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Sak 45/19 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 
 
1. Persontilpasset medisin (Hilde Nilsen) 
2. Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis i akuttmottaket (Eirik Pettersen) 
3. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2019 
4. Tilsyn og revisjoner 
 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Implementering av persontilpasset medisin (Hilde Nilsen) 
Implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten er et uttalt nasjonalt mål, og 
helseministeren ga i sin sykehustale foretakene i oppdrag å innføre dette. Med 
persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset 
biologiske forhold hos den enkelte. I praksis vil persontilpasset medisin i denne 
sammenhengen innebære at man utfører detaljert analyse av mutasjoner (genforandringer) 
og benytter dette til å ta beslutninger om behandlingen. 

I onkologien er dette mest modent, og vil innebære at man analyserer mutasjoner i flere 
kreftrelaterte gener samtidig ved hjelp av neste generasjons sekvensering (NGS). Genetisk 
testing kan identifisere hvilke kreftmedisiner den enkelte pasient kan ha nytte av og hvilke 
pasienter som kan ha nytte av immunterapi. Fra et faglig ståsted synes dette å være den 
mest fornuftige veien å gå. Det vil også være en forventning fra pasienter og pårørende at 
nye metoder benyttes, og at persontilpasset medisin blir standardbehandling ved norske 
sykehus.  

Akershus universitetssykehus må være med på denne utviklingen for å kunne gi mest mulig 
målrettet behandling til pasientene. Implementering av NGS-diagnostikk vil også gi økte 
muligheter for å inkludere pasienter i studier og å forske på pasientmateriale. Lokal 
kompetanse innen dette feltet vil stå sentralt i den videre utviklingen av fagene onkologi, 
patologi og molekylær biologi, og kliniske studier er i økende grad rettet mot spesifikke 
genforandringer. Slike studier pågår på Akershus universitetssykehus allerede i dag.  
 
Avdelingene for patologi, tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB) og 
EpiGen samarbeider om å bygge opp infrastruktur og samhandlingsmønstre med mål om å 
implementere persontilpasset medisin i diagnostikk av pasienter på Akershus 
universitetssykehus.  
 
Gjennom godt samarbeid med Universitetet i Oslo og Helse Sør-Østs kjernefasilitet for 
bioinformatikk, samt Norsk kreftgenomsekvenseringskonsortium, har EpiGen bygd opp lokal 
kompetanse på grunnleggende dataanalyse og kvalitetskontroll. EpiGen har fått tildelt 
infrastrukturmidler fra Universitetet i Oslo til å bygge opp en dataanalyseplattform med alle 
funksjonalitetene som er nødvendig for kreftgenomsekvensering. Denne vil tas i bruk på 
Akershus universitetssykehus i løpet av 2019. Videre strategi og fremdriftsplan for 
implementering av persontilpasset medisin vil presenteres i møtet. 
 
 
2. Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis i akuttmottaket (Eirik Pettersen) 
Våren 2017 startet akuttmottaket opp arbeid med å identifisere pasienter med sepsis 
(blodforgiftning/alvorlig infeksjon) og å gi dem behandling med antibiotika så tidlig som mulig, 
og helst innen en time etter ankomst. Arbeidet kom i gang etter et landsomfattende tilsyn. 
Samtidig inviterte Pasientsikkerhetsprogrammet landets akuttmottak til å delta i et nasjonalt 
læringsnettverk for å redusere dødeligheten av sepsis.  

Sepsis er en livstruende tilstand som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader 
eget vev og organer. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer, og tilstanden kan utvikle 
seg til septisk sjokk. Ved forsinket eller mangelfull behandling kan tilstanden ha dødelig utfall. 
Kartlegging av pasienters vitale funksjoner er viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig. 
Rask og målrettet behandling er avgjørende. Forsinket oppstart av adekvat behandling ved 
sepsis øker dødeligheten.  

I løpet av de to årene som har gått har akuttmottakene forbedret prosessene sine 
fortløpende. Arbeidet med oppfølging av sepsistilsynet er samordnet med arbeidsgruppen i 
Pasientsikkerhetsprogrammets læringsnettverk. Ny metode for å identifisere pasienter med 
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mulig sepsis er innført, leger blir hasteutkalt ved mistanke om sepsis og tid fra ankomst til 
antibiotika er gitt er redusert.  

