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Bakgrunn 

I oppdragsdokumentet fra Helse Nord for 2014 var ett av målene for helse, miljø og sikkerhet 

beskrevet som følger: 

 

«Innen utgangen av 2014 skal foretaket gjennomføre medarbeiderundersøkelse (MU) for alt 

personell.» 

 

I oppdragsdokumentet for 2015 heter det tilsvarende: 

 

«Følge opp resultatene av MU på en systematisk måte og gi ledere nødvendig støtte til 

oppfølgingsarbeidet, samt bidra til å utvikle MU-konseptet og forberede gjennomføring av MU 

i 2016.» 

 

De første fasene av MU ble gjennomført i 2014 med planlegging, utvikling og klargjøring av IT-

verktøy, tilrettelegging og gjennomføring av selve kartleggingen i ukene 48-50 for samtlige ansatte 

og ledere i Nordlandssykehuset. Kun frikjøpte tillitsvalgte og prosjektorganisasjonen tilknyttet 

byggeprosjektet Sentrum ble utelatt da MU er et lite egnet verktøy for forbedring av arbeidsmiljø 

for denne delen av virksomheten. 

 

Nå er vi midt i det oppfølgende arbeidet med forbedring basert på resultatene fra MU. Det er 

gjennomført opplæring knyttet til arbeidet med lokal gjennomgang og oppfølging av resultatene og 

organisering av forbedringsprosessen. 

 

Siste fase av MU vil være evaluering og klargjøring til en ny gjennomføring i 2016. 

 

MU skal primært være et utviklingsverktøy for ledere og medarbeidere lokalt. Verktøyet skal gi den 

enkelte leder kunnskap om hvordan medarbeiderne opplever sin arbeidshverdag og gi medarbeidere 

anledning til å si sin mening. Resultatene skal benyttes som utgangspunkt for et lokalt forankret 



 

Styresak 36/15                            Møtedato: 24. mars   2015                                                           2 

forbedringsarbeid tuftet på samarbeid mellom medarbeidere og ledelsen i alle enheter og på alle 

nivå i NLSH.  

 

Plan for den videre prosess 

I samsvar med vedtatt hovedkonsept for MU, er den videre prosessen planlagt som følger: 

 

1. Linjelederne gjennomgår og presenterer rapportene for sine ansatte i 

personalmøter/seminarer 

2. Medarbeiderne gjennomgår resultatene i arbeidsgrupper og finner frem til de tema som bør 

legges til grunn for forbedring/bevaring av eget arbeidsmiljø 

3. Arbeidsgruppene utarbeider forslag til tiltak innenfor de valgte tema som gruppene har 

mulighet for å gjøre noe med 

4. Tiltaksplan vedtas av linjeleder 

5. Tiltaksplan forankres i klinikkens/avdelingens KVAM-gruppe og oversendes AMU til 

orientering 

6. Navngitte tiltaksansvarlige følger opp og sørger for gjennomføring av tiltakene 

7. Evaluering av gjennomført MU 

8. Klargjøring for ny MU 

 

Frist for utsjekk/forankring av vedtatte tiltaksplaner i KVAM-gruppene er satt til uke 15. 

 

Frist for gjennomføring av det enkelte tiltak vil variere; noen tiltak kan ha meget kort frist mens 

andre vil være av mer langsiktig art.  

 

Evaluering av MU innen uke 50. 

 

AMU holdes løpende orientert og involvert i prosessen. Styret orienteres etter oppsatt plan for 

styresaker og ved behov. 

 

Resultat fra kartleggingen 

Kartleggingen er organisert for 3 grupper: 

 

- Medarbeidere 

- Ledere 

- Utvidet ledergruppe for direktør 

 

Sammenslått resultat for alle tre gruppene er avgrenset til organisasjonsnivå NLSH HF.  

 

Resultat for øvrig er tilgjengelig på alle nivå for alle gruppene hver for seg med minimum 5 svar.  

 

Resultat for enheter med færre enn 5 svar vil ikke vises verken i rapportmeny for valg av 

organisasjon eller i presentasjon av enkeltsvar. Resultatet for disse enhetene inngår i sitt 

overliggende organisasjonsnivå.  

 

Tilgang til rapportene er styrt til linjeleder basert på linjeleders lederansvar definert i lønnssystemet, 

Paga. 

 

Det vises til sammenslått resultat for NLSH HF som vedlegg til denne saken. Svarprosenten ble 66 

% for NLSH mens det totalt for Helse Nord lå på 68 %. Svarprosenten for medarbeider er 65 % for 

NLSH. Deltakelsen varierer mellom klinikkene og internt mellom de enkelte enhetene innad i 
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klinikkene. For fremtidige undersøkelser er det ønskelig å få svarprosenten over 70 og opp mot 80 

%. 

