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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 
Pasienttryggleik har vesentleg betyding for medarbeidarane si oppleving av arbeidsmiljøet. 
Pasienttryggleiksskultur blir definert som korleis leiinga og medarbeidarar samarbeider for 
å redusere risiko for uønskte hendingar i helsetenesta, og gjenspeglar dei delane av 
organisasjonskulturen som har betydning for risiko i pasientbehandling.   
 
Det er haldepunkt for at førekomsten av uønskte hendingar blir påverka av både 
arbeidsmiljø og pasienttryggleiksskultur. Vi kan derfor anta at risiko for uønskte hendingar 
kan reduseras ved å forbetre arbeidsmiljø og pasienttryggleikskultur, samt at god 
pasienttryggleik bidrar til godt arbeidsmiljø. For å arbeide systematisk med forbetring er 
det viktig at medarbeidarar og leiarar har en felles forståing for korleis risiko varierer og 
kan avgrensas.  
 
ForBedring skal kartlegge forhold ved pasienttryggleikskultur og arbeidsmiljø som kan ha 
samanheng med risiko for uønskte hendingar, og som kan verke negativt på tenesta si 
kvalitet og medarbeidarane si helse og engasjement. Resultata skal brukas til å utvikle og 
gjennomføre forbetringstiltak der det er behov. Undersøkinga vil gi leiarar og 
medarbeidarar informasjon til å kunne arbeide systematisk med å redusere risiko for 
uønskte hendingar, blant anna ved å forbetre lokalt arbeidsmiljø og tryggleiksskultur. 
 
Alle medarbeidarar skal inviteras til å svare på undersøkinga, som skal gjennomførast 
februar 2018.  

1.1 Forankring og historikk 
I dei fire helseregionane har det jamleg vore gjennomført kartlegging av 
pasienttryggleikskultur og Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), og arbeidsmiljø 
(Medarbeidarundersøkinga). Undersøkingane har hatt same fokus: Innspel til lokalt 
forbetringsarbeid, og har hatt dels overlappande innhald. 
 
Gjennom fleire år har det vore etterspurt betre samordning av dei mange kartleggingane frå 
leiarar, medarbeidarar, vernetenesta og tillitsvalde. Med bakgrunn i dette bad dei fire 
administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka styringsgruppa for 
pasienttryggleiksprogrammet «I trygge hender 24-7» om å utvikle ei ny felles årleg 
undersøking. 
 
I juni 2016 blei forslaget til ny undersøking vedtatt av styringsgruppa til 
pasienttryggleiksprogrammet «I trygge hender 24-7», og undersøkinga blei pilotert hausten 
2016. Den nye undersøkinga er ei «samansmelting» av tidlegare HMS- og  
medarbeidarundersøking og Pasienttryggleiksundersøking. To viktige områder er satt i 
sammen for å styrke utbytte av dette for medarbeidere, ledere og pasienter/pårørende. 
 
Formålet med den nye undersøkinga er forbetring av arbeidsmiljø og 
pasienttryggleikskultur. Undersøkinga har derfor fått namnet ForBedring.  
 
Helse Førde er ein av fire nasjonale pilotar som er gjennomført. Piloten i Helse Førde er 
presentert i PO-direktørmøtet og fagdirektørmøtet, og skal innførast i Helse Vest. 
 
Prosjekteigar er direktørmøtet i Helse Vest. 
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Piloten i Helse Førde er presentert i PO-direktørmøtet og fagdirektørmøtet.  PO-
direktørmøtet og fagdirektørmøtet er referansegruppe i prosjektet. 
 
Prosjektet er ei innføring av det nasjonale arbeidet med undersøkinga ForBedring.  
ForBedring er ein del av arbeidet for å betre pasienttryggleikskultur og arbeidsmiljø.  
 
Samstundes med innføring av ForBedring er det behov for å vidareføre HMS kartlegging i 
tråd med felles regional metodikk, basert på innspel på hovudverneombod om å beskriva 
ein enkel og strukturert overordna systematikk som er felles i føretaksgruppa Helse Vest. 

