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1 BAKGRUNN FOR KARTLEGGINGEN 

Helse Nord IKT (heretter kalt HNIKT) har gjennomført arbeidsmiljøundersøkelsen ForBedring 

2018-2021, hvor tema arbeidspress ble ansett som et område som trengte forbedring. Som 

en del av tiltak kontaktet HNIKT Hemis for bistand til å kartlegge hvor årsakene til opplevd 

arbeidspress kommer fra, samt for å foreslå tiltak som kan minimere opplevd arbeidspress. 

 

Mens tendensen for tilfredsheten med andre tema/spørsmål i arbeidsmiljøundersøkelsen har 

vært økende fra 2018 til 2021, har det for dette spørsmålet vært lite bevegelse. I så måte er 

det bra at dette er stabilt, men det er et ønske fra HNIKT at ansatte involveres i prosessen 

med å finne tiltak som kan øke tilfredsheten med dette punktet.  

Hemis foreslo for dette formålet intervju med fokusgrupper. Fokusgruppeintervjuene dreier 

seg om et hovedpunkt i arbeidsmiljøundersøkelsen, nemlig spørsmål 3.2 om 

arbeidsbelastning. Spørsmålet det er snakk om, dreier seg konkret om hvorvidt 

arbeidsbelastningen er passelig når det kommer til antall oppgaver, arbeidstempo eller krav 

til å gjøre flere ting samtidig.  

1.1 Formål:  

 

Fokusgruppeintervjuene har to formål:  

1) Å avdekke en eller flere årsaker til at spørsmålet om arbeidsbelastning ligger lavere enn de 

øvrige på tilfredshet (hvorvidt dette ligger i det psykososiale eller organisatoriske 

arbeidsmiljøet, evt. begge).  

2) Sekundært ønsker vi at fokusgruppene skal generere mulige idéer til tiltak som kan tenkes 

å øke tilfredsheten med arbeidsbelastning.   

Dermed er målet både å finne årsaker, samt idégenerering for å minimere utfordringen. 

Idéene kan variere fra organisering av oppgaver, til verktøy/teknologier som kan utvikles og 

implementeres for å gjøre arbeidshverdagen mindre belastende når det kommer til 

arbeidsbelastning.   
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Hemis har lagt følgende målsetting til grunn for denne skissen til arbeidsmiljøkartlegging:  

 

Gjennom en systematisk og spisset kartlegging rettet mot et utvalg medarbeidere ved HNIKT, 

skal undersøkelsen gi en oversikt over hva konkret som er utfordringene (i organisatorisk og 

psykososialt arbeidsmiljø) som fører til lav tilfredshet med arbeidspress i ForBedring. 

Rapporten foreslår tiltak som kan bidra til forbedring av opplevd arbeidspress og 

konsekvensene av dette.   

1.2 Kartleggingsmetode og gjennomføring 

 

Metoden som er benyttet er i sin helhet kvalitativ. Vi har benyttet oss av fokusgruppeintervju 

som er et semi-strukturert gruppeintervju hvor de involverte har hatt frihet til å forme 

samtalen og komme med egne innspill, men med en viss rettledning fra intervjuer.  

Samtalene hadde en varighet på om lag 2 timer. En representant fra Hemis deltok som 

fasilitator. Totalt 17 ansatte i ulike avdelinger, seksjoner og profesjoner har deltatt i 

undersøkelsen.  

 

De involverte er informert om at rapport meddeles til arbeidsgiver etter gjennomlesning og 

godkjenning av sitater.  

 

Deltakerne utgjør et tverrsnitt av den definerte målgruppen, og rapporten må dermed leses 

med det i mente at den er representativ for gruppen som rapporterer høy arbeidsbelastning.  

Målgruppen i denne sammenheng er definert som de avdelinger/seksjoner som har 

respondert på 65 % eller lavere i tilfredshet på det aktuelle spørsmålet i ForBedring 2021.  