 

Resultatet for NLSH og UNN på de forskjellige spørsmålene er forholdsvis likt. Følgelig blir scoren 

som vises for hvert spørsmål liggende likt med eller svært nær referansetallet for Helse Nord 

(snittscoren for foretaksgruppen), benevnt som HN i de grafiske presentasjonene av svarene. Videre 

vil da det grå skraverte feltet i grafene være omtrent likt fordelt over og under snittscoren for de 

fleste spørsmålene. Det grå feltet er benevnt som normalområdet og illustrerer området hvor 70 % 

av svarene er plassert i foretaksgruppen. 

 

Resultatet for NLSH viser at tema «15 Egenkontroll» har lavest score med 45 mens tema «17 Vold 

eller trusler» scorer høyest med 91. Høy score representerer et ønsket resultat mens lav score 

indikerer grunnlag for en nærmere gjennomgang med vurdering om temaet bør være gjenstand for 

forbedring.  

 

Svar fra tilleggsspørsmålene viser blant annet at 38 % har svart ja til at medarbeidersamtale er 

gjennomført siste år mens bare 19 % svarer ja på spørsmålet om en har vært involvert i oppfølging 

av forrige MU. Forrige MU ble gjennomført i NLSH i januar 2011. 

 

Medarbeidersamtaler er eksempel på et tema hvor det er lett å se at vi har et stort 

forbedringspotensial da dette allerede for flere år siden ble vedtatt som et obligatorisk tiltak på alle 

enhetens HMS-handlingsplaner. 

 

Finne frem til - og prioritere de mest rette områder for forbedring/bevaring 

Kartleggingen er knyttet til 19 forskjellige tema sammenstilt i 5 hovedområder. Hvert tema kan 

inneholde flere spørsmål. I tillegg er det tatt med noen spørsmål om pasientsikkerhetskultur, 

medarbeidersamtale, kompetanseutviklingsplan og medvirkning i tidligere MU.  

 

Hvis hensikten med MU skal oppfylles, er det nå avgjørende at medarbeidere og ledere samarbeider 

godt i det oppfølgende arbeidet med å lese og tolke resultatene, finne de mest rette 

innsatsområdene, utvikle og følge opp tiltaksplaner.  

 

AMUs behandling 

Ved behandling av AMUsak 3/2015 fattet AMU enstemmig følgende vedtak: 

 

1. AMU viser til sak om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) i Nordlandssykehuset. 

2. AMU slutter seg til planen for den videre prosess slik den er skissert i saken. 

3. Plan for tiltak knyttet til forbedring av arbeidsmiljø skal inngå i enhetenes/NLSHs HMS-

handlingsplaner. Tiltaksplanene skal forelegges AMU innen 1. juni 2015. 

4. AMU forventer at tiltak utledet av MU på foretaksnivå blir vurdert og innlemmet i HMS-

handlingsplanen for Helseforetaket. 

 

 

Konklusjon – innstilling til vedtak 

Neste fase i gjennomføringen av MU er lokal gjennomgang av resultatene, finne frem til de aktuelle 

tema/områder for forbedring/bevaring knyttet til eget arbeidsmiljø samt utvikle og vedta 

tiltaksplaner for de valgte områder.  

 

Tiltakene skal inngå som en del av enhetenes/klinikkenes HMS-handlingsplaner. 

Aktuelle tiltak knyttet til MU for foretaksnivå, vurderes i forbindelse med utvikling av HMS-

handlingsplanen for Helseforetaket, NLSH. 
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Evaluering av denne runden med MU gjennomføres innen utgangen av uke 50. En ny runde med 

MU forberedes for vinteren/våren 2016 i tråd med målsetting gitt i oppdragsdokumentet for 2015. 

 

 

Innstilling til vedtak 

 

1. Styret er tilfreds med prosessen som pågår med å forbedre arbeidsmiljøet i 

Nordlandssykehuset basert på bruk av MU som verktøy. 

 

2. Styret tar saken til orientering. 

 

 

Avstemming:   

 

 

Vedtak: 

 

 
 

 



Medarbeiderundersøkelsen 2014
Rapport

ALLE HF (ALLE)
NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH)

Svarprosent: 66%
Utsendt: 3327
Svar: 2207



Introduksjon

Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon og helse på arbeidsplassen.
Kartleggingen oppsummeres i en MU - rapport som skal brukes som utgangspunkt for lokalt
forbedringsarbeid. Rapporten er tilgjengelig både i portalvisning og som samlet PDF.