Med bistand fra analyseavdelingen har akuttmottaket har også fått utviklet elektronisk 
verktøy som gjøre det mulig for å følge med på disse prosessene. Siste rapport til 
Fylkesmannen om status i arbeidet med oppfølging av avvik i sepsistilsynet ble levert mars 
2019. Akuttmottakets egen vurdering var da at avviket kunne lukkes. Fylkesmannens 
vurdering av saken er foreløpig ikke mottatt. 
 
 
3. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2019 
Hovedtrekkene fra ForBedring 2019 er at det på foretaksnivå er en tilnærmet lik eller positiv 
utvikling på alle temaområdene som er statistisk sammenlignbare fra 2018-rapporten.  
 
I år hadde Helse Sør-Øst særlig fokus på temaet «arbeidsforhold». Temaet belyser 
arbeidsmengde, tempo, samt tilgjengelige ressurser og hjelpemidler. Tallene for 2019 kan 
ikke statistisk direkte sammenlignes med resultatene fra 2018, da spørsmålsstillingen er 
endret. Det gjøres samtidig oppmerksom på at innholdet likefult er sammenlignbart. Det er 
viktig å merke seg at det også er en forbedring av resultatene i 2019 på temaområde 
«arbeidsforhold». Samtidig er det et av områdene det er lavest skår på.  
 
De 13 enhetene som var blant de 7,5 % med lavest skår på området «arbeidsforhold» i 
2019, var også var blant de 7,5 % med lavest skår i 2018. Enhetene er fordelt på tre 
divisjoner/klinikker. Alle enheter, med ett unntak, har likevel hatt en forbedring i resultatet fra 
2018. 
 
Alle enheter skal etablere handlingsplaner innen 30.06. hvor det skal fremkomme både 
bevarings- og forbedringspunkter. Tiltakene vil naturlig variere, i og med at det på enhetsnivå 
er store variasjoner i resultatene. 
  
Temaområdet «Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet» er det området som har hatt 
størst forbedring sammenlignet med 2018. 
 
 
4. Tilsyn og revisjoner 
Arbeidstilsynet 
• Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med etterlevelse av krav i arbeidsmiljøloven, med 

fokus på forebygging av vold og trusler, ved akuttpsykiatrisk avdeling og seksjon IR døgn 
den 6. og 23. mai 2019. Rapport er foreløpig ikke mottatt. 

 
• Det er mottatt vedtak om pålegg etter gjennomført tilsyn med etterlevelse av krav i 

arbeidsmiljøloven, med fokus på forebygging av vold og trusler, ved spesialpsykiatrisk 
avdeling den 9. april 2019. Det er gitt to pålegg; (1) å utarbeide en plan for 
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten, og (2) å forbedre virksomhetens 
kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker 
blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger. 

Konsernrevisjonen 
Konsernrevisjonen gjennomførte revisjon med forvaltning av regionale kliniske systemer den 
2. og 10. mai 2019. Målet med revisjonen er å vurdere om det er etablert en hensiktsmessig, 
overordnet styrings- og forvaltningsmodell for de regionale kliniske systemene og om denne 
fungerer etter hensikten. Det er ikke mottatt revisjonsrapport. 
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Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 
Det er mottatt rapport fra tilsyn som ble gjennomført i de 5 barnehagene i Nordhagaveien 27, 
29, 31, 33 og 35 den 12. april 2019. Tema for tilsynet var informasjon og opplæring av barna 
i barnehagene, og kartlegging av barnehagenes brannvernarbeid. Det er gitt til sammen seks 
avvik. 
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1/24FORSIDE

ForBedring 2019
Toppleder rapport

for

Akershus universitetssykehus HF

Norsk helsetjeneste skal være pasientens helsetjeneste. Helsesektoren er en virksomhet med høy risiko, og det hender at pasienter og brukere blir
unødig skadet i møte med helsetjenesten.
Denne undersøkelsen er en samordning av medarbeiderundersøkelsen, helse-, miljø- og sikkerhets – kartlegging (HMS) samt
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. Resultatene fra denne nye spørreundersøkelsen skal brukes til lokalt forbedringsarbeid av
pasientsikkerhetskultur, arbeidsmiljø og HMS. Undersøkelsen gir ledere og medarbeidere informasjon om hvordan arbeidsforholdene oppleves, og gir
innspill til risikovurdering av pasientsikkerheten, arbeidsmiljøet og HMS i enheten. Denne rapporten er en av flere datakilder til det systematiske arbeidet
med å redusere risiko for uønskede hendelser i pasientbehandling og arbeidsmiljøet.

