
Hvilke faktorer gir energi til din avd når 
den er på sitt beste?
Positive folk - humor - bli sett og hørt - bli savnet

1. faglig utveksling for eksempel om behandling, sår, bleier som igjen gjør det lettere og kjøre 
samme linje. YS

2. likeverd / likevekt -respekt -anerkjennelse - at man tenker ilag AN
3. synlig ledelse (greit og stikke innom). LE
4. kunne treffes utenom jobb – lettere å jobbe hvis det blir gjort likt. PO
5. Faste folk, lettere å jobbe, gir trygghet. Slipper og bruke energi på og etter sjekke andre. 

Mer tid til pasient og mindre stress for alle vet hva man skal gjøre. FA
6. Ros – positiv tenking gir positiv handling PO
7. Utveksling av råd og tips  – åpenhet, er langt fra utlært. YS
8. Gode kollegaer – humøret – ønske og gjøre en best mulig jobb for de du skal hjelpe det gir 

mye tilbake. AN PO
9. Faste folk, slipper og avtale, mer flyt i arbeidet, er mer samkjør – lettere da og finne på ting 

sammen når man kjenner hverandre og beboerne. FA
10. Blide folk, at vi alle hjelpes til (fleksibel arbeidsstokk) PO
11. Bruk meg der jeg vil brukes, der jeg trives gir man mer av seg selv. YS AN
12. Gode kollegaer PO
13. faste og kjente folk på jobb, da flyter jobben bedre FA
14. Godt humør PO
15. at man er positiv PO
16. nok personal FA
17. God planlegging YS
18. at man får utfordringer på jobb. YS AN
19. Lettere med god helse HE
20. trivelige kollegaer PO
21. Fast personal FA
22. ha det artig sammen, viktig og kunne flire PO
23. Gode tilbakemelding fra beboerne AN
24. Faste folk hvor alle vet hva som skal gjøres, det gir rom for andre ting siden arbeidet flyter 

bedre FA
25. Ha frihet – trygghet – får ansvar.  automatisk enklere og planlegge vakta YS AN
26. Får være frisk – HE
27. tilgodesett ikke avglemt – PO
28. at man kan være romslig og raus. PO
29. Faglig dyktig YS



Fortell meg om et høydepunkt - en 
situasjon der du opplevde at du kunne bidra til å skape 
maksimum verdi for virksomheten, og som gjorde deg stolt  
over å være en del av denne organisasjonen (sykehjemmet 
el. hjemmetjeneste).
30. Ros fra pårørende eller fra kollega når man gjør en god jobb. AN
31. I fjor sommer ble det gjennomført en busstur til Senja hvor beboerne fra rose fikk oppleve 

selvstendighet av og gjøre ting selv. YS/BV
32. Det å kunne unngå tvangsinnleggelse ved og være til hjelp for vedkommende så han/hun 

klarer og ta imot hjelp YS/BV
33. Det å treffe de rette valgene ved sår som kan være vanskelig. YS
34. Det å få folk med på hyggelig samvær som sang. YS/BV
35. Lære hverandre hvordan vi fikk det til f eks med et oppdrag hos pas. YS
36. Godt å motta skryt for godt arbeid. Se den vi er hos AN
37. Vellykket pizzakveld på sør/rehab hvor det førte til at man fikk en storsamling den kvelden 

av beboerne og personal som koset seg og pratet med hverandre lenge etter at de hadde 
spist. YS/BV

38. Etter kjøretur på Dyrøya med bussen var beboerne på Sør i godt humør hele resten av 
kvelden og Odd takket hele kvelden for turen. (Benedicte var på jobb da Karl Johan 
gjennomførte dette) YS/BV

39. Julebordet var en fin opplevelse for Signe for hun liker allsang og treffer kjente, de brukte 
sanger hun kjente. (Jorunn kan tenke seg å kunne være med på organisering av slike 
opplevelser) YS/BV

40. Mange ting er små for oss, men stort for de vi hjelper som vi lykkes med hver dag AN
41. Vi er alle hverdagshelter AN
42. Det har vært en suksess med noen overflyttinger fra andre avdelinger til sør/hybler de har 

kviknet mer til som Elna fra rose og Signe fra nord. YS/BV



Hva ville det med ideelle forutsetninger være 
største potensialet til denne 
virksomhet (sykehjemmet el. hjemmetjeneste)?

