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1 Bakgrunn for saken 
Styret ble sist orientert om gjennomføring av Ledelsens gjennomgang (LGG) i styre-
møte 17.02.21. I denne saken orienteres det om LGG i 2021 samt hittil i 2022. Saken 
omfatter også status for planene om gjennomføring av LGG etter kommende 
omlegging og forbedring av systemet for styrende dokumentasjon. 
  

2 Saksopplysninger 
Det følger av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten at 
ledelsen minst en gang årlig skal gjennomgå og vurdere virksomhetens styringssystem. 
Dette gjøres i Ledelsens gjennomgang (LGG). Etter forskriftens § 8f skal plikten til å 
evaluere egen virksomhet følges opp gjennom en systematisk gjennomgang av 
styringssystemet: «minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele 
styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten, for å 
sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksom-
heten».  
 
LGG ved SSHF gjennomføres med halvdagsmøter fordelt gjennom året. Siden forrige 
rapportering til styret er følgende deler av styringssystemet gjennomgått:  
 

• Barn som pårørende 
• Ytre miljø 
• Opplæring medisinsk teknisk utstyr (MTU) 
• Fysisk sikring 
• Traumetilbudet 
• Pasientreiser 
• Medisinsk koding 
• Kommunikasjon 
• Innkjøp 
• Renhold 
• Simulering 
• Smittevern 
• Regnskap 
• Styringsinformasjon 

 
På hvert møte gjennomgås 3 – 4 nye tema. I tillegg presenteres status for gjennom-
føring av tiltak etter LGG 6 mnd. tidligere. Pga korona har det påløpt forsinkelser og 
utsettelser også dette året, blant annet måtte planlagt LGG i desember 2021 utsettes 
til februar 2022.  
 
LGG gjennomføres ved at aktuell stabsavdeling i samarbeid med klinikkene forbereder 
og presenterer:  
 
1. Oversikt over de mest sentrale overordnede styrende dokumenter:  

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
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• dokumenter som definerer målene for området (for eksempel 
bestemmelser i lov eller forskrift, eller føringer i oppdragsdokument, 
strategiplan eller utviklingsplan)  

• dokumenter som definerer hvilke prosesser som skal sikre måloppnåelse  
• dokumenter som beskriver hvordan vi sikrer oversikt og kontroll over 

resultatene  
2. Aktuell statistikk/data som viser hvilke resultater som oppnås. Har det vært interne 

eller eksterne revisjoner på området, tilsyn, foreligger nasjonale indikatorer, 
registerdata mm? Følges den styrende dokumentasjonen? Hvilke resultat oppnås?  

3. En vurdering/analyse av behov for forbedringer  
4. Forslag til forbedringstiltak 
 
Etter innledende presentasjon drøfter foretaksledelsen for hvert område følgende:  
 

• Håndterer styringssystemet på dette området SSHFs strategier og mål? 
• Viser resultatene svakheter ved styringssystemet? 
• Aktuelle tiltak 

 
Til bruk ved vurdering av styringssystemets modenhet i organisasjonen er det 
utarbeidet en egen modell, se vedlegg 1.  Figuren fungerer som en illustrasjon av 
hvilket nivå styringssystemet samlet sett befinner seg på områdene som gjennomgås. 
Styringssystemets modenhet scores på en skala fra 1-5, der nivå tre illustrerer et 
akseptabelt nivå (minimumsnivå). Modellen må ikke anses som en fasit. Graden av 
modenhet kan variere fra enhet til enhet innenfor det samme område. Modellen er 
justert i løpet av 2021. 
 
Oppsummert kan foretaksledelsens vurdering av styringssystemets modenhet på disse 
områdene fremstilles slik:   
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Modenhetsnivået illustrerer hvilket nivå det er på modenheten ved områdets 
styringssystem. Det vises til vedlagte rapporter for oppsummering av funn og oversikt 
over tiltak. Som det fremgår av figuren over er det behov for forbedringer og tiltak på 
flertallet av  områdene som er gjennomgått. Tilbakemeldingene fra systemeierne er at 
LGG er  nyttig for bevisttgjøring av betydningen av gode styringssystemer og forankring 
av tiltak.   
 
Plan for 2022 og videre fremover 

For resten av 2022 er det så langt planlagt LGG for følgende områder etter den samme 
metodikken:  

• Ansettelser 
• Arkiv 
• Klinisk dokumentasjon 

 
Administrerende direktør innførte LGG ved SSHF fra 2019. LGG som metode utvikles og 
modnes ved SSHF, og er så langt gjennomført med denne metodikken som  et 
utgangspunkt for fremtidige LGG.  
 
Administrerende direktør har etablert en egen virksomhetsstyringsgruppe som jobber 
med å utarbeide ny struktur for styringssystemet, som forberedelse til oppgradering av 
systemet for styrende dokumentasjon (Kvalitetsportalen, EK-modulen). Styrings-
systemet vil da bli organisert i 14 hovedkapitler, som alle skal ha sitt overordnede 
«policydokument». Arbeidet med ny versjon av EK (fra EK2 til EK3) er betydelig 
forsinket, i hovedsak pga forsinkelser fra Sykehuspartner, men skal etter justert plan 
gjennomføres i løpet av 2022. Når EK3 er på plass vil gjennomføring av LGG kunne 
effektiviseres.     
 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør er godt fornøyd med gjennomføringen av LGG for 2021. 
Erfaringen er, som tidligere, at LGG gir nytte på flere nivå: systemeier gjør en grundig 
gjennomgang av styringssystemet sammen med virksomheten, foretaksledelsen blir 
oppdatert på viktige deler av styringssystemet, og sammen identifiseres sentrale 
forbedringsområder. Det er en kompleks oppgave å gjennomgå styringssystemet på en 
måte som både gir mening og nytte, og som samtidig er praktisk gjennomførbar.  

LGG utgjør nå en viktig overordnet del av kvalitetssystemet ved SSHF. Det vil bli 
arbeidet videre med modellen for LGG, og administrerende direktør vil holde styret 
informert om resultatene fra LGG også i 2022. 

Administrerende direktør inviterer styret til å ta redegjørelsen til orientering.  
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Vedlegg 1 
 
Modell for vurdering av styringssystemets modenhet:  
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