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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret i Sykehusapotekene HF 27. september 2021 

 
 
 

SAK NR 046-2021 

ORIENTERINGSSAK: PROTOKOLLER FRA STYREMØTER I HELSE SØR-ØST RHF  

 

 

 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tok gjennomgangen til orientering. 
 
 
 
 
 
Oslo, 20. september 2021 
 
 
 
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 fem styremøter – 17. juni, 1. juli, 19. august, 26. august og 7. september 
siden siste innkalling til styremøte i Sykehusapotekene HF. 
Møtene 1. juli, 26. august og 7. september var ekstraordinære styremøter 

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 17. juni 2021 
 
Spesielle forhold å bemerke: 

 Sak 064-2021 Virksomhetsrapport for første tertial 2021 
o Styret er urolig for manglende måloppnåelse for prioriteringsregelen. Styret vil følge 

utviklingen i bruk av videokonsultasjoner. 
 

 Sak 066-2021 Økonomisk langtidsplan 
o Ny revidert ØLP for Sykehusapotekene godkjennes. Det bemerkes at arbeidet 

med gevinstrealisering i investeringsprosjekter har fokus. Det forutsettes 
effektivisering i forkant av en investering og gevinstrealisering i etterkant. 
Endelige krav til aktivitets- og resultatutvikling som fastsettes i de årlige 
budsjettene vil måtte hensynta at koronapandemien medfører usikkerhet i 
helseforetakenes planlegging for 2022. 

 

 Sak 076-2021 Prosess for ansettelse av administrerende direktør i Hese Sør-Øst 
o Status for ansettelsesutvalgets arbeid 

 
Fra styremøtet 1. juli 2021 
 
Spesielle forhold å bemerke: 

 Sak 079-2021 Fordeling av bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett 2021 og gjenstående tilskudd til 
smittevern- og beredskapstiltak ved koronapandemien i 2021 

o Sykehusapotekene HF er ikke inkludert i tilleggsbevilgninger og omprioritering i 
statsbudsjettet 2021. 

 
Fra styremøtet 19. august 2021 
 
Spesielle forhold å bemerke: 

 Sak 083-2021 Virksomhetsrapport per juni og juli 2021 
o Styret er tilfreds med den positive utviklingen på mange områder. Det uttrykkes fortsatt 

behov for særskilt oppmerksomhet på psykisk helsevern for barn og unge. Styret er 
opptatt av at bemanning fra høsten kan normaliseres og tilpasses driftssituasjonen. 
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 Sak 084-2021 Regional delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling 
o Styret understreker betydningen av dette i et krevende arbeidsmarked. Konkrete 

oppdrag og operasjonalisering av delstrategien innarbeides i Oppdrag og bestilling 
til helseforetakene for 2022. 

 
 
Fra styremøte 26. august 2021 
 
Spesielle forhold å bemerke 

 Sak 096-2021 Orientering om prosess for ansettelse av administrerende direktør i Helse Sør-Øst 
RHF 

 
 
Fra styremøte 7. september 2021 
 
Spesielle forhold å bemerke 

 Sak 098-2021 Ansettelse av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 
o Styret ansetter Terje Rootwelt som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 

 
 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør inviterer styret til å ta protokollen fra styremøtene i Helse Sør-Øst RHF 
til orientering.  
 
 
Neste styremøte i Helse Sør-Øst RHF er 23. september 2021. 
 
 
 
 
5 vedlegg 
 
Vedlegg: 
 

 Vedlegg 1: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. juni 2021 

 Vedlegg 2: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 1. juli 2021 