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Agenda

1. lnnledning

2. Presentasjon av resultater fra kartleggingen

3. Refleksjon og dialog
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Formålet

<<A sikre alle ansatte et godt arbeidsmil!ø til beste for brukere og pårørende>

tr Vårt mandat:

F å gjenno mføreen objektiv, anonym kartlegging av arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet

tr få et bedre faktagrunnlag for den videre utviklingsprosessen

F Faktagrunnlaget skal gi retning for en prosess for å videreutvikle lederskap og

medaibeiderskap ved Nesoddtunet
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Tidsplan

tr Forberedelse av kartleggingen - møte med ledergruppen og MBA 7. november

F Kartleggingen sendt ut 11 . november

ts Presentasjon av resultater i ledergruppen og MBA 6. januar

p" Beregnet oppstart av oppfølgingsprosess: Medio januar 2020

4 AY.q



Om kartleggingen

Ba,kgru,nn

F Flere krevende
personalsaker

F Påstander i lokale
medier om et
arbeidsmiljø preget av
fryktkultur, destruktiv
ledelse og
gjengjeldelse ved
varsling om
kritikkverd ige forhold

Lagt vekt på å:

b undersøke påstandene

F* sammenligne med
tilsvarende virksomheter
på nasjonalt nivå (LKU)

tr identifisere noen
mu ligheter for oppfølg ing

F* Dere velger og må ta
de neste skrittene!
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Våre forventninger til dere

M Medspiller - konstruktive, fremtidsrettede

F" God rolleforståelse

Fp Behandle hverandre med respekt

M Lytt til hverandres perspektiver

F Utvikle tiltak i fellesskap -se fremover

Tillitsvalgte

g
g g

g

Ledere

Medarbeidere

Verneombud
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Utvalg

ts Populasjon - Alle ansatte ved
Nesoddtunet sykehjem

ts Utvalg -Det endelig antallet ansatte
ved Nesoddtunet sykehjem som deltok
i spørreundersøkelsen

F" Representativt utvalg -Gjenspeiler
det totale utvalget med hensyn til ulike
demografiske kjennetegn som
eksempelvis:

Aldersfordeling

Ansiennitet

Avdeling

M' Svarprosent Nesoddtunet 50 %

M Svarprosent LKU ,2016, 52,6 o/o
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Utvalget ved Nesoddtunet

Ankll(n) rcrdel{%)

Prosentandel ansatte fordelt etter avdeling (n=122)

82_83 (2e) 2qB

A3_A1 (24) Js,7

B1_41_A2 (21) 17,2

c1_c2 (20) 1A,4

Natt (10) 8,2

Kløkken/vaskeri(et ffi zf

ear(s) lffiEz,r
10 15 25

30 år, eller yngre

31.49 år

50 år, elbreldre

Total

1 år, eller rnlndre

2-5 år

s,10 år

11 år, elhr tner

Total

n

/+6

?2

100

n

56

39

122

Antall(n) Andel(%)
18

42

24

38

122

14,8

u,4

19,7

31,1

100,0

200
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Signifikant forskjell

Når man presenterer resultater fra ulike.
karttsggirigei qppgls det gjerne om resultatene er
statistis k si g nifikant.

I lmå utvalg må forskjell.en,mellom observa1i3,ffi 
'ir[våLqet væ-re relativt'sett store for at resultal

værdstatistisk sig n ifi kant.

Tilsvarende i store utvalg
forskjeller bli statistisk sig

kan relativt sett små
nifikant.

Vi presenterer kun resultater avdelingsvis

er signifikante forskjeller i resultatene mel

avdelingene

, der det
lom
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Faktorene

F Kollegastøtte

tr Lederstøtte

@ Rollekonflikt

b Konflikt

F Kritikkverdige forhold

F Regler og Prosedyrer

F* Motivasjon

F Tilhørighet

M lntensjon om å slutte ijobben

F* Spørsmålene er hentet fra
anerkjente spØ rsmålsbatterier og
Statistisk sentralbYrås
levekårsundersøkelse (LKU )

F, Så langt det er mulig benyttes
resultater fra (LKU) 2A16, som
referanseramme.

