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1. Hva saken gjelder 

I henhold til intensjonen i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, 
samt rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst, skal Sykehuspartner HF årlig gjennomføre 
ledelsens gjennomgang av styringssystemet. 

Styringssystemet defineres i ovennevnte forskrift som den del av virksomhetens styring som 
omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i 
samsvar med krav.  

Denne saken er en oppsummering av ledelsens gjennomgang av styringssystemet 2021 i 
Sykehuspartner HF.  

 

2. Hovedpunkter 

2.1 Ledelsens gjennomgang av styringssystemet 2021 - prosess 

Ledelsens gjennomgang av styringssystemet ble gjennomført av administrerende direktørs 
ledergruppe 23. november 2021. I forkant av denne ble det gjennomført ledelsens gjennomgang i 
ledergruppene i virksomhetsområder og staber, i tillegg til en spørreundersøkelse sendt alle lederne 
i virksomheten. Ovennevnte tilnærming og samlet gjennomgang av styringssystemet bidrar til økt 
oppmerksomhet på systemet og økt bevissthet om viktigheten av god virksomhetsstyring.   
 
Gjennomgangen i administrerende direktørs ledergruppe fokuserte på styrker og forbedringer innen 
følgende områder: Organisering, roller og ansvar, styringsmodell og beslutningsfora, policyer og 
prosesser, mål- og resultatoppfølging, strategiske forbedringsinitiativ, resultater fra 
spørreundersøkelsen, samsvarsevaluering, tiltak etter forrige ledelsens gjennomgang 2020, 
endringer som påvirker styringssystemet, andre ledelsens gjennomganger gjennomført i løpet av 
året, samlet vurdering av styringssystemet og plan for forbedring av styringssystemet.    
 
Hovedpunkter og sammendrag 
Dagens styringssystem i Sykehuspartner HF er dokumentert i kvalitetsportalen. Kvalitetsportalen er 
kjernen i styringssystemet og støttes av andre verktøy som fagsystemer for prosjektstyring, 
timeregistrering og personalhåndboken. 

Ledergruppens vurdering er at styringssystemet fungerer i tråd med hensikten, og at 
styringssystemet bidrar til måloppnåelse og kontinuerlig forbedring av virksomheten. Samtidig er 
vurderingen at dagens løsning har et forbedringspotensial. Det pågår et arbeid for å forbedre 
Sykehuspartner HF sitt styringssystem (jf. sak 034-2020 rapportering – etterlevelse av forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten). Arbeidet er organisert i prosjekt 
helhetlig styringssystem. 

Oppsummert viste gjennomgangen at det er behov for forbedring innen følgende fire 
hovedområder:  

- Styringsmodell og struktur 
- Organisasjonsutvikling 
- Tjenesteorientering 
- Samsvar 

 
Forbedringstiltak er identifisert og er beskrevet nedenfor. Dette inkluderer både videreføring av 
pågående tiltak, samtidig som noen nye ble identifisert under gjennomgangen.  
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2.2 Ledelsens gjennomgang av styringssystemet 2021 – prioriterte områder 

Styringsmodell og struktur – styrker og forbedringstiltak 
Kvalitetsportalen er kjernen i styringssystemet og støttes av andre verktøy. I kvalitetsportalen 
finnes dokumentasjon som beskriver hva Sykehuspartner HF styrer etter, og hvordan 
Sykehuspartner HF arbeider. Dette inkluderer blant annet overordnede føringer og krav fra Helse 
Sør-Øst RHF, samt interne styringsdokumenter som policy, prosesser, rutiner og rollebeskrivelser. 
Vurderinger fra ledelsens gjennomgang viste at det er mye god dokumentasjon, samtidig som det 
pekes på områder for forbedring blant annet i forhold til struktur og å sikre bedre etterlevelse.  
 
Følgende forbedringstiltak ble identifisert: 

- Videreføre arbeidet med prosjektet Helhetlig styringssystem for å:  
- Fullføre arbeidet med styringsmodell for Sykehuspartner HF, og å sikre aktiv bruk av 

modellen 
- Få på plass et styringssystem som understøtter Sykehuspartner HFs strukturer og 

arbeidsprosesser på en bedre måte 
- Anskaffe og implementere nødvendig prosess- og verktøystøtte som sikrer god mål- 

og resultatoppnåelse, god operativ leveranseevne og som understøtter utvikling av 
Sykehuspartner HF i henhold til strategisk målbilde. 