Deltakere fra følgende seksjoner har deltatt: Digital arbeidsflate, Lokal støtte, SamKom, 

Diagnostisk støtte, Kurve og medikasjon, HR og administrasjon, Nettverk, Stab og EPJ.  
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1.3 Om metoden fokusgruppe-intervju 

 

 Fokusgrupper er en form for strukturert gruppeintervju, ledet av en moderator, og målet er 

å bringe frem deltakernes følelser, holdninger til og ideer om et utvalgt tema (her 

arbeidsbelastning). Fokusgruppeintervju har en uformell form, hvor deltakerne kan utveksle 

erfaringer (samt egne tema og innspill) og kommentere hverandres synspunkter. 

Moderatoren oppmuntrer til kollektiv tenking, rådslagning og utveksling av synspunkter, 

holdninger og følelser vedrørende temaet arbeidspress.  

Ved at deltakerne utveksler sine erfaringer kan man få fram mer informasjon enn ved å 

intervjue et og et gruppemedlem. Gruppedynamikken og samtalen som oppstår antas å 

generere en rikere skala av ideer og oppfatninger enn et personlig intervju.  

Innspill fra fokusgruppen blir brukt som beslutningsgrunnlag i forbindelse med å iverksette 

tiltak for å minimere opplevelsen av arbeidspress i HNIKT.  

1.4 Tidslinje for prosjektet:  

 

01.06.2021: Henvendelse fra HNKIKT 

02.06.2021: Tentativ plan oppsummert og tilsendt oppdragsgiver 

03.06.2021: Plan godkjent av oppdragsgiver med små anmerkninger/tillegg 

18.08.2021: Invitasjon til kvalitative intervjuer tilsendt deltakerne 

24-31.08 2021: Datainnsamling v/ intervju gjennomført 

12.09.2021: Rapport med identifisering av årsaker og anbefaling for tiltak oversendt 

fokusgruppene 

16.09.2021: Rapport med identifisering av årsaker og anbefaling for tiltak oversendt 

oppdragsgiver v/ Philippa Frances Jane Kristiansen og Hallvard Rørnes Solborg, HR 
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2 Funn 

I dette kapitlet vil de funn som er kommet frem under kartleggingen bli presentert. 

Presentasjonsrekkefølgen følger inndeling etter antatt størst årsaksforklaring, i synkende 

rekkefølge.  

 

Hemis har i intervjuene identifisert totalt (9) 10 faktorer som utgjør forklaring på opplevd 

arbeidspress. Disse ligger både i det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet.  

De identifiserte faktorene er systemer, oppgavetildeling, møtehyppighet/lederatferd, konflikt 

mellom prosjekt/drift, utfordring med å finne kompetanse internt, innleie/nyrekruttering, 

opplæring, medvirkning i omorganisering/endring/vekst, og forvaltningsorganer (og 

sikkerhet). 

 

Disse faktorene blir presentert og diskutert under pkt. 2.2 og det følgende. Tiltak foreslås der 

det er aktuelt og mulig. En oppsummering av tiltak og prioritering av disse etter antatt effekt 

finnes i kapittel 3.  

2.1 Generelt om arbeidsmiljø og trivsel: 

De intervjuede ble innledningsvis spurt om trivsel i arbeidsmiljøet generelt. 

Det fremkommer at flertallet trives godt til svært godt i arbeidsmiljøet og med 

arbeidsoppgavene overordnet sett. På en skala fra 1-10 angir de fleste en generell trivsel på 

mellom 7-9. Enkelte er nede på 5, dog virker flertallet til å trives godt som medarbeider i 

HNIKT.   

Dette er for øvrig en overordnet tilfredshet. Samtlige deltakere peker på at 

arbeidsbelastningen er med på å dra tilfredshet ned. Når vi snakker om arbeidsbelastning 

isolert sett er tilfredsheten en god del lavere. Det er også nevnt av enkelte i gruppene at 

arbeidsbelastningen har negative helsekonsekvenser på individnivå.  

 

 

 



Arbeidsmiljøkartlegging – HelseNord IKT – 2021 
______________________________________________________________________________________ 

 

7 

 

7 

2.2 Identifiserte faktorer som bidrar til økt arbeidsbelastning 

 

2.2.1 Systemer 

 

Den første og kanskje viktigste grunnen til opplevd belastning er det Hemis har valgt å kalle 

«system-jungel». Samtlige i fokusgruppene peker på at implementering av nye systemer 

skjer ofte. I seg selv er dette en god ting for en IKT-organisasjonen, og isolert sett ikke et 

problem. Utfordringen oppstår i skjæringspunktet mellom nye og gamle systemer. Det 

oppleves som at når man innfører et nytt system skal man i en (lang) periode vedlikeholde 

det gamle, til brukerne får opplæring og introduseres gradvis til det nye systemet.  

