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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret i Sykehusapotekene HF 14. desember 2022 
 
 
 
SAK NR 075-22 
ORIENTERINGSSAK: PROTOKOLLER FRA STYREMØTER I HELSE SØR-ØST RHF  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tok gjennomgangen til orientering. 
 
 
 
 
 
Oslo, 7. desember 2022 
 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Administrasjonen gjennomgår protokoller fra avholdte styremøter i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 
med tanke på å orientere styret i Sykehusapotekene HF om saker av spesiell interesse. 
 
Styret i HSØ har avholdt to ordinære styremøter – 21. oktober 2022 og 18. november 2022 og et 
ekstraordinært styremøte – 29. november 2022 siden siste innkalling til styremøte i 
Sykehusapotekene HF. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Som tidligere beskrevet vedlegges protokollene fra styremøtene i HSØ i sin helhet som vedlegg til 
saken og kommenteres i styremøtet. 
 
Fra styremøtet 21. oktober 2022 
Spesielle forhold å bemerke: 
 

• Sak 0115-2022 Virksomhetsrapport per september 2022 
 

o Styret understreker at helseforetakene må klare å tilpasse driften med tanke på 
aktivitet og bemanning etter pandemien 
 

• Sak 0122-2022 Oppdatering av etiske retningslinjer 
 

o Nye etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst gjøres gjeldende for helseforetakene 
og de private ideelle sykehusene gjennom oppdrag og bestilling 2023 
 

 
Fra styremøtet 18. november 2022 
Spesielle forhold å bemerke: 
 

• Sak 0128-2022 Virksomhetsrapport per oktober 2022 
 

o Styret understreker betydningen av at det skjer en tilpasning mellom aktivitet og 
ressursbruk med situasjonen før pandemien som referanse 

 
• Sak 129-2022 Budsjett 2023 – fordeling av midler til drift og investeringer  

 
o Det bemerkes at Sykehusapotekene HF ikke inngår i sak om fordeling av faste 

inntekter for 2023 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene med 
driftsavtale 
 

• Sak 130-2022 Innspill til statsbudsjett for 2024 
 

o Styret ber om at det utformes et overføringsbrev hvor utfordringene knyttet til 
budsjettrammer med i praksis nullvekst tydeliggjøres. Styret er bekymret for hva 
dette betyr for den offentlige helsetjenesten og risikoen for at prinsippet om 
likeverdig tilgang til helsetjenester svekkes. 
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• Sak 135-2022 Helseforetakenes tiltak for å fremme bedre bemannings- og      

ressursplanlegging 
 

o Administrasjonen har kartlagt helseforetakenes tiltak innen 
bemanningsplanlegging. Styret støtter at det etableres et regionalt prosjekt som 
har til formål å utvikle felles rammeverk for hvordan det skal arbeides med 
ressursstyring på de ulike nivåene i regionen, inkludert organisering, ressurser og 
kompetanse. 

 
 
 
Fra styremøtet 29. november 2022 
Spesielle forhold å bemerke: 
 

• Sak 0142-2022 Oslo Universitetssykehus HF – Nye Aker og Nye Rikshospitalet,                         
orientering forprosjekt 

 
 

o Styret vil i styremøtet 16. desember 2022 forelegges en beslutningssak for endelig 
behandling av forprosjektrapporten og videreføring av prosjektet til 
gjennomføringsfasen, forutsatt Kommunal- og distriktsdepartementets 
sluttbehandling av reguleringsplanen og endelig vedtak i regjeringen 

 
        

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør inviterer styret til å ta protokollen fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 
til orientering.  
 
Neste styremøte i Helse Sør-Øst RHF er 16. desember 2022 
 
3 vedlegg 
 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21. okt. 2022 
Vedlegg 2: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 18. nov 2022 
Vedlegg 3: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 29. nov 2022 
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