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Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret tar saken til orientering. 
 
 

Direktørens vurdering: 
Denne saken har ikke til hensikt å vurdere og foreslå tiltak basert på resultatene fra MU verken på 
enhets- eller foretaksnivå. Saken er avgrenset til å skissere oppbyggingen av MU, presentere 
resultatene på foretaksnivå og gi en oversikt.  
 
Lokale prosesser er nå under gjennomføring i de enkelte enheter/klinikker frem mot forankring av 
handlings-/tiltaksplanene i avdelingenes/klinikkenes KVAM-grupper. Frist for behandlingen i 
KVAM (Kvalitets og arbeidsmiljø utvalg) er satt til utgangen av uke 24. Tiltakene skal inngå som 
en del av enhetenes/klinikkenes HMS-handlingsplaner. 
 
Aktuelle tiltak på foretaksnivå vurderes og behandles i forbindelse med utvikling av HMS-
handlingsplanen for Helseforetaket. 
 
Evaluering av oppfølgingen av tiltak utarbeidet etter denne MU gjennomføres innen utgangen av 
uke 50. Som ledd i evalueringen leverer klinikkene/stabsavdelingene oversikt over grad av 
gjennomført MU per enhet innen uke 39. En ny runde basert på nytt konsept for MU/PSKU kan 
forventes med start vinteren/våren 2018. 
 

Bakgrunn 
Nordlandssykehuset gjennomførte kartleggingsdelen av den nasjonale medarbeiderundersøkelsen 
(MU) i september og oktober 2016. Resultatet på aggregerte nivå og forutsatt videre arbeidsmiljø 
prosesser med bakgrunn i resultater ble drøftet i foretakets arbeidsmiljøutvalg (AMU) sak 22/2017.  
AMU gjorde slikt vedtak:   
 

1. AMU viser til sak om oppfølging av MU 2016 i Nordlandssykehuset. 

Saksbehandler:  Per-Ingve Norheim 
Dato dok: 26.04.2017 
Møtedato: 15. mai 2017 
Vår ref:  2011/1341 
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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. Planene skal forelegges AMU innen utgangen av august 2017. 
 

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

 
Format på medarbeiderundersøkelsen vil endres for de kommende år. De 4 regionale 
helseforetakene arbeider nå med en fremtidig felles spørreundersøkelse som skal omfatte både 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. Oppstart med forventet krav fra HOD til obligatorisk årlig 
gjennomføring for alle HF antas komme fra vinteren/våren 2018. NLSH har bidratt med pilotering 
av den nye undersøkelsen. 
 
Prosessforløp for arbeider med resultatene fra MU 2016 
Etter at resultatene ble distribuert og opplæring gjennomført ved alle lokalisasjonene i NLSH i 
januar, pågår nå arbeidet lokalt ved den enkelte enhet basert på følgende milepæler: 
 

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. Tiltaks-/handlingsplan vedtas av linjeleder 
5. Tiltaksplan forankres i klinikkens/avdelingens KVAM-gruppe 
6. AMU orienteres om de lokale tiltaks-/handlingsplanene 
7. Navngitte tiltaksansvarlige følger opp og sørger for gjennomføring av tiltakene 
8. Evaluering av gjennomført MU 
9. Klargjøring for ny felles MU/Pasientsikkerhetskulturundersøkelse (PSKU) 

 
Frist for behandling av tiltaksplaner i KVAM-utvalgene er satt til uke 24. Klinikker og stabsenheter 
skal rapportere framdrift i gjennomføringen til HR avdelingen og AMU per uke 39.  
Sluttevaluering av arbeidet vil bli foretatt og drøftet i AMU tentativt i uke 50.  
 
Undersøkelsens oppbygging/struktur 
Kartleggingen er organisert for 3 grupper: 

- Medarbeidere 
- Ledere 
- Utvidet ledergruppe for direktør 

 
Undersøkelsen tar for seg 19 forskjellige tema sammenstilt i 5 hovedområder. Hvert tema kan 
inneholde flere spørsmål, se illustrasjon i tabell 1 nedenfor. I tillegg er det tatt med noen spørsmål 
om pasientsikkerhetskultur, medarbeidersamtale, kompetanseutviklingsplan og medvirkning i 
tidligere MU. 
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Tabell 1 – spørreskjemaets oppbygging 
 

 
 
 
Resultat fra kartleggingen 
Sum resultat av alle tre gruppene for NLSH HF er omtalt i denne saken.  
Basert på grunnkonseptet og hovedhensikten med MU, har Helse Nord lagt til grunn og besluttet at 
MU-rapporter kun offentliggjøres per foretaksnivå. 
 
Det ble avgitt til sammen 2.131 svar som gir svarprosent på 65 % for NLSH og 64 % totalt for 
Helse Nord. Om lag 330 medarbeidere svarte aktivt at de «ønsker ikke å delta», dette er en gruppe 
som er mer enn doblet sammenlignet med forrige MU.  
 
