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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret i Sykehusapotekene HF 22. juni 2022 
 
 
 
SAK NR 036-22 
ORIENTERINGSSAK: PROTOKOLLER FRA STYREMØTER I HELSE SØR-ØST RHF  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tok gjennomgangen til orientering. 
 
 
 
 
 
Oslo, 15. juni 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 et styremøte – 27. april 2022 siden siste innkalling til styremøte i 
Sykehusapotekene HF. 
 
Det bemerkes at det 30. mars og 13. april ble gjennomført ekstraordinære styremøter i HSØ med 
saksliste for kontraktsmessige forhold for henholdsvis Nytt sykehus i Drammen og 
Livsvitenskapsbygget. Begge saker er unntatt offentlighet og det er derfor ikke protokoll fra disse 
to ekstraordinære møtene. Administrasjonen ble ikke gjort kjent med disse to ekstraordinære 
styremøtene før forrige 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 27. april 2022 
Spesielle forhold å bemerke: 

• Sak 046-2022 Virksomhetsrapport per februar 2022 
 

o Styret peker på at det fortsatt er behov for å ha særskilt oppmerksomhet på 
utviklingen innen psykisk helsevern 

o Styret fokuserer på leveransepresisjonen hos Sykehuspartner og ønsker en 
tydeligere fremstilling av hvor utfordringene er størst. 
 

• Sak 048-2022 Årsberetning, årsregnskap og spesialisthelsetjenestens felles rapport for 
samfunnsansvar 2021 

 
o Styret er tilfreds med at det er en god økonomiforvaltning i helseforetakene i 

foretaksgruppen. Styret la ekstra vekt på den gode innsatsen ansatte og ledere har 
lagt ned over lang tid. 
 

• Sak 049-2022 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 
foretak og selskaper med statlig eierandel  
 

o Styre ba om at foretakene styrebehandlet helseforetakenes retningslinjer 
 

• Sak 054-2022 Utkast Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040 
 

o Planen sendes på høring og fremmes for styret i november 2022 
 
        

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør inviterer styret til å ta protokollen fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 
til orientering.  
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Neste styremøte i Helse Sør-Øst RHF er 22. juni 
 
1 vedlegg 
 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27. april 2022 
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