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ForBedring 2019 – overordnet rapport for Sunnaas sykehus HF 

 
 
Forslag til vedtak 
 
1. Styret tar overordnet rapport ForBedring 2019 til orientering 
2. Styret ber administrerende direktør sørge for at oppfølgingsarbeidet etter ForBedring 

gjennomføres på enhetsnivå i foretaket etter gjeldende retningslinjer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesodden, 27.05.19 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 
Resultatene fra ForBedring skal brukes til lokalt forbedringsarbeid av 
pasientsikkerhetskultur, arbeidsmiljø og helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Sunnaas sykehus har på overordnet nivå høy svarprosent og gjennomgående høye skår i 
ForBedring 2019. Alle underliggende avdelinger/enheter har en svarprosent på 70 % eller 
høyere, noe som gir et godt utgangspunkt for det lokale forbedringsarbeidet. Alle 
avdelinger/enheter skal utarbeide egen tiltaksplan innen utgangen av uke 23/2019. 
  
 

2. Faktabeskrivelse 
 
ForBedring er en samordning av medarbeiderundersøkelsen, helse-, miljø- og 
sikkerhetskartlegging (HMS), samt pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. Undersøkelsen er 
nasjonal og gjennomføres i alle helseforetak. Helseforetakene i Helse Sør Øst gjennomfører 
undesøkelsen i februar-april. Gjennomføringsperioden for Sunnaas sykehus har vært 6. 
februar – 6. mars 2019.  
 
Resultatene fra ForBedring skal brukes til lokalt forbedringsarbeid av pasientsikkerhets-
kultur, arbeidsmiljø og HMS. Resultatene er en av flere datakilder til det systematiske 
arbeidet med å redusere risiko for uønskede hendelser i pasientbehandling og arbeidsmiljø. 
 
Undersøkelsen ble sendt alle ansatte med 1 % stilling eller mer. Ansatte i ulønnet permisjon 
og som har vært sykemeldt i over et år, deltar ikke i undersøkelsen. Timelønnede og 
ekstravakter deltar heller ikke. For å sikre anonymitet må det være minst fem ansatte som 
har svart per enhet/avdeling for å generere rapport.  
 
Deltakelse i undersøkelsen  
Totalt er foretakets svarprosent 91 % på årets undersøkelse, og det er 514 medarbeidere 
som har svart. Ved svarprosent på 70 % eller mer per enhet/avdeling, er resultatene 
representative for medarbeidernes synspunkter. Ved svarprosent under 70 % er det usikkert 
om resultatene er representative. Alle avdelinger/enheter har svarprosent over 70 % med 
unntak av Forskning som har 68 %.  
 
Hovedresultat pr. temaområde  
Under oppsummeres hovedresultatene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for 
sykehuset. Resultatene vises på en skala fra 0 - 100 der 0 regnes som minst ønskelig/mest 
belastende og 100 regnes som minst belastende/mest ønskelig. Kolonnen «Skår>=75» viser 
hvor mange prosent av de ansatte som har svart «Litt enig» eller «Helt enig». Kolonnen 
«Referanse» viser helseregionens resultat i 2018. Grønn skrift og overstrek viser at enheten 
er blant de med 15 % høyest skår sett i forhold til resultatene for Helse Sør Øst i 2018.  
 
På aggregert nivå har foretaket gjennomgående gode resultater, og det skåres likt eller litt 
bedre på alle temaområdene sett i forhold til 2018. På spørsmålet «topplederes rolle i 
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pasientsikkerhetsarbeidet» er foretaket blant de med 15 % høyest skår sammenlignet med 
referansen i 2018. Når det gjelder temaområdene «Arbeidsforhold» og «Psykososialt 
arbeidsmiljø» kan ikke disse sammenlignes med fjoråret fordi spørsmålene er endret. 
 

 

 
 
Oppfølging og videre arbeid 
Alle organisatoriske enheter skal følge opp resultatene i egen enhet/avdeling i henhold til  
gjeldende rutiner. Enheter/avdelinger som ikke har fått egen rapport skal benytte rapport på 
nivå over.  De ansatte i enhetene/avdelingene skal medvirke i oppfølgingsarbeidet.  Alle 
enheter skal utarbeide egen tiltaksplan innen utgangen av uke 23/2019. 
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