2 MÅL  
Hensikt er å etablere ei heilskapleg undersøking av pasienttryggleikskultur og Helse, Miljø 
og Sikkerhet (HMS), og arbeidsmiljø (Medarbeiderundersøkinga) i Helse Vest. 
 
Målsetninga er innføre undersøkinga i alle helseføretak i Helse Vest innan 1.2.2018.  
 
Mål/ambisjonane er at: 

• Undersøkinga er tilgjengelig i MinGat (Gat Puls). 
• Medarbeidarar veit når, kvifor og korleis undersøkinga skal gjennomførast. 
• Meir enn 70% av medarbeidarar deltek i undersøkinga. 
• Resultat frå undersøking er tilgjengeleg i stryringsportalen og i Gat Puls. 
• Linjeleiarar skal bruke undersøkinga og resultata aktivt i forbetringsarbeidet. 

2.1 Nytteeffektar/gevinstar 
Nytteeffekten av prosjektet er: 

• Undersøkinga vil gi leiarar, verneombod og medarbeidarar informasjon til å kunne 
arbeide systematisk med å redusere risiko for uønskte hendingar og til å 
gjennomføre forbetringstiltak der det er behov. 

• Redusere mengda undersøkingar (frå 4 til 1). 
• Enkel og hurtig gjennomføring av undersøking (MinGat (Gat Puls)). 
• Enkel og rask tilgjengelegheit til resultat. 
• Mulig for leiarar (nivå 1, 2, 3 og 4) og verneombod å sjå og samanlikne resultat frå 

undersøkinga. 
• Automatisert inn henting av data, analyse og presentasjon av resultat. 

2.2 Leveransar og hovudoppgåver 
Leveransar og hovudoppgåver i prosjektet er beskriven i milepælsplan. 

2.3 Suksesskriterier 
Følgjande suksesskriterier definert for at prosjektet skal lukkast: 

• Interessentstyring og kommunikasjon medarbeidarar 
o Involvering av konserntillitsvalde og konsernverneombod tidleg i prosessen 
o Involvering av leiarar 
o Kommunikasjon medarbeidarar 

• Eigarskap til resultat i linja 
o Involvere leiarar, konserntillitsvalde og konsernverneombod i 

prosjektgjennomføringa. 
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o Opplæring av leiarar og verneombod i bruk av verktøyet og i 
forbetringsmetodikkslik at de kan utvikle og gjennomføre forbetringstiltak 
der det er behov 

• Skape gode brukargrensesnitt og tilgjengelegheit resultat 
• Tydelege spesifikasjon av innhald i undersøkinga (behov). 
• Riktig kompetanse i prosjektet - Gat kompetanse, prosjektleiing, etc. 
• Felles koordinering av undersøkinga med dei andre regionale helseføretaka. 
• Kvart føretak må organisera arbeidet for å gjennomføre og følgje opp undersøkinga i 

eige føretak, (tilrår at føretaka organiserer det som eit lokalt prosjekt). Oppnemnte 
ressursar i regionale arbeidsgrupper er ansvarlig for å vidareformidla regionale 
føringar til dei som er ansvarlig for gjennomføring i føretaket. 

3 PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG FORUTSETNINGER 
Prosjektet omfattar innføring av ForBedring undersøking i helseføretaka, ikkje utforminga 
av sjølve undersøkinga. Innhaldet i undersøkinga er definert av nasjonal arbeidsgruppe, der 
dei overordna føringane blir lagt til grunn i innføringsprosjektet i Helse Vest.  
 
Prosjektet tek for seg dei tekniske og analytiske aspektane ved innføringa, samt 
tilrettelegging av overordna kommunikasjon og forbetringsarbeidet som undersøking skal 
understøtte. 
 
Kvart helseføretak eig sine eigne data frå undersøkinga og er ansvarleg for å følgje opp 
resultata. Prosjektet har ikkje ansvar for resultata av undersøkinga eller oppfølginga av dei. 
Dette den enkelte leiar sitt ansvar. 