Organisasjonsutvikling – styrker og forbedringstiltak 
Organisasjonsutvikling i Sykehuspartner er oversettelse av strategisk målbilde i organisatorisk 
handling som bidrar til oppnåelse av ønskede mål og resultater. Arbeidet tar sikte på å etablere 
systemer og strukturer som forsterker ønsket måloppnåelse og endret atferd i hele organisasjonen. 
Arbeidet pågår syklisk og tverrfaglig med mål om at medarbeiderne forstår betydningen av ny 
strategi.  Kulturutvikling er en del av dette arbeidet. Det gjøres kontinuerlig vurdering av 
organiseringen i de ulike virksomhetsområdene og staber. Gjennomgangen pekte på et behov for 
bevisstgjøring rundt sentrale områder og systematisk kommunikasjon og oppfølging mot strategisk 
målbilde.  
 
Følgende forbedringstiltak ble identifisert: 

- Fortsette arbeidet med å videreutvikle kulturen i Sykehuspartner HF i tråd med verdiene 
- Videreføre de strategiske satsningsområdene og tiltakene som skal sikre realisering av 

strategisk målblide. Detaljering av strategisk målbilde og konkretisering i KPIer. 
- Mål og resultatstyring koordinerer og prioriterer prosessforbedringer for å sikre at de 

samsvarer med transformasjonsarbeidet, styringsmodell og målbilde 2025. 
 
Tjenesteorientering – styrker og forbedringstiltak 
God virksomhetsstyring forutsetter at ledelsen har styring og kontroll over virksomhetens mål, 
resultatoppnåelse, oppgaver og tjenester, og gjennom dette setter tydelig retning for utvikling og 
grunnlag for kontinuerlig læring og forbedring. Mål- og handlingsplaner er tilgjengelige i 
kvalitetsportalen. Resultatoppnåelse rapporteres regelmessig gjennom året, blant annet i 
virksomhetsrapportene, og helseforetakene får månedlig status på kundeplanene og andre sentrale 
KPIer. Det arbeides med tjenesteinformasjonsmodellen (TIM) og videreutvikling av tjenesteprising 
som en del av arbeidet med tjenesteorientering. Sykehuspartner HF har arbeidet systematisk for å 
forbedre leveransepresisjon og sikre sikker og stabil drift. Gjennom blant annet prioriterte 
strategiske initiativ fortsetter Sykehuspartner HF arbeidet mot målbilde 2025.  
 
Gjennomgangen pekte på at det har vært betydelig oppmerksomhet rundt tjenestene det siste året, 
inkludert dokumentasjon av tjenester, og at arbeid mot tjenesteorientering må sluttføres.  
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Følgende forbedringstiltak ble identifisert: 
- Sluttføre arbeidet med tjenesteorientering i henhold til fremdriftsplan mot en 

tjenesteorientering med tydelig fordeling av roller, ansvar og myndighet. Som en del av 
dette:  

- Videreutvikle tjenesteprising. 
- Sluttføre arbeidet med dokumentasjon av tjenestene. 

- Videreutvikle styring og kontroll av informasjonsarkitektur og masterdata for 
Sykehuspartner HFs interne data 

 
Samsvar – styrker og forbedringstiltak 
Sykehuspartner HF har styrket arbeidet med samsvar det siste året. Blant annet er kapasiteten på 
det juridiske området styrket og det er opprettet en ny stilling i sentral stab for å arbeide med 
samsvar, samt etablering og oppfølging av et program for etterlevelse.  
 
Følgende forbedringstiltak ble identifisert: 

- Etablere policy for etterlevelse. 
- Gjennomføre risikovurdering på områder hvor åpenhetsloven forventes å påvirke 

Sykehuspartner HFs drift og rutiner. 
- Forbedret opplæring og bevisstgjøring i arkivering og ansvar for dette.  

 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Sykehuspartner HF har gjennomført ledelsens gjennomgang av styringssystemet, ulike ledernivåer 
og alle deler av organisasjonen har vært involvert. 

Administrerende direktør vurderer at det har bidratt til å heve kompetansen om styringssystemet og 
en økt bevissthet om viktigheten av god virksomhetsstyring blant de involverte. Samlet vurdering er 
at styringssystemet fungerer i tråd med hensikten, samtidig som det er identifisert 
forbedringsområder som vil bidra til ytterligere forbedringer av systemet. Tiltak legges inn i 
handlingsplaner og følges opp gjennom etablert regime.  

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering. 