F Resultatene fra LKU er
tilgjengelig i sin helhet På
nettsiden: noa.stami.no,

av.q



Motivas on

tr 81 prosent oppgir at de nokså ofte,
meget ofte eller alltid opplever seg
motivert og engasjert i arbeidet ved
Nesoddtunet

p Tilsvarende andel blant ansatte i pleie-
/omsorgstjenester 84 prosent (LKU,

2016)

tr I hele yrkespopulasjonen er denne
andelen 85 prosent

u% 85%
8L%

Nesoddtunet Pleie-/ornsorgstjenester i Alle yrkesaktive

instituasjon

Hvor ofte føler du deg motivert og engasiert i arbeidet ditt?

Prosentandel sorn er motivert og engasjert i arbeidet

100
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50

50

40

30

20

10
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Kollegastøtte

ved Nesoddtunet sykehjern.

aldri opplever støtte fra kollegaer

omsorg i institusjon (3 o/ol (1KU,2016)

yrkesaktive sett under ett (LKU, 2016)

""7:7-elo

23 olo

0 ffiW
sjelden eller aldri Av og til Nokså, me.gg ofte eller

alltid
Om du trenger det, hvor ofte kan du få støtte og hielp i dift arbeid fra dine

arbeidskollegaer?

Prosentandel som oppgir Kollegastøtte
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80
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20

10 " Oo/o
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MedarbeiderskaP

Medarbeiderskap handler til dels om det
samme som kollegastøtte.

Undersøkelsen viser at dere wrderer
iollegastøtte og medarbeiderskap omtrent likt

70 prosent oPPlever høY grad av
medarbeiderskaP

Prosentandel som oppgir ulik grad av medarbeiderskap
80

70

60

50

40

30

20

70 olo

e

6

a

Dette gir et positivt inntrykk 3v.{et sosiale
klimaet ved 

.Nesoddtunet 
sykehjem

Soørsmålet <Medarbeideme i avdelingen er
viiliqe tit å nedtone sine egne intercsser til
iolåetfor avdelingens interesser og mål>'
Skiller seg noe frå Oe øvrige med en høyere
andel som oppgir lav skåre.

20 olo

10 9/o

e
10

0 ffi
Lav Middels HøY

Medatueideme i avdelingene er oppriW opptaft av å oppreftholde et godt

samarbeidsklima
Det er stor grad av samarbeid mellom medarbeideme i avdelingen

Medarbeideme i avdetingen er vitlige til å nedtone sine egne intercsserfi/ fordelfor
avdelingens lhferesser og nål
Medarbeideme i avdelingen er opptatt av å dele sine eiainger med hverandre.
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Støttende lederskaP

!" Lite støttende lederskaP er mer
utbredt ved Nesoddtunet enn ved
sammen liknbare institusjoner

F" 22 prosent ved Nesoddtunet
oppgir lavt nivå av støttende
lederskaP

Prosentandel som oppgir ulikt nivå av lederstøtte

yrkesaktive i Plerb og omso-rg i
institusion 11 % (LKU, 2016)

ts For alle yrkesaktive sett under ett
er andelen 10 % (LKU, 2016)

100

90

80

70

60

50

4A

30

20

10

0
Pleie- og omsorgsarbeidere i institusjon

w Middels eller høY r Lav

Nesoddtunet

ts Spørsmålet.Blir dine
arbeidsresultater verdsatt av din
nærmeste ledef'skiller seg noe
ut fra de øvrige med en høYere
andel med lav skåre

om du trenger det, hvor afte kan du få støfte og hielp i dift^abeid fn din nærmeste ledefl

Blir dine arberdgesultaterverdsatt av din nærmeste ledef?

