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1. Innledning 

Sykehuspartner HF skal i henhold til Oppdrag og bestilling 2020 rapportere på etterlevelse 
intensjonen i av Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i Helse- og omsorgstjenesten (forskriften), 
og det vises til beskrivelsen nedenfor. 
 
Rapporteringen vil bli lagt frem for styret i møte 27. mai 2020. Styrets vedtak og eventuelle 
kommentarer vil bli ettersendt. 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. 
 
 
 

2. Sykehuspartner HFs oppgaver 
Styringssystemet, jf. pliktene i §6 – §9, 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. Vi drifter og forvalter IKT-tjenester, har ansvaret for IKT-
infrastrukturen i Helse Sør-Øst og drifter Helse Sør-Øst Forsyningssenter, jf. sak 004-2020 Årlig 
melding 2019.  
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Sykehuspartner HF skal drive tjenesteyting effektivt, med standardiserte løsninger og med høy 
kvalitet. Vår oppgave er å 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.  
 
 
 

3. Status etterlevelse Sykehuspartner HF 
3.1 Om styringssystemet 
Dagens styringssystem i Sykehuspartner HF er visualisert i Kvalitetshjulet, jf. figur 1 under, og 
dokumentert i Kvalitetsportalen. Som det fremgår under er Kvalitetshjulet bygget opp rundt de 
samme fire prinsippene som forskriften bygger på - planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere.  
 
 

 
Figur 1 Kvalitetshjulet i Sykehuspartner HF 

 
 
Kvalitetsportalen er tilgjengelig via intranettet til Sykehuspartner HF, og inneholder dokumentasjon 
som beskriver hva virksomheten styrer etter og føringer for arbeidet. Dette inkluderer blant annet 
overordnede føringer og krav som Regional utviklingsplan, Rammeverk for virksomhetsstyring, intern 
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styring og kontroll i Helse Sør-Øst samt Oppdrag og bestilling. Tilsvarende omfatter portalen Instruks 
for styret, Sykehuspartner HF og Instruks for administrerende direktør, Sykehuspartner HF. Men også 
interne dokumenter som styringssystem for Informasjonssikkerhet, styringssystem for Helse, miljø og 
sikkerhet og styringssystem Ytre miljø. Videre inngår også interne retningslinjer og policydokumenter 
som Etiske retningslinjer, prosessbeskrivelser med tilhørende rutiner, rollebeskrivelser og planverk 
som Beredskapsplanen i Kvalitetsportalen. 

 
 

3.2 §6 Plikten til å planlegge 
Overordnede føringer og krav omsettes i konkrete mål og planer for virksomheten (planer og 
strategier). Eksempelvis mottar Sykehuspartner HF årlig et oppdrag og bestillingsdokument fra Helse 
Sør-Øst RHF. I Oppdrag og bestilling tildeler Helse Sør-Øst RHF blant annet Sykehuspartner HF 
oppdrag og budsjettmidler samt stiller resultatkrav. Dette, sammen med Sykehuspartner HFs egne 
mål, sammenstilles i en virksomhetsplan for Sykehuspartner HF. Ansvar for mål- og resultatoppnåelse 
i virksomhetsplanen fordeles fra administrerende direktør til stabs- og virksomhetsdirektørene i 
lederavtalenes handlingsdeler og videre ut i egne handlingsplaner for de enkelte ledere. Ansvar for 
virksomhetsstyring fremgår av disse lederavtalene.  
 
Sykehuspartner HFs arbeid med mål- og resultatstyring fremgår av figur 2 under. På bakgrunn av 
dette utarbeides det blant annet årshjul for arbeidet i virksomheten. 
 
 
 

 

Figur 2 Mål og resultatstyring i Sykehuspartner HF 
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Sykehuspartner HF strategiske målbilde skal gi retning for virksomheten i kommende periode. 
Økonomisk langtidsplan er strategiens handlingsdel, og rulleres årlig for kommende fireårsperiode, 
som grunnlag for årlige budsjettforslag.  
 
Organisasjonskart og fullmaktmatriser tydeliggjør fullmakter, ansvar og myndighet. Disse er gjort 
tilgjengelig i Kvalitetsportalen.  
 
