
 

 

                                                           

Styresak 53/2017: Medarbeiderundersøkelsen i Helgelandssykehuset 2016 
 
Møtedato: 23.05.2017 
Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell 
 
          
Formål  
Formålet med Medarbeiderundersøkelser er løpende kartlegging av arbeidsmiljøet i helseforetakene. 
Dette innebærer også kartleggingen av ledelsesmessige forhold som virker inn på medarbeiderne. 
Hensikten er å bevare og forbedre solide arbeidsmiljø, på den enkelte medarbeiders arbeidsplass. 
Resultatene av undersøkelsen brukes som utgangspunkt for lokalt forbedringsarbeid i den enkelte enhet. 
 
Bakgrunn  
I november 2016 ble Medarbeiderundersøkelsen for Helgelandssykehuset gjennomført for tredje og 
siste gang. Dette har vært en felles undersøkelse for foretakene i Helse Nord, Helse Midt og Helse 
Sør/Øst. Den vil fra 2018 bli erstattet med en ny undersøkelse – sammenslått med 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. Den nye undersøkelsen vil være felles for alle foretakene i Norge. 
Ei nasjonal prosjektgruppe har hatt ansvaret for utforming og sammenslåing av den nye 
arbeidsmiljøundersøkelsen, som etter planen skal gjennomføres første gang mars 2018. 
 
For å motivere ansatte til å delta i undersøkelsen har Helgelandssykehuset valgt å premiere avdelingene i 
hver enhet med høyest svarprosent. Det er også satt av midler som avdelingene kan søke på for å 
gjennomføre tiltak på bakgrunn av Medarbeiderundersøkelsen.  
 
Resultat 2016: 
  
 Datainnsamlingen er gjennomført i perioden 14. november – 4. desember 2016 
 I alt har 921 (av 1499) medarbeidere fylt ut elektronisk spørreskjema  
 I rapportfunksjonen oppnås det en svarprosent totalt for Helgelandssykehuset HF 

på 61%. Dette er 3% lavere enn i 2015, og noe lavere enn de andre foretakene i RHF’et som har 
gjennomført undersøkelsen. 

  Det viser seg imidlertid at hele 72% av medarbeiderne har vært inne i spørreskjemaet i GAT, 
likevel har 11% valgt å ikke svare på undersøkelsen. Selv om vi har fått tilbakemelding om at noen 
har trykket feil, og egentlig ønsket å besvare undersøkelsen senere, er dette et høyt tall.  

 Svarprosentene for medarbeidere fordeler seg slik på enhetene: 
o MIR 62% (mot 74% i 2015) 
o MSJ 65% (mot 60% i 2015) 
o SSJ 56% (mot 58% i 2015) 
o Prehospital 58% (mot 49% i 2015)  

 Svarprosent for ledere i foretaket er 66% noe som er nedgang fra 2015 da 77% av lederne 
besvarte den. 69% av lederne har vært inne i spørreskjemaet i GAT, så 3% har valgt å ikke besvare 



undersøkelsen likevel. Dette er en såpass liten forskjell i prosenter at det kan ha oppstått ved 
feiltrykking hvor respondenten ønsker å besvare undersøkelsen senere  

 Svarprosentene for ledere fordeler seg slik på enhetene: 
o MIR 75% (mot 80% i 2015) 
o MSJ 71% (mot 85% i 2015) 
o SSJ 43% (mot 68% i 2015)  
o Prehospital 89% (mot 78% i 2015) 

Trivselsindikator 
Hovedområdet arbeidsglede og motivasjon utgjør en trivselsindikator og måler jobbtilfredshet. Her scorer 
Helgelandssykehuset totalt, 77 poeng på motivasjon og 79 poeng på arbeidsglede, 78 poeng av 100 
oppnåelige på tilhørighet. Resultatet er dermed på linje med forrige år. Foretakets score er høyere enn 
gjennomsnittet i Helse Nord. 
 
Resultat og utviklingsfokus 
Dette hovedområdet sier noe om Helgelandssykehusets evne til å nå sine mål, oppnå resultater og 
videreutvikle virksomheten og medarbeiderne. Scoren ligger på linje med fjoråret, og er i tråd med snittet 
i RHF’et. På temaet mål er scoren 64, på forbedringer 67 og på faglig utvikling på 61 av 100 poeng. Liten 
nedgang med 2 poeng fra 2015 på temaet mål.  
 
Arbeidsmiljø og samspill  
Innenfor dette hovedområdet viser resultatet at en stor del av de ansatte opplever et godt samspill med 
kolleger (80 poeng) og en noe større andel svarer at de opplever en tydelig rolleklarhet i jobben (85 
poeng).  
I den andre enden av skalaen er det mange som opplever lav grad av egenkontroll over arbeidsdagen (45 
poeng). Det kan delvis tilskrives helsevesenets egenart hvor arbeidsdagene i stor grad styres av 
pasientenes behov. Resultatet innen området viser lik score som året før på alle punkter, bortsett fra 
rollekonflikt der det er en liten nedgang på 2 poeng. Det scores bedre enn snittet i RHF’et, bortsett fra på 
egenkontroll der foretaket ligger litt under dette gjennomsnittet. 
 
