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Survey feedback metoden – solid forankret i forskningen

• En veldokumentert metode for å skape endring 

• Det som kartlegges er opplevelser (ikke fakta)

• Overordnet gir kartleggingen et bilde av kulturen

• Tilbakemelding og dialog er et tiltak

• Feil bruk kan føre til «bivirkninger»



De nasjonale og internasjonale forskningsmiljøene hevder at en betydelig andel av fraværet 
kan knyttes til forhold ved arbeidet
20% av det legemeldte langtidsfraværet har SINTEF estimert at kan knyttes til jobben

40% av de som svarte på Levekårsundersøkelsen i 2006 

rapporterte at jobben helt eller delvis bidro til et fraværet de hadde hatt

48% av sykefraværet kunne knyttes til forhold ved arbeidet som medvirkende årsak til sykmeldingen 

(i en undersøkelse av pasientene til allmennleger i Buskerud), og den arbeidsrelaterte andelen var betydelig 
høyere hos pasienter med diagnosen muskel- og skjelettlidelser, samt for de med fysisk tungt arbeid, for de som 
gikk/sto mye i jobben eller som var utsatt for psykiske belastninger.

Hva vet vi om effekter av arbeidsmiljøet til yrkesgruppen leger?

Kan jobben din være en helserisiko? 

STAMI hevder at helsesektoren har en høyere risiko for et legemeldt 
sykefravær blant kvinner (sammenliknet med yrkesaktive kvinner i andre 
bransjer), og at dette trolig kan forklares av spesifikke belastningsfaktorer. 
De peker særlig peker på faktorene:

Vold og trusler om vold
Emosjonelle krav
Løft i ubekvem stilling 



Er det en sammenheng mellom arbeidsmiljøet, sikkerhetskulturen og behandlingsresultatene?

Kan arbeidsmiljøet ditt være en risiko for pasientsikkerheten? 



BAKGRUNN

Ledere, 
medarbeidere, 
verneombud 
og tillitsvalgte 

krever bedre samordning 
av ulike kartlegginger!

• 2001: Systematiske kartlegginger av arbeidsmiljøet 
(Medarbeiderundersøkelser) innføres gradvis i 
helseforetakene

• 2011: Tre regionene Nord, Midt og Sør-Øst sammen om en 
felles medarbeiderundersøkelse

• 2012: Pasientsikkerhetskampanjen innfører en nasjonal 
pasientsikkerhetskulturundersøkelse (gjentas i 2014)

• Undersøkelsene av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur 
har samme fokus (lokalt forbedringsarbeid), og til dels 
overlappende innhold

• 2015: De fire administrerende direktørene ber 
pasientsikkerhetsprogrammet om å utvikle en ny felles årlig 
spørreundersøkelse

• 2018: ForBedring gjennomføres for første gang i alle landets 
helseforetak, og foretak som har driftsavtale med et RHF



Formålet 
med den nye undersøkelsen er 

forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur 
fordi både pasienter og medarbeidere 

skal være trygge og sikre



Navn på den nye undersøkelsen? 

Det ble utlyst navnekonkurranse… 

Og valget ble: ForBedring



En bra start

- 125 500 fikk undersøkelsen
- 98 808 har svart
- 79% deltakelse for landet samlet!
- 3 853 200  enkeltsvar det første året…



Overordnet oppsummering

MERK! Spørsmålene for temaet arbeidsforhold har en negativ innretning, slik at skalaen må leses «motsatt».
Svaralternativet «Helt uenig» (oransje), vil være den «positive» enden av skalaen og «helt enig (mørk blå), er negativ ende av skalaen. 
«Eks påstand: Arbeidsbelastningen min er for stor (antall oppgaver, arbeidstempo eller krav til å gjøre flere ting samtidig).
For de øvrige temaer indikerer oransje farge negativ og mørk blå positiv ende av skalaen. 

+ -



Fakta om undersøkinga
(Mini Quiz)
Om resultater frå 
undersøkinga
Om resultater frå 
undersøkinga

OPPFØLGING!



Har vi noe føringer for oppfølgingsarbeidet?

Hvilke tre bokstaver 
mangler i dette bildet?



