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1. Hva saken gjelder 
 
Helse Sør-Øst RHF skal sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen («sørge 
for»-ansvaret) og ivareta eieransvaret for underliggende helseforetak. Oppgavene skal løses 
innenfor et sett av lover, regler og forventninger til måloppnåelse, herunder 
spesialisthelsetjenesteloven (sykehusenes plikter), pasientrettighetsloven (om pasientenes 
rett til helsehjelp, fritt sykehusvalg etc.) og helseforetaksloven (om organiseringen av 
sykehus). I tillegg til helselovgivningen vil også lover for forholdet mellom virksomhet og 
ansatte (eksempelvis arbeidsmiljøloven) og miljølovgivning (eksempelvis 
forurensningsloven) gi føringer for hvordan Helse Sør-Øst RHF planlegger og etterlever krav 
til virksomheten. 
 
Denne saken gir en oversikt over de sentrale styrende dokumenter som legger føringer for 
virksomheten i det regionale helseforetaket og de helseforetak det regionale helseforetaket 
eier.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en veileder for styrearbeid i regionale 
helseforetak. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler, belyser praktiseringen av disse 
og gir en omtale av styrearbeid som er av veiledende karakter. Veilederen er ment som et 
bidrag til styrenes rolleforståelse og benyttes i opplæring av nye styremedlemmer (lenke).  
 
Helse Sør-Øst RHF har med utgangspunkt i Helse- og omsorgsdepartementets veileder 
utarbeidet en regional veileder for styrearbeid i helseforetak (lenke). 
 
Helseforetaksloven og spesialisthelsetjenesteloven utgjør det overordnede rammeverket for 
spesialisthelsetjenesten: 

• LOV-2001-06-15-93: Lov om helseforetak m.m. (lenke) 
• LOV-1999-07-02-61: Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (lenke) 

 
Staten eier de regionale helseforetakene. Prinsippene for eierpolitikken er fastsatt av 
Nærings- og fiskeridepartementet: 

• Meld. St. 8 (2019–2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig 
verdiskaping (lenke) 

 
Nærings- og fiskeridepartementet har også fastsatt retningslinjer for lønn til ledende 
ansatte: 

• Statensretningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel (lenke) 
 
  

https://www.regjeringen.no/contentassets/26d303c0383c4c038d8c6d2873872dbb/styrearbeid-i-regionale-helseforetak-03-2019.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Div%20dok/HS%C3%98%20veileder%20for%20styrearbeid%20i%20helseforetak.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20192020/id2678758/
https://www.regjeringen.no/contentassets/026496e1d047437d993d2185dc4cc043/statens-retningslinjer-for-lederlonn-i-selskaper-med-statlig-eierandel.pdf
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Nærings- og fiskeridepartementets samlede oversikt over publikasjoner om statlig eierskap 
(statens eierberetninger, stortingsmeldinger, proposisjoner og andre relevante 
dokumenter) finnes på regjeringen.no (lenke). 
 
I foretaksmøter fastsetter Helse- og omsorgsdepartementet vedtekter for regionale 
helseforetak: 

• Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF sist endret 10. januar 2022 (lenke) 
 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten skal bidra til faglig 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, 
og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Forskriften tydeliggjør krav til 
at det etableres og gjennomføres systematisk styring (internkontroll) av virksomhetens 
aktiviteter (lenke). 
 
Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider årlig krav til de regionale helseforetakene om 
virksomheten det enkelte år: 

• Oppdragsdokument 2022 (lenke) 
• Protokoll fra foretaksmøte 10. januar 2022 (lenke) 

 
Det vil også komme ytterligere styringsbudskap i løpet av året i tilleggsdokument til 
oppdragsdokumentet og protokoller fra foretaksmøter. 
 
Helse- og omsorgsdepartementets samlede oversikt over styringsdokumenter (lover, 
forskrifter og rundskriv som regulerer spesialisthelsetjenesten, vedtekter og 
oppdragsdokumenter, foretaksmøteprotokoller og årlig melding fra helseforetakene) finnes 
på regjeringen.no (lenke). 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet instruks for sin egen virksomhet og for 
administrerende direktør i det regionale helseforetaket. Disse instruksene revideres annet 
hvert år etter oppnevning av nye styrer: 

• Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2020-2022 (styresak 090-2020) 
• Instruks for administrerende direktør 2020-2022 (styresak 090-2020) 

 
Instrukser for styret i Helse Sør-Øst RHF administrerende direktør for perioden 2022-2024 
behandles i styremøtet 10. mars 2022, jf styresak 033-2022.  
 
Styrets revisjonsutvalg er underlagt styret i Helse Sør-Øst RHF, og har som formål å bidra til 
å ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver. Instruks for revisjonsutvalget revideres annet 
hvert år.  

• Instruks for styrets revisjonsutvalg 2020-2022 (styresak 100-2020) 
 

Det er også utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for helseforetaksgruppen Helse Sør-
Øst: 
 

• Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst (lenke) 
 
  

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/statlig-eierskap/andre-relevante-dokumenter/id737457/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/vedtekter-for-regionale-helseforetak/vedtekter-for-helse-sor-ost-rhf/id468813/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2022-hso-endelig-10jan.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0ea742284146445b8dee5e6980045013/foretaksmoteprotokoll-helse-sor-ost-rhf-10.-januar-20221.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/id2001230/
https://helse-sorost.no/Documents/Styret/Div%20dok/Instruks%20for%20styret%20i%20Helse%20S%C3%B8r-%C3%98st%20RHF%202020-2022.pdf
https://helse-sorost.no/Documents/Ledelse/Instruks%20for%20administrerende%20direkt%c3%b8r%202020-2022.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2020/0924/100-2020%20Vedlegg%201%20Instruks%20styrets%20revisjonsutvalg%20HS%C3%98.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Etikk%20(midlertidig)/etiske_retningslinjer_2015%20brosjyre.pdf
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Det forutsettes at styret er kjent med de vedlagte dokumentene gjennom gjennomgang i 
styreseminar og egne styresaker. En samlet oversikt er ment å gjøre dokumentene 
tilgjengelig på en enkel måte for det enkelte styremedlem. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar oversikten over styrende dokumenter til 
etterretning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Lenker i dokumentet 
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