Sykehuspartner HF har etablert policyer og prosesser, med tilhørende rutiner og beskrivelser, som gir 
føringer for arbeidet i virksomheten. Prosessene skal ha tydelig eier og ansvarlig. Styringsprosessene 
inkluderer blant annet mål-, resultat-, og risikostyring. Kjerneprosessene er delt inn i flere 
undernivåer basert på tjenestetype, og skal sikre tjenester av høy kvalitet. Dette omfatter blant 
annet drift, program og prosjekter samt leveranser. Driftsprosessene baserer seg på det 
internasjonale ITIL rammeverket. Støtteprosessene inkluderer blant annet avvikshåndtering, 
timeregistrering og bemanning. For eksempel skal bemanningsprosessen sikre at det allokeres riktige 
ressurser til riktig oppgaver og det følger av beredskapspolicyen hvordan arbeidet med 

bedskapsplanen skal utføres.  

Sykehuspartner HF legger vekt på god kommunikasjon og involvering mellom ledelse og 
medarbeidere, for eksempel gjennom tiltak som Arena og besøk på lokasjon. Sykehuspartner HF har 
videre tett dialog med Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene. I tillegg til formelle avtaler med kunder 
og leverandører, er det etablert ulike arenaer for involvering og forankring, og beslutning på tvers av 
helseforetaksgruppen. For eksempel innen porteføljestyring, STIM og Nye Sykehusbygg.  
 
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 i virksomheten hvordan 
ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvilken kompetanse som er nødvendig for å levere og 
videreutvikle gode tjenester. Som felles tjenesteleverandør i Helse Sør-Øst er det sentralt for 
Sykehuspartner HF å ha god dialog med våre kunder, god styring og kontroll på leveranser samt 
hensiktsmessig finansieringsmodell. På disse områdene pågår det utviklingsarbeid. Sykehuspartner 
HF vil komme tilbake til dette i ledelsens gjennomgang 2. halvår.  
 

 
3.3 §7 Plikten til å gjennomføre 

Som innledet med over skal eierskap for mål operasjonaliseres i stabs- og virksomhetsområder, da 
formalisert i lederavtaler med handlingsplaner på de ulike nivåene. Dette danner grunnlag for 

resultatstatus og tiltak gjennom året. Status aggregeres jevnlig gjennom året, for eksempel i 
virksomhetsrapporter. Det er fra 2020 innført et tettere oppfølgingsløp mellom administrerende 
direktør og virksomhetsområder i de regulære driftsmøtene.   

Ledere på alle nivåer skal ha løpende oppmerksomhet på forbedringsarbeid og tilrettelegge for en 

kultur hvor det meldes fra om, og læres av avvik og forbedringsområder. Systematisk 
forbedringsarbeid i Sykehuspartner HF omfatter for eksempel risikovurderinger, revisjoner, 
avvikshåndtering og kontinuerlig forbedringsarbeid, dette siste for eksempel etter lean-metodikken. 
Tiltak som identifiseres i den forbindelse skal innlemmes i det enkelte virksomhetsområdes 
handlingsplaner. Det er økt fokus på kontinuerlig forbedring i virksomheten, og mange medarbeidere 

er gitt opplæring i Lean sist år, og det er igangsatt nettverk for arbeidet i virksomheten. 
Sykehuspartner HFs verdier - ansvarlig, fremoverlent og medspiller - skal bidra til et godt arbeidsmiljø 
og fremheve læring på tvers.  

http://www.sykehuspartner/
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Det er et lederansvar å etablere rutiner i tråd med styringskrav og gjeldende regelverk, samt at disse 
er gjort kjent og etterlevd i praksis. En forutsetning for daglig drift og god måloppnåelse er at de 
ansatte har riktig kompetanse til gjøre en god jobb. I årlige medarbeidersamtaler skal måloppnåelse 
og behov for kompetanseheving og utviklingstiltak vurderes. De inngår i Sykehuspartner HFs 
kompetansestyringsmodell og registreres i kompetanseportalen.  

Alle medarbeidere har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i mål og føringer og å tilegne seg den 
kompetanse som er nødvendig for å utføre sine arbeidsoppgaver på en god og forsvarlig måte. 
eLæringsportalen til Helse Sør-Øst inneholder både obligatoriske og frivillige kurs. Nyansatte deltar 
også på nyansattkurs. Det er videre etablert ulike nettverk og samhandlingsarenaer innen 

virksomhetsstyring, både internt i Sykehuspartner HF og regionalt.  