 

De intervjuede opplever at inn- og utfasing av systemer ikke fungerer optimalt. Det er mye 

innfasing, men lite utfasing. Man sitter da igjen med å måtte jobbe i to ulike systemer, noe 

som er ressurs- og tidkrevende. Det pekes på at innfasing er systematisk planlagt, men 

utfasing  ikke er systematisk på samme vis, samt at det påpekes en økt sikkerhetsrisiko ved å 

drifte systemer som gjør det samme. Det øker fra et arbeidsmiljøperspektiv også 

arbeidsbelastning.  

 

«Vi har ingen systematisk avhending … det er sikkerhetsmessig risiko og øker også 

arbeidsbelastning… vi får en større og større portefølje å forvalte….» 

 

Det kommer slik sett mange nye oppgaver inn, mens de gamle oppgavene består. Man står 

da i fare for å bli overbelastet.  

 

«I stedet for utfasing så drifter vi det i to år … vi har doble systemer, som gjør det samme» 

 

«Det er ikke livssyklus på prosjekter, systemer ...» 

 

Et tiltak i så måte er å kartlegge hvor mange systemer HNIKT har som oppfyller samme 

funksjon, for så å utfase eldre systemer som i praksis gjør det samme. Organisasjonen kan 

med fordel ha utfasing like systematisert som innfasing av systemer.  
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2.2.2 Oppgavetildeling og struktur 

 

Gruppen er samstemt omkring at måten man tildeler oppgaver på bidrar til opplevd økt 

arbeidspress. Det eksisterer en back-log eller verktøy, men dette brukes ikke systematisk.  

 

«Oppgavene kommer fra veldig mange kilder …» 

 

Det rapporteres at oppgavene kan komme fra mange ulike bestiller-kilder, som eksempelvis 

helseforetak, bruker i helseforetak, prosjekt, fra kolleger eller ledere internt, ad hoc 

forespørsler osv. Det virker ikke som det eksisterer et fast og omforent 

bestillings/prioriteringsverktøy der «alle oppgaver» sluses inn og deretter tildeles riktig 

instans.  

 

Dette betyr at arbeidshverdagen kan bli uforutsigbar og medarbeiderne opplever tap av 

kontroll. I samme åndedrag kan vi nevne rutiner/retningslinjer for bestilling: Det kan være 

både tidsbesparende og ressursbesparende å utarbeide en retningslinje for bestillinger - 

også internt.  

 

Det er utopisk å tro at kolleger aldri skal gå direkte til hverandre for hjelp, men en intern 

retningslinje for digital bestilling vil kunne minimere problemet og oppfordrer samtidig 

medarbeidere til å gå tjenestevei. Det er et høyt internt servicenivå i organisasjonen, hvilket 

er meget bra og et tegn på at man opplever god kollegial støtte, som er viktig for 

arbeidsmiljøet og helsen. Men det viser seg at det interne servicenivået for enkeltpersoner 

og enkeltseksjoner muligens bidrar til opplevd arbeidspress. Generelt er dette en risiko for 

særskilt de medarbeidere som har et høyt internt servicenivå og ofte sier ja. Utfordringen 

for disse er at det kan ha negative helsemessige konsekvenser, som stress-symptomer og 

utbrenthet som mulig konsekvens. Enkelte deltakere i fokusgruppene virker å være i 

risikosonen for dette.   
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2.2.3 Møtehyppighet/lederatferd 

 

En annen faktor påpekt under datainnsamlingen er at man opplever seg presset som følge 

av mangel på prioritering. Dersom man er presset på tid, ser man ofte til nærmeste leder for 

prioritering. Majoriteten opplever seg alene med å skulle prioritere oppgavene sine. Det 

mangler instruks om hva som er viktig, når. Dette omhandler en faktor ekvivalent til sosial 

støtte fra leder, en faktor både forskning og erfaring påpeker som viktig for opplevelsen av 

et godt arbeidsmiljø og for helsen vår.  