Dere skal se HMS og pasientsikkerhet i en sammenheng



Når vi jobber 
med
oppfølgingen 

hva bør vi 
snakke om da?
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Regionene har gitt lik anbefaling til HFene
- HFene tilpasser metodikken til lokale rutiner



1. Samle de det gjelder til et møte (eller fler) 
• Gjennomgå resultatene 
• Identifiser forbedrings- og bevaringsområdene
• Utarbeide forslag til tiltak

2. Lag/revider/oppdater handlingsplanen 
• Prioriter og konkretiser tiltakene
• Tildel ansvar for gjennomføring av tiltakene

3. Gjennomfør tiltakene
• Følg jevnlig opp at tiltakene gjennomføres ihht plan

4. Evaluer og korriger gjennomføringen
• Vurder om tiltakene har gitt ønsket effekt
• Vurder om prioriteringen av tiltakene fortsatt er gyldig

Gjenta (kartlegging, dialog, tiltaksplanlegging, 
gjennomføring, evaluering)

Forbedringsmetoden er ingen tryllekunst…



Fungerer det? 

Kan du skylde på noen?



FELLES FØRING FOR ALLE REGIONER

1. Alle enheter skal ha en handlingsplan 
for det systematiske 
forbedringsarbeidet 
(Det er hjemlet i Norske lover med 
tilhørende forskrifter)

2. For å understøtte et kontinuerlig 
forbedringsarbeid, skal ForBedring
undersøkelsen gjennomføres hvert 
år 

Og ja – det nytter!
Vi har observert endret skåre på involvering i oppfølgingen over tid



RHFene bidrar med en rekke overordnede tiltak
- erfaringsdeling, spredning av kunnskap, tilbyr opplæring og sørger for systemstøtte



Tiltaksarbeidet i grunnenhetene er motoren 
hva kan overordnet nivå gjøre for å støtte dette?
HOD følger opp at
• Alle regioner gjennomfører ForBedring
• Regionene sørger for at HFene ser HMS og pasientsikkerhet i en sammenheng, og 

bruker resultatene fra ulike kartlegginger til læring og forbedring av virksomhetene

RHFene følger opp at 
• Alle HF behandler resultatene i foretaksledelsen, styret, og i relevante utvalg 

(arbeidsmiljøutvalg, kvalitetsutvalg, brukerutvalg)
• Overordnede ledere mottar rapporter som viser resultatene i underliggende 

enheter
• At HFene har tilbud om støtte til ledere og ansatte (stabsfunksjoner som f.eks. 

HMS, BHT, HR, Kvalitet)

HF ledelsen følger opp at 
• Ledere på alle nivå involverer ansatte i oppfølgingen
• Enhetene har handlingsplaner med mål og konkrete tiltak
• Ledere løfter forhold som ikke kan løses lokalt i enheten løftes til det nivået som 

kan behandle saken og har myndighet til å prioritere og beslutte tiltak

Hva kan tillitsvalgte bidra med for å støtte tiltaksarbeidet?
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Formålet 
med ForBedring er 

vedlikehold og videreutvikling av 

arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen 
slik at våre tjenester er trygge og sikre

for både pasienter og medarbeidere



Velg først en som spiller rollen som leder. Resten spiller verneombud eller tillitsvalgte.
Oppgaven går ut på at leder søker gruppen om råd for om hvordan håndtere oppfølging av ForBedring undersøkelsen.

Bakgrunnsinformasjon til lederen
Du er leder for en enhet med 30 ansatte, hvor det jobber omtrent like mange leger som annet helsepersonell. Din enhet får 
en noe lavere skåre på spørsmålet «Det er lett å si fra om problemer i pasientbehandlingen her», enn for øvrige spørsmål i 
undersøkelsen. Dette var et litt overraskende resultat for deg, da du mener det gjennomføres gode fagdager og rutinene for å 
melde om hendelser og avvik er godt kjent blant de som jobber i enheten, men det er ikke registrert noen hendelser eller 
avvik det siste året. Ingen av spørsmålene under temaet sikkerhetskultur gir det samme resultatet, hvor de fleste 
spørsmålene får høye skårer med ett lite unntak for «Her blir medisinske feil (behandlingsrelaterte forhold som gir/kunne gitt 
negativt utfall for pasient) håndtert riktig», hvor det er identifisert unormal stor spredning i svarene. 