Gjennomføring av risikovurderinger og oppfølging av risikoreduserende tiltak er integrert i styrings- 
og oppfølgingsprosessene. Sykehuspartner HF gjennomfører virksomhetsovergripende 
risikovurdering jevnlig. De virksomhetsovergripende risikovurderingene legges frem for styret i 

Sykehuspartner HF og rapporteres også til Helse Sør-Øst RHF tertialvis. Risikoreduserende tiltak skal 
iverksettes og følges opp i linjen av definerte eiere gjennom etablert prosess.  
 
 

3.4 §8 Plikten til å evaluere og §9 Plikten til å korrigere 
Oppfølging og rapportering skal skje som en integrert del av den daglige driften og inngå i 
lederansvaret på alle nivåer. Resultatstyringsprosessen danner grunnlaget for Sykehuspartner HFs 
arbeid med evaluering av måloppnåelse gjennom statusoppfølging. Status på måloppnåelse 
rapporteres blant annet i virksomhetsrapporter og driftsmøter, jf. omtale over. Regelmessige 
kundemøter og kunderapporter gir også styringsinformasjon knyttet til behov og planer, samt 
leveranseevne.  
 
Etterlevelse av regelverk blir ivaretatt gjennom ulike internkontrollaktiviteter som skal sikre at 
virksomhetens arbeid utøves i samsvar med lover, forskrifter og egne krav. Eksempler på aktiviteter 
er interne revisjoner, avvikshåndtering og kontinuerlig forbedringsarbeid, men også for eksempel 
beredskapsøvelser. 
 
Erfaringer fra kunder og ansatte er viktige kilde til læring, utvikling og forbedring. Tilbakemeldinger i 
form av hendelser (ikke planlagte avbrudd i/reduksjon i kvalitet i en tjeneste eller applikasjon) og 
avvik (manglende oppfyllelse av krav i regelverket eller manglende etterlevelse av avtaler, lover, 
forskrifter, regler og rutiner) er viktige grunnlag for dette.  
 
Sykehuspartner HF har felles brukerstøtte for hele Helse Sør-Øst for hendelser knyttet til leveranser 
av IKT- og HR-tjenester. Hendelser håndteres i incidentprosessen der hensikten er å gjenopprette 
avtalt kvalitet på tjenester eller applikasjoner så raskt som mulig, og å forhindre avbrudd eller 
kvalitetsreduksjon på tjenester og applikasjoner, gjennom registrering, kategorisering, prioritering og 
ressursallokering. Sykehuspartner HF mottar i underkant av 30 000 brukerhenvendelser i måneden 
som håndteres fortløpende. Hendelser kategoriseres i henhold til avtale. Kritiske hendelser (1A og 
1B) blir underlag til problemprosessen, der hensikten er å identifisere rotårsak og iverksette tiltak for 
at tilsvarende ikke skal skje igjen. Oversikt over kritiske hendelser inngår i virksomhetsrapporten. 

Sykehuspartner HF mottar interne avviksmeldinger samt avviksmeldinger fra samtlige 
helseforetak/stiftelser i Helse Sør-Øst. Avvik registreres og håndteres i avviksprosessen, for å 
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identifisere rotårsaken og iverksette tiltak for at tilsvarende ikke skal skje igjen. Alle avvik som 
registreres blir også vurdert i forhold til varslingsplikt til aktuelle instanser. Alvorlige avvik får 
oppmerksomhet hos Sykehuspartner HFs ledergruppe. Status på avvik rapporteres regelmessig til 
ledere i virksomheten og inngår i virksomhetsrapporten samt er tema i regelmessige kundemøter.  
 
En annen viktig kilde til forbedringsarbeid er kunde- og brukerundersøkelser og gjennomføring av 
leveransetilfredshetsmålinger, disse benyttes i arbeidet internt, opp mot kunder og rapporteres også 
til eget styre i virksomhetsrapportene.  

Gjennomføring av interne revisjoner er en viktig kilde til forbedringsarbeid i Sykehuspartner HF. Hver 
revisjon resulterer i en revisjonsrapport med funn. Oppfølgingsansvarlig utnevnes og tiltak 
identifiseres, og internrevisjonene følges opp til de er ukvittert. Status fremlegges styret jevnlig.   

Andre aktører utfører også revisjoner og tilsyn innen Sykehuspartner HFs virksomhet, for eksempel 
Riksrevisjonen og Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF mottar også varsler fra 
eksterne aktører om sårbarheter. Oppfølging av tilsyn og gjennomførte revisjoner inngår i 
virksomhetsplanleggingen. Oppfølging og iverksettelse av korrigerende tiltak skjer i henhold til 
etablert prosedyre. 
 