God pasientsikkerhet og godt arbeidsmiljø påvirker hverandre, og bør sees i en sammenheng ved kartlegging og forbedring.
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2/24OPPSUMMERING AV UNDERSØKELSEN

DELTAKELSE I UNDERSØKELSEN

Det er viktig for troverdigheten til resultatene at flest mulig deltar med sine synspunkter. Svarprosent er et resultat, og kan være et tiltaksområde. Hvis svarprosenten er lavere
enn 70%, er det viktig å undersøke hva som kan gjøres i fremtiden for å få til en bedre deltakelse. Kriteriene for deltakelse i ForBedring inkluderer nå alle ansatte som har en
stillingsprosent, i motsetning til tidligere hvor kravet var minimum 30% stilling.

Antall utsendte Antall svar Svarprosent

7614 6107 80%

Antall utsendte >=30% Antall svar >=30% Svarprosent >=30%

7251 5882 81%

Antall utsendte Totalt antall utsendte spørreskjemaer per rapport

Antall svar Antall svar er antall spørreskjema som er åpnet

Svarprosent Andel påbegynte spørreskjema av totalt utsendte skjema

HOVEDRESULTAT PER TEMA

Under oppsummeres hovedresultatene på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Detaljene for hvert temaområde fremkommer utover i rapporten. På neste side vises
veiledningen til hvordan tabellene skal leses. Antall svar er antall spørreskjema som er åpnet og som er helt eller delvis besvart. Skår>=75 vises kun på denne siden og
indikerer hvor mange prosent av de ansatte som har svart «Litt enig» eller «Helt enig».

Antall svar Resultat i år Skår >= 75 i år Resultat i fjor Skår >= 75 i fjor Endring fra i fjor Referanse

5861 81 73% 80 73% 81

5835 82 78% 82 78% 84

5831 67 52% -- -- --

5805 79 69% 78 66% 80

5754 79 69% -- -- --

5723 82 75% 81 74% 82

3630 70 55% 65 49% 63

5751 71 50% 70 47% 70

5615 69 59% -- -- --

ENGASJEMENT

TEAMARBEIDSKLIMA

ARBEIDSFORHOLD

SIKKERHETSKLIMA

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

OPPLEVD LEDERATFERD

TOPPLEDERS ROLLE I PASIENTSIKKERHETSARBEIDET

FYSISK MILJØ

OPPFØLGING

Akershus universitetssykehus HF i år Akershus universitetssykehus HF i fjor

ENGASJEMENT

TEAMARBEIDSKLIMA

ARBEIDSFORHOLD

SIKKERHETSKLIMA

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

OPPLEVD LEDERATFERD

TOPPLEDERS ROLLE I PASIENTSIKKERHETSARBEIDET

FYSISK MILJØ

OPPFØLGING

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Om rapporten
ForBedring kartlegger ulike forhold som virker inn på pasientsikkerheten og ansattes trivsel, motivasjon, og arbeidshelse. Rapporten gir en
oppsummering av svarene, og er et redskap til å iverksette et forbedringsarbeid.

Bruk rapporten til å:

1. Utforske resultatene i samarbeid med medarbeidere og lokalt verneombud.
2. Velge ut bevarings- og forbedringsområder
3. Utarbeide tiltak som legges inn i handlingsplanen for egen enhet

Oppfølging
Forbedringsbehov som går på tvers av enheter eller som ikke kan løses av enheten, løftes til det nivået som kan håndtere problemstillingen.

Det er nødvendig å ha en samtale i medarbeidergruppen for å finne ut hva resultatene i rapporten faktisk betyr, og hvilke områder som oppleves som
viktigst å prioritere som bevarings- og forbedringsområder.

Spørreskjemaet er laget for å få frem ulike oppfatninger. Variasjon i svarene er derfor naturlig og ønskelig. Variasjonen gjenspeiler ulike måter å forstå
og fortolke de forhold det spørres om. Viktige nyanser og fortolkninger kommer best frem i samtaler med de som kjenner forholdene i den enheten det
rapporteres for. Selv et resultat hvor enheten skårer blant de med 15 % høyest skår kan vise seg å være et forbedringsområde. Et resultat blant de med
15 % lavest skår, kan i noen tilfeller være et naturlig resultat, og noe som enheten ikke oppfatter som ett forbedringsområde.

