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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2017, pkt. 1 
 
Ny nasjonal medarbeiderundersøkelse fra 2018 

Det er utformet en ny nasjonal samordnet medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen 
har fått navnet ForBedring og alle medarbeidere skal inviteres til å svare på 
undersøkelsen som skal gjennomføres årlig, første gang fra februar 2018. 
ForBedring skal kartlegge forhold ved pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø som kan 
ha sammenheng med risiko for uønskede hendelser, og som kan virke negativt på 
tjenesten sin kvalitet og medarbeidernes helse og engasjement. Resultatene skal brukes 
til å utvikle og gjennomføre forbedringstiltak der det er behov. Undersøkelsen vil gi 
ledere og medarbeidere informasjon til å kunne arbeide systematisk med å redusere 
risiko for uønskede hendelser, blant annet ved å forbedre lokalt arbeidsmiljø og 
sikkerhetskultur. 

ForBedring vil også få fram sentrale indikatorer på ledelseskvalitet i Helse Stavanger. 
Opplevd lederadferd er ett av åtte tema i undersøkelsen. I tillegg er flere av de andre 
temaene i undersøkelsen et indirekte mål på ledelseskvalitet, for eksempel engasjement, 
arbeidsforhold, konflikter, sikkerhetsklima. Dataene brytes ned på enkelt enheter noe 
som vil gi en detaljert oversikt over hele foretaket.  
 
Det er grunn til å tro at undersøkelsen ForBedring vil kunne gi et tilstrekkelig godt bilde 
av ledelseskvaliteten i foretaket og være et godt verktøy for innhenting av data for 
styringsformål.  
ForBedring bygger på tre tidligere undersøkelser: den nasjonale 
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen fra Helse-Nord, 
Helse Midt Norge og Helse Sør-Øst og grovkartlegging av HMS fra Helse Vest. Det nye 
spørreskjemaet ivaretar de mest sentrale delene av disse undersøkelsene, og består av 
38 vurderingspunkter. 

Formålet er å ha én undersøkelse som ivaretar måling av både arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhetskultur. Den skal smelte sammen fokus på pasienter og medarbeidere, 
samt redusere ressursbruk ved å gjennomføre én i stedet for flere undersøkelser. 
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For å forberede implementering og gjennomføring er det etablert et prosjekt i Helse Vest 
med arbeidsgrupper bestående av representanter fra de ulike helseforetakene. I Helse 
Stavanger er det i tillegg etablert en lokal gjennomføringsgruppe med representanter fra 
personal, HMS, kvalitet/pasientsikkerhet, kommunikasjon, vernetjenesten, tillitsvalgte, 
teknisk kompetanse og en leder-representant. 

Gruppene jobber i løpet av høsten med å forberede gjennomføringen på nyåret. 