Utover dette gjennomføres det eksterne modenhetsundersøkelser og kvalitetssikring ved behov som 
ligger til grunn for videre arbeid i virksomheten. Sammenligninger med andre danner også grunnlag 
for læring.  
 
Sykehuspartner HF er sertifisert etter ISO 14001, og gjennomfører som et ledd i dette ledelsens 
gjennomgang for miljø i henhold til standarden. I tillegg gjennomføres jevnlige gjennomganger av 
utvalgte områder som informasjonssikkerhet og personvern. Disse gjennomgangene informerer om 
status, og legges også frem for styret.  

Gode planer og systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid er viktig for å lukke avvik, forebygge 
uønskede hendelser, utvikle tjenestene og sikkerhet. Det krever tett lederoppfølging og en kultur 
preget av åpenhet, hvor avvik er kilde til forbedring og inngår i planleggingen og styringen av 
virksomheten.  
 
Det er et lederansvar å ha oversikt over risiko for manglende etterlevelse av myndighetskrav, og 
områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenestene, samt 
informasjonssikkerheten. Det skal være kjent for alle medarbeidere hvilke styringskrav som er 
relevante i den enkeltes arbeidshverdag, og Sykehuspartner HF benytter blant annet 
Kvalitetsportalen til dette arbeidet, utover handlingsplaner og fullmakter i linjen.  

 
 
 

4. Oppsummering og videre arbeid 
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.  
 

http://www.sykehuspartner/


 
 

__________________________________________________ 
 
Postboks 3562, 3007 Drammen 
Besøksadresse hovedkontor:  
Vektergården, Grønland 34  
3045 Drammen 

 
Telefon:  32 23 53 00  

 
Web:         www.sykehuspartner.no 
E-post:      
post@sykehuspartner.no 
Org.nr.:     914 637 651 

 
  Side 7 av 8 

 

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 skal det løpende 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.  
Det er sentralt for en virksomhet av Sykehuspartner HFs karakter, som leverandør av sentrale ikke-
medisinske fellestjenester, at virksomhetsstyringen understøtter oppgavene som skal gjøres 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 også etterlevelse være et viktig fokusområde.  
 
Det fremmes i dag jevnlig saker for styret som omhandler virksomhetsstyring, og mange av disse 
fremgår av redegjørelsen over. Et utvalg, tematisk inndelt, listes under:  
 

 Mål- og resultatstyring  
o Strategisk målbilde 
o Økonomisk langtidsplan 
o Oppdrag og bestilling  
o Virksomhetsrapporter  

 Måloppnåelse 
 Resultatoppnåelse – styringsparametre 
 Økonomistyring 

o Orienteringer fra administrerende direktør 
o Budsjett 
o Fullmaktsaker 
o Årlig melding 
o Årsberetning og -regnskap  

 Risikostyring 
o Tertialvise vurderinger av virksomhetsovergripende risiko 

 Internkontroll - revisjoner, tilsyn, avvik og kontinuerlig forbedring 
o Virksomhetsrapporter tertial – status interne revisjoner 
o Orienteringer fra administrerende direktør 

 Status eksterne revisjoner og tilsyn  
 Relevante revisjonsrapporter fra eksterne revisjoner og tilsyn 
 Revisjonsprogram fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 
 Modenhetsanalyser 
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o Virksomhetsrapporter månedlig – avvikstatus 
o Medarbeiderundersøkelsen  
o Årlig melding 
o Årsberetning og –regnskap 
o Gjennomgang av styringssystem informasjonssikkerhet 

 Styring av program (STIM og ISOP)  
o Mandat  
o Programplan 
o Månedlige og tertialvise statusrapporter i virksomhetsrapport 
o Orienteringer fra administrerende direktør  
o Fullmaktsaker  
o Følgerevisjon  

 
I 2020 vil også Sykehuspartner HF videreutvikle ledelsens gjennomgang av styringssystemet. Det vil 
fremmes egen sak om dette for styret på egnet tidspunkt.  
 
Som det fremgår over mener Sykehuspartner HF at for å oppnå virksomhetens mål er god 
virksomhetsstyring og internkontroll helt sentralt. 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.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Sykehuspartner HF 
 
 
 
 
Gro Jære       Linda Olaug Løvaas 
Administrerende direktør     Direktør virksomhetsstyring 
elektronisk signert      elektronisk signert 
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