Enheter som har gjennomgående høye skår, bør vurdere om annen informasjon kan være relevant for å utarbeide bevarings- og forbedringstiltak. Dette
kan for eksempel være interne kartlegginger, revisjoner, brukerundersøkelser etc.
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4/24OM RAPPORTEN

Lesing av resultatene
Hvert resultatområde har en innledning, og resultatet er presentert med en graf og en tabell. Grupper av spørsmål som hører naturlig sammen
oppsummeres i et tema. Referansen som benyttes baserer seg på tidligere undersøkelser.

1. Grafisk presentasjon av temaene. Mørk blå farge er enhetens resultat i år, lys blå farge er enhetens resultat i fjor og lilla farge er helseforetakets
resultat i år

2. TEMA vises i STORE bokstaver og inneholder grupper av spørsmål som naturlig hører sammen. Tallene som vises på samme linje som TEMA,
gjelder samlet for de underliggende spørsmålene

3. Kolonne «Antall svar» viser antall personer som har besvart spørsmålet
4. Kolonne «Antall vet ikke» viser antall personer som har valgt «Vet ikke/ikke relevant»
5. Kolonne «Resultat i år» viser enhetens resultat på en skala fra 0-100. 0 regnes som minst ønskelig/mest belastende og 100 regnes som minst

belastende/mest ønskelig
6. Kolonne «Resultat i fjor», viser enhetens resultat i fjor
7. Kolonne «Endring fra i fjor», viser om det har vært en signifikant endring siden i fjor
8. Kolonne «HF i år» viser årets resultat samlet for helseforetaket
9. Kolonne «Referanse», viser helseregionens resultat i fjor

10. Blå skrift og understrek understrek indikerer at enheten er blant de med 15% med lavest skår. Grønn skrift og overstrek indikerer at enheten er
blant de med 15% høyest skår

11. Tall som er uthevet i fet og kursiv indikerer høy spredning. Det er kun der variasjon på et spørsmål eller TEMA er betydelig større enn normalt at
resultatet presenteres i fet og kursiv
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5/24ENGASJEMENT

Engasjerte medarbeidere er de som får anerkjennelse, tilbakemeldinger og mulighet for personlig utvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn
på en rekke ulike prestasjoner. 
Høyt jobbengasjement virker positivt inn på motivasjon og jobbutførelse, det fremmer service og lojalitet. 
Engasjement gir bedre økonomisk resultat og reduserer turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil. 
Høy skår indikerer et høyt engasjement.

Akershus universitetssykehus HF i år Akershus universitetssykehus HF i fjor

ENGASJEMENT

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Antall svar Antall vet ikke Resultat i år Resultat i fjor Endring fra i fjor Referanse

5861 81 80 81

5843 10 90 90 90

5791 32 83 83 84

5783 30 80 79 80

5786 47 75 75 77

5808 23 69 70 71

5831 15 85 85 86

ENGASJEMENT

Arbeidsoppgavene mine engasjerer meg

Jeg sier til mine venner at dette er et godt sted å jobbe

Jeg får utvikle meg gjennom jobben

Jeg får tilstrekkelig opplæring og veiledning til å kunne gjøre en god jobb

Jeg får konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet jeg utfører

Samlet sett er jeg godt fornøyd med å jobbe her
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6/24TEAMARBEIDSKLIMA

Teamarbeidsklima belyser åpenhet, samarbeid og støtte mellom kollegaer og yrkesgrupper, både internt og på tvers av enheter. Manglende
koordinering og samhandling mellom enheter i sykehus er et risikoområdet innen pasientsikkerhet som det er viktig å kartlegge.
Høy skår indikerer et godt teamarbeidsklima.