Behandler din nærmeste leder de ansatte rettfedig og upartisk?
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Støttende lederskaP

Figuren viser gjennomsnittskåren for

ståttende lederskaP ved de ulike

avdelingene ved Nesoddtunet.

Høyere skåre indikerer lavere grad av

støttende lederskaP

Det er signifikante forskjeller mellom

avdelingene i vurderingen av støttende

lederskaP

82-83 og natt skiller seg ut fra de øwige

avd-elingene med en høYere skåre'

Støttende lederskap, etter avdeling (gjennomsnitt)

a

t

a

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,O

1,5

1,0

3,5

' '''2:8-"
217

ffi
Naft B2-BO KjøLker/vækeri B1-A1-A2 A3-A4 Adm C1-C2

Om du trenger det, hvor ofte kan du få støtte og hielp i ditt arbeid fra din

nærmeste sief?
Blirdine arbeidsrcsultatervetdsatt av din nærmeste sief?

Behandter din nærmeste sjef de ansafte rettferdig og upartisk?

41
,92 2
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Tilbakemeldin er

Om lag halvparten av de ansatte oppgir at
de sjelden eller aldri får tilbakemeldinger fra
overordnede på hvordan en har utført
jobben.

Analyser av LKU-data viser at trivselen
blant de ansatte øker proporsjonalt med

hvor ofte en opplever å få tilbakemeldinger
på utført arbeid.

Et ledelsesråd som er gratis, men som har
stor effeld -er å gi tilbakemeldingertil de
ansatte.

Prosentandel som oppgir å få tilbakemeldinger

50

45

40

35

30

25

" '"" 49a"""

19%

En dag i uken eller mer Et par dager i måneden Sjelden eller aldri

Får du tilbakemeldingerfra dine overordnede på hvordan du har utførtiobben din?
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Rollekonflikt
Rollekonflikt i arbeidet, etter avdeling (gj.snitt)

ts Det er variasjoner mellorn avdelingene

ts Rollekonflikt ser ut til å være noe mer utbredt ved natt

og 82-83.

ts Rollekonflikt ved Nesoddtunet er i all hovedsak knyttet

til;

tsHvoroftemådugjætingsomdumenerburdeha
væft giart annerledes?

> Hvor ofre får du oppgaver uten tilstrekkelige

hielpemidter og ressursertil å fullføre dem?

2,9

2,0

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

1,5

1,0

9,2

*p*t 6,f

2,6

Fbo c'\

.'2,4

p
$'

ffi
w

2,4 .".. ... 2,4 2,4

f ,$r"d

-tt"""

Y$

d

Hvor ofte mottar du motstridende forespørslerfra to ellerflerc?

Hvor ofre må du giøire ting som du mener burde ha vært gioft annerledes?

Hvor ofte får du ,ppg"i;, ibi itttnt *ttig" hielpemidlerog rcssursertil å fullførc

dem? alr{



Rollekonflikt

Rollekonflikt er mer utbredt ved

Nesoddtunet, enn ved sammenliknbare
institusjoner

Om lag 26 o/o ved Nesoddtunet oppgir at

de opplever rollekonflikt i arbeidet

Det er om lag 9 ProsentPoeng høYere

enn i næringen Pleie- og omsorg i
institusion (17 %) (LKU,2016)

16 prosentpoeng høyere enn for alle

yrkesaktive sett under ett (10%), (LKU'

201 6)

Prosentandel som oppgir rollekonflikt i arbeidet

50

45

40

35

30

25

20

45 o/o

..29.%, ..

26%

15

10

5

0
Lav Middels HøY

Hvor ofte mottar du motstidende forespørclerfra to ellerflere?
Hvor ofte må du gjøre ting som du mener burde ha vært giort annededes?