Spørsmålene under sikkerhetskultur: 
Sp 15 Jeg melder fra om avvik og hendelser som kan føre til skade eller feil
Sp 16 Det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold her
Sp 17 Vi diskuterer åpent de feil og hendelser som oppstår for å lære av dem
Sp 18 Mine kolleger oppmuntrer meg til å si fra om jeg er bekymret for sikkerheten
Sp 19 Her blir medisinske feil (behandlingsrelaterte forhold som gir/kunne gitt negativt utfall for pasient) håndtert riktig
Sp 20 Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her

Oppgaven
Du lurer på hvordan du som leder kan bruke resultatene for å forbedre pasientsikkerhetskulturen i din enhet, og søker råd om 
dette hos dine kolleger (de andre i gruppen). 

Diskuter saken i 10 minutter før en kort gjennomgang av deres tilnærming diskuteres i plenum

Oppgave 1



Velg først en som spiller rollen som leder. Resten spiller verneombud eller tillitsvalgte.
Oppgaven går ut på at leder søker gruppen om råd for om hvordan håndtere oppfølging av ForBedring undersøkelsen.

Bakgrunnsinformasjon til lederen
Du er leder for en anestesiavdeling med 30 ansatte, hvor det i hovedsak er tilsatt leger men også noe administrativt personell. 
Din enhet får svært lave skårer på temaet arbeidsforhold. Spørsmålene under dette temaet er 

Sp. 12. Jeg må noen ganger utføre arbeidsoppgaver uten tilstrekkelig med ressurser eller hjelpemidler til å fullføre dem, 
Sp. 13. Arbeidsbelastningen min er for stor (antall oppgaver, arbeidstempo eller krav til å gjøre flere ting samtidig), og 
Sp. 14 Jeg rekker sjelden å ta pause eller spise i løpet av en arbeidsdag/vakt. 

Særlig det siste spørsmålet om pauser får svært lav skåre. 
Du er kjent med at tempoet er høyt, men mener enheten drives forsvarlig. Du ser ikke så mye til dine medarbeidere i løpet av 
uken, da de roterer mellom ulike arbeidssteder i sykehuset. Du holder en serie med tilbakemeldingsmøter for å sikre at alle 
som jobber i din enhet får kjennskap til resultatene. På møtene er det flere som mener at pasientsikkerheten blir for svakt 
ivaretatt i sykehuset, og da særlig ved mottak av akuttpasienter. 
Du lurer på om det er hold i klagene, og kan ikke se at dette får noe utslag på spørsmålene om sikkerhetskultur, f.eks. Sp. 20 
Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her, og Sp. 19 Her blir medisinske feil (behandlingsrelaterte forhold som gir/kunne 
gitt negativt utfall for pasient) håndtert riktig. Det er heller ikke registrert noen hendelser eller avvik det siste året i 
kvalitetssystemet (avvikssystemet). I dialogen med medarbeiderne blir det klart for deg at «her» er tolket som i 
anestesiavdeling, og det er ikke i egen avdeling de opplever utfordringen med sikkerheten men i akuttmottaket.

Oppgaven
Du lurer på hvordan du som leder kan bruke resultatene for å forbedre pasientsikkerhetskulturen i din enhet, og søker råd om 
dette hos dine kolleger (de andre i gruppen). 

Diskuter saken i 10 minutter før en kort gjennomgang av deres tilnærming diskuteres i plenum

Oppgave 2



Velg først en som spiller rollen som leder. Resten spiller verneombud eller tillitsvalgte.
Oppgaven går ut på at leder søker gruppen om råd for om hvordan håndtere oppfølging av ForBedring undersøkelsen.

