging 

Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet påvirker hverandre. SSHF har etablert en 
arbeidsgruppe bestående av ansatte fra organisasjonsavdelingen, fagavdelingen og 
verneombud som samarbeidet om å planlegge og gjennomføre selve kartleggingen.  

2.2 Kontekst 

Kartleggingen i 2022 ble gjennomført i en periode med meget høy 
arbeidsbelastning for mange medarbeidere. Det var i februar høyt smittetrykk på 
grunn av pandemien. Dette medførte at mange pasienter var smittet, men også 
mange ansatte var hjemme med egen sykdom eller barns sykdom i perioden 
kartleggingen ble gjennomført. Sykefraværet på Sørlandet sykehus var i februar 
11,8 prosent, noe som er rekordhøyt. Gjennomsnittlig sykefravær i 2021 var 8 
prosent.  

Det er to andre viktige forhold som må med i konteksten når en skal vurdere 
resultatene. Vi har i 2021 gjennomført omfattende økonomiomstillingsarbeid i 
somatikken som vil kunne påvirke flere av parameterne i kartleggingen. Det er 
gjort nedtrekk på merkantile stillinger som følge av endrede arbeidsrutiner og det 
er vedtatt og planlagt at det skal gjennomføres nedtak av sykepleiestillinger. Dette 
påvirker medarbeidernes arbeidshverdag.  

Den krevende tilsynssaken har også jevnlig blitt aktualisert gjennom media. Dette 
påvirker både de involverte fagmiljøene men også resten av organisasjonen.  

2.3 Resultater i 2021 

Det er små variasjoner på tallene fra år til, spesielt på foretaksnivå. Men på syv av 
de ti områdene som kartlegges var resultatet i år, bedre enn i fjor. På ett område er 
resultatet det samme og på to områder har vi gått ned. Det området som skiller seg 
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mest ut er Oppfølging, med en økning fra 65 til 70. Dette medfører at vi nå snart er 
på gjennomsnittet i Helse Sør-Øst på dette området.  

Viktige områder som engasjement, teamarbeidsklima, sikkerhetsklima, opplevd 
lederadferd og psykososialt arbeidsmiljø øker i år.   

På to av områdene, Arbeidsforhold (SSHF 68, HSØ 70) og Toppleders rolle i 
sikkerhetsarbeid (SSHF 53, HSØ 65), er det nedgang. På Arbeidsforhold så er 
resultatet i år 68, mot 69 i 2021. Helse Sør-Øst har i 2022 en score på 70. På 
spørsmålet Toppleders rolle i sikkerhetsarbeid er scoren for SSHF 53, mot 57 i 2021. 
Helse Sør-Øst sør øst har på dette området en score på 65 i år.  

Disse to områdene skiller seg også ut ved å ligge noe lavere en referansen som er 
HSØ tall fra 2021.  

En indikator som brukes i det interne arbeidet er om en enhet har lav score på 5 
eller flere områder. Det er i en nedgang i antall enheter som kommer inn under 
denne kategorien,  

 
2022 2021 2019 2018 HSØ 

2022 

Engasjement 81 80 81 82 81 

Teamarbeidsklima 85 84 85 85 84 

Arbeidsforhold 68 69 68 Endret 70 

Sikkerhetsklima 83 82 83 82 82 

Psykososialt 
arbeidsmiljø 

81 80 80 83 81 

Opplevd 
lederadferd 

84 83 82 81 84 

Toppleders rolle i 
sikkerhetsarbeid 

53 57 57 54 65 

Fysisk miljø 73 73 72 71 73 

Oppfølging 70 65 69 73 71 

Pandemien 74 72 Nytt spm i 
2021 

Nytt spm 
i 2021 

74 

 

2.4 Rapportene 

Resultatene for hver enkelt enhet blir sendt ut til ledere i form av en rapport. De 
mottok rapporten 23. mars, med frist for å presentere resultatene for sine ansatte 
innen 19. april.  
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Klinikkdirektørene får egne rapporter for sin klinikk med oversikt over de 
enhetene som har lav score på flere områder. Dette er for å kunne sikre at disse 
enhetene får den bistanden de trenger. 

2.5 Oppfølging etter undersøkelsen 

Lederne hadde frist til 1. juni med å gjennomført oppfølgingsarbeid og utformet 
HMS-handlingsplan med forbedrings – og bevaringsområder.  

Administrerende direktør følger spesielt opp at tiltakene dokumenteres i 
handlingsplan og oppfølging av enheter med lav score på 5 eller flere områder. 

Oppfølging av ForBedring er en viktig del av linjelederansvaret. Det er tilrettelagt 
for at ledere kan å be om bistand til oppfølging fra Bedriftshelsetjenesten, HR og 
fagavdelingen. Dette er spesielt viktig for 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. Det var ca 180 
enheter som hadde laget HMS-handlingsplan innen fristen 1. juni.  

3 Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør ser på de overordnede resultatene i ForBedring som 
positive med tanke på at vi har vært gjennom en krevende tid med flere større 
utfordringer. Det er spesielt positivt at området Opplevd lederaddferd fortsetter å 
vise en positiv trend. Ledere ved SSHF har en nøkkelrolle for å skape en god kultur 
og sikre en tilfredsstillende pasientbehandling.  

Det er lagt til rette for at alle enheter skal kunne gjennomføre en grundig og god 
oppfølging av resultatene etter undersøkelsen og utforming av tiltak i HMS-
handlingsplan. Administrerende direktør vil følge opp dette med et ekstra fokus på 
de enhetene som har lav score på flere områder.  

Det er gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid og det systematiske HMS-arbeidet 
vi skaper gode og trygge arbeidsplasser for våre medarbeidere, noe som er helt 
avgjørende for å sikre en god pasientsikkerhetskultur.  

Administrerende direktør inviterer styret ta om å ta saken om ForBedring til 
orientering.  


