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Litt om oss 

        - En av 20 klinikker 
       - 11 ulike avdelinger
      - Divisjonssjef med 15 i ledergruppen

  - 35 seksjonsledere
               - 800 årsverk - 1000 ansatte

Overordnet mål for St.Olavs driftsservice:  
Vi skal ha de beste fagfolkene på alle våre tjenester. Vi skal være 
gode på kvalitet og prosedyre håndtering. Vi skal til enhver tid 
være topp motiverte fordi vi yter hjelp til sykehusets fremragende 
behandling.



Bakgrunn og forankring i ledelsen
• 2016 Høyt sykefravær  12 -13 %

– De fleste avdelingene hadde ulike aktiviteter og planer for å oppnå 
reduksjon, men manglet effekt.

• 2016 Middels resultater på arbeidsmiljøundersøkelsen

• 2015 Lederforankring og lederutvikling 

Vi fikk en ide ;
Jobbgledeprosjektet ☺



Mål

Videreutvikle en helsefremmende 
arbeidsplass ved å øke trivsel og 
engasjement. Vi skal utvikle en kultur som
gir ansatte opplevelsen av at det er godt 
å gå på jobb.

Oppstart: Kick off prosjektgruppen august 2016



Jobbglede

• Det er en nær sammenheng mellom å være «god inne» 
dvs. trives på jobb og «god ute» – dvs. levere tjenester 
med god kvalitet 

• Ansatte er driftsservice sin viktigste ressurs. Derfor ble de 
spurt om hva som er viktigst for deres jobbglede. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS0ZPl-ZDZAhVKCSwKHUPuBjgQjRx6BAgAEAY&url=https://pixabay.com/no/klasserom-samarbeidsl%C3%A6ring-diskusjon-1297779/&psig=AOvVaw0au3xs0n5oXmK-HHzuD12R&ust=1517994857604064


Hvordan få tak i jobbgleden?
Velg 3 viktige faktorer for deg

Del 1: 
Når du går hjem fra jobben og kjenner at du har fått energi og opplevd 
arbeidsoppgavene og dagen som fin og meningsfull 

Hvorfor ble det sånn? 

Del 2: 
For at vi skal få til mer av det som oppleves som positivt (fra de 3 
områdene/ faktorene dere valgte)

 Hva må vi gjøre da? 



Kartleggingsarbeid
 

• Prosjektgruppa samlet inn og lest av alle IGLO-arkene. 
Dette ble det viktigste bidraget til planen for jobbglede for 
driftsservice. 
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Vi i driftsservice skal jobbe sammen og 
bli enda bedre på dette:

Ledelse

Medarbeiderskap

Partssamarbeid 

Sosiale 
aktiviteter

Kompetanse

Informasjon

Tilbakemeldings-
kultur



Kultur bygging

• Dette er et stort og langsiktig kulturarbeid som vi ønsker 
skal ende opp med: «slik gjør vi det - og slik har vi det - i 
driftsservice». 

• To av satsningsområdene fremover er: ledelse 
medarbeiderskap. 

• «Lederne skal være rollemodeller for å etablere en 
tilbakemeldingskultur gjennom å være mer synlig og 
tilstede der dere er og gripe mulighetene til å gi dere 
ansatte tilbakemeldinger.» 

• Hvordan lederne skal få til dette, skal de diskutere i sine 
ledermøter.
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Jobbglede

• Ansatte skal også diskutere hvordan de kan bli enda 
bedre til å «knipe hverandre» i å gjøre en god jobb, 
snakke mer om det som er bra på jobben og bli enda 
bedre på å dele erfaringer fra jobben, kurs eller 
opplæring.

• Dette vil styrke medarbeiderskapet

• Hver seksjon skal jobbe med hva 
     dette og andre områder helt 
     konkret betyr for ansatte

 



Jobbglede i drift - 
fra ord til handling

• Nå skal vi gå fra ord til handling, gjennomføre konkrete 
handlinger der de jobber. Alle må være villige til å gjøre 
noe litt annerledes.

• Skal vi lykkes må alle parter bidra. Ut i fra de rollene de 
har, vil ansvaret være ulikt. Jobbgledearbeidet vil 
foregå på ulike arenaer: 

     i divisjonsledelsen/ledermøter, 
     HMS-kvalitetsgruppemøter, på
     seksjonsmøter og mellom
     ansatte i jobbhverdagen.

 

 



Bruk jobbgledesiden alle sammen 
• http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/stolav/en

het/driftsservice/Jobbglede/default.aspx

• Her skal vi oppdatere status på jobbglede i drift, 
synliggjøre aktiviteter, legge ut bilder, etterhvert dele 
erfaringer m.v.
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2 verdipapir

• Jobbgledeprosjektet har gitt oss to verdipapir – en 
strategi og en handlingsplan for jobbglede. 

• I handlingsplanen er alt det som skal skje fremover 
beskrevet.

.

Strategi Handlingsplan
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