 

Dette betyr at sosial støtte fra leder er en beskyttende faktor for opplevd stress/belastning. 

Dersom medarbeidere opplever seg støttet av leder kan det virke preventivt. Vi må påpeke 

at de intervjuede opplever at ledere har mye å gjøre og er presset på tid. Det er et uttrykk 

for forståelse for leders situasjon. HNIKT fremstår som en møteintensiv organisasjon, der 

mange ledere ofte er opptatt i møter. Ledere bør nøye vurdere om deres tilstedeværelse i 

møter er påkrevd og om lengden på møtene drar ut slik at tiden de skulle brukt på sine 

medarbeidere blir oppspist. Å ha arbeidsgiveransvar er en krevende oppgave og som leder 

med personalansvar bør man etterstrebe å ha tid nok til sine medarbeidere. Jo større 

seksjon/avdeling, desto større krav til tilstedeværelse og veiledning.  

 

Det er videre en utfordring at man kan få motstridende forespørsler fra ulike ledere i 

eksempelvis prosjekt/drift (se kap. 2.2.4), og at de blir alene med prioriteringen, da ledere 

viser til at medarbeidere selv må prioritere tiden sin. Da vil medarbeiderne mangle retning 

og dette kan føre til at belastningen blir for stor. Det er svært viktig at ledere er bevisst sitt 

personalansvar. Når medarbeiderne kommer med en bekymring om at de er presset på tid, 

må nærmeste leder gi støtte og bistå med klare råd angående prioritering eller veilede 

ansatte til å forstå hvilket nivå på leveranser som anses godt nok. Dersom det er 

forespørsler som havner i konflikt med hverandre fra to ulike ledere, må disse lederne 

snakke sammen og bli enige om prioritering seg imellom for at ikke medarbeiderne skal føle 

seg presset mellom to ulike ledere med like mye formell makt i organisasjonen.  
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Dette fører oss direkte inn på et annet område som er identifisert av gruppen som en 

utfordring når det kommer til opplevd arbeidspress.  

2.2.4 Konflikt mellom prosjekt/drift 

 

En annen identifisert faktor som påpekes av gruppen er en opplevd konflikt mellom 

prosjektoppgaver og driftsoppgaver. Her etterlyses prioriteringsstøtte.   

 

Mange medarbeidere opplever at de spises opp av for mange oppgaver og lite tid, når de 

både er satt i prosjekt og samtidig skal drifte systemer. Eksempelvis kan det være at man 

har 100 % stilling innen IT-drift. Så blir man på bakgrunn av kompetanse med i et prosjekt 

som tar 30 % av tiden. Oppgavene omkring IT-drift blir ikke færre av den grunnen – de 

bygger seg opp til man er tilbake. Dermed oppleves det som at det forventes at man skal 

jobbe 130 % stilling i perioder.  

 

«… føles som man har 8-10 deltidsstillinger som ikke er definert …» 

 

En annen frustrasjon er at det å «smøres tynt utover» gjør at man ikke får konsentrert seg 

om oppgaver som krever et visst konsentrasjonsnivå – dette oppleves å gå ut over kvaliteten 

på det man leverer. Det føles som man kun brannslukker, i stedet for å utvikle seg i noe 

kvalitativt og blir god på noe.   

 

«Alle skal gjøre alt, men blir ikke god på noe …» 

 

Det er på ingen måte farlig å jobbe periodevis mye, men nøkkelordet i så måte er 

periodevis. Det virker til at HNIKT med fordel kritisk kan gjennomgå ressursene internt. Blir 

man satt, som eksempelet over tilsier, i 30 % prosjekt, bør denne medarbeider «frikjøpes» 

30 % driftsoppgaver for at denne ikke skal oppleve arbeidspresset uoverkommelig. Dette 

krever at man er på pulsen ressursmessig og dette er en tydelig lederoppgave.  

