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36/22 31.05.2022 Styret Helse Nord IKT HF 

Forbedringsundersøkelsen 2022 Helse Nord IKT - Resultat 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:  

Styret i Helse Nord IKT HF tar resultatet fra medarbeiderundersøkelsen «Forbedring 2022 
Helse Nord IKT» 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 2022 undersøkelsen ForBedring for medarbeidere 
og ledere. Dette er en samordnet undersøkelse av pasientsikkerhet, HMS og arbeidsmiljø. 
 
Det viktigste med ForBedring er at alle medarbeidere skal få delta i, og forbedre vårt arbeid 
med arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS. Gjennom forbedringsarbeidet utarbeides det 
handlingsplaner med tiltak. Handlingsplanene skal rapporteres til HR som fremlegger disse i 
AMU, Ledergruppa og Styre.  

 

HR vil i 2022 ha et forsterket fokus på tiltaksplanene. Det vil jobbes med Helse Nord sin egen 
«verktøykasse» med veiledning, metoder og tips for hvordan drive forbedring i egen enhet. 

Alle ledere har fått tilbud om veiledning og rådgivning i forbindelse med etterarbeidet av 
medarbeiderundersøkelsen. 

 

Til enheter der det er større utfordringer vil HR i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten tilby 
mer prosessorientert støtte slik at de blir i stand starte opp et forbedringsarbeid til å etablere 
handlingsplaner. 

 

 

 

  Arkivreferanse: 2022/243-1 
Saksbehandler: Hallvard Rørnes Solborg 

36



 
Overordnet plan – Forbedring 2022 

 

• Foretaksrapporter: 09.03.22 
• Lederrapporter: 21.03.22 
• Leder presenterer rapporter innen utgangen av uke 16 
• Handlingsplaner utarbeidet innen utgangen av uke 22 
• Handlingsplaner til AMU og Styret innen utgangen av uke 23  

 

 
Resultatet presenteres i denne saken i en aggregert rapport for Helseforetaket, som inkluderer 
både medarbeider- og lederrapporten. Her slås medarbeiderrapporten med rapporten for 
ledere.  

 
Rapporten 

 
ForBedringsundersøkelsen er godt innarbeidet i Helse Nord IKT og har høyest deltakelse 
på undersøkelsen i Helse Nord. For årets undersøkelse har 323 ansatte av 348 mulige 
besvart undersøkelsen, noe som gir en svært god svarprosent på 92,8% som er en 
ytterligere forbedring fra 2021. Dette gir et godt utgangspunkt for tiltaksarbeidet som skal 
iverksettes i etterkant. 
 
I 2021 var resultat betydelig forbedret fra tidligere år, og det er gledelig å se at den 
positive utviklingen holder seg også i 2022.  
Medarbeidere og ledere har høyt engasjement, høy motivasjon og stor 
arbeidsglede. Videre er medarbeidere og ledere stolt av Helse Nord IKT som arbeidsplass , 
og opplever godt sosialt samspill med stor takhøyde for faglige diskusjoner og utvikling.  
 
Det psykososiale arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke avdekket forekomster av vold og 
trusler i undersøkelsen. Medarbeiderne og lederne er godt fornøyd med sin leder.  
Helse Nord 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. I tillegg kan det at de 
fleste medarbeiderne og ledere også har mulighet for å jobbe hjemmefra ved behov, ha en 
positiv innvirkning på det fysiske miljøet. 
 
Mange medarbeidere og ledere opplever imidlertid fortsatt høy arbeidsbelastning. Som et 
tiltak etter undersøkelsen i 2021 ble bedriftshelsetjenesten koblet på for å kartlegge hvor 
årsakene til opplevd arbeidspress kom fra, samt for å foreslå tiltak som kan minimere 
opplevd arbeidspress. Rapporten fra Hemis ble behandlet i IDF-møte, ledergruppen og i 
AMU, der det besluttet å ha et spesielt fokus på følgende:  
 

• 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  
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Det er iverksatt tiltak på de fleste områdene listet ovenfor. Strategisk kompetanseplan ble 
vedtatt i ledergruppen i mars og skal nå implementeres i organisasjonen, og det er også 
påbegynt et arbeid i forhold til møteaktivitet/-hyppighet. 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. 
 
Medarbeidernes involvering i tiltaksarbeidet er betydelig forbedret for 2022. Vi ser at det 
strukturerte arbeidet med tiltaksarbeidet etter undersøkelsen gir en positiv endring.  
 
Rapportene på seksjonsnivå viser at det er forskjeller på hvordan medarbeidere opplever 
både engasjement, arbeidspress, fysisk arbeidsmiljø mv. Dette følges videre opp i 
tiltaksarbeidet i den enkelte seksjon. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oppfølging 
 

Det er viktig for Helse Nord IKT at man kommer raskt i gang med etterarbeidet på seksjonene. 
Presentasjon av rapport og tiltaksplan må komme raskt på plass slik at man kan bruke tiden på 

Ved 323 svar, skal det være 4 poeng 
endring for å kunne definere 
resultatet som en betydelig endring
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det viktige forbedringsarbeidet. Det er etablert en mal i Confluence som skal sikre at tiltak blir 
skriftliggjort og tilgjengeliggjort for de ansatte  

 

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

 

Arbeidsbelastning for både ledere og medarbeidere oppleves fremdeles som svært 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. 
 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

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

 

Vedlegg: 

1 ForBedring 2022 - Foretaksrapport 

2 ForBedring 2022 - Foretaksrapport  - Medarbeidere 

3 ForBedring 2022 - Foretaksrapport  - Ledere 
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