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Godt arbeidsmiljø er ferskvare. Påvirker resultater
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Muligheter og funksjonsevne   Mennesket er mer enn en diagnose
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Legeforeningens lederpris 2018 -

Foto: Julie Kalveland



Hva må til for å skape arbeidsglede?

• Å bli hørt, sett og anerkjent

• Opplevelse av tillit

• Opplevelse av medbestemmelse/innflytelse

• Samsvar mellom arbeidsoppgaver -kapasitet og 
myndighet

• Opplevelse av involvering

• Åpenhetskultur 

• Opplevelse av at egen kompetanse blir brukt og 
er viktig
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Viktig oppgave – utvikle den norske modellen
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FAFO-undersøkelsen 2014:

Arbeidsmiljø i norske sykehus







Hva vet vi fra

helsesektoren?





Viktig for pasientsikkerheten

Pasientsikkerhetsprogrammet:

• Viktig med god ledelse

• Gode HMS-systemer

• Sikkerhetskultur

• Godt arbeidsmiljø

MINST44%
av enhetene rapporterte om et klima som 

kan medføre økt risiko for pasientskader

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMzM2E6pzLAhXqJZoKHYJfBlAQjRwIBw&url=http://www.helsemedisinteknikk.no/Default.aspx?ID%3D171%26Action%3D1%26NewsId%3D5852%26M%3DNewsV2%26PID%3D520&psig=AFQjCNFjgmTKcqmp7L42sywerWctPIQzHw&ust=1456830327449412


Tidsbruksundersøkelsen: Fastlegenes arbeidsmengde



Tillit er 

avgjørende 



Åpenhet om hva som kan bli bedre



«Tiltak som bidrar til at 
helsepersonell trives på jobben og har 
et godt arbeidsmiljø har betydning for 
pasientsikkerheten.»

http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/personellets-trivsel-kan-pavirke-pasientsikkerheten

http://www.kunnskapssenteret.no/forsiden


Leger trives når man 
kan gi god 

pasientbehandling og 
samtidig er med og 

utvikler faget



Trivsel en viktig forutsetning for god 

kvalitet på helsetjenestene

Kvalitetsarbeidet må også 

inneholde fokus på godt 

arbeidsforhold

for helsearbeidere



Åpenhet, engasjement og trygghet

• Når grupper av avdelingens egne leger engasjeres og 
kommer med forslag til endringer som implementeres og 
evalueres kan det gi økt pasient- og legetilfredshet
(Weigl et al 2013, Bååthe et al 2013, 2015)

• Leger på avdelinger som kan gi og ta kritikk og ros fra 
hverandre takler bedre uheldige hendelser (og reduserer 
derved risikoen for å utvikle mønster som kan øke risikoen 
for å gjøre feil) 
(Aasland og Førde 2009 og 2017)



Kultur som fremmer læring og

forebygger nye feil gir arbeidsglede

1. Mulighet til å bestemme over viktige aspekter ved min jobb

2. Sosial støtte fra både leder og medarbeidere

3. Tilfredshet med karrieren

4. Mulighetene til avansement innenfor organisasjonen

5. Arbeidsmiljø som oppleves trygt



1. Kunnskap om det som skal ledes

2. Tydelig på mål

3. Godt arbeidsmiljø som suksessfaktor

4. Relasjonell kompetanse

5. Verdi-drevet ledelse

God ledelse er avgjørende  



Ledelse som anerkjenner, gir ansvar og 

myndighet (empowerment) skaper tillit
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Ledelse av kunnskapsbedrifter;
«Servant Leadership»



PDSA 
- passer denne på opplevelser?

”Jeg har jo sagt at jeg elsker 

deg, 

da vi giftet oss! 

Jeg skal gi deg beskjed om det 

endrer seg”
”Elsker du meg? 

….kjære”

Ros og tilbakemeldinger

kan ikke sies for ofte