Verdier 
Når det gjelder de nasjonale kjerneverdiene; kvalitet, trygghet og respekt opplever medarbeiderne i 
foretaket i ganske stor grad at deres enhet/avdeling drives i tråd med disse. Scoren er på henholdsvis 74, 
76 og 75, noe som er på linje med fjorårets resultat, med en liten nedgang på temaet trygghet med 2 
poeng. Foretaket ligger over gjennomsnittet i Helse Nord. 
 
Avvik 
Et tilbakevendende tema i Helgelandssykehuset er at noen mener at avvik ikke blir meldt og fulgt opp i 
stor nok grad. Gjennomsnittet for Helgelandssykehuset er på 55 av 100 poeng, noe som er en økning på 2 
poeng fra året før. Økningen kan muligens tilskrives at dette var et prioritert område fra 2015 
undersøkelsen. Foretaket ligger akkurat på gjennomsnittet i RHF’et. 
 
Opplevd lederadferd 
Dette er et viktig område for medarbeiderne og her er scoren 74, noe som er en nedgang på 2 poeng fra 
året før. Score her ligger likevel over gjennomsnittet i Helse Nord. 
Vold/trusler og Jobbrelatert sykefravær 



På begge disse områdene er scoren uendret fra i 2015 og er på henholdsvis 94 og 79. Begge disse scorene 
er høyere enn gjennomsnittet i RHF’et. 
 
Utviklingssamtaler 
Gjennomføringen av utviklingssamtaler er et område for forbedring. Her scorer foretaket lavere enn i fjor 
og resultatet ligger nå på 41 poeng. I 2015 var det også en nedgang i score så dette ser ut som en 
nedadgående trend.  
 
Oppfølging av undersøkelsen 
Primærformålet med undersøkelsen er å legge til rette for et lokalt forbedringsarbeid slik at dette kan 
gjennomføres på alle enheter, og i alle avdelinger i Helgelandssykehuset. Ut fra tilbakemeldingene i 
medarbeiderundersøkelsen har ledere og medarbeidere et godt utgangspunkt for å finne ut hva som bør 
jobbes med, i de ulike deler av organisasjonen. 46% av medarbeiderne har i 2016 svart at de var involvert 
i gjennomgang av resultatet fra forrige medarbeiderundersøkelse. Dette er på linje med scoren fra 2015, 
men er et område for forbedring – selv om vi ligger klart over gjennomsnittet i Helse Nord. 
 
Fokusområder 
Generelt sett så er det ikke lett å trekke fram felles fokusområder for forbedring som treffer alle 
enheter/avdelinger. Det er store ulikheter i besvarelsene mellom avdelingene. Det er heller ikke sikkert at 
det som utpeker seg som aktuelle områder i forataksrapporten er like aktuelt for alle avdelinger.  
 
Hvilke områder den enkelte avdeling trenger å jobbe med, kommer først fram når avdelingsrapportene 
gjennomgås av leder og medarbeidere i fellesskap. 
 
Tabellene under viser eksempel på tiltak innen aktuelle fokusområder, basert på medarbeiderrapporten 
for hele foretaket. Frist for utarbeidelse av HMS handlingsplan i avdelingene var april. Da skulle rapporten 
fra Medarbeiderundersøkelsen være gjennomgått i avdelingene, og tiltak være utarbeidet. Langsiktige 
tiltak som blir besluttet i den enkelte avdeling, skal legges inn i avdelingens HMS-plan for neste år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prioriteringer fra ledergruppa i tiltaksarbeidet 
Ved lav score, nedgang eller status quo utformes tiltak i prioritert rekkefølge 
 
PRI HVA HVORFOR HVORDAN 
1 Gjennomføre 

utviklingssamtale 
Ingen forbedring fra i fjor Områdesjefer følger opp status for ledere 

i eget område. Gjennomgang av 
eksisterende maler og vurdering av 
opplæring. 

2 Håndtering av 
konflikter  
 

Ingen forbedring fra i fjor Kartlegging av konfliktomfang i foretaket 
Opplæring i konfliktforebygging og 
håndtering 
Revisjon av retningslinjer på området – 
utarbeidelse av nye ved behov 

3 Bruk av 
kompetanse - 
utviklingsplan 

Ingen forbedring fra i fjor Innføre kompetansemodul i foretaket 
Gjennomføre opplæring i modulen. 
Etablere kompetanseplan på individ- og 
foretaksnivå. 

Temaene under bør særlig fokuseres på hvis avdelingenes resultat er lavt, noe det ikke  
er i fellesrapporten for HF’et. De underliggende er sentrale tema som helst bør ligge  
på en score nært opp til 100 
1 Jobbrelatert 

sykefravær  
Kan innebære skjult 
arbeidsmiljø problem – samme 
score som i fjor på 
foretaksnivå  

-Følge opp sykemeldinger i forhold til 
avkryss for jobbrelatert fravær 
-Sjekke om fraværet kan være 
jobbrelatert i oppfølgingen av de 
sykemeldte 
-Ta tak i eventuelle problemer som 
avdekkes 

2 Mobbing og 
trakassering 

Alvorlig arbeidsmiljø problem Starte holdningsarbeid i avdelingen, og f. 
eks. gjennomføre verdiarbeid etterpå 

3 Vold og trusler Alvorlig arbeidsmiljø utfordring -Kurs i håndtering av vold og trusler 
-Rutiner for vanskelige situasjoner 

 

 
 

 Vedtaksforslag: 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.  
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
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