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1. Hva saken gjelder 

Saken gir en oversikt over sentrale styrende dokumenter som legger føringer for Sykehuspartner HFs 
virksomhet. 
 

2. Hovedpunkter  

I gjennomgangen av dokumenter nedenfor er det inntatt lenke til dokumentene. For noen av lenken 
kreves det tilgang til intranettet i Sykehuspartner HF.  Disse er merket med intern, men styrets 
medlemmer har tilgang til disse dokumentene i mappen styrende dokumenter i Admincontrol. 
 
a) Vedtekter for Sykehuspartner HF ble fastsatt i stiftelsesmøte den 18. desember 2014, og sist 
endret i foretaksmøte 16. februar 2020, jf. sak 022-2022, vedlegg 3.   
 
b) Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet veileder for styrearbeid i helseforetak, sist revidert 20. august 
2020 (lenke) (intern). Veilederen gir en orientering om styrearbeid i helseforetak og er ment som et 
bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og 
gitte styringskrav. I tillegg inneholder veilederen en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende 
karakter.  
 
c) Instruksen for styret i Sykehuspartner HF (lenke) (intern) er utarbeidet i samsvar med de prinsipper 
som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak, jfr. Lov om helseforetak m.m. 
(helseforetaksloven) §§28 – 35 (lenke). Instruksen ble sist endret 15. november 2017. Formålet med 
styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, innhold og gjennomføring samt å 
fungere som en rettesnor for styremedlemmene og administrerende direktør når det gjelder 
rolleforståelse, plikter og ansvar. 
 
d) Instruks for administrerende direktør i Sykehuspartner HF omhandler administrerende direktørs 
oppgaver, plikter og rettigheter, og ble sist endret 15. november 2017 (lenke) (intern). Den er basert 
på Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) §§36-38 (lenke), eiers styringsdokument og 
vedtekter for Sykehuspartner HF.  
 
e) Regional utviklingsplan 2035 skal ligge til grunn for utviklingen i Helse Sør-Øst RHF frem mot 2035. 
Regional utviklingsplan 2035 ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 13. desember 2018 (Regional 
utviklingsplan 2035 (helse-sorost.no)). Regional delstrategi for teknologiområdet, vedtatt av styret i 
Helse Sør-Øst RHF 12. mai 2020, beskriver virksomhetens mål, innsatsområder og tiltak innen 
teknologiområdet for de neste fire årene (Regional deltstrategi for teknologiområdet (helse-
sorost.no)). Strategisk målbilde 2025 for Sykehuspartner HF understøtter retningen som er beskrevet 
i de to dokumentene, jf. sak 110-2021. 
 
f) Helse Sør-Øst RHF gir årlig styringskrav til Sykehuspartner HF gjennom oppdrag og bestilling, og 
protokoll fra foretaksmøter. Oppdrag og bestilling 2022 for Sykehuspartner HF ble vedtatt i 
foretaksmøte 16. februar 2022. Oppdrag og bestilling 2022 og protokoll fra foretakmøte 16. februar 
2022 følger som vedlegg til sak 022-2022.  
 
g) Helse Sør-Øst RHF Rammeverk for virksomhetsstyring, av 24. september 2020, beskriver 
prinsippene for god virksomhetsstyring og er et rammeverk for å etablere intern styring og kontroll 
for all virksomhet i Helse Sør-Øst. Rammeverk og prinsipper er utarbeidet i samarbeid mellom 
helseforetakene og Helse Sør-Øst RHF og angir felles regionale forventninger til virksomhetsstyring. 

https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/kvalitet/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b21D6508D-0AFD-48D7-8BCB-631754FC2572%7d&file=HS%C3%98%20veileder%20for%20styrearbeid%20i%20helseforetak.pdf&action=default
https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/kvalitet/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b9C9E0E69-1FFD-40E7-8FA9-454A2400364A%7d&file=Instruks%20for%20styret%20i%20Sykehuspartner.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/kvalitet/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b67493FE3-D9E9-4591-B4D3-3DD1E4136E97%7d&file=Instruks%20for%20administrerende%20direkt%C3%B8r.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2020/0512/049-2020%20Vedlegg%20-%20Regional%20delstrategi%20teknologiomr%C3%A5det.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2020/0512/049-2020%20Vedlegg%20-%20Regional%20delstrategi%20teknologiomr%C3%A5det.pdf
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Rammeverket beskriver definisjoner, begreper, prosesser og prinsipper i virksomhetsstyringen. 
Rammeverk for virksomhetsstyring er ment å være en støtte til alle som har et ansvar for 
virksomhetsstyring på alle ledernivåer i Helse Sør-Øst (lenke) (intern). 
 
h) Etiske retningslinjer for Sykehuspartner bygger på gjeldende lover, Etiske retningslinjer i Helse Sør-
Øst, Sykehuspartners personalhåndbok, Etisk Handel i Helse Sør-Øst, samt gode innspill fra våre 
medarbeidere og ledere. De etiske retningslinjene gjelder for ansatte, ledere, konsulenter, vikarer og 
andre som opptrer på vegne av Sykehuspartner. Det å skape en kultur for å opptre med etisk 
bevissthet er viktig for Sykehuspartner HF (Etiske retningslinjer.pdf (sykehuspartner.no)). 
Se også Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst, visjoner og verdier (lenke). 
 
Til orientering finnes en samlet oversikt over gjeldende regionale planer og strategier er tilgjengelig 
på Helse Sør-Øst RHFs nettsider. Regionale planer og strategier - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no) 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

I saken gis en samlet oversikt over sentrale dokumenter som er styrende får både styrets og 
Sykehuspartner HF sitt arbeid. En samlet oversikt er ment å gjøre dokumentene  
tilgjengelig på en enkel måte for det enkelte styremedlem.  
 
Styret gjøres kjent med dokumentene gjennom styresaker og styreseminar, som behandling av 
protokoller fra foretaksmøte, oppdrag og bestilling og regionale strategi og plandokumenter som en 
del av arbeidet med strategi og mål for Sykehuspartner HF. 
 
Styret i Sykehuspartner HF har ikke fått en slik samlet oversikt tidligere. Administrerende direktør ser 
det som naturlig at det blir gjort årlig, og at saken behandles i samme møte som oppdrag og bestilling 
og protokoll fra foretaksmøte. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar at styret er kjent med og tar til etterretning 
oversikten over styrende dokumenter. 
 

https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/kvalitet/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b831A4FA3-0279-4F75-A3B1-1B6B5368D6C8%7d&file=Rammeverk%20for%20virksomhetsstyring%20i%20HS%C3%98_versjon%201.0.pdf&action=default
https://sykehuspartner.no/SiteAssets/Etiske%20retningslinjer.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Etikk%20(midlertidig)/etiske_retningslinjer_2015%20brosjyre.pdf
https://helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/regionale-planer-og-strategier