I perioden 7.september til 11. oktober var det en pågående en nasjonal arbeidskonflikt mellom 
legeforeningen ved Akademikerne og Helseforetakene ved Spekter. Arbeidskonfliktens kjerne 
omhandlet tariffavtalens bestemmelser om, og til/med dispensasjon fra arbeidsmiljølovens, 
arbeidstidsbestemmelser. Det var kjent at administrerende direktør ved Nordlandssykehuset var 
deltakende i Spekters forhandlingsutvalg og deltaker i riksmeglingsmannens meklinger. Streiken 
ble avsluttet den 11.10 da Statsråd orienterte partene om at regjeringen ville gripe inn med lov om 
tvungen lønnsnemd. Sentralt i begrunnelsen var rapport fra Helsetilsynet av 11. oktober med 
konklusjonen:  
 
"Den aktuelle situasjonen med udekkede vakter ved Nordlandssykehuset HF innebærer at det har 
oppstått fare for liv og helse som følge av streiken. Omfanget av utsatte konsultasjoner, 
undersøkelser og behandlinger gjør at det ikke kan utelukkes at det pr i dag finnes patologiske 
prøver og andre hendelser som medfører fare for prognosetap og funksjonsfall. De akkumulerte 
konsekvensene med et stort omfang av utsettelser av undersøkelser og konsultasjoner innebærer 
dessuten en overhengende risiko for at tjenestetilbudet skal bli uforsvarlig en lengre periode også 
etter endt konflikt." 

 
Styresak 042/17                            Møtedato: 15. mai 2017                                                           3 



Det var blant legeforeningens medlemmer en utbredt misnøye med at den pågående streik ble 
avbrutt med bakgrunn i forhold ved Nordlandssykehuset. Dette kan ha vært en medvirkende årsak 
til den høye andel medarbeidere som ikke ønsket å delta i undersøkelsen.  
 
 
Tabell 2 – Resultat MU 2016 NLSH, per hovedområde/tema for sum alle kategorier 

 
 
Score per hovedområde gir en altfor grovmasket indikator som grunnlag for å finne og prioritere de 
mest foretrukne forbedringsområdene. Dette nivået fremgår derfor ikke av standardrapportene som 
legger til grunn at det er resultat per enkeltspørsmål og tema som skal gi grunnlag for det lokale 
forbedringsarbeidet. Tabellen ovenfor gir derfor kun en oversikt på et overordnet nivå som 
utgangspunkt for å kunne se trender og velge områder/virksomheter for dypere gjennomgang. 
 
Vurdering av endring sammenlignet med tidligere år 
I veiledning til forståelse av resultater er det opplyst at resultatene er beheftet med en usikkerhet 
med hensyn til faktiske nivåendringer og trender slik at endringer i intervall +/- 2 poeng (ved mer 
enn 1000 respondenter) ikke må konkluderes. Innen hovedområdene 1-5 er det kun for tema ‘faglig 
utvikling’ at registrert endring fra 2016 er utover 2 poeng. 
 
Områder som vil få spesiell fokus i utvikling av tiltak i den kommende prosess:  
 
Blant de grunnleggende hovedområdene 1-5 scorer «1.0 Resultat og utviklingsfokus» lavest. 
Herunder ligger tema «1.3 Faglig utvikling» med en score på bare 58 poeng. Dette er en reduksjon 
på 2,1 poeng ift. 2014 og er det tema med størst negativ endring siden sist. Endringen er så 
betydelig at vi med forholdsvis stor grad av sikkerhet kan anta at den er statistisk signifikant, dvs. at 
den ikke skyldes rent tilfeldige forhold/utslag. Scoren ligger 2,7 poeng under snittet for Helse Nord. 
Det er grunn til å anta at de siste års kostnadsbesparende tiltak ved strikt regime for godkjenning av 
kursutgifter er medvirkende. Siste års faglige satsning på robot i kirurgi og fokus mot PCI vil 

Antall utsendt/svar/svar% 2016:  3279/2131/65 % Endring HN-snitt Differane
Hovedområde og tema for NLSH alle kategorier Score 2016 ift. 2014 2016 ift. HN 16

1.0 Resultat og utviklingsfokus 62 -1,0 63 -1,1
1.1 Mål 62 -1,2 62 -0,6
1.2 Forbedringer 65 0,2 65 0,1
1.3 Faglig utvikling 58 -2,1 60 -2,7

2.0 Verdier 73 0,4 74 -0,1
2.1 Kvalitet 73 0,0 73 0,1
2.2 Trygghet 75 0,1 75 -0,1
2.3 Respekt 73 1,1 73 -0,1

3.0 Arbeidsglede og motivasjon 74 -1,4 76 -1,4
3.1 Motivasjon 75 -1,0 76 -1,0
3.2 Arbeidsglede 75 -1,5 76 -1,4
3.3 Tilhørighet 73 -1,8 75 -1,8

4.0 Arbeidsmiljø og samspill 66 -1,0 67 -0,9
4.1 Medvirkning 57 -1,1 59 -2,0
4.2 Rolleklarhet 85 -1,6 85 0,2
4.3 Sosialt samspill 77 -0,3 78 -0,2
4.4 Konflikter 70 -1,3 71 -0,8
4.5 Arbeidsbelastning 61 -0,7 62 -0,9
4.6 Egenkontroll 44 -0,9 47 -2,6
4.7 Rollekonflikt 66 -1,4 67 -0,8

