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SAK NR 034-2020 
 
 
RAPPORTERING – ETTERLEVELSE AV FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE- 
OG OMSORGSTJENESTEN 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret tar rapportering om etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i Helse- og 
omsorgstjenesten til etterretning.  
 

 
 
 
 
Skøyen, 20. mai 2020 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 
 
Brev til Helse Sør-Øst Rapportering – etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten 
 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250?q=forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250?q=forskrift%20om%20ledelse%20og%20kvalitetsforbedring
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250?q=forskrift%20om%20ledelse%20og%20kvalitetsforbedring
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

Sykehuspartner HF skal i henhold til Oppdrag og bestilling 2020 rapportere til Helse Sør-Øst RHF på 
etterlevelse av intensjonen i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, 
innen 18. mai 2020.  

Status for Sykehuspartner HF er inntatt i vedlagte brev. Brevet er oversendt Helse Sør-Øst RHF innen 
fristen. Styrets vedtak og eventuelle merknader vil bli ettersendt.  

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til etterretning.  

 

2. Faktabeskrivelse 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (forskriften) trådte i kraft 1. 
januar 2017. Formålet (§1) er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, samt at øvrige krav i helse- og 
omsorgslovgivningen etterleves. Forskriften gjelder virksomheter som er pålagt internkontrollplikt 
etter Helsetjenesteloven, Spesialisthelsetjenesteloven, Helse- og omsorgstjenesteloven og 
Tannhelsetjenesteloven. Forskriften gjelder også virksomheter som er pålagt plikt til å arbeide 
systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet etter Spesialisthelsetjenesteloven 
eller Helse- og omsorgstjenesteloven.  

Selv om forskriften således ikke omfatter Sykehuspartner HF, vurderer Sykehuspartner HF at den gir 
en god tilnærming til arbeidet med virksomhetsstyring generelt. Forskriften er også bygget opp 
rundt de samme styringselementene som fremgår i Rammeverk for virksomhetsstyring, intern 
styring og kontroll, i Helse Sør-Øst (rammeverket) samt ISO-standard 9001 Kvalitetsledelse, som 
Sykehuspartner HF også ser til vedrørende virksomhetsstyring.  
 
Virksomhetsstyring defineres som de prosesser og aktiviteter som gjennomføres for å:  

 sette mål 

 definere oppgaver for å nå målene 

 måle resultater mot målene 

 bruke informasjonen til å ha styring, kontroll og læring til bruk for å utvikle og forbedre 
virksomheten (jf. rammeverket) 

 
Sykehuspartner HF er gjennom Oppdrag og bestilling 2020 pålagt å rapportere etterlevelse til Helse 
Sør-Øst RHF innen 18. mai, herunder hvordan den årlige gjennomgangen er lagt opp og erfaringer så 
langt.  
 
Forskriften tydeliggjør at virksomhetens øverste leder har ansvar for at styringssystemet fungerer i 
tråd med hensikten, understøtter måloppnåelse og bidrar til kontinuerlig forbedring (§3). 
Virksomhetens styringssystem defineres som følger:  
  

…den del av virksomhetens styring, som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter 
planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav i helse- og 
omsorgslovgivningen (§4). 

 
Selv om virksomhetsstyring er et lederansvar stilles det også krav til medarbeidernes involvering. 
Videre stilles det krav til et helhetlig system for oppfølging av virksomhetens aktiviteter og en kultur 
som stimulerer til kontinuerlig forbedring. 
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Forskriftens krav til styringssystemet er utgangspunkt for prinsippene for virksomhetsstyring i Helse 
Sør-Øst. Prinsippene, eller pliktene, skal legges til grunn for hvordan virksomhetsstyringen innrettes. 
Forskriften definerer fire plikter: 

 plikten til å planlegge (§6) 

 plikten til å gjennomføre (§7) 

 plikten til å evaluere (§8)  

 plikten til å korrigere (§9)  
 
Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha 
det omfang som er nødvendig (§5). Sykehuspartner HF utfører ikke-medisinske fellestjenester for 
helseforetakene innen Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF tilbyr IKT-, lønns-, personal-, økonomi- og 
logistikktjenester. Sykehuspartner HF drifter og forvalter IKT-tjenester, har ansvaret for IKT-
infrastrukturen i Helse Sør-Øst og drifter Helse Sør-Øst Forsyningssenter, jf. sak 004-2020.  
 
