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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret i Sykehusapotekene HF  22. juni 2022 
 
 
 
SAK NR 030-22 
ORIENTERINGSSAK: RESULTATER MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 
«FORBEDRING 2022» 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken om status medarbeiderundersøkelsen 2022 til orientering.  
 
 
 
 
Oslo, 15. juni 2022 
 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
  
Sykehusapotekene HF (SAHF) har i februar gjennomført medarbeiderundersøkelsen, 
«ForBedring» blant alle ansatte. Undersøkelsen er nasjonal og inkluderte spørsmål rundt 
arbeidsmiljø, HMS, pasientsikkerhet og pandemien.   
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Vi hadde en svarprosent på 86 prosent som er et meget høyt resultat, dog noe lavere enn 
tidligere år (90-91%). 
 
Resultatene, på et overordnet nivå, er svært gode for foretaket. Alle enheter i SAHF skal på 
bakgrunn av resultatene følge opp og analysere tiltak knyttet til medarbeiderundersøkelsen. 
Tiltak skal innarbeides i lokale handlingsplaner.  
 
Det er vurdert, også i år, at det ikke er nødvendig å igangsette foretaksovergripende tiltak, 
men at det jobbes med resultatene lokalt. 
 
Medarbeiderundersøkelsen ble behandles i AMU og i Kontaktforum 2. mai i år. Dette vil også 
være tema på AMU og Kontaktforum høsten 2022 for der å presentere hvordan 
undersøkelsen er jobbet med og eventuelle tiltak. 
Alle apotek og avdelinger på Hovedkontoret går gjennom egne resultater og setter opp mål 
og setter opp tiltak i handlingsplan innen 30. juni. 
Alle enheter med mer enn 5 svar får egne resultater. 
Det vil bli gitt en kort oppsummering av resultatene på foretaksnivå (vedlegg 1) og for 
ledergruppen (vedlegg 2) i styremøtet.  
 
Resultatene fra vedlagte presentasjon vil bli gjennomgått og forklart på styremøtet  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Det anbefales at styret tar saken til orientering og støtter at det ikke er behov for 
foretaksovergripende tiltak.  
 
 

2 Vedlegg: 
 

Vedlegg 1: Rapport for Sykehusapotekene HF totalt 
Vedlegg 2: Rapport for ledergruppen 
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