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Fra: Administrerende direktør Til: Styret 

Kopi:  Dato: 23. april 2015 

 
 
STYREMØTE 30. april 2015 – SAKSNR 020/15 
 
Beslutningssak 
Antikorrupssjonsprogram 
 
Saksbeskrivelse    
Styret i Helse Sør-Øst vedtok i møte 18. desember 2014 et antikorrupsjonsprogram med 
implementeringsplan for Helse Sør-Øst med oppstart 1.februar 2015. 
Antikorrupsjonsprogrammet med tilhørende verktøy er oversendt helseforetakene for styrebehandling 
og videre oppfølging og implementering. 
 
Formålet med et antikorrupsjonsprogram i Helse Sør-Øst er å: 

 Forebygge at korrupsjon skjer 

 Øke muligheten til å avdekke eventuell korrupsjon 

 Øke beredskapen for å håndtere en eventuell korrupsjonssak 

 
Antikorrupsjonsprogrammet skal ved en systematisk tilnærming forebygge misligheter og korrupsjon 
ved å: 

 Kartlegge risikoområder 

 Iverksette kontrolltiltak for å hindre muligheten for å begå økonomisk kriminalitet. 

 Sørge for at regler og retningslinjer er tilstrekkelig og blir fulgt, og at opplæring blir gitt. 

 
Programmet er delt inn fem deler: Kontrollmiljø, risikoanalyser, kontrolltiltak, implementering og 
monitorering. Som en overbygging ligger en velfungerende varslingskanal og systematikk i 
opplæring av ansatte. 
 
Programmet bygger på foretaksgruppens generelle etiske retningslinjer og etiske retningslinjer for 
innkjøp og leverandørkontakt. 
 
I HSØ RHF er det utviklet ulike typer verktøy til bruk i foretakene som hjelp i arbeidet med 
implementeringen av antikorrupsjonsprogrammet, blant annet: 
 

 E-læringskurs (4stk) 

 Forslag til retningslinjer/rutiner (3stk) 

 Power Point-presentasjoner (4stk) 

 Brosjyrer (4stk) 

 Håndbok 

 
I Sykehusapotekene HF er det nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe med oppgave å gjennomgå 
og tilpasse programmet til foretakets virksomhet, formulere krav til alle nivåer i organisasjonen og 
legge til rette for implementering av antikorrupsjonsprogrammet i Sykehusapotekene HF. 
 
 
 
 
 



 

   

 

    

   

 

    

 

 
Arbeidsgruppen består av: 
 
Fagdirektør Hans-Petter H. Johannessen (leder) 
HR-direktør Malou Ørbeck-Nilssen 
Kvalitetsdirektør Anne Katrin Haga 
Driftssjef Ingun Gjerde 
Innkjøpsrådgiver Per Holsteen 
 
Arbeidsgruppen vil starte sitt arbeid primo mai 2015 og har frist ut august med å sluttføre sitt arbeid 
med mål om gjennomført implementering innen utgangen av 2015. 
 
Eksempler på ovennevnte verktøy vil bli presentert på styremøtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret besluttet å innføre antikorrupsjonsprogrammet og ber om en status på gjennomført 
implementering i styremøtet 3. desember 2015. 
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