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Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2021 - status tiltaksplaner 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar status for tiltaksplaner etter Forbedring 2021 til 
orientering. 

Sammendrag 

Helse Nord IKT (HN IKT) gjennomførte i februar 2021 undersøkelsen ForBedring for 
medarbeidere og ledere.  

Alle seksjoner, som etter medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2021 fikk rapport, har pr 
01.10.2021 laget tiltaksplaner. Disse planene danner grunnlag for forbedringsarbeid rettet mot 
arbeidsmiljø, HMS og pasientsikkerhet i de respektive seksjoner. 

Bakgrunn 

Helse Nord IKT har svært god deltakelse fra våre medarbeidere på ForBedringsundersøkelsen. 
For 2021 svarte 89,7 av alle ansatte.  

Resultatene fra årets undersøkelse viser en klar forbedring sammenliknet med 2020. 
Medarbeidere og ledere har høyt engasjement høy motivasjon og stor 
arbeidsglede. De er videre stolt av arbeidsplassen og opplever godt sosialt samspill med 
stor takhøyde for faglige diskusjoner og utvikling. 

Det psykososiale arbeidsmiljøet er godt. Det er ikke avdekket forekomster av vold og 
trusler i undersøkelsen. Medarbeiderne og lederne er godt fornøyd med sin leder. 
HN IKT har et sunt forhold til hendelser, avvik og feil som virker inn på arbeidskvaliteten 
og pasientsikkerheten. 

Undersøkelsen viser en fortsatt positiv endring av det fysiske arbeidsmiljøet. Nye lokaler i 
Harstad, Bodø og Tromsø har hatt positiv betydning for våre ansatte. 

Mange medarbeidere og ledere opplever høy arbeidsbelastning.  

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

 
Pandemi er et nytt tema i årets undersøkelse. Syv spørsmål som gir respondentene 
mulighet til å si noe om pandemihåndteringen i foretaket. Resultatet sier at arbeidet til de 
ansatte har blitt endret i året som har gått. Man har støttet hverandre under pandemien og 
viktigst av alt, vi har følt oss trygge på jobb. Videre, er vi nødt til å se på hvordan vi jobber 
med den faglige utviklingen under en slik unntakstilstand. 

 
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. 

 
Målet med saken er derfor, j.fr. styremøte 22.04.2021 sak 32/21, å gi Styret til Helse Nord IKT 
status på tiltaksplanarbeidet.  

Saksutredning 

Alle seksjoner som har fem eller flere respondenter mottar en egen rapport, som presenteres av 
HR i seksjonsmøte. Hver seksjon lager sin tiltaksplan, basert på diskusjoner rundt funn i 
rapporten.  

For 2021 er tiltaksplanene spredt utover hele spekteret av temaer og enkeltspørsmål i 
undersøkelsen. Aggregert viser tiltaksplanene at det er en opphopning av tiltak i forhold til: 

 samarbeidsklima 
 utvikling av kompetanse,  
 arbeidsmetodikk 
 varslingsrutiner  
 oppfølging av ForBedringsundersøkelsen 

På foretaksnivå har Helse Nord IKT hatt spesielt fokus på området arbeidsbelastning, da det 
over tid meldes om at mange medarbeidere og ledere opplever høy belastning.  

Bedriftshelsetjenesten Hemis ble kontaktet for bistand til å kartlegge hvor årsakene til opplevd 
arbeidspress kom fra, samt for å foreslå tiltak som kan minimere opplevd arbeidspress. Hemis 
foreslo å etablere fokusgrupper og gjennomføre semistrukturerte intervjuer. De som ble plukket 
ut til å delta i kartleggingen var seksjoner som scoret 65% eller under i tilfredshet på spørsmålet 
om arbeidsbelastning.  

Hemis leverte en rapport som identifiserer (10) 9 ulike faktorer hvor arbeidsbelastningen ser ut 
til å komme fra med forslag til tiltak (se vedlegg). Rapporten har vært behandlet i IDF-møte, 
ledergruppen og i AMU. AMU anbefalte HN IKT å gjennomføre foreslåtte prioriterte tiltak fra 
rapport Forbedring 2021 – Arbeidsmiljøkartlegging på arbeidsbelastning/arbeidspress med 
spesielt fokus på: 

 etablere en styrt prosess knyttet til å fase ut dublerte systemer 
 gjennomføre en styrt prosess knyttet til kompetanseutvikling 
 jobbe aktivt for å frigjøre tid til ledelse gjennom å forbedre metodikken knyttet til 

møtehyppighet/lengde på møter  
 forbedre prosessen med å styre oppgaveflyten i Helse Nord IKT 

Rapporten tas også med i det videre arbeidet med OU-fase 5. 



Som et ledd i forbedringsarbeidet er det også igangsatt et lederutviklingsløp som skal sikre HN 
IKTs leveranseevne gjennom å bygge velfungerende, trygge, effektive, beslutningsdyktige og 
handlekraftige lederteam. 

 

Administrerende direktørs vurdering 

Administrerende direktør er godt fornøyd med at det er utarbeidet tiltaksplaner på seksjonsnivå 
og at disse treffer godt i forhold til funn i foretaksrapporten. Det er viktig at rapporten fra 
arbeidsmiljøkartlegging på arbeidsbelastning/arbeidspress har fokus i det videre 
forbedringsarbeidet i foretaket. 

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

 
Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

Vedlegg: 

1 ForBedring 2021 - HN IKT versjon 090321 

2 Rapport Fokusgruppeintervju HNIKT 2021 
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