 

«Prosjekter skaper de store bølgene…» 
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2.2.5 Utfordring med å finne intern kompetanse 

 

Det oppleves som tidkrevende for medarbeiderne å spore opp riktig kompetanse. Det er 

påpekt tidligere at organisasjonen har vokst og dermed også kompleksiteten i kompetanse 

og menneskelige ressurser.  

 

Det er et høyt internt servicenivå og det fremstår som at kolleger bruker mye tid på å hjelpe 

hverandre. Dette i seg selv er svært bra og vitner om et generelt godt miljø med høy grad av 

støtte fra kolleger. Dog dukker det opp et synspunkt og en potensiell risiko her ved at 

organisasjonen skaper flere oppgaver til organisasjonen, og dernest om dette kan løses på 

en bedre måte.  

 

Dersom organisasjonen gjør en enkel kompetansekartlegging som gjøres tilgjengelig på 

intranett eller lignende sted (med god søkefunksjonalitet) kan det tenkes å minimere 

belastning med at saker blir liggende uløst eller tar lengre tid. Kartleggingen trenger ikke 

inneholde annet enn navn, tittel, seksjon/avdeling og kjernekompetanse (verktøy, 

ansvarsområder). Dette kan også kobles opp mot bestillingsportalen/fordeling av oppgaver. 

 

2.2.6 Innleie av ressurser vs. kompetanse internt i HNIKT 

 

Av gruppen er det påpekt at flere funksjoner skal automatiseres. Dette oppleves positivt. 

Samtidig mangler man ressurser, så man bruker hverandre. Det stopper opp grunnet 

ressursmangel, som igjen påvirker mange andre, slik at det blir en kjedereaksjon. Det 

påpekes at HNIKT blir avhengig av innleie for å få unna arbeidsmengden, samtidig som 

korttidsinnleie kan være utfordrende.  

 

Korttidsinnleie er på ingen måte feil, men dersom innleie av kompetanse utfører oppgaver 

HNIKT helst skulle hatt innomhus kompetanse til selv, er det viktig å være klar over at denne 

kompetansen forsvinner når innleide ressurser forlater. Det er i tillegg også krevende for 

arbeidsmiljøet med utstrakt bruk av innleie/midlertidighet.  
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Å få nye kolleger som skal innlemmes i miljøet krever mer av erfarne med kjennskap til 

organisasjonen og deres tilgjengelighet. Dermed brukes tiden deres til mottak og opplæring 

av nye medarbeidere i stedet for kjerneoppgaver, uten at det blir mindre av sistnevnte.   

2.2.7 Opplæring 

 

På grunn av hurtige endringer og høy arbeidsbelastning har det vært stort tilfang av 

nyrekrutteringer til organisasjonen. Etter gruppenes mening øker det med 10 – 15 % årlig.  

De intervjuede setter selvsagt pris på tilføringen av nye ressurser der det er et behov. De 

etterlyser samtidig en opplæringsplan. Det uttrykkes bekymring for turn-over: at ansatte 

slutter etter kort tid fordi de hurtig sluses inn i produksjon og skal virke selvstendig, kanskje 

før de er klare for det. Å føle seg alene om ting er identifisert som en risikofaktor i 

arbeidsmiljøet av Stami (Statens Arbeidsmiljøinsitutt) og Arbeidstilsynet, og også i lovverket. 

At Covid-19 har ført til utstrakt bruk av hjemmekontor, er i så måte en tilleggsfaktor.  

 

Tiltak for å bøte på dette er at organisasjonen har en overordnet opplæringsplan og 

definerer hvilke teknologier/systemer hver enkelt avdeling/seksjon skal håndtere og, når det 

er forventet at nye ansatte skal beherske dem på et høvelig selvstendig nivå. En slik plan er 

antatt å eksistere allerede, men det er forskjell på teori og praksis. Likevel er planen i seg 

selv med på å skape forutsigbarhet og kontroll.  

 

Et annet aspekt ved nyansettelser er som nevnt over i kap. 2.2.6, at det må settes av tid hos 

medarbeidere til å lære opp nye, eksempelvis en fast mentor/ressurs som er ansvarlig for en 

til to nyansattes onboarding/introduksjon til arbeidsplassen- og oppgavene. Det betyr at 

produksjonen til den som er ansvarlig må antas å minke en periode. Dette bør tas høyde for 

i opplæringsøyemed.  

