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Sak 29-2021 Evaluering handlingsplan Ledelsens gjennomgang

Formål: 
Å evaluere handlingsplan som er utarbeidet på grunnlag av sjekkliste knyttet til ledelsens 
gjennomgang (LGG) 2021.

Bakgrunn: 
Ledelsen gjennomgang er Betanien sykehus sin egenevaluering av måloppnåelse innenfor følgende 
områder:

 Mål og strategier
 Organisering og ansvar
 Systemansvar
 Risikoområder og tiltak
 HMS
 IKT
 Uønskede hendelser
 Styrende dokumentasjon
 Måling, registrering og rapportering
 Læringsutbytte av revisjoner og tilsyn
 Miljø
 Brukermedvirkning
 Andre aktuelle virksomhetsområder

Evalueringer gir ledelsen grunnlag for å beslutte forbedringsområder. Foreliggende handlingsplan 
oppsummerer status pr. august for resultatoppnåelse innenfor de definerte forbedringsområdene 
som ble identifisert i gjennomgangen av sjekklisten ultimo 2021.

2020 var første året skjemaet ble i bruk. Vi har i oversikt 2021 endret verdiskala fra 1-3 til 1-5 for å 
differensiere enda tydeligere mellom oppgaver som kan vente og oppgaver som snarlig må 
prioriteres. I løpet av sommeren har vi gjort ytterligere oppgradering av skjema etter innspill fra 
styret. Nytt skjema tas i bruk i 2022. Hensikt med oppdateringen er å tydeliggjøre oppgaver, krav og 
mål.

Medbestemmelse:
Alle ledere i sykehuset har vært involvert i arbeid med LGG. Vernetjeneste og tillitsvalgte informeres i 
IDF- og AMU-møter. Brukerutvalget informeres.
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Verdier: 
Bygger opp om våre verdier:

 Kvalitetsbevissthet: Ved at LGG gir kontroll i eget hus og retning for forbedringsarbeid.
 Åpenhet: Ved at vi tydeliggjør forbedringsområder og plan for utbedring.

Forslag til vedtak:
1. Styret tar evaluering av handlingsplan til orientering og ber ledergruppen følge opp mål som 

ikke er nådd.
2. Styret ber om at LGG-skjema oppdateres etter de innspill som ble gitt i møtet.

Vedlegg:
1. Overordnet LGG mars 2021
2. Handlingsplan med punkt fra evaluering august 2021
3. Oppdatert LGG-skjema

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