MU - rapporten har fem hovedområder; resultat og utviklingsfokus, verdier, arbeidsglede og motivasjon,
arbeidsmiljø og samspill samt opplevd lederadferd. Hvert hovedområde har underliggende
spørsmålsgrupper som oppsummes først, før de fremstilles med grafer som viser resultat for hvert
enkeltspørsmål og tilhørende referansetall. Grafene viser gjennomsnittet av svarene langs en skala fra
0-100, der 0 alltid skal tolkes som minst ønskelig, og 100 mest ønskelig.

Et resultat merket med * indikerer høy spredning, og bør leses med økt varsomhet. Liten n (til høyre for
grafen) viser antall personer som har svart på det aktuelle spørsmålet på valgt koststed. Dersom det er
færre enn fem svar så vil det ikke komme opp noen graf, dette for å sikre konfidensialitet. HN er et
referansetall som viser gjennomsnittet for hele Helse Nord.

Grått felt på grafen viser normalområdet for hva de fleste har svart i HN (70 %). Resultat utenfor dette
området bør utforskes, før det vurderes om det er et prioritert oppfølgningspunkt.

Rapportvisning og menyvalg tilgangsstyres av hvilke kostnadssteder du som leder har tilgang til å se.
For å navigere i rapporten må du først velge type spørreundersøkelse:

1. Medarbeiderundersøkelsen 2014
Samlet rapport tilgjengelig kun for ledere med overordnet tilgang til å se hele foretaket samlet.

2. Medarbeiderundersøkelsen 2014 - Medarbeider
Rapport med svar fra medarbeidere du leder i valgte koststeder.

3. Medarbeiderundersøkelsen 2014 - Leder
Rapport med svar fra ledere som du har et lederansvar for i valgte koststeder.

Etter at du har valgt spørreundersøkelse velger du først spørsmålsgruppen 'Om undersøkelsen' , før du
velger koststed i meny for organisasjonsnivå 1-7. Når du har markert koststed, kan du navigere fritt
mellom de ulike spørsmålsgruppene.



For å navigere opp et organisasjonsnivå, må Ctrl tasten holdes inne ved markering av ønsket nivå. Ctrl
tasten benyttes også for å markere flere koststeder man ønsker å se i en samlet visning. Enkelte spørsmål
kan mangle graf, men da skyldes det at det er færre enn fem som har svart (liten n er mindre enn 5).

Ved å velge 'Utskrift av rapporten i sin helhet'  får du opp en samlet PDF for valgte koststed, som også
kan lagres og skrives ut.

Ytterligere informasjon finner du i egne veiledere til medarbeiderundersøkelsen eller ved å kontakte ditt
foretaks gjennomføringsansvarlige for MU.

Lykke til!



1.0 Resultat og utviklingsfokus
Temaene i dette hovedområdet er viktig i forhold til å nå resultater og videreutvikle enheten og
medarbeiderne. Klare MÅL er viktige for at alle skal kunne bidra best mulig. Alle virksomheter har
behov for å lære av sine feil og videreutvikle driften. Resultatet for FORBEDRINGSARBEID og
FAGLIGUTVIKLING viser medarbeidernes opplevelse av kulturen for dette arbeidet.



1.1 Mål
Temaene i dette hovedområdet er viktig i forhold til å nå resultater og videreutvikle enheten og
medarbeiderne. Klare MÅL er viktige for at alle skal kunne bidra best mulig. Alle virksomheter har
behov for å lære av sine feil og videreutvikle driften. Resultatet for FORBEDRINGSARBEID og
FAGLIGUTVIKLING viser medarbeidernes opplevelse av kulturen for dette arbeidet.



1.2 Forbedringer
Temaene i dette hovedområdet er viktig i forhold til å nå resultater og videreutvikle enheten og
medarbeiderne. Klare MÅL er viktige for at alle skal kunne bidra best mulig. Alle virksomheter har
behov for å lære av sine feil og videreutvikle driften. Resultatet for FORBEDRINGSARBEID og
FAGLIGUTVIKLING viser medarbeidernes opplevelse av kulturen for dette arbeidet.



1.3 Faglig utvikling
Temaene i dette hovedområdet er viktig i forhold til å nå resultater og videreutvikle enheten og
medarbeiderne. Klare MÅL er viktige for at alle skal kunne bidra best mulig. Alle virksomheter har
behov for å lære av sine feil og videreutvikle driften. Resultatet for FORBEDRINGSARBEID og
FAGLIGUTVIKLING viser medarbeidernes opplevelse av kulturen for dette arbeidet.