4 BUDSJETTRAMMER 
Helse Vest RHF sørgjer for utvikling av løysing i datavarehus og modell/rapport i samarbeid 
med datavarehusteamet i Helse Vest IKT. Helseføretaka og Helse Vest RHF stiller med 
nødvendige ressursar. 

5 MILEPÆLSPLAN OG OVERORDNET PROSJEKTPLAN 
 
Milepæl Dato 

Tilrå prosjektdirektiv (PO- og fagdirektørmøtet) 06.9.2017 

Godkjenne prosjektdirektiv (styringsgruppe) 18.9.2017 

Bestilling datavarehus klar 18.9.2017 

Plan for interessentstyring og kommunikasjonsplan ferdig 1.11.2017 

Undersøking tilgjengelig i Gat Puls i alle helseføretak 1.11.2017 

Opplæring av tillitsvalde  31.1. 2018 

Data tilgjengelig i datavarehus Helse Vest (EDW) 31.12.2017 

Rapport basert på EDW ferdigutvikla og tilgjengelig i Styringsportalen 15.1.2018 

Opplæring av linjeleiarar gjennomført (f.eks. gjennomført e-læringskurs/presentasjon) 31.1.2018 

Medarbeidarar har kjennskap til når, kvifor og korleis undersøking skal gjennomførast 31.1.2018 
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6 PROSJEKTETS INTERESSENTER  
Følgjande interessentar er definert i prosjektet: 
• Medarbeidarane i føretaksgruppa 
• Pasientar/brukarar og pårørande i Helse Vest  
• Direktørmøtet i Helse Vest (prosjekteigar) 
• Fag og PO-møtet i Helse Vest (referansegruppe) 
• Pasienttryggleiksprogrammet.  
• Nasjonal arbeidsgruppe ForBedring.  
• Tillitsvalde og verneombod.  
• Kommunikasjonsavdelinga i Helse Vest.  
• Leiarar i helseføretaka (nivå 2, 3 og 4).  
• Datavarehusteam Helse Vest IKT. 
• Nettverk for brukarerfaringsundersøkingar i Helse Vest 

7 PROSJEKTORGANISERING OG ANSVARSFORDELING 

7.1 Prosjektorganisering  

 
 
Figur 1: Prosjektorgansering 
 
Rolle Navn 
Styringsgruppe Direktørmøtet 

Leif Johnsen (KTV/HVO) 
Bente Pilskog (KTV/HVO) 
Toril Østvold (KTV/HVO) 
Elisabet Salte (Brukarrepresentant) 

Referansegruppe Fag og PO-møtet 
Regional prosjektleiing Camilla Loddervik  

Synnøve Serigstad  
Johanne Kalsheim 
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Bjørn Ivar Bø 

Arbeidsgruppe teknologi May Helen Hagenes (Helse Førde) 
Gunhild Horvli (Helse Stavanger) 
Ulf Sirkka (Helse Fonna) 
Marion Ytre-Arne Kvamme (Helse Bergen/SAV) 
Rolf Ruland (HV IKT) 
Margareth Gilja (Haraldsplass) 
Bjørn Dugstad (Voss DPS/Bjørkeli) 
Kari Lise Dybdahl (HSR) 
Eirik Pettersen (Jæren DPS) 
Anita Øverli (Olaviken) 
Jan Austevoll (Solli DPS) 
John Ruud (Solli DPS) 

Arbeidsgruppe organisasjon og 
kommunikasjon  
(Representantar både frå  PO, fag og 
kommunikasjon) 

Kari Holvik Furevik (Helse Førde) 
Kjersti Heie (Helse Stavanger) 
Erling Svensen (Helse Bergen) 
Gerd Gran (Helse Bergen) 
Astrid Grimstvedt (Helse Fonna) 
Ina Ottesen (SAV) 
Rolf Ruland (HV IKT) 
Kristin Bjermeland (Haraldsplass) 
Ingeborg Fauskanger (Haraldsplass) 
Sissel Nedkvitne (Voss DPS/Bjørkeli) 
Kari Lise Dybdahl (HSR) 
Eirik Pettersen (Jæren DPS) 
Anne Sørvig (Olaviken) 
Torill Bakke (Solli DPS) 

 
Styringsgruppa har ansvar for å:  

• Godkjenne prosjektdirektiv og omfang. 
• Godkjenne resultat ved kvar milepæl, og ta de nødvendige beslutninger i 

prosjektet. 
• Sørgje for at dei rette personellressursane og økonomiske ressursar blir stilt til 

disposisjon for prosjektet. 
• Bidra til å forankre prosjektets leveransar i eige helseføretak. 
• Ved prosjektavslutning, sørgje for at ansvaret for realisering av nytteeffektar 

blir overført til ansvarlige i linja. 
 