Hvor ofte får du oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurse r til å fulfførc

dem?
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Konflikter

Det er ikke mer konflikter ved Nesoddtunet

enn ved sammenliknbare institusjoner

* Om lag 10 % oppgir konflikter i arbeidet

ved Nesoddtunet

" I Pleie- og omsorg i institusjon er

andelen I % (LKU,2016)

* 5,4 prosent blant alle yrkesaktive oppgir

at de oPPlever konflikter På

arbeidsPlassen(LKu, 201 6)

Den høye forekomsten av konflikter i pleie

og omstrgssektoren knyttes ofte til

kånflikter med kunder, klienter, pasienter

eller andre som ikke er ansait På

arbeidsPlassen

Prosentandel som oppgir konflikter på arbeidsplassen
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Pleie- og omsorg i instilusion

n Middels eller høY r Lav

Opplever du ofte, av og til, sielden etter aHrt å være involvert i ubehagelige

konflikter med,,.
, ..overordnede På afueidsPlassen?

,.. arbe id skot legae r p å a rbeidsplassen?

...iunaen ffieiter elever etter andre som ikke er ansatt på din arbeidsplass?

Nesoddtunet
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Konflikter forts.
Resuttatene fra analysene viser at det er ingen signifikante forskjeller rnellom de ulike avdelingene med hensyn tila

a

konflikter.
I den grad det forekommer konflikter ved sykehjemmet, så ser det ut til å være noe mer utbredt rnellom kollegaer

enn mellom leder og kollega.

Prosentandel involvert i ubehagelige konflikter med leder

55 olo

27%

13 olo

4 o/o

Prosentandel involvert i ubehagelige konflikter med
kollegaer

47 olo
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0

6 o/o

ffi

16 o/o

31 o/o

ffi
Ofte Av og til Sjelden Aldri Ofte Av og til Sjelden Aldri
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Reg ler og prosedYrer

r Nærmere syv av ti oppgir høy skåre på

regler og prosedYrer

Spørsmålene har ikke et referansepunkt i

LKU og kan derfor ikke sammenlignes
med nasjonale tall

Regler og rutiner kan blant annet knyttes

ti I arbeidsmiljøfaktorene rolleklarhet og

rollekonflikt. Men det å utarbeide regler og

rutiner for hvordan håndtere eksempelvis
mobbing, trakassering på arbeidsplassen
samt prosedYrer for varsling om

kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er

nedfelt i arbeidsmiljøloven.

Prosentandel som oppgir ulik grad av regler og prosedyrer i

arbeidet
-6a 6/o

19 o/o

16 o/o

lav middels høY

Regter og prosedyrer blir tydelig kommunisert til medarbeiderne i avdelingen

Etablerte rutiner og retningslinjer styrer generelt hva medarbeiderne giør i arbeidet sitt

Medarbeiderne i avdelingen følger detaljerte rutiner i utførelsen av arbeidet sitt

Medarbeiderne i avdelingen sørger for at arbeidet er godt organisert

70

60

50

40

30

20

10

0
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Regler og prosedyrer

Regler og prosedyrer oppleves ulikt
rnellom avdelingene.

Det er signifikante fors$eller mellom
A3_A4 og natt, B1-AU2

Natt og B1-AU2 oPPgir i mindre grad

at etablerte regler og prosedyrer er

Udelig kommunisert og styrer hvordan
medarbeiderne utfører arbeidet

Regler og prosedyrer i arbeidet, etter avdeling (gjennomsnitt)

5,0

4,5

4,0 "-, 39 ""
9,7 3,7

a

a

3,0

3,5

3,0

2,5

2,O

1,5

1,0

a

3,4

A3-44 C1-C2 Kiøkkenr\raskeri Adm

3A

3,1

B2-83 81J tJM Natt

Regler og prasedyrer btir tydetig kommunisert til medarbeideme i avdelingen

etåøterte rutiner og retningslinier sgrer genereft hva medarbeiderne giør i atbeidet sift

Medarbeideme i ivdelingen fålgerdetallerte rutiner i utførelsen av aheidet sitt

Medarbeiderne i avdelingen søryerfor at afteidet ergodtorganiseft
at[.{



Kriti kkverd ige forhold
Har du i tøpet av de sisfe 12 måneder vært vitne til,
oppdaget eller opplevd kritikkverdige farhold på

arheidsplassen som hurde være
stoppet?