Hurtig vekst øker sjansen for at arbeidssituasjonen oppleves kaotisk og udefinert. Det 

kommer også frem blant gruppen.  

De etterlyser å settes i stand til å ta ansvaret for det de har ansvar for, samtidig som mange 

ikke vet nøyaktig hva man har ansvar for – en ansvars/oppgavedefinisjon etterlyses.  
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2.2.8 Medvirkning i prosesser: strategisk, organisatorisk 

 

HNIKT har vokst hurtig de siste årene. Det er gruppen klar over at er krevende. Det har også 

vært en god del organisasjonsendringer. At man må endres for å være i takt med samfunnet 

er påkrevd, og hurtigheten samfunnet endres i stiller krav til at organisasjoner også evner å 

snu seg raskt.  

 

Vi vet fra forskning og erfaring at organisasjonsendringer kan føre til en følelse av tap av 

kontroll, mindre forutsigbarhet og lavere mestringsfølelse, som igjen kan gå ut over både 

prestasjon og trivsel. Det kan også tenkes at man opplever større arbeidspress som følge av 

det nevnte.  Elementer som virker beskyttende i endringsprosesser er informasjon og 

medvirkning. Kort sagt: hva, hvorfor og hvordan. Hva skal endres, hvorfor skal vi endre det, 

hvordan påvirker det deg som medarbeider. Og kanskje viktigst av alt: inviter de som 

påvirkes av de aktuelle endringer til å delta i prosessen før, underveis og etter endringen i 

evalueringsfasen.  

 

Gruppen opplever i stor grad uforutsigbarhet og at de må snu seg raskt. Dette bidrar trolig 

inn på opplevelsen av høy arbeidsbelastning. Endringer bærer med seg kimen av tap av 

kontroll, endring av kultur, teknologi, systemer, prosesser med mer.  

 

«Organisasjonen har vokst og kompleksiteten har økt … det gjør noe med organisasjonen …» 

 

Det var før antatt at vi ble mer endringsrobuste over tid, men nyere forskning viser at dette 

ikke nødvendigvis er sant. I et nyere forskningsprosjekt kan man se at endringer kan være 

synlig hos både individ og organisasjon så lenge som to år etter at endringen trådte i kraft. 

Dermed er et tiltak organisatorisk å anpasse at flere endringer ikke kommer samtidig, samt 

at de kommer når organisasjonen ellers har en (så) rolig (som mulig) periode.  

 

Det er også viktig at HNIKT involverer representanter fra de berørte av endringen fra starten 

av. Involvering skjer tradisjonelt gjennom tillitsvalgte, verneombud og AMU 

(Arbeidsmiljøutvalg). Da bør man i så tilfelle sikre at disse representanter/organer er på 
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pulsen og både informerer og lytter til organisasjonen, de dem representerer. Et annet 

alternativ for involvering er at seksjon(er)/avdeling(er) berørt av endringen involveres med 

en representant i endringens startfase og planlegging av endringen. De som beslutter er 

sjeldent dem som gjennomfører – da er det desto viktigere at de som er operative kommer 

med sine innspill.  

2.2.9 Organisering av forvaltningsorganer  

 

Hemis tar dette innspillet med, da det er påpekt av begge fokusgruppene og presentert som 

en betydelig utfordring. Dog er dette mer komplekst og kanskje utenfor HNIKTs kontroll å få 

gjort noe med på kort sikt.  

 

Gruppene uttrykker frustrasjon over måten forvaltningsorganer er organisert på og at disse 

eksisterer som fristilte organer utenfor HNIKTs organisasjon.  

Det kommer frem at prosjektet med forvaltningsorgan, sett fra gruppens ståsted, var et 

pilotprosjekt som skulle evalueres. Men de vet ikke om dette er gjort, og etter deres mening 

fungerer det ikke optimalt. Det eksisterer ikke noen prosedyre eller mandat for hva et slikt 

forvaltningsorgan skal være, slik at det blir opp til organet selv om definere. Dermed fungerer 

hvert organ på ulikt vis som en fristilt og uoversiktlig masse.  