Referansegruppa har ansvar for: 

• Å vere et rådgivande organ i faglige spørsmål. 
• Følgje opp leveransar i eige helseføretak. 
• Tilrå direktiv og rapportar. 

 
Regional prosjektleiing har ansvar for 

• Å sikre lik regional tilnærming og at målinga blir gjennomført i tråd med 
gjeldande føringar. 

• Støtte arbeidsgruppene i gjennomføring og oppfølging av leveransar fram til 
undersøkinga er gjennomført. 

• Sørgje for erfaringsutveksling og kommunikasjon mellom arbeidsgruppene. 
• Bestilling av data til datavarehus. 
• Utarbeiding av standardisert resultatrapport i styringsportalen. 
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Arbeidsgrupper har ansvar for: 

• Bidra i utarbeidinga av alle leveransar, inkludert kvalitetssikring av desse. 
• Representere eige helseføretak og ivareta dialogen med einingar i eige 

helseføretak undervegs i prosjektgjennomføringa. 
• Vere aktive i gjennomføringa. 
• Følgje opp risikoar i prosjektet. 

 
Arbeidsgruppe teknologi har ansvar for: 

• Tilrettelegging av undersøkinga i Gat Puls. 
• Sikre at personvern blir ivaretatt. 
• Kvalitetssikring av data. 

 
Arbeidsgruppe organisasjon og kommunikasjon: 

• Utarbeide regional kommunikasjonsplan og gjennomføre regionale tiltak. 
• Organisering av opplæring. 
• Bistå linjeleiarane i dei respektive HF-a i deira ansvar for oppfølging av resultat.  

  
Elektroniske møter på lync/video vil brukast i størst mogleg grad der dette er 
formålstenleg. 

8 RISIKOVURDERINGER 

8.1 Risikomatrise 

Nr Beskrivelse risikoelement 

1 Tilgjengelig kapasitet for gjennomføring av prosjektleveransar 

2 Ulike forventingar til prosjektet/prosjektleveransar 

3 Motstand mot å ta i bruk ny undersøking  

4 Motstand mot å ta i bruk resultat frå undersøkinga 

5 Manglande kunnskap om korleis bruke resultat i forbedringsarbeidet 

6 Teknisk svikt, f.eks. Gat, datavarehus 

7 Gat ikkje tilgjengelig (Betanien) 

8 Lav svarprosent / lav deltaking 

9 Manglande involvering av leiarar 

10 Sporbart kven som har svart kva på undersøkinga 

11 Manglande samkoordinering med dei andre regionale helseføretaka 
(k)konsekvens og (s)sannsynlighet på en skala fra 1-10 der 1 => liten og 10 => stor 
 

9 KOMMUNIKASJONSPLAN 
Prosjektets skal lage ein regional kommunikasjonsplan med tilhøyrandetiltak og 
interessentanalyse. Dette er ein del av prosjektleveransen. Det er anbefalt at kvart 
helseføretak lager eigne kommunikasjonsplanar som byggjer på den regionale. 
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10 PROSJEKTAVSLUTNING - AKSEPTANSEKRITERIER 
Prosjektet skal avsluttast når innføringa av undersøking er gjennomført, leiarar, tillitsvalde 
og verneombod har gjennomført opplæring og første undersøking er gjennomført.  
 
Prosjektet er avslutta etter overlevering frå prosjekt til forvaltning/drift er godkjent av 
forvaltning/drift og prosjektrapport er godkjent av styringsgruppa.  
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