Akershus universitetssykehus HF i år Akershus universitetssykehus HF i fjor

TEAMARBEIDSKLIMA

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Antall svar Antall vet ikke Resultat i år Resultat i fjor Endring fra i fjor Referanse

5835 82 82 84

5745 92 82 81 83

5690 131 74 73 76

5797 20 89 89 90

5787 29 90 90 90

5088 734 76 75 78

TEAMARBEIDSKLIMA

Forskjellige yrkesgrupper samarbeider godt her

Samarbeid med andre enheter fungerer godt

Jeg får støtte og hjelp fra mine arbeidskolleger når jeg trenger det

Her er det lett å spørre når det er noe jeg ikke forstår

Det er lett å si fra om problemer i pasientbehandlingen her
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7/24ARBEIDSFORHOLD

Arbeidsforhold belyser arbeidsmengde og tempo, samt tilgjengelige ressurser og hjelpemidler.
Det tar opp ulike belastninger som kan virke negativt inn på motivasjon og helse.
Dette er risikoforhold som det er viktig å ha under oppsikt.
Høy skår indikerer at det finnes tilstrekkelig med ressurser og hjelpemidler, samt at arbeidsmengde og tempo er lite belastende.

Akershus universitetssykehus HF i år

ARBEIDSFORHOLD

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Antall
svar

Antall vet
ikke

Resultat
i år

*Resultat i
fjor

*Endring fra i
fjor *Referanse

5831 67 -- --

5798 23 70 -- --

5809 12 59 -- --

5803 25 71 -- --

ARBEIDSFORHOLD

Jeg har tilstrekkelig med ressurser eller hjelpemidler til å gjøre jobben min

Arbeidsbelastningen min er passe stor (antall oppgaver, arbeidstempo eller krav til å
gjøre flere ting samtidig)

Jeg rekker å ta pause og spise i løpet av arbeidsdagen/vakten

*Kolonnene «Resultat i fjor», «Endring fra i fjor» og «Referanse» er tom ettersom spørsmålene er endret siden undersøkelsen i 2018.
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8/24SIKKERHETSKLIMA

Sikkerhetsklima kartlegger varslingskulturen, og hvor trygg og åpen denne er. 
Det belyser forhold som virker inn på kvaliteten og pasientsikkerheten. 
Høy skår indikerer en god varslingskultur og åpenhet.

Akershus universitetssykehus HF i år Akershus universitetssykehus HF i fjor

SIKKERHETSKLIMA

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Antall
svar

Antall vet
ikke

Resultat
i år

Resultat i
fjor

Endring fra i
fjor Referanse

5805 79 78 80

5634 167 82 80 83

5653 150 76 75 77

5683 119 78 76 79

5445 346 79 77 78

4539 1249 79 77 81

5417 390 82 82 84

SIKKERHETSKLIMA

Jeg melder fra om avvik og hendelser som kan føre til skade eller feil

Det er trygt å si i fra om kritikkverdige forhold her

Vi diskuterer åpent de feil og hendelser som oppstår for å lære av dem

Mine kolleger oppmuntrer meg til å si fra om jeg er bekymret for sikkerheten

Her blir medisinske feil (behandlingsrelaterte forhold som gir/kunne gitt negativt utfall
for pasient) håndtert riktig

Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her
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9/24PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Teamet psykososialt arbeidsmiljø tar opp mobbing, trakassering, diskriminering og hvordan ansatte blir ivaretatt hvis en hendelse skulle oppstå.
Høy skår indikerer trygt arbeidsmiljø og god håndtering av eventuelle konflikter.

Akershus universitetssykehus HF i år

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Antall
svar

Antall vet
ikke

Resultat
i år

*Resultat i
fjor

*Endring fra
i fjor *Referanse

5754 79 -- --

4497 1274 73 -- --

5208 559 80 -- --

5261 502 78 -- --

5136 630 92 -- --

5563 193 80 -- --

5190 587 68 -- --

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Her jobbes det systematisk med forebygging og oppfølging av vold og trusler

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for diskriminering her i løpet av de siste 12
månedene

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for mobbing eller trakassering her i løpet av
de siste 12 månedene

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for seksuell trakassering her i løpet av de
siste 12 månedene

Jeg vet hvordan jeg skulle gå frem dersom jeg la merke til at noen ble utsatt for
mobbing, trakassering eller diskriminering

Når konflikter oppstår her blir de håndtert på en god måte

*Kolonnene «Resultat i fjor», «Endring fra i fjor» og «Referanse» er tom ettersom spørsmålene er endret siden undersøkelsen i 2018.

Diskriminering
Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av
individer på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse,
seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Diskriminering er forbudt etter Arbeidsmiljøloven §
13-1 og etter Likestillingsloven §6.