Det påpekes som en utfordring at slike organer ikke er underlagt HNIKTs organisering, og at 

utfordringen har økt med vekst av HNIKT.  

 

Etter gruppens mening bør forvaltning/funksjonalitet innlemmes i HNIKT av ulike årsaker. 

Først og fremst av hensyn til kontroll over helheten, dernest at dette fører til større 

forståelse på totaliteten og HNIKT dermed får større kompetanse og ekspertrolle innenfor 

IKT i helseforetak i landsdelen.  

 

HNIKTs mandat er ansvar for drift, forvaltning og utvikling av felles IKT-systemer for alle 

sykehusene i Helse Nord. Det virker etter gruppenes oppfatning som forvaltningsdelen er på 

utsiden av dette, mens de mener det i praksis bør være på innsiden av HNIKT.  
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2.2.10 Sikkerhet 

 

De to gruppene snakker en del om at oppgaver tilknyttet sikkerhet tar mer tid enn før, da det 

er kommet økte krav til kvalitet og sikkerhet. Dette fører med seg noen ekstra oppgaver og 

høyere krav til kvalitet på arbeidet.  

 

HNIKT kan vurdere om det er satt av nok tid til sikkerhetsarbeid/kvalitet hos den enkelte. 

Samt om de økte kravene til sikkerhet er tatt høyde for i ressursplanlegging, og i så fall hvor 

store ressurser per stiling skal ha øremerket sikkerhets/kvalitetsarbeid.  
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3 Oppsummering og tiltak 

Arbeidslivet er ikke friksjonsfritt. Når ulike personligheter samles omkring felles mål, skal man 

ikke forvente at det foregår uten ulempe og med kun motivasjon, engasjement og vellyst hver 

eneste dag. Blir det derimot dårlig over tid, med systematisk rapportering av utfordringer, 

som i dette tilfellet utfordringer med arbeidsbelastning, skal vi agere. Periodevis kan vi både 

tillate og tåle høyt arbeidsbelastning, men nøkkelordet i så måte er periodevis.   

 

Arbeidsmiljøloven bestemmer at arbeidsmiljøet ikke bare skal være fritt for risiko og uhelse, 

det skal sågar være helsefremmende. Dette betyr imidlertid ikke at det skal være fritt for 

verken arbeidspress eller belastninger på annen måte. Så lenge der er beskyttende faktorer i 

arbeidsmiljøet kan man tåle dette. Beskyttende faktorer kan være både fysiske, psykososiale 

og organisatoriske så som henholdsvis tilpasset kontorutstyr, godt ytringsklima/støtte leder, 

og gode verktøy for å håndtere oppgaver.   

 

For HNIKTs del er det tema arbeidsbelastning som skiller seg ut fra øvrige parametere i 

arbeidsmiljøundersøkelsen. I den anledning har de seksjoner/avdelinger som har rapportert 

lavest på tilfredshet med arbeidspress deltatt i fokusgruppe der samtalene danner grunnlag 

for denne rapporten. Det er viktig at rapporten leses med dette i mente. Den er som sådan 

ikke representativ for hele organisasjonen, men kun for dem som påvirkes mest negativ av 

arbeidsbelastningen.  

 

Rapporten identifiserer (10) 9 ulike faktorer hvor arbeidsbelastningen ser ut til å komme fra: 

systemer, oppgavetildeling, møtehyppighet/lederatferd, konflikt mellom prosjekt/drift, 

utfordring med å finne kompetanse internt, innleie/nyrekruttering, opplæring, medvirkning i 

omorganisering/endring/vekst, og forvaltningsorganer, sikkerhet. Sistnevnte er et tema som 

inngår i samtlige andre tema.  