Sykehuspartner HF skal drive tjenesteyting effektivt, med standardiserte løsninger og med høy 
kvalitet. Sykehuspartner HF skal bistå helseforetakene med kostnadseffektivt å nå nasjonale 
helsepolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede sektorpolitiske målsetninger innenfor de mål, 
resultatkrav og rammer som fastsettes i helseforetakets vedtekter og beslutninger fattet av 
foretaksmøtet, jf. Instruks for styret i Sykehuspartner HF.  
 
Rapportering på etterlevelse i Sykehuspartner HF fremkommer av vedlagte brev. Sykehuspartner 
HFs rapportering beskriver overordnede aktiviteter for virksomhetsstyring, men omfatter ikke alle 
aktiviteter som utføres i virksomheten. Denne rapporteringen kan for øvrig ses som et supplement 
til orientering til styret 24. oktober samt 11. desember 2019 vedrørende internkontroll og 
risikostyring i Sykehuspartner HF. 
 
I 2020 vil også Sykehuspartner HF videreutvikle ledelsens gjennomgang av styringssystemet. Det vil 
fremmes egen sak om dette for styret på egnet tidspunkt.   
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

God og forsvarlig drift forutsetter at ledelsen har oversikt over virksomhetens mål, oppgaver og 
tjenester og setter en tydelig retning for utvikling. Videre skal det være klart for virksomheten 
hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvilken kompetanse som er nødvendig for å 
levere og videreutvikle gode tjenester.  
 
Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha 
det omfang som er nødvendig. Sykehuspartner HF har en strukturert tilnærming til 
virksomhetsstyring. Dagens styringssystem omfatter de fire pliktene beskrevet i forskriften og 
danner et godt grunnlag for videre utvikling av virksomheten.  
 
Samtidig er dette et arbeid hvor det løpende må identifiseres og tas tak i muligheter for forbedring, 
for å legge til rette for virksomhetens øvrige utvikling. Det ble derfor i 2019 satt i gang et arbeid for å 
revidere Sykehuspartner HFs styringssystem med utgangspunkt i virksomhetens størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold. Dette skal også sikre en helhetlig, samlet tilnærming til 
virksomhetsstyring.  
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For en virksomhet av Sykehuspartner HFs karakter som leverandør av ikke-medisinske fellestjenester 
er det sentralt at virksomhetsstyringen understøtter oppgavene effektivt og smidig. Herunder inngår 
relevant styringsverktøystøtte for å effektivisere dagens i stor grad manuelle arbeidsprosesser. I 
tillegg legger dette til rette for å få opp god og gjennomgående styringsinformasjon i virksomheten.  
Fokuset på internkontroll, herunder avviksoppfølging (fra kunder) og kontinuerlig forbedring, er 
styrket i senere tid. Dette siste for eksempel gjennom større bruk av lean-metodikk i 
forbedringsarbeidet. Fremover vil etterlevelse være et viktig fokusområde.  
 
Som det fremgår over er god virksomhetsstyring og internkontroll helt sentralt for å oppnå 
Sykehuspartner HFs mål. God virksomhetsstyring i Sykehuspartner HF forutsetter ledelse, tydelig 
prioritering, involvering av kunder og medarbeidere, og en kultur og vilje til å kontinuerlig søke 
områder for læring og forbedring. I 2020 vil også Sykehuspartner HF videreutvikle ledelsens 
gjennomgang av styringssystemet. Det vil fremmes egen sak om dette for styret på egnet tidspunkt.   
 
Denne rapporteringen kan ses som et supplement til orientering til styret 24. oktober samt 11. 
desember 2019 vedrørende internkontroll og risikostyring i Sykehuspartner HF. 
  
I siste instans er det et styre- og lederansvar at prinsippene for virksomhetsstyring er implementert i 
den daglige driften, og det fremmes jevnlig saker for styret som omhandler status og utvikling av 
virksomhetsstyringen i Sykehuspartner HF, se egen oversikt i vedlagte brev.  
 
Administrerende direktør viser til beskrivelsen inntatt i vedlagte brev, og anbefaler at styret tar 
saken til etterretning. 


