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Sak 25-2021 Strategiarbeid Betanien sykehus

Formål: 
Å presente status i Betanien sykehus sitt strategiarbeid for styret.

Bakgrunn: 
Det har vært jobbet med strategi i Betanien sykehus gjennom hele 2021. Det har vært prosesser med ledere, ansatte 
og i styret, og man har sett på arbeidet som ble gjort i 2017. Det har vært avholdt flere dagssamlinger med strategi 
som tema, og det har vært en prosess mellom samlingene. 

Vi har foreløpig konkludert med følgende:

Generelt: 
 Bestilling fra Helse Vest. Tjenestetilbudet effektiviseres og forbedres for å skape et mulighetsrom som vil 

komme pasientene våre til gode.
 Vi setter fagutvikling og forskning på dagsorden. Vi skal lager plan for organisering internt og går i dialog med 

samarbeidspartnere når ny fag- og forskningsleder er ansatt.
 Vi utreder mulighetene for et møte, kurs og opplæringssenter, til bruk for pasienter og pårørende, ansatte 

og våre samarbeidspartnere.
 Vi utvikler og styrker tjenesten innenfor de områdene vi har aktivitet i dag og utreder nye muligheter 

(skissert under).
 Se støttefunksjoner, støttetjenester og administrative systemer under ett for å få bedre flyt og bli mer 

effektiv. 
 Jobbe systematisk med rekruttering i tråd med arbeid som blir gjort i Helse Vest (definert risikoområder).
 Arbeid med omdømme.

Enhet for psykisk helse:
 Utreder behov og muligheter for å utvikle familietilbud.
 Utreder om V27 kan bruke sin kompetanse inn i et nytt prosjekt «Mindreårige som utøver vold i nære 

relasjoner». Kartlegge forekomst i første omgang. Søke Helse Vest midler.
 Det pågår et stort samarbeidsprosjektarbeid mellom de privat ideelle (DPI) og Haukeland 

universitetssykehus (HUS) der vi har felles fokus på større integrasjon mellom psykisk helse og spesialisert 
rusbehandling. Betanien sykehus må legge til rette for samhandling enten det gjelder fysiske rammer eller 
fag. Man kan tenke at pasienten møter fysisk et sted, men møter to instanser som samarbeider om pasient 
arbeidet.

Enhet for somatisk helse: 
 Vi vil utrede om det foreligger pasientforløp der vi kan enten ta hele forløp eller deler av et forløp i 

samarbeid med andre sykehus. Vi kan gjøre bruk av den kompetansen vi har tilgjengelig i sykehuset og skape 
en god flyt i utredning og behandling.

 Innenfor gynekologi vil vi utrede mulighetene for å lage et utrednings-/behandlingstilbud for ufrivillig 
barnløse. 

 Utforske om det er pasientgrupper innen generell kirurgi eller gynekologi som ikke har tilbud i dag. 
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Medbestemmelse:
Informasjon til AMU og tillitsvalgte på et overordnet nivå. Mer involvering lengre ut i prosessen.

Verdier: 
Bygger opp om våre verdier:

 Kvalitetsbevissthet: plan og den prosessen som går gir retning for strategiarbeidet.
 Åpenhet: Ved å involvere ledergruppen og avdelingsledere, som igjen involverer ansatte ut i linjen.

Forslag til vedtak:
1. Styret gir tilbakemelding på fremkomne forslag.

Vedlegg:
1. Plan for strategiarbeidet

Saksbehandler: Ledergruppen i Betanien sykehus 
Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, direktør
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