2.0 Verdier
Det er etablert tre nasjonale kjerneverdier for de regionale helseforetakene i Norge: KVALITET,
TRYGGHET og RESPEKT. Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne
opplever at enheten drives i tråd med disse verdiene.



2.1 Kvalitet
Det er etablert tre nasjonale kjerneverdier for de regionale helseforetakene i Norge: KVALITET,
TRYGGHET og RESPEKT. Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne
opplever at enheten drives i tråd med disse verdiene.



2.2 Trygghet
Det er etablert tre nasjonale kjerneverdier for de regionale helseforetakene i Norge: KVALITET,
TRYGGHET og RESPEKT. Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne
opplever at enheten drives i tråd med disse verdiene.



2.3 Respekt
Det er etablert tre nasjonale kjerneverdier for de regionale helseforetakene i Norge: KVALITET,
TRYGGHET og RESPEKT. Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne
opplever at enheten drives i tråd med disse verdiene.



3.0 Arbeidsglede og motivasjon
Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne opplever MOTIVASJON,
ARBEIDSGLEDE og TILHØRIGHET til arbeidsplassen. Medarbeidere som trives og er motiverte
har en klar egenverdi. Jobbtilfredshet virker positivt inn på pasienters opplevelse av behandlingen,
og på brukere/servicemottakere sin tilfredshet med tjenesteleveranser. Negative belastninger som er
kartlagt under andre tema i undersøkelsen gir økt risiko for fravær og jobbskifte. Temaene
jobbtilfredshet og jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse og er en viktig buffer mot
negative belastninger.



3.1 Motivasjon
Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne opplever MOTIVASJON,
ARBEIDSGLEDE og TILHØRIGHET til arbeidsplassen. Medarbeidere som trives og er motiverte
har en klar egenverdi. Jobbtilfredshet virker positivt inn på pasienters opplevelse av behandlingen,
og på brukere/servicemottakere sin tilfredshet med tjenesteleveranser. Negative belastninger som er
kartlagt under andre tema i undersøkelsen gir økt risiko for fravær og jobbskifte. Temaene
jobbtilfredshet og jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse og er en viktig buffer mot
negative belastninger.



3.2 Arbeidsglede
Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne opplever MOTIVASJON,
ARBEIDSGLEDE og TILHØRIGHET til arbeidsplassen. Medarbeidere som trives og er motiverte
har en klar egenverdi. Jobbtilfredshet virker positivt inn på pasienters opplevelse av behandlingen,
og på brukere/servicemottakere sin tilfredshet med tjenesteleveranser. Negative belastninger som er
kartlagt under andre tema i undersøkelsen gir økt risiko for fravær og jobbskifte. Temaene
jobbtilfredshet og jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse og er en viktig buffer mot
negative belastninger.



3.3 Tilhørighet
Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne opplever MOTIVASJON,
ARBEIDSGLEDE og TILHØRIGHET til arbeidsplassen. Medarbeidere som trives og er motiverte
har en klar egenverdi. Jobbtilfredshet virker positivt inn på pasienters opplevelse av behandlingen,
og på brukere/servicemottakere sin tilfredshet med tjenesteleveranser. Negative belastninger som er
kartlagt under andre tema i undersøkelsen gir økt risiko for fravær og jobbskifte. Temaene
jobbtilfredshet og jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse og er en viktig buffer mot
negative belastninger.



4.0 Arbeidsmiljø og samspill
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.



4.1 Medvirkning
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.



4.2 Rolleklarhet
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.



4.3 Sosialt samspill
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.



4.4 Konflikter
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.



4.5 Arbeidsbelastning
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.



4.6 Egenkontroll
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.



4.7 Rollekonflikt
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.



5.0 Opplevd lederadferd
Medarbeideres opplevelse av nærmeste leders lederatferd er en av flere kilder til å forstå
lederskapet. Det ligger til overordnet leder i samarbeid med sin medarbeider (leder) å planlegge
videre utviklingen av lederskapet. Det er ønskelig at medarbeidernes opplevelse av lederskapet
utdypes og at de kan bidra til å få frem konstruktive innspill til hvordan lederskapet i enheten kan
forbedres.



5.1 Opplevd lederadferd
Medarbeideres opplevelse av nærmeste leders lederatferd er en av flere kilder til å forstå
lederskapet. Det ligger til overordnet leder i samarbeid med sin medarbeider (leder) å planlegge
videre utviklingen av lederskapet. Det er ønskelig at medarbeidernes opplevelse av lederskapet
utdypes og at de kan bidra til å få frem konstruktive innspill til hvordan lederskapet i enheten kan
forbedres.



