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Resultat Forbedrings undersøkelsen 2020 Helse Nord IKT 

Innstilling til vedtak 
Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen Forbedring 2020 Helse Nord IKT tas til 
orientering. 

Sammendrag 

Foretaket skal i henhold til retningslinjer fra HOD gjennomføre medarbeiderundersøkelsen og 
gjøre forbedringer j.fr. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren 

Helse Nord IKT gjennomførte i februar 2020 undersøkelsen ForBedring for medarbeidere og 
ledere. Dette er en samordnet undersøkelse av pasientsikkerhet, HMS og arbeidsmiljø. 

272 ansatte av 297 mulige besvarte undersøkelsen, noe som gir en svært god svarprosent på 
91,6%. Dette gir et godt utgangspunkt for tiltaksarbeidet i etterkant.  

Resultatet presenteres i to typer rapporter, en medarbeiderrapport og en lederrapport. 
Medarbeiderrapporten, for seksjon, avdeling og HF-nivå og lederrapport for avdeling og HF-
nivå. I dette saksfremlegget gjennomgår vi disse rapportene på HF nivå. 

Det viktigste med ForBedring er at alle medarbeidere skal få delta i, og påvirke det lokale 
forbedringsarbeidet på sin arbeidsplass. Gjennom forbedringsarbeidet utarbeides det 
handlingsplaner med tiltak.  

Styringsgruppen for Forbedring i Helse Nord, besluttet i mars at arbeidet med å presentere 
resultatene fra undersøkelsen skulle utsettes til mai 2020. Seksjonslederne fikk derfor ansvar 
for å presentere resultatene for sin enhet før sommeren.  Seksjonene skal så sette opp tiltak som 
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det er mulig å jobbe med utover i 2020. På grunn av forsinkelsen vil det ikke kreves at hver 
seksjon/avdeling har like mange tiltak som tidligere år. 

Medarbeiderrapporten 

Av 278 medarbeidere har 255 svart på undersøkelsen.  

På overordnet plan viser resultatene at HNIKT sine medarbeidere har høy motivasjon og stor 
arbeidsglede, er stolt av arbeidsplassen sin og opplever godt sosialt samspill. Dette tyder på det 
psykososiale arbeidsmiljøet er godt. Det er ikke avdekket forekomster av vold og trusler i 
undersøkelsen. Medarbeiderne er også i hovedsak fornøyd med sin leder. 

HNIKT har et sunt forhold til hendelser, avvik og feil som virker inn på arbeidskvaliteten og 
pasientsikkerheten 

Undersøkelsen viser en positiv endring for opplevelsen av det fysiske arbeidsmiljøet. Fra å sitte 
trangt og i gamle lokaler i Tromsø og Bodø - til å ha kommet over i mer moderne lokaler med 
bedre luft og plass på disse lokasjonene. 

Mange medarbeidere opplever høy arbeidsbelastning og at det er for lite tilgjengelige ressurser 
og hjelpemidler. Undersøkelsen viser også at samarbeidet med andre enheter kan bli bedre. 

Medarbeidernes involvering i tiltaksarbeidet er relativt lavt til tross for en betydelig forbedring 
fra tidligere år. Involvering oppgis som viktig for medarbeiderne, og er et tema HN IKT vil følge 
opp fremover.  

Rapportene viser at det er forskjeller på hvordan medarbeidere opplever både engasjement, 
arbeidspress, fysisk arbeidsmiljø mv. på ulike avdelinger og seksjoner. Dette følges videre opp i 
tiltaksarbeidet i den enkelte seksjon.  

I de seksjonene hvor man jobber strukturert, dvs. lager planer og tiltaksarbeidet blir fulgt opp, 
er det en positiv trend. I de seksjonene som ikke jobber strukturert er det en tydelig negativ 
trend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 1: Resultat medarbeiderrapport på HF-nivå: 

 

Lederrapporten 

Det er 17 av 19 ledere som har svart på undersøkelsen.  

På overordnet plan viser resultatene at også HNIKT sine ledere har stor arbeidsglede, er stolt av 
arbeidsplassen og opplever godt sosialt samspill. Det psykososiale arbeidsmiljøet er godt. Det er 
ikke avdekket forekomster av vold og trusler i undersøkelsen. Det jobbes imidlertidig ikke like 
godt med det systematiske arbeidet i forhold til forebygging av vold og trusler. Lederne er i stort 
fornøyd med sine ledere. 

HNIKT sine ledere har et sunt forhold til hendelser, avvik og feil som virker inn på 
arbeidskvaliteten og pasientsikkerheten. Det fysiske arbeidsmiljøet er i en positiv utvikling. 

Lederne opplever lavere engasjement over for sine arbeidsoppgaver enn tidligere år. De har høy 
arbeidsbelastning og det er for lite tilgjengelige ressurser og hjelpemidler. Samarbeidet med 
andre enheter er et område som kan bli bedre. 

«HN-gruppe snitt 2020» er 
gjennomsnittet av alle foretak i Helse 
Nord

Ved 255 svar, skal det være 4,5 i endring i 
tema eller enkeltspørsmål for å kunne 
definere det som en betydelig endring



Dette vil bli fulgt opp i det videre arbeidet med Forbedring på ledelsesnivå. 

Figur 2: Resultat Lederrapport på HF-nivå: 

 

Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør er godt fornøyd med den høye deltakelsen i denne undersøkelsen, og 
gjennomgående gode resultat. Den synes å gi et godt bilde av hvordan medarbeiderne opplever 
HNIKT som arbeidsplass.  

Arbeidsbelastning for både ledere og medarbeidere er høy, og det jobbes langsiktig med flere 
tiltak for å lette på disse utfordringene. Det vil også arbeides aktivt for å sikre god oppfølging av 
tiltak og involvering fra medarbeiderne i utforming av disse.  

Nye lokaler i Bodø, Harstad og Tromsø er et viktig tiltak for å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet 
og vil fremover være et viktig i å utvikle HNIKT på andre plan.  

 

 

 

 

«HN-gruppe snitt 2020» er 
gjennomsnittet for alle foretak i Helse 
Nord.

Ved 17 svar, skal det være 9 i endring i 
tema og 11 i endring ved enkeltspørsmål 
for å kunne definere det som en betydelig 
endring



Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 
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