5.0 Opplevd lederadferd 72 0,7 72 -0,4
5.1 Opplevd lederadferd 72 0,7 72 -0,4

Hovedområdene 6, 7, 8 og 9 55 -0,7 57 -2,3
6 Vold og trusler 91 -0,1 92 -0,5
7 Sykefravær 76 -1,8 77 -1,4
8 Pasientsikkerhetskultur 76 0,5 75 0,7
9.1.1 Oppfølging medarbeiderundersøkelse 28 9,8 35 -6,6
9.1.2 Utviklings- /medarbeidersamtale 37 -1,9 40 -3,1
9.1.3 Resultater av utviklings- /medarbeidersamtalen 55 -6,0 59 -4,4
9.1.4 Kompetanseutviklingsplan 20 1,0 22 -2,0
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formodentlig øke ansattes bevissthet om at Nordlandssykehuset ønsker å være langt fremme i den 
faglige utviklingen.  
 
Under området 4.0 Arbeidsmiljø og samspill er det tema «4.6 Egenkontroll» som scorer lavest. 
Tema «4.1 Medvirkning» scorer også forholdsvis lavt. De to temaene endrer seg i negativ retning 
sammenlignet med forrige MU, men ikke i en slik grad at vi med sikkerhet kan anta at de er reelle.  
 
Raden i tabell 2 benevnt som «Hovedområdene 6,7,8 og 9» viser en beregnet snittscore for alle de 
underliggende tema som fremgår av tabellen. Endringen ift. 2014 for denne temagruppen er også så 
liten at vi vanskelig kan anta at endringen er reell. Av de 6 hovedområdene er det likevel dette 
sammenslåtte området som skiller seg mest negativt ut sammenlignet med Helse Nord. Scoren 
ligger 2,3 poeng lavere enn snittet for Helse Nord. 
 
I rapporten fremgår scoren på enkeltspørsmålene under disse temaene. Noen av dem er så lav at de 
tydelig indikerer behov for fortsatt forbedringsarbeid. F.eks. har 37 % svart ja til at 
medarbeidersamtale er gjennomført siste år mens bare 28 % svarer ja på spørsmålet om en har vært 
involvert i oppfølging av forrige MU. 
 
Resultatet for NLSH og UNN på de forskjellige spørsmålene fremstår som 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. 
Det grå skraverte feltet i grafene vil da være omtrent likt fordelt over og under snittscoren for de 
fleste spørsmålene. Feltet skal illustrere referanseområdet og benevnes også som normalområdet. 
Omlag 70 % av svarene fra foretaksgruppen vil være plassert innenfor referanseområdet. 
 
Tema «Vold eller trusler» scorer høyest med 91 poeng. Høy score representerer et ønsket resultat 
mens lav score indikerer grunnlag for en nærmere gjennomgang med vurdering om temaet bør være 
gjenstand for forbedring. 
 
 
Tiltak på alle nivå i Helseforetaket 
Som kjent er hensikten med MU å gjøre forbedring lokalt; der hvor ansatte befinner seg til daglig, 
der de samhandler med hverandre og utfører sitt arbeid. Positive endringer lokalt vil summere seg 
opp og vises som positiv endring for Foretaket som helhet. For at 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 foretrukne innsatsområdene, utvikle og følge opp 
tiltaksplaner.  
 
På foretaksnivå er forberedelse, organisering og gjennomføringen av MU i seg selv et vesentlig og 
omfattende tiltak for HMS/arbeidsmiljø. Aktuelle tiltak på foretaksnivå med grunnlag i MU 
vurderes nærmere og tas med i HMS-handlingsplanen for Foretaket. 
 
 
Organisering og ansvar 
Alle linjelederne er ansvarlig for gjennomføring av det beskrevne forbedringsarbeidet innenfor sin 
del av NLSH. Klinikksjefene skal sammen med sine gjennomføringsansvarlige koordinere og 
tilrettelegge arbeidet for egen klinikk og sørge for at tiltaksplanene blir forankret i egen KVAM-
gruppe. Ansatte og ansattes representanter skal medvirke på alle nivå i organisasjonen. 
 
Rådgivere fra HR-avdelingen skal bistå på ulike måter, f. eks. i form av prosessveiledning og 
lederstøtte. AMU holdes løpende orientert og involveres når det er naturlig. 
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Medarbeiderundersøkelsen 2016
sammenlignes Medarbeiderundersøkelsen 2014
Rapport

ALLE HF (ALLE)
NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH)

Svarprosent: 65%
Utsendt: 3279
Svar: 2131



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.

SL er et referansetall for å kunne sammenligne årets resultat med svar fra tidligere gjennomførte MU
undersøkelser. Sammenligningsgrunnlag velges i en egen nedtrekksmeny.

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.

Dette er et eksempel fra 2014, for senere gjennomføringer velges aktuelt årstall for inneværende år.

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



9.1.1 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.



9.1.2 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.



9.1.3 Resultater av utviklings- /medarbeidersamtalen
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.



9.1.4 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.
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