6 Vold og trusler
Vold og trusler er en stor belastning for medarbeidere som opplever det. I enheter som har utslag på
dette temaet (resultat på under 100), er det viktig å avklare hvordan episoder med vold/trusler skal
følges opp. Det kan være en gjennomgang av etablert prosedyre/praksis og diskusjon om
forebygging og forbedring av oppfølging etter hendelser.



7 Sykefravær
Arbeidsmiljøloven har en visjon om et helsefremmende arbeidsliv. Ved sykefravær plikter
arbeidstaker å melde fra til arbeidsgiver dersom fraværet er helt eller delvis skyldes forhold relatert
til jobben og arbeidsmiljøet. Hvis enhetens resultat på dette området er under 100, bør det kartlegges
hvilke utfordringer som kan gi fravær og hvordan den enkelte skal melde fra om forhold i arbeidet
som kan bidra til fravær. I møter hvor resultatene fra undersøkelsen legges frem må en sikre at det
arbeides med resultatene på en slik måte at anonymiteten til den enkelte ikke kompromitteres.
Individuelle forhold følges opp med individuelle samtaler (eks. utviklingssamtalen).



8 Pasientsikkerhetskultur



9.1 Kompetanseutviklingsplan
En av leders oppgaver er å sikre en systematisk oppfølging av medarbeiderne. Under finnes
resultatet av hvor mange som mener seg inkludert i oppfølgingen på noen sentrale områder. Det er
et krav at resultatet av medarbeiderundersøkelsen presenteres for de ansatte og følges opp. Alle
medarbeidere skal ha medarbeidersamtale en gang i året. Kvaliteten på denne samtalen er undersøkt
ved hjelp av noen enkle avsjekkingspunkter. Det er et mål at flest mulig skal ha en individuell
kompetanseutviklingsplan. Hensikten med dette er at man får strukturert kompetanseutviklingen i
enheten og at den enkelte får en faglig utvikling som er tilpasset enhetens drift. Den blå søylen
under viser andelen som har svart 'ja' på spørsmålet.



9.1 Oppfølging medarbeiderundersøkelse
En av leders oppgaver er å sikre en systematisk oppfølging av medarbeiderne. Under finnes
resultatet av hvor mange som mener seg inkludert i oppfølgingen på noen sentrale områder. Det er
et krav at resultatet av medarbeiderundersøkelsen presenteres for de ansatte og følges opp. Alle
medarbeidere skal ha medarbeidersamtale en gang i året. Kvaliteten på denne samtalen er undersøkt
ved hjelp av noen enkle avsjekkingspunkter. Det er et mål at flest mulig skal ha en individuell
kompetanseutviklingsplan. Hensikten med dette er at man får strukturert kompetanseutviklingen i
enheten og at den enkelte får en faglig utvikling som er tilpasset enhetens drift. Den blå søylen
under viser andelen som har svart 'ja' på spørsmålet.



9.1 Resultater av utviklings- /medarbeidersa
En av leders oppgaver er å sikre en systematisk oppfølging av medarbeiderne. Under finnes
resultatet av hvor mange som mener seg inkludert i oppfølgingen på noen sentrale områder. Det er
et krav at resultatet av medarbeiderundersøkelsen presenteres for de ansatte og følges opp. Alle
medarbeidere skal ha medarbeidersamtale en gang i året. Kvaliteten på denne samtalen er undersøkt
ved hjelp av noen enkle avsjekkingspunkter. Det er et mål at flest mulig skal ha en individuell
kompetanseutviklingsplan. Hensikten med dette er at man får strukturert kompetanseutviklingen i
enheten og at den enkelte får en faglig utvikling som er tilpasset enhetens drift. Den blå søylen
under viser andelen som har svart 'ja' på spørsmålet.



9.1 Utviklings- /medarbeidersamtale
En av leders oppgaver er å sikre en systematisk oppfølging av medarbeiderne. Under finnes
resultatet av hvor mange som mener seg inkludert i oppfølgingen på noen sentrale områder. Det er
et krav at resultatet av medarbeiderundersøkelsen presenteres for de ansatte og følges opp. Alle
medarbeidere skal ha medarbeidersamtale en gang i året. Kvaliteten på denne samtalen er undersøkt
ved hjelp av noen enkle avsjekkingspunkter. Det er et mål at flest mulig skal ha en individuell
kompetanseutviklingsplan. Hensikten med dette er at man får strukturert kompetanseutviklingen i
enheten og at den enkelte får en faglig utvikling som er tilpasset enhetens drift. Den blå søylen
under viser andelen som har svart 'ja' på spørsmålet.
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