43. Alle stillingene besatt -> positiv for pasienter YS/BV
44. Synlige ledere (ledere som ser de ansatte i hverdager og hjelper til når det trengs) LE
45. Ansatte får større mulighet til å bruke egne ressurser YS
46. Har større frihet i jobben, kan f. eks. kjøre ut med pasienter YS/BV
47. Setter stor pris på jobben fordi man har ansvar og frihet i stillingene på TPU YS/BV
48. Trives å jobbe som sykepleier YS
49. Kommer til å jobbe til jeg blir pensjonist ?
50. Nærhet til jobben øker trivsel ?
51. Ekstra oppgaver som ansvar for hjelpemidler øker trivsel YS/BV
52. Vi er fornøyd når pårørende er fornøyde - En god d følelse når pasienten kjenner meg 

igjen etter en periode med fri YS/BV
53. Ønsker eget hus for rehabilitering; skal gi oss mulighet til å utføre miljøterapi. I dag er 

oppgaver rutinepreget. YS/BV
54. Pasienter får lov å være seg selv. Vi er for snar til å hjelpe til. YS/BV
55. Ønsker mer folk på jobb: gi oss mulighet til å gjøre en god jobb slik at vi slipper å gå hjem 

med dårlig samvittighet. YS/BV
Ønsket en aktivitetstua og mer spontanitet i hverdager (gjøre oppgaver utenom det 
vanlige) YS/BV

56. Alt for mye fokus på elektronikk hjem hos brukere (gir ikke den ønsket virkning, likner på 
overvåking i hjemmet). Enkelte brukere vil føle seg utrygg. ?

57. Ønsker et brukshus med redskaper for eks. vedkløving og hagearbeid.
58. Ønsker mer personell på jobb (øker grunnbemanning) FA
59. Vi gir oss ros til hverandre (konstruktiv tilbakemelding) AN
60. Vi bruker de ansatte i de oppgavene de er egnet / kvalifisert til å oppføre YS/BV
61. Små stillinger gjør det vanskelig å fokusere på det positive i hverdagen FA

===================================

62. Stabil arbeidsstokk FA
63. Ønsker fast personalet FA
64. Alt greit ?
65. Øk bemanning! Tilleggsoppgaver som matstell fører til mindre tid til med pasienter FA
66. Bedre ressursnytelse. Flere har egenskaper de ikke får mulighet til å vise frem! YS/BV
67. Økt samarbeid mellom avdelingene LE
68. Tiden mellom kl. 13.30-15 blir som regel misbrukt, kan brukes til utføre oppgaver som 

bilvask eller assistere de andre avdelingene.
69. Skriv bilvask på ukeplan ?



70. Mindre fravær FA
71. Ønsker flere med faglig utdanning. Faglig påfyll. God moral. Høy etisk standard. Endrer 

struktur slik at vi kan forny oss. En for stor avdeling er til hinder for en hyggelig atmosfære. 
YS/BV

72. Fjerner irritasjoner. For eks. når turnus ikke blir lagt ut tidsnok, ledere som kommer for 
seint LE

73. Synlige ledere. Bedre fysioterapitilbud. Åpenhet om hvem som deltar på kurs, hvilke kurs 
de deltar på, kursets relevans for enheten. Det er også ønskelig at faglig påfyll 
videreformidles til kollegaer. LE



Hva er det du setter mest pris på ved 
arbeidet ditt, og denne virksomhet (sykehjemmet el. 
hjemmetjeneste), og deg selv som kollega?
74. Det sosiale PO
75. Treffer pasienter og kollegaer PO
76. Møter medarbeiderne PO
77. «Føler meg anerkjent, hvis ikke jeg skulle aldri ha klart å være  på jobb» AN
78. «Eksempel: å se et sår som gror gjør at hele gruppa føler at de har gjort en god jobb, og at 

vi anerkjenner hverandre» YS/BV
79. Unngå baksnakking PO YS
80. At man har mulighet til å bruke god tid i jobben YS/BV
81. God tid til pasientene gir en god følelse YS/BV
82. Samspill med pasienter gir en god følelse YS/BV
83. Aktiviteter med pasienter gir en god følelse YS/BV
84. Aktiviteter med pasienten f.eks. å være ute når været tillater det kan oppleves som 

meningsfylt YS/BV
85. Positiv tilbakemelding fra ledere f.eks. da man har utført en krevende oppgave AN LE
86. Besøk hjem hos pasienten er givende YS/BV
87. Tilbakemelding fra pasienter AN



Hva er de viktigste livgivende faktor 
ved denne virksomhet (sykehjemmet el. hjemmetjeneste), 
de som - hvis de ikke var der - ville fått virksomheten til å 
være helt annerledes?