* Om lag 43 % ved Nesoddtunet oppgir at de i løpet av

de siståT2 månedene har lagt merke til kritikkverdige

forhold som de mener burde vært stoppet

* Andelen som oppgir dette i Pleie- og omsorg i
institusion (20 %) (LKU ,2016)

* 15 prosent blant alle yrkesaktive oppgir at de har lagt

merke til kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
(LKU, 2016) ,,,1

" I Fafo-rapport 2016:33 oppgir 16 prosent at de har

lagt merke til kritikkverdige forhotd på arbeidsplassen

Prosentandel sorn i løpet av siste 12 måneder har
opplevd kritikkverdige forhold

n= 53

Ja Nei

Eksempler er økonomiske misligheter eller tyveri, ødeleggelse av
verdier; brudd på bestemmelser om sikkerhet eller arbeidsmiliø,
brudd på forskrifter eller instrukser, mobbing, omsorgssvikt,
feilbehandling
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20

10

0

n= antall personer
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Kriti kkverd i ge forhold
Varslet du fra om noe av de krtfikl<verdige forholdene til
noen sor?? du mente kunnesfoPPe det?

F 7@mrapportereråha
opplevd kritikkverdige forhold ved
Nesoddtunet varslet fra om dette

F Det er på linje med alle yrkesaktive i Norge

sett under ett

> Vi mener dette er et positivt trekk og

indikerer at det er rom for å <<si i fra> hvis

noe oppleves som ugreit iorganisasjonen

prosentandel som varslet fra om noe av de kritikkverdige
forholdene

70

60

50

40

30

20

10

0

n=17

NeiJa

n= antallpersoner a('{



Kritikkverd ige forhold forts.

F" Flere opplever imidlertid at det å varsle ikke medfører noen endring og enkelte har opplevd at det ble verre

F Vær oppmerksom på at antall svar er lavt innenfor de enkelte kategoriene

Prosentandel som oppgir ulike resultater knyttet til
forholdet det ble varslet om

60,0

n=4

Vet ikke, det har gått for
kort tid til å si noe

å N=258

Kilde: Fafo-rapport 201 6 : 33

Figur 5.1 201

n=6

n=S
20,0

50,0

40,0

30,0

10,0

0,0

n=20

Det ble bedre Det ble ingen endring Det ble veffe

Vet ikke, det har gått for kort tid til å si

Det ble en klar forverring

Det ble en viss forverring

lngen vesentllg endring

Ja, det ble en viss forbedring

Ja, det ble en klar forbedrlng

Ja, det opphørte

1008060

4t

r6
t6

0

4

2
3

]: Fafo 2010

20 40

I Breddestudien

n= antall personer
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Reaksioner på varsel om kritikkverdige forhold

Hvilke reaksjoner ble du møtt med fra ledelse og styre
da du varslet?

Hvilke reaksjoner ble du møtt med av dine
arbeidskollegaer?