Mobbing
Mobbing er at noen gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger eller atferd fra en eller flere personer, og har vansker med å forsvare seg mot
dette. 

Trakassering
Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller
ydmykende.

Både mobbing og trakassering er forbudt etter Arbeidsmiljøloven § 4-1. og § 4-3. 

Seksuell trakassering
Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende,
ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering er forbudt, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 13 og Arbeidsmiljøloven § 4-1. og § 4-3
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10/24OPPLEVD LEDERATFERD

Temaet belyser relasjonen mellom leder og medarbeidere. 
Ledelse har stor betydning for arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. 
Høy skår indikerer god ledelse.

Akershus universitetssykehus HF i år Akershus universitetssykehus HF i fjor

OPPLEVD LEDERATFERD

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Antall
svar

Antall vet
ikke

Resultat i
år

Resultat i
fjor

Endring fra i
fjor Referanse

5723 82 81 82

5653 116 85 83 84

5691 76 84 82 84

5431 322 81 79 81

5584 185 78 77 78

OPPLEVD LEDERATFERD

Min nærmeste leder har tydelige forventninger til mitt arbeid

Min nærmeste leder er tilgjengelig for meg når jeg har behov for det

Min nærmeste leder følger opp uønskede hendelser og forbedringsforslag

Min nærmeste leder oppmuntrer meg til å si ifra når jeg har en annen
mening
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11/24TOPPLEDERS ROLLE I PASIENTSIKKERHETSARBEIDET

Høy skår indikerer tillit til at administrerende direktør støtter godt opp om arbeidet med pasientsikkerheten.

Akershus universitetssykehus HF i år Akershus universitetssykehus HF i fjor

TOPPLEDERS ROLLE I PASIENTSIKKERHETSARBEIDET

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Antall
svar

Antall vet
ikke

Resultat i
år

Resultat i
fjor

Endring fra i
fjor Referanse

3630 2135 70 65 63Administrerende direktør støtter opp om arbeidet med pasientsikkerheten i
helseforetaket
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12/24FYSISK MILJØ

Temaet kartlegger ulike forhold som kan medføre helseplager, og skal bidra til å ivareta kravene i arbeidsmiljøloven, samt Forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning.
Det er ønskelig med høy skår på dette teamet.

Akershus universitetssykehus HF i år Akershus universitetssykehus HF i fjor

FYSISK MILJØ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Antall
svar

Antall vet
ikke

Resultat i
år

Resultat i
fjor

Endring fra i
fjor Referanse

5751 71 70 70

5729 23 52 53 53

5566 168 79 78 77

5472 271 61 60 61

4230 1509 79 78 76

4735 1002 77 76 76

2626 3091 74 73 74

3977 1743 80 79 80

4382 1361 71 70 70

FYSISK MILJØ

Det er et godt fysisk arbeidsmiljø her (luft, lys, støy, støv, vibrasjoner, og
lignende.)

Her arbeides det godt med brannvern

Her tilrettelegges arbeidet slik at muskel- og skjelettplager forebygges

Her blir alle godt beskyttet mot skadelige kjemikalier og biologiske farer

Her arbeides det godt med smittevern

Her arbeides det godt med strålevern

Her er sikkerheten ved bruk av maskiner, tekniske hjelpemidler, eller utstyr
godt ivaretatt

Her arbeides det godt med å unngå negativ påvirkning på det ytre miljøet
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13/24OPPFØLGING

Oppfølging av undersøkelsen kartlegger om det arbeides systematisk med forbedringer og om de ansatte var involvert i oppfølgingen av forrige
undersøkelse.
Høy skår indikerer at det arbeides systematisk med forbedringer og at det er en høy grad av involvering.

Akershus universitetssykehus HF i år

OPPFØLGING

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Antall
svar

Antall vet
ikke

Resultat i
år

*Resultat i
fjor

*Endring fra i
fjor *Referanse

5615 69 -- --

5449 274 74 -- --

4544 1185 63 -- --

OPPFØLGING

Her arbeides det systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet og
pasientsikkerheten

Jeg har vært involvert i oppfølgingen av den forrige ForBedring
kartleggingen

*Kolonnene «Resultat i fjor», «Endring fra i fjor» og «Referanse» er tom ettersom spørsmålene er endret siden undersøkelsen i 2018.
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14/24HISTORIKK FORBEDRING I FJOR

Under oppsummeres hovedresultatene på de ulike temaområdene i fjor.

