
Orientering til styret om fullskalaøvelse FlyEx 2016 
Styremøte 27. mars 2017 

 
Referat fra sykehusledermøte 28.02.17  
 

Administrerende direktørs vedtak: 
1. Oppfølgingspunktene, forbedringsområder og evalueringspunkter følges opp av ansvarlig 

avdelingssjef i samråd med nivå 2 leder.  
2. Arbeidet skal være sluttført innen 1. mai 2017.   
3. Nivå 2 leder leverer skriftlig status på utført oppfølging til administrasjonsrådgiver innen 15. 

mai 2017. Administrasjonsrådgiver sammenfatter orienteringssak til sykehusledermøte og 
styremøte.  

 
 
 
 
Fra saksdokumentet til sykehusledermøtet 
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Sak nr.:  40-17 Sakstype:  Beslutningssak  

Saksnr. arkiv:  15/05921 Saksbehandler:  Administrasjonsrådgiver Konstance Hagene  

  
 
 

 

 

Oppfølging av evalueringsrapport - fullskala øvelse FlyEX 2016 
 

Forslag til administrerende direktørs vedtak: 
1. Oppfølgingspunktene, forbedringsområder og evalueringspunkter følges opp av ansvarlig 

seksjonsleder i samråd med nivå 2 leder.  
2. Arbeidet skal være sluttført innen 1. mai.   
3. Nivå 2 leder leverer skriftlig status på utført oppfølging til administrasjonsrådgiver innen 

15. mai. Administrasjonsrådgiver sammenfatter orienteringssak til sykehusledermøte og 
styremøte.  

 
Sarpsborg, den 09.02.2017 
 
 
  
------------------------------------------------- 
 
  



  

Sykehuset Østfold   

SYKEHUSLEDERMØTE 28.02.2017  Side 2 av 2 

Sak nr.: 41-17  

 
1. Sjekkliste – saksgangen 
 Ikke aktuelt JA, dato NEI 
Har tillitsvalgte vært involvert i saken? X*   
Har verneombudet vært involvert i saken? X*   
Er brukerutvalget/brukerorganisasjoner involvert? x   
Er kommunene hørt? x   
Andre? x   
Hvem i SØ har deltatt / er hørt  
i den interne saksforberedelsen? 

 

*FTV/HVO blir orientert om saken i møte med administrerende direktør 22.02.17 
 

2. Kort bakgrunn for saken 
15. september 2016 gjennomførte Sykehuset Østfold fullskala øvelse eksterne hendelser. Øvelsen 
hadde oppnevnt interne og eksterne evaluatorer som evaluerte oppsatte læringsmål utarbeidet av 
prosjektmedarbeidere i samråd med sin leder.  
 

3. Konkret problemstilling 
Fullskalaøvelsen kartla en del forbedringsområder knyttet til vårt planverk som må 
vurderes/utredes i linjen. Avdelingenes prosedyrer oppdateres ved behov av linjeledelsen.  
 

4. Tidligere vedtak i saken 
Ingen.  
 

5. Forslag til løsning 
Linjeledelsen må gjennomgå oppfølgingspunktene, forbedringsområder og evalueringspunkter i 
evalueringsrapporten og vurdere eventuelle endringer i sitt planverk. Beredskapsleder og 
administrasjonsrådgiver gjennomgår punktene på overordnet nivå og behandler dette i 
beredskapsrådet.  
 
Prinsipielle endringer på tvers av fag diskuteres i fagmiljøene.  
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