40

60
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20

10

0

n=12

lngen reaksjoner

n=5

Negative reaksjoner

10

h=20

Positive reaksjoner

60
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lngen reaKjoner

n=8

Negative reaksjoner

n=7
20

0
Positive reaksjoner
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olntens oner om a slutte i obben
Prosentandel som oppgir intensjoner om å slutte ijobben

&

F

72 prosent av de ansatte har liten
intensjon om å slutte ijobben

Det kan ligge ulike årsaksforhold bak
intensjoner om å slutte ijobben.

lntensjoner om å slutte ijobben påvirkes
blant annet av trivsel, tilhørighet og ulike
arbeidsmiljøfaktorer som eksempelvis
høye krav ijobben og negative sosiale
relasjoner (mobbing, vold og trusler,
trakassering)

72 o/o

16 o/o

12 o/o

0

lav middels høy

Jeg tenker ofte på å slutte i min nåværende jobb
Jeg kan komme til å slutte i min nåværende jobb i løpet av året
Jeg vil sannsynligvis lete aktivt etter en ny jobb det neste året
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10
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lntensjoner om å slutte i jobben

Signifikante forskjeller mellom natt og

82_83 og de øvrige avdelingene i

intensjoner om å slutte ijobben.

lntensjoner om å slutte i jobben, etter avdeling (gjennomsnitt)
5,0

4,5

4,0

3,5

2,s

2,0

3,0

1,5

ffi
1,0

=t* srf Fbs

Jeg tenker ofte på å slutte i min nåværende iobb
,leg Xan komme til å stutte i min nåværende iobb i løpet av.året

Jeg vit sannsynligvis lete aktivt etter en ny iobb det neste året

&
dY9f'd'
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Fornøyd med jobben

AIt i alt, hvor fornøyd er du med iobben
din? Er du svært fornøYd, ganske
fornøyd, verken fornøYd eller
misfornØvd, ganske misfomøyd eller
svært misfomøyd?

* 75 9/o ved Nesoddf unet er ganske eller
svært fornøyd med iobben

u 89 % i pleie- og omsorgstjenester er
ganske eller svært fornøyde med iobben

" 90 9/o av norske yrkesaktive er ganske
eller svært fornøYde med iobben.

Prosentandel som er fornøyd med arbeidsmiljøet

60

50

Ganske misfornøyd Verken misfornøyd eller
fornøyd

55 o/o

20 o/o

Ganske fornøyd Sværl fomøyd

40

30

20

14%

10 70/;

ffi2,5%

F{"ffi
Svært misfomøyd

bw
0
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Fornøyd med
arbeidsmiljøet

Tilsvarende trekk som ved fornøyd med
jobben i vurderingen av arbeidsmilløet
ved Nesoddtunet.

75 prosent oppgir at det er ganske eller
svært fornøyd med arbeidsmiljøet ved
Nesoddtunet.

Prosentandel som er ulik grad av fomøyd med arbeidsmiljøet på
jobben

48%

20 o/o

a

50

45

40

35

30

25
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15

10

a

5%

11 0h
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Noen mulige områder for utvikling

F Rollekonflikt ) Hva er det som kjennetegner rollekonflikter ved Nesoddtunet?
Hvordan kan vi bli bedre til å håndtere motstridende krav?

ts Støttende lederskap ) Hvordan kan lederne ved Nesoddtunet bli bedre rustet til

å ivareta et støttende lederskap - tillit, rettferdighet, tilbakemeldinger?

F Regler og prosedyrer ) Hvordan kan Nesoddtunet bli bedre på å kommunisere

ut og jobbe etter et felles sett av regler og prosedyrer?

b Hva er det som kjennetegner kritikkverdige forholdene ved Nesoddtunet? )
Hvordan kan vi styrke prosessen for oppfølging av meldinger om kritikkverdige

forhold?

F Tilfredshet - Hvordan kan vi jobbe for å styrke tilfredshet med jobben? Hvordan

ønsker vi å ha det pa jobb? Tillit, tilbakemeldingskultur. ..
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Refleksjoner og dialog
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Beskyttende
arbeidsmiliøfaktorer
Høyere skåre indikerer høyere nivå av
beskyttende arbeidsmilj øfa ktorer. Lavere
skåre indikerer lavere nivå av beskyttende
arbeidsmiljøfaktorer

Resultatene viser at det er signifikante
forskjeller mellom avdelingene og særlig
når det gjelder 82_83 og natt som oppnår
en relativt sett lavere skåre sammenliknet
med de øvrige avdelingene.

