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1. Styret tar rapport fra «ForBedring 2022» til orientering.  
 

2. Styret ber om at resultater fra undersøkelsen benyttes i arbeidet med 
forbedring av pasientsikkerhetskulturen og arbeidsmiljøet i Sykehuset 
Innlandet. 
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SAKSFREMSTILLING 
 

SAK NR. 040– 2022 
Bakgrunn 
 
Forbedringsundersøkelsen er et resultat av et nasjonalt samarbeid mellom 
helseregionene, helseforetakene og pasientsikkerhetsprogrammet i Helsedirektoratet 
samt Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet resulterte i en ny nasjonal samordnet 
medarbeiderundersøkelse kalt «ForBedring». Begrunnelsen for å samle tidligere 
medarbeider- og pasientsikkerhetsundersøkelser i én felles undersøkelse, er at det er 
identifisert tydelige holdepunkter for at forekomsten av uønskede hendelser blir 
påvirket av både arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. Det antas at risiko for 
uønskede hendelser kan reduseres ved å forbedre arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhetskultur, samt at god pasientsikkerhet igjen bidrar til godt arbeidsmiljø.  
 
«ForBedring» skal bidra til god organisasjonskultur med fokus på reduksjon av risiko 
for uønskede hendelser og gir sammen med annen relevant informasjon innspill til 
forbedringsarbeidet på enhetsnivå innenfor arbeidsmiljø og sikkerhetskultur. 
«ForBedring» ble gjennomført første gang i 2018.  Undersøkelsen ble ikke gjennomført i 
2020 pga. pandemien. Saken har til hensikt å gi styret innsikt i resultatene fra 
ForBedringsundersøkelsen i 2022.   
 
 
Saksframstilling 
 
Foretaket forventer at alle medarbeidere og ledere i foretaket deltar i undersøkelsen, 
både ved å svare på spørreskjemaet og gi innspill til lokale forbedringstiltak i egen 
enhet. Årets undersøkelse i Sykehuset Innlandet har hatt en deltakelse på 70 prosent. 
Svarprosenten er lavere enn tidligere år. Det antas at dette skyldes høyt sykefravær i 
foretaket i den perioden undersøkelsen ble gjennomført. Den primære motivasjonen for 
å delta er at resultatene følges opp og oppfølgingsarbeidet gir positiv effekt på 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. Oppfølgingsarbeidet blir dermed viktig både 
for å nå målsettingene bak undersøkelsen og for å øke deltakelsen ytterligere. 
 
Ledere på alle ledernivåer skal følge opp resultatene for enheter innenfor eget 
ansvarsområde. Enheter med lav deltakelse, lave scorer, eller unormal stor spredning av 
scorene skal følges opp spesielt. Det er viktig å understreke at undersøkelsen kun gir 
indikasjoner på utfordringer. Slike indikasjoner må vurderes nærmere sammen med 
enhetens ansatte. Alle ledere i Sykehuset Innlandet må gjennomgå resultatene med sine 
medarbeidere og involvere dem i det systematiske forbedringsarbeidet.  
 
Resultatet fra «ForBedring» skal presenteres for foretakets ledelse og styre. Foretakets 
ledelse og styre skal påse at undersøkelsen gjennomføres og blir fulgt opp med konkrete 
tiltak i avdelinger og enheter med tiltak for forbedring og tiltak for å bevare det som er 
bra. 
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Hovedresultater SIHF 2022, 2021 og 2019 
 

 
Sammenligning av resultatene for Forbedringsundersøkelsen de tre siste årene den er 
gjennomført, viser at det på foretaksnivå ikke er store variasjoner i resultatene fra år til 
år. Det er også de samme forbedringsområdene som går igjen. De områdene som har 
hatt lavest score på Forbedringsundersøkelsen over tid og som også har lavest score i 
2022 er arbeidsforhold og oppfølging.  
 
Resultater SIHF på de viktigste forbedringsområdene for 2022 
 
Arbeidsforhold 
 

 
 
For faktoren arbeidsforhold er det opplevelsen av hvorvidt egen arbeidsbelastning 
(antall oppgaver, arbeidstempo eller krav til å gjøre flere ting samtidig) er passe stor 
som gis lavest score. Det er noe lavere score enn i 2021, fra 65 til 62 (HSØ: 63 i 2022).  
Det er også et forbedringspotensiale for hvorvidt de ansatte rekker å ta pause og spise i 
løpet av arbeidsdagen/vakten. Både i 2021 og 2022 var scoren 74 (HSØ: 73 i 2022). Det 
er utfordringer knyttet til hvorvidt de ansatte opplever at de har tilstrekkelige ressurser 
eller hjelpemidler til å utføre arbeidet.  
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Oppfølging 
 

 
 
Oppfølgingsarbeidet etter Forbedring har en signifikant bedret score i 2022 
sammenlignet med 2021. Resultatet har økt fra 56 til 66 for hvorvidt de ansatte har 
vært involvert i oppfølgingen av Forbedringsundersøkelsen (HSØ: 66 i 2022). 21,5 % av 
respondentene svarer «vet ikke» på dette spørsmålet. På spørsmål om hvorvidt det 
arbeides systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten har 
resultatet økt fra 72 i 2021 til 73 i 2022 (HSØ: 75 i 2022). 6,7 % svarer «vet ikke» på 
dette spørsmålet.  
 
Dette viser at de ansatte opplever en bedring i det systematiske forbedringsarbeidet 
som gjøres i foretaket for arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Det er fortsatt potensial for 
ytterligere kjennskap til og forbedring på dette området.  
 
Psykososialt arbeidsmiljø 
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Faktoren psykososialt arbeidsmiljø har en score på 80 i årets Forbedringsundersøkelse 
mot 79 i 2021 (HSØ: 81 i 2022). De spørsmålene som har lavest score er om konflikter 
som oppstår blir håndtert på en god måte og hvorvidt det arbeides systematisk med 
forebygging og oppfølging av vold og trusler.  
 
Vold og trusler 
 

 
 
Dette temaet ble tatt med som tilleggsspørsmål i Sykehuset Innlandets 
Forbedringsundersøkelse fra 2021. Det er ansatte som opplever å bli utsatt for fysisk 
eller psykisk vold på jobben. Det er en score på 89 når det gjelder fysisk vold disse to 
årene. Scoren på psykisk vold har gått fra 85 i 2021 til 84 i 2022. Skalaen er snudd på 
dette spørsmålet, slik at en høy score her skal tolkes positivt.  
 
 
Administrerende direktørs vurdering 
 
Administrerende direktør forutsetter at oppfølging av Forbedringsundersøkelsen 
benyttes i det systematiske forbedringsarbeidet av pasientsikkerhetskulturen og 
arbeidsmiljøet i Sykehuset Innlandet. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Rapport «ForBedring 2022 Standard rapport for Sykehuset Innlandet HF» 
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