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INSTRUKS 
FOR 

SYKEHUSPARTNER  
 

 
 

§ 1  Sykehuspartners formål og oppgaver 
 
Sykehuspartner skal utføre ikke-medisinske fellestjenester for foretakene 
innen Helse Sør-Øst.  
 
Sykehuspartner skal bidra til at helseforetakene kan holde fokus på sin 
primære virksomhet – pasientbehandling, ved å tilby støttetjenester mer 
kostnadseffektivt enn det enkelte foretak selv kan produsere og med riktig 
kvalitet.  
 
Sykehuspartner driver tjenesteyting innen: 

• Innkjøp 
• IKT 
• Lønn/personal  

 

Tjenestene skal ytes på basis av avtaler mellom helseforetakene og 
Sykehuspartner. 
 
 
§ 2  Organisering  
 
Sykehuspartner er en egen organisatorisk enhet i Helse Sør-Øst RHF. 
Sykehuspartner skal ha et driftsstyre, og skal drives som en egen resultatenhet 
med samme krav til resultat og effektiv drift som Helse Sør-Øst RHF stiller til 
sine underliggende helseforetak.  

  
Organisering som enhet med driftsstyre medfører ikke noen endring fra de 
lovfastsatte ansvarsforhold, og driftsstyret inngår som del av en alminnelig 
linjeledelse. 
 
 
§ 3 Driftsstyret  
 
Sykehuspartner skal ledes av et driftsstyre som oppnevnes av og er underlagt 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Driftsstyret skal sammensettes med nødvendig kompetanse til å ivareta 
Sykehuspartners formål og oppgaver. Sykehusområdene i Helse Sør-Øst skal 
være representert. De ansatte i Sykehuspartner og de konserntillitsvalgte i 
Helse Sør-Øst RHF skal være representert og utpeker selv medlemmer. 
Administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF velger leder og nestleder for 
driftsstyret. 

 



 2

 
Driftsstyret skal se til at Sykehuspartners virksomhet til enhver tid er i samsvar 
med de strategier og retningslinjer som er vedtatt av administrerende direktør i 
Helse Sør-Øst RHF eller styret for Helse Sør-Øst RHF.  
 
Driftsstyret skal føre tilsyn med Sykehuspartners daglige ledelse og 
Sykehuspartners virksomhet, samt ansette og evaluere leder av 
Sykehuspartner. 
 
Driftsstyret i Sykehuspartner vil motta et årlig oppdragsdokument fra 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Oppdragsdokumentet vil 
omfatte de overordnede krav til virksomheten, økonomiske rammer/vilkår og 
eventuelle justeringer av tjenesteområdet.  
 
Driftsstyret gis fullmakt til å organisere og drive Sykehuspartners virksomhet 
innenfor de rammer som administrerende direktør og/eller styret for Helse Sør 
RHF til enhver tid fastsetter. Driftsstyret vedtar intern fullmaktsmatrise for 
Sykehuspartner i tråd med gjeldende fullmaktsreglement for Helse Sør-Øst og 
de fullmaktsgrenser administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF fastsetter.  
 
Alle saker som er av prinsipiell eller vesentlig betydning i forhold til den 
virksomhet Helse Sør-Øst RHF driver, herunder også saker som antas å være 
av vesentlig eller prinsipiell betydning for tjenestetilbudet eller kostnadsnivået 
for helseforetakene, skal i alle tilfeller forelegges administrerende direktør i 
Helse Sør-Øst RHF. 
 
Driftsstyret skal sørge for en forsvarlig organisering av Sykehuspartners 
virksomhet, og skal innenfor de rammer som administrerende direktør for 
Helse Sør-Øst RHF til enhver tid fastsetter, fastsette planer og budsjetter for 
virksomheten. 
 
Driftsstyret skal påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og 
synspunkter som innhentes fra helseforetak innen Helse Sør-Øst som 
mottakere av tjenester fra Sykehuspartner, gis en sentral plass i arbeidet med 
planleggingen og i driften av virksomheten 
 
 
§ 4  Leder av Sykehuspartner 
 
Leder av Sykehuspartner er en del av linjeledelsen i Helse Sør-Øst RHF. 
Sykehuspartners leder rapporterer til driftsstyret med driftsstyrets leder som 
nærmeste overordnet.  

 
Leder av Sykehuspartner har ansvar for å gjennomføre og følge opp driften i 
samsvar med krav og føringer gitt av driftsstyret og som følger av 
oppdragsdokument og lov- og regelverk som regulerer de tjenesteområder som 
Sykehuspartner har ansvar for. 
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Leder av Sykehuspartner gis fullmakt til å organisere og drive 
Sykehuspartners virksomhet innenfor de rammer som driftsstyret til enhver tid 
fastsetter. 
 
Leder av Sykehuspartner skal sørge for at alle saker som er av prinsipiell eller 
vesentlig betydning i forhold til den virksomhet Helse Sør-Øst RHF driver, 
herunder også saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning 
for tjenestetilbudet eller kostnadsnivået for helseforetakene, forelegges 
driftsstyret.  
 
 
§ 6  Rapportering til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 
 
Driftsstyret skal i samsvar med krav fra administrerende direktør i Helse Sør-
Øst RHF og på bakgrunn av det årlige oppdragsdokument, legge frem forslag 
til budsjett og virksomhetsplan (forretningsplan) for Sykehuspartner.  
 
Driftsstyret skal i samsvar med det til enhver tid gjeldende 
rapporteringsopplegg rapportere til administrerende direktør i Helse Sør-Øst 
RHF på gjennomføring, mål- og resultatoppnåelse i forhold til: 
 

• virksomhetsplan (forretningsplan)  
• vedtatt budsjett 

 
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF vil holde styret for Helse Sør-
Øst RHF orientert om virksomheten i Sykehuspartner gjennom det ordinære 
rapporteringssystemet og ved egne orienteringssaker. 
 

 
§ 7  Ikrafttredelse og endringer 
 
Instruksen trer i kraft fra 4. februar 2010. Endring av denne instruks foretas av 
administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF. 
  