I det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet vil
det være viktig å fokusere på disse
faktorene for å forebygge uhelse og øke
trivsel og tilfredshet med jobben

Fbs f Y$
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Spørsmålene som til sammen kan defineres som beskyttende arbeidsmiljøfaktorer er
følgende:
Støttende lederskap: Om du trenger det hvor ofre kan du få støfte og hjelp i ditt arbeid?
Behandler din nænneste sjef de ansatte retfferdig og upaftisk?
Faglige utviklingsmuligheter: Hvordan er mulighetene ijobben din til å utnyfte ferdigheteti
kunnskaper og eiaring du har fåft gjennom utdanning og afteid?
Rollekonflikt: Hvor ofte moftar du motstridende forespøNerfra to eller flerc personer?
Se/vbesfernrnelse/autonomi:l hvilken grad kan du påvi*e beslutninger som er viktige for
dift arbeid?
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Oppsummering

F Motivasjon og engasjement for jobben - på lik linje som ved sammenliknbare
institusjoner

F Tilfredshet med jobben er noe lavere enn sammenlignbare virksomheter

F God kollegastøtte, men lavere nivå av støttende lederskap enn ved
san'l men I i kn bare i nstitusjoner

F" H Øyere nivå av rollekonflikt enn ved sammenliknbare institusjoner

ts Konflikter er på samme nivå som ved sammenliknbare institusjoner

b H Øyere nivå av opplevd kritikkverdige forhold ved Nesoddtunet enn i

sammenlignbare i nstitusjoner

ts lngen tegn på en utbredt fryktkultur - varsling om kritikkverdige forhold på

landsgjennomsnittet
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Refleksjoner i grupper

tr I gruppene:

F Hva la dere spesielt merke til?

F Hva ble dere mest opptatt av?

ts- Gruppen deler noen refleksjoner i plenum
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Refleksjoner i grupper

@" Hva ønsker dere å ta tak i?

ftr* Hvilke tiltak kan gjøres med en gang?

M Hva bør gjøres, men vil ta lengre tid?
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Oppsummering av tiltak -innspill til mulige tiltak fra MBA

Kan gjøres med en gang:

F A gjøre funnene kjent for alle ansatte -dette må komme
ganske snart

ts Personalm øte for å presentere resultatene -At dette
gjennomfø res avdelingsvis

F Bruke medarbeidersamtale som en arena for å jobbe med
resultatene

overordnet tiltaksplan som følges over tid

ts Utarbeide trivselsregler -finne arenaer for å møtes utenfor
jobben (månedlig) -

tr Arlig seminar -at vikarer hentes inn

F" Fjerne kortvakt

F Fokusere på lederstøtte og kollegastøtte

ts Arbeidsmiljø -er et felles ansvar -hvis noe er negativt -
bør dette tas opp.

ts lsolere negativitet -konfrontere de som sprer negativitet

Tar litt lengre tid:

ts Synliggjøre hva som er varsling og avvik
(er i prosess)

F Ansatte får opplæring i hvordan skrive
AVV|K

b Etiske refleksjonsgrupper

tr Arbeide med et felles fokus på
arbeidsmi lj øet -hele organisasjonen
samles

F Fokus på å bygge relasjoner mellom
leder og ansatt

ts Sette arbeidsmiljø på agendaen i

avdelingene og at dette fokuset
opprettholdes over tid
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Takk for oss

AGENDA
KÅUFÅN(i

Agenda Kaupang bidrar til omstilling og utvikling av offentlig sektor. Vi bistår
ledere og medarbeidere med faktabaserte beslutningsgrunnlag og

effektivisering av prosesser. Agenda Kaupang gjennomfører analyser og

rådgiving innen ledelsesutvikling, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og

digitalisering. 40 AK{