Bakgrunnsinformasjon til lederen
Du er leder for en avdeling med tre sengeposter, en medisinsk legeavdeling og en administrativ stab. En av sengepostene og 
legeavdelingen har fått svært lave resultater på det meste i undersøkelsen. Samlet sett har skårer avdelingen din middels på de 
ulike temaene i ForBedring. 
Det er samlet sett en lav skåre på spørsmål 25 «Når konflikter oppstår her blir de håndtert på en god måte».
Du er kjent med at det er noen sterke fagpersoner i enheten, som har reagert høylytt på en planlagt omorganisering både 
internt og eksternt i media. Du mener omorganiseringen er nødvendig ut fra et pasientsikkerhetshensyn, da fagmiljøene i de 
andre to enhetene er små og har rekrutteringsutfordringer.
Med bakgrunn i medieomtalen har Fylkeslegen varslet tilsyn med avdelingen din, og kvalitetssjefen har tatt kontakt med deg 
for å få gjennomført en risikovurdering av den planlagte omorganiseringen (fokus på ivaretakelsen av pasientsikkerheten). 
HMS-sjefen i sykehuset har også tatt kontakt med deg for å få vite mer om hva som er din plan for oppfølging av ForBedring
undersøkelsen. Hun orienterer deg også om at de tillitsvalgte har bedt om at resultatene fra ForBedring undersøkelsen i alle 
dine enheter legges frem for arbeidsmiljøutvalget. HMS-sjefen har mottatt flere bekymringsmeldinger fra vernetjenesten som 
hevder de ansatte er slitne og HR har rapportert om økende sykefravær. Du har bedt lederen for enheten om å rydde opp og ta 
grep flere ganger uten at dette har gitt resultater, og nå begynner du å bli ganske så lei av alt bråket.

Oppgaven
Du må nå prioritere tid på å følge opp tilsynet og lurer på om du kan delegere oppfølgingen av ForBedring til din assisterende 
avdelingssjef, eventuelt be HR om støtte til oppfølgingsarbeidet. Du lurer på hva dine kolleger (de andre i gruppen) tenker om 
dette, og søker deres råd for å håndtere denne situasjonen. 

Diskuter saken i 10 minutter før en kort gjennomgang av deres tilnærming diskuteres i plenum

Oppgave 3



Velg først en som spiller rollen som administrerende direktør. Resten spiller verneombud eller tillitsvalgte.
Oppgaven går ut på at Adm.dir. søker gruppen om råd for om hvordan håndtere oppfølging av ForBedring undersøkelsen.

Bakgrunnsinformasjon til lederen
Du er administrerende direktør i et helseforetak, og foretaket får samlet sett svært lav skåre på spørsmål 30 «Administrerende 
direktør støtter opp om arbeidet med pasientsikkerheten i helseforetaket».

Du har gode folk på saken, og kvalitetssjef og HF-programleder (pasientsikkerhetsprogrammet) jobber godt med å innføre 
tiltakspakkene fra pasientsikkerhetsprogrammet. Det har vært flere små omkamper internt, spesialt med innføringen av trygg 
kirurgi, og GTT - men du trodde dette var over nå og er litt overrasket over det svake resultatet på dette spørsmålet. 
Sykehuset får sin dose med negativ medieomtale. Den økonomiske situasjonen er krevende, med flere klinikker som går med 
underskudd.  Du har innført midlertidig ansettelsesstopp og stoppet deltakelse på eksterne kurs og møter ut året. Du har bedt 
klinikkdirektørene om å ta grep flere ganger, uten at dette har gitt noen merkbare resultater på den økonomiske situasjonen til 
sykehuset. Veksten i bemanningen har fortsatt å øke, og resultatene fra ForBedring viser gjennomgående lave skårer på temaet 
arbeidsforhold 

Sp. 12. Jeg må noen ganger utføre arbeidsoppgaver uten tilstrekkelig med ressurser eller hjelpemidler til å fullføre dem
Sp. 13. Arbeidsbelastningen min er for stor (antall oppgaver, arbeidstempo eller krav til å gjøre flere ting samtidig) 
Sp. 14 Jeg rekker sjelden å ta pause eller spise i løpet av en arbeidsdag/vakt).

Oppgave
Du lurer på hvordan du som administrerende direktør kan følge opp undersøkelsen, og søker råd om dette hos dine kolleger 
(de andre i gruppen ). 

Diskuter saken i 10 minutter før en kort gjennomgang i plenum.

Oppgave 4