Antall svar Resultat i fjor Skår >= 75 i fjor Referanse

4979 80 73% 81

4938 82 78% 84

4901 78 66% 80

4842 81 74% 82

3003 65 49% 63

4861 70 47% 70

ENGASJEMENT

TEAMARBEIDSKLIMA

SIKKERHETSKLIMA

OPPLEVD LEDERATFERD

TOPPLEDERS ROLLE I PASIENTSIKKERHETSARBEIDET

FYSISK MILJØ
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15/24ENHETSNØKKELTALL

Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

Svarprosent Gjennomsnittlig størrelse på enheter Antall underenheter

80 12 500

61 6 9

100 5 1

100 7 7

100 5 1

97 9 7

100 3 6

94 9 6

83 8 60

79 14 60

78 13 15

82 22 11

79 12 89

84 14 19

88 11 51

74 11 45

79 13 112

100 14 1

Akershus universitetssykehus HF

Forskning og Innovasjon

Administrerende direktør

Enhet for økonomi og finans

Enhet for kommunikasjon

Enhet for HR

Stab

Enhet for medisin og helsefag

Divisjon Facilities Management

Kirurgisk divisjon

Ortopedisk klinikk

Kvinneklinikken

Medisinsk divisjon

Barne- og ungdomsklinikken

Divisjon for diagnostikk og teknologi

KONGSVINGER

Divisjon for psykisk helsevern

Ledergruppe Akershus universitetssykehus HF
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16/24OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN

Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

ENGASJEMENT

Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

81 58% 32%

89 33% 22%

93 100% 100%

80 43% --

95 100% 100%

75 43% 29%

86 17% --

88 67% 67%

79 42% 25%

83 68% 40%

78 47% 7%

79 73% 18%

79 51% 28%

79 47% 32%

80 67% 31%

81 49% 31%

80 71% 42%

94 100% 100%

Akershus universitetssykehus HF

Forskning og Innovasjon

Administrerende direktør

Enhet for økonomi og finans

Enhet for kommunikasjon

Enhet for HR

Stab

Enhet for medisin og helsefag

Divisjon Facilities Management

Kirurgisk divisjon

Ortopedisk klinikk

Kvinneklinikken

Medisinsk divisjon

Barne- og ungdomsklinikken

Divisjon for diagnostikk og
teknologi

KONGSVINGER

Divisjon for psykisk helsevern

Ledergruppe Akershus
universitetssykehus HF
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17/24OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN

Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

TEAMARBEIDSKLIMA

Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

82 61% 41%

86 33% 22%

95 100% 100%

81 43% 14%

97 100% 100%

77 57% 43%

81 -- --

87 67% 33%

80 42% 30%

83 71% 44%

79 67% 20%

85 64% 55%

83 58% 33%

79 47% 42%

84 75% 53%

82 51% 40%

83 73% 51%

90 100% 100%

Akershus universitetssykehus HF

Forskning og Innovasjon

Administrerende direktør

Enhet for økonomi og finans

Enhet for kommunikasjon

Enhet for HR

Stab

Enhet for medisin og helsefag

Divisjon Facilities Management

Kirurgisk divisjon

Ortopedisk klinikk

Kvinneklinikken

Medisinsk divisjon

Barne- og ungdomsklinikken

Divisjon for diagnostikk og
teknologi

KONGSVINGER

Divisjon for psykisk helsevern

Ledergruppe Akershus
universitetssykehus HF
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18/24OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN

Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

ARBEIDSFORHOLD

Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

67 34% 16%

76 22% 22%

85 100% 100%

78 57% 14%

93 100% 100%

59 -- --

73 -- --

81 67% 33%

77 43% 23%

70 44% 20%

55 20% 13%

53 9% 9%

58 19% 10%

56 16% --

73 53% 22%

64 22% 11%

71 42% 16%

69 -- --

Akershus universitetssykehus HF

Forskning og Innovasjon

Administrerende direktør

Enhet for økonomi og finans

Enhet for kommunikasjon

Enhet for HR

Stab

Enhet for medisin og helsefag

Divisjon Facilities Management

Kirurgisk divisjon

Ortopedisk klinikk

Kvinneklinikken

Medisinsk divisjon

Barne- og ungdomsklinikken

Divisjon for diagnostikk og
teknologi

KONGSVINGER

Divisjon for psykisk helsevern

Ledergruppe Akershus
universitetssykehus HF
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19/24OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN

Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

SIKKERHETSKLIMA

Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

79 50% 28%

83 33% 11%

88 100% 100%

79 43% 43%

94 100% 100%

76 57% 14%

85 17% 17%

87 50% 50%

78 35% 23%

81 56% 32%

75 40% 7%

79 55% 9%

78 41% 18%

78 44% 22%

83 69% 43%

81 44% 31%

79 61% 30%

95 100% 100%

Akershus universitetssykehus HF

Forskning og Innovasjon

Administrerende direktør

Enhet for økonomi og finans

Enhet for kommunikasjon

Enhet for HR

Stab

Enhet for medisin og helsefag

Divisjon Facilities Management

Kirurgisk divisjon

Ortopedisk klinikk

Kvinneklinikken

Medisinsk divisjon

Barne- og ungdomsklinikken

Divisjon for diagnostikk og
teknologi

KONGSVINGER

Divisjon for psykisk helsevern

Ledergruppe Akershus
universitetssykehus HF
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20/24OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN

Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

79 51% 28%

83 33% 11%

-- -- --

82 43% 14%

94 100% 100%

77 43% 14%

89 17% 17%

91 67% 67%

80 37% 27%

76 54% 32%

72 40% 13%

78 45% 9%

77 40% 14%

80 56% 28%

81 67% 43%

81 47% 27%

79 63% 36%

93 100% 100%

Akershus universitetssykehus HF

Forskning og Innovasjon
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Enhet for HR
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Barne- og ungdomsklinikken

Divisjon for diagnostikk og
teknologi

KONGSVINGER

Divisjon for psykisk helsevern

Ledergruppe Akershus
universitetssykehus HF
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21/24OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN

Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

OPPLEVD LEDERATFERD

Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

82 58% 37%

89 22% 22%

94 100% 100%

80 57% 14%

99 100% 100%

79 57% 43%

86 -- --

91 67% 67%

81 47% 30%

84 66% 45%

77 33% 7%

82 55% 9%

80 54% 33%

84 61% 39%

85 67% 55%

83 42% 33%

81 72% 38%

92 100% 100%

Akershus universitetssykehus HF

Forskning og Innovasjon

Administrerende direktør

Enhet for økonomi og finans

Enhet for kommunikasjon

Enhet for HR

Stab

Enhet for medisin og helsefag

Divisjon Facilities Management

Kirurgisk divisjon

Ortopedisk klinikk

Kvinneklinikken

Medisinsk divisjon

Barne- og ungdomsklinikken

Divisjon for diagnostikk og
teknologi

KONGSVINGER

Divisjon for psykisk helsevern

Ledergruppe Akershus
universitetssykehus HF
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22/24OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN

Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

TOPPLEDERS ROLLE I PASIENTSIKKERHETSARBEIDET

Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

70 25% 12%

85 -- --

-- -- --

87 43% 14%

100 100% 100%

85 86% 43%

100 17% 17%

91 67% 67%

81 24% 9%

69 28% 9%

65 7% --

52 -- --

64 22% 8%

64 6% --

75 42% 24%

80 39% 16%

66 17% 7%

96 100% 100%

Akershus universitetssykehus HF

Forskning og Innovasjon

Administrerende direktør
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23/24OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN

Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

FYSISK MILJØ

Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

71 28% 13%

83 11% 11%

89 100% 100%

60 29% 14%

90 100% 100%

75 43% 14%

80 -- --

83 67% 17%

75 35% 13%

73 29% 12%

68 7% --

71 -- --

66 17% 8%

61 6% 6%

79 53% 37%

76 39% 9%

67 24% 10%

92 100% 100%

Akershus universitetssykehus HF

Forskning og Innovasjon
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Enhet for HR

Stab

Enhet for medisin og helsefag

Divisjon Facilities Management

Kirurgisk divisjon

Ortopedisk klinikk
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24/24OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN

Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

OPPFØLGING

Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

69 40% 18%

74 22% --

84 100% 100%

66 29% 14%

-- -- --

68 43% 29%

88 17% --

86 67% 50%

75 35% 22%

69 36% 14%

69 20% --

61 9% --

66 34% 9%

63 33% 22%

75 56% 32%

75 45% 20%

68 46% 19%

90 100% 100%

Akershus universitetssykehus HF
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