88. Personalet FA
89. Varierende AM
90. Framgang YS
91. Personalet FA
92. Arbeidsmåte (?mangel utdypning) AM
Sørstua
93. «runder i kantina» YS
94. Ta ting på sparket AM
Stor avdeling
95. Jobber med hendene på ryggen lite mulig AM
96. Skaper fleksibilitet i en stor avdeling AM
97. Liv og rør ?
98. Nærkontakt og kroppspråk. AM
99. Bevare roen YS
100. Ta vare på de mest sårbare YS/BV
101. Tråkker ikke på noen om man tar det litt raskere PO
102. Typer pasienter TY
103. Måten å jobbe på, hjelpe de glemske YS/BV
104. Organisering, rutiner AM

Nord har sine måter
Sør gruppeomdeling mange pasienter

105. Fleksibel hjemmetjeneste AM
106. Ulike dager AM
107. Vi gjør en god jobb YS
108. Arbeidsglede YS
109. Må være fleksibel hele tiden AM
110. Tenke mer selv ute: Ute er du mer selvstendig

Inne er rutiner mer fremtredende: Inne får du hjelp YS/BV
111. Fleksibilitet AM

Åpen for alle pasienter
Tar det som det kommer
Endringsvillige
Får til masse

112. Spesiell arbeidsmåte YS/BV
113. Liker seg godt ?



114. Kulturforskjell AM
Nord har stabilitet, stor familie

115. Vet om hverandre, gode rutiner, vet hvem som er på jobb, fast personale FA LE
116. Gode samarbeidsrutiner LE
117. Tenke likt pga miljøtiltak skal fungere LE
118. Nærhet til pasienter AM
119. Samtidig variasjon AM
120. Ikke rigid struktur AM
121. Stort spenn i utfordringene på hjemmetjeneste YS
122. Godt arbeidsmiljø YS
123. Munterhet på morgen funker som takhøyde og lager grunnlag for resten av dagen PO
124. Kunnskap om pasienter YS
125. Dominoeffekt nå en pasient får feil behandling YS
126. Små detaljer betyr mye PO
127. Faste vikarer FA

Helst kjente folk
Faste ansatte

128. Pasientene TY
129. Kommunikasjonsmåte
130. Kontinuerlig tett kontakt mellom kollegaene LE

Vet hva alle de andre gjør

Stor avdeling
131. Variert pasientgruppe TY
132. Jobber tett mot hjemmetjeneste AM
133. Humør, oss imellom PO
134. Snakker sammen FA
135. Artig i lag PO
136. Samarbeid om diverse - bla. med pasient LE
137. Samhold FA
138. Ulike kontakt og kjemi FA
139. Mye vikarer preger svakeste pasienter FA
140. Samarbeid / kommune (?) LE
141. Møte pasienter hjemme AM
142. Kontinuitet viktig, det gjør avdeling en helt annen plass å jobbe i FA
143. Fagutdanning YS
144. Personalet FA
145. De som bor her TY
146. Vårt humør og vår surhet PO
147. Takhøyde PO
148. Kan komme i dårlig humør men det godtas PO



149. Avhjelpe FA
Når noen har mye å gjøre
Velvillige folk til å stille opp

150. Personalet FA
151. Hjelpe hverandre LE
152. Planlegge dagen selv YS
153. Ser effekten av hvordan dagen er lagt opp ift pasientene YS
154. Bli kry YS
155. Pasientene TY



