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Målet med ForBedring

Formålet med den nye undersøkelsen er forbedring av arbeidsmiljø 
og

pasientsikkerhetskultur fordi både pasienter og medarbeidere skal 
være trygge og sikre i helsetjenesten. 

«Formålet med denne undersøkelsen er en forbedring av arbeidsmiljø 
og pasientsikkerhetskultur i helsetjenesten fordi både pasienter og medarbeidere 
skal oppleve å være trygge og sikre»



En samordnet og forenklet kartlegging

En sammenslåing av tidligere Medarbeider-, HMS- og Pasientsikkerhetskulturundersøkelser

MU HMS
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2018



• at 70% eller flere av medarbeiderne besvarer
(mål nådd med 73,7% i 2019 og 72,5% i 2018)

• er at resultatet fra undersøkelsen blir benyttet i 
lokalt forbedringsarbeid

• forbedringstiltak som avdelingen enes om på 
bakgrunn av resultatet av undersøkelsen, skal 
innarbeides i avdelingens HMS planer

Mål for undersøkelsen:



Temaene i ForBedring

• Engasjement 

• Teamarbeidsklima 

• Arbeidsforhold

• Sikkerhetsklima

• Psykososialt arbeidsmiljø

• Opplevd lederadferd

• Toppleders rolle i 
pasientsikkerhetsarbeidet 

• Fysisk miljø



 Undersøkelsens 41 spørsmål 
kartlegger ulike sider av 
arbeidsmiljøet og 
pasientsikkerhetskulturen

 Resultatene fra kartleggingen brukes 
til dialog og forbedringsarbeid i den 
enkelte enhet/avdeling

 Februar er gjennomføringsmåned for 
ForBedring. Ca. 120 000 
medarbeidere nasjonalt har mulighet 
til å svare

 I løpet av mars blir rapportene fra 
undersøkelsen tilgjengelige

 Innen utgangen av mai skal det 
utarbeides konkrete handlingsplaner 

 Før ferien informeres det om status i 
AMU og den oversendes Helse Nord, 
for utarbeidelse av nasjonal oversikt



 Erfaringer fra tidligere 
undersøkelser tilsier at det er 
viktig at det ikke bare måles, og 
rapporteres, men at det faktisk 
skjer noe - at handlingsplaner 
iverksettes og gir en forbedring!

 Gjennomgang av innholdet i 
handlingsplaner viser at tiltak 
man har fullmakt til å løse på 
lavere nivå prioriteres

 Går vi glipp av viktige 
forbedringer av mer komplekse 
tverrgående forbedringsbehov?



ForBedring 2019 – resultat



Hovedfunn - høy score
 Engasjement, teamarbeidsklima, sikkerhetsklima 

og opplevelse av lederatferden til nærmeste 
leder - er de temaene som skårer høyest i HSYK

– Teamarbeidsklima(84,3)

– Opplevd lederadferd (83,5)

– Sikkerhetsklima (83,2)

– Engasjement (82,9)



Hovedfunn - lav score
 Oppfølging har med 68 lavest skår av temaene 

i undersøkelsen 
• Utsagnet om oppfølging av forrige undersøkelse ligger her 

lavest (56,9)

 Innen temaene arbeidsforhold, psykososialt 
arbeidsmiljø og fysisk miljø, har noen utsagn 
lavere skår
• Arbeidsbelastningen min er passe stor(68,4)

• Her jobbes det systematisk med forebygging av vold og trusler 
(67,5)

• Når konflikter oppstår her blir de håndtert på en god måte (69,2)

• Det er godt fysisk arbeidsmiljø her (53,9)

• Her tilrettelegges arbeidet slik at muskel og skjelett skader 
forebygges (65,3)



Hovedfunn - lav score

 Toppleders engasjement i pasientsikkerhets-

arbeidet har høyere score i 2019 enn i 2018, 

henholdsvis 75.1 mot 68.4, men samtidig en av 

utsagnene med høyest antall «vet ikke svar»



3/19 Revidert spørreskjema

• Evalueringsprosess i alle regioner

• Spilte inn 3 endringsønsker hver

• Arbeidsforhold, Psykososialt arbeidsmiljø, Toppleder



Spørsmål fra 2018



Spørsmål fra 2018