 

Samtlige, kanskje med unntak av nest siste område, kan på kort og mellomlang sikt forbedres 

ved å gjøre organisatoriske og psykososiale tiltak. Tiltakene er kort oppsummert under hver 

overskrift og vi vil her gjengi dem, samt rangere dem etter antatt effekt:  
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1. Systemer: Utfasing av duplikater i stedet for dobbel drift over lange periode - stor 

effekt, mellomlang sikt 

2. Oppgavetildeling: Utforme og vedta offisielt oppgaveflytverktøy for de berørte 

seksjonene – stor effekt, mellomlang sikt 

3. Møtehyppighet/lederatferd: få ned varighet/hyppighet på møter for leder slik at leder 

skal være en større ressurs for medarbeideres arbeid med prioritering av oppgaver – 

stor effekt, kort sikt 

4. Konflikt mellom prosjekt/drift: Definere ressurser som kreves i hvilke prosjekt, sørge 

for at ledere i prosjekt og drift samsnakker om prioritering av ressurser, ledere 

veileder og støtter medarbeidere i besluttet prioritering, sørger for at driftsoppgaver 

ikke blir hengende over enkeltmedarbeidere når de er «frikjøpt» til prosjekt, stor 

effekt, kort sikt 

5. Intern kompetansekartlegging: Kartlegge fag/systemkompetanse internt, og 

utarbeide verktøy/database for søk av kompetanse/medarbeidere - medium effekt, 

mellomlang sikt 

6. Innleie av ressurser: Intern strategisk vurdering av om HNIKT leier inn ressurser når 

man egentlig har behov for permanente ressurser - medium effekt, mellomlang sikt 

7. Opplæring: Forsøke å i større grad systematisere opplæringen med et opplegg alle skal 

gjennom. Sette krav til produksjon lavere i opplæringsøyemed for å sikre at krav til 

produksjon hos de som utfører opplæring også reduseres i en periode- medium effekt, 

lang sikt 

8. Medvirkning i prosesser/endringer: Sørge for at planer om- og iverksetting av 

endringer er kjent for de berørte en god stund før de implementeres. Man kan gjerne 

involvere bredt med informasjon -ikke kun begrenset til tillitsvalgt, verneombud, AMU 

etc. - medium effekt, medium sikt 

9. Organisering av forvaltningsorganer: vurderes å være utenfor HNIKTs kontroll, men 

gruppene melder at disse organene helst skulle vært en del av HNIKT og at 

grenseovergangene for enkelte organer er i gråsone ift. hva som er HNIKTs oppgaver 

(drift og forvaltning av systemer i helseforetak).  

10. Sikkerhet: Dette er et tema som er overskridende. Økte krav til sikkerhet fører med 

seg en del ekstra arbeidsoppgaver eller økt krav til kvalitet. HNIKT kan vurdere om det 
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er satt av nok tid til sikkerhetsarbeid/kvalitet hos den enkelte og om de økte kravene 

til sikkerhet er tatt høyde for i ressursplanlegging – medium effekt, lang sikt 

 

Hemis oppfordrer til at en eller flere representanter i fokusgruppene er med på prosessen når 

beslutning om tiltak skal gjøres, og at representanten(e) tar del i gjennomføring av 

beslutningene.  

 

3.1.1 Generelle råd/betraktninger:  

 

Det er ikke uvanlig at det tar lang tid før belastninger gir seg utslag i helseeffekter. Det kan 

tenkes at HNIKT må være forberedt på at det kan komme en fase der belastningene kan gi 

seg utslag i sykefravær. Som regel opplever mennesker mer utslag i negative helseeffekter i 

etterkant av belastninger. Det er også uttalt fra enkeltmedlemmer i fokusgruppene at det 

allerede har negative helseeffekter.  I tillegg har muligens Covid19 forsterket opplevd 

arbeidsbelastning/stress, uten at vi med sikkerhet kan fastslå det.  

3.1.2 Avslutning 

 

Oppramsing av tiltak under kapittel 3, samt prioritering og vurdering av effekt av disse er 

basert på data fra samtalene i fokusgruppene isolert sett og ikke ut fra total kjennskap til hele 

organisasjonen HNIKT som sådan. Tiltak kan forkastes dersom de ikke er aktuelle eller 

vurderes som urealiserbare. 

 

Øvrige tiltak fra HNIKTs side kan vurderes på generelt grunnlag ut fra rapportens funn. 

Virkemidler og tiltak som tas i bruk kan med fordel diskuteres med de berørte. Hemis kan 

bistå oppdragsgiver i prosessen hvis ønskelig.  

 

Hemis AS 

16.09.2021 

Anne G A Haug  
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