De(n) minste ting du kunne gjøre som 
ville skape den største positive forskjell?
156. Plukke blomster, sette på bordet PO
157. Lage pizza sammen UF/BV
158. Lage noe ekstra UF/BV
159. Gå en busstur UF/BV
160. Gå utenfor rutinen UF
161. Ta med i sansehagen UF/BV
162. Rose kollegaer AN ✔ ✔
163. Godt humør og galgen-humør PO ✔ ✔
164. Positivitet PO
165. Åpen sans YS
166. Om man kommer sur på jobb, sier man ifra PO ✔ ✔
167. Ta opp vanskelige ting LE ✔ ✔
168. Ser gode resultater PO ✔ ✔
169. Plukke med seg blomster PO
170. Rose hverandre AN
171. Mer sving over fagprat: diskusjoner rundt det vi driver med, metoder, metodevalg YS✔ ✔
172. Videreformidle «knep» YS ✔ ✔
173. Fag YS
174. Synge når man kommer på jobb PO
175. Sette pris på hverandre AN
176. Småprat PO
177. En annen rygg ?
178. Få positive tilbakemeldinger AN
179. En god rapport sammen PO AN
180. Humør er viktig PO

181. Ha med seg noe godt til kaffe PO
Ha med seg noe (kaffelapper)

182. God morgen gir en god start PO
183. Rose kollegaer AN

184. Gjøre koselig rutinetiltak PO
Kaffekoking på morgen, vafler

185. Koke kaffe til morgenvakta PO
Avisa er ordnet
Dagen er klargjort
Dagen er startet av de som kommer fem minutt før



186. Hilse PO
187. Være blid PO



hvilke faktorer gir energi

Anerkjennelse (AN - 2, 8, 11, 18, 23, 25)
Fast personale (FA - 5, 9, 13, 16, 21, 24)
Ledelse (LE - 3)
Positive, blide folk (PO - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 22, 27(?), 28)
Yrkes stolthet (YS - 1, 7, 11, 17, 18, 25, 29)
Helse (?) (HE - 19, 26)

et høydepunkt

Anerkjennelse (AN - 30, 36, 40, 41)
Yrkes stolthet / Beboernes vel (YS/BV - 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42)

største potensiale

Anerkjennelse (AN - 59)
Fast personale (FA - 58, 61, 62, 63, 65, 70)
Ledelse (LE - 44, 67, 72, 73)
Yrkes stolthet / Beboernes vel (YS/BV - 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 66, 
71)
? (? - 49, 50, 56, 64, 69)

mest pris på

Anerkjennelse (AN - 77, 85, 87)
Ledelse (LE - 85)
Positive, blide folk (PO - 74, 75, 76, 79)
Yrkes stolthet / Beboernes vel (YS/BV - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86)



livgivende faktorer

(Fast) personale (FA - 88, 91, 115, 127, 134, 137, 138, 139, 142, 144, 149, 150)
Ledelse (LE - 115, 116, 117, 130, 136, 140, 151)
Arbeidsmåte / Fleksibilitet (AM - 89, 92, 94, 95, 96, 97, 104, 105, 106, 109, 111, 114, 
118, 119, 120, 132, 141)
Positive, blide folk (PO - 101, 123, 126, 135, 146, 147, 148)
Yrkes stolthet / Beboernes vel (YS/BV - 90, 93, 99, 100, 103, 107, 108, 110, 112, 121, 
122, 124, 125, 143, 152, 153, 154)
Typer pasienter (TY - 102, 128, 131, 155)
? (? - 97, 113)

de(n) minste ting

Anerkjennelse (AN - 162, 170, 175, 178, 179, 183)
Ledelse (LE - 167)
Positive, blide folk (PO - 156, 163, 164, 166, 168, 169, 174, 176, 179, 180, 181, 182, 
184, 185, 186, 187)
Yrkes stolthet / Beboernes Velvære / Utafor rutiner (YS/BV/UF - 157, 158, 159, 160, 
161, 165, 171, 172, 173)
? (? - 177)

Vi har stilt tre par spørsmål.

Hvert par bestod av:

ét spørsmål om virksomhet/avdeling sin verdi, potensiale, natur
og
ét spørsmål om personlig opplevelse, fortolkning, bidrag

Det mest verdifulle konklusjon er 
yrkesstolthet (ansvar, frihet, tryggeht), 
ønske om anerkjennelse, 
og ønske om et positivt arbeidsmiljø
og ønske om å gå utafor rutiner.

14 ut av 187 svar tar for seg direkte (eller mest 
indirekte) ledelsen, altså 7,5% prater (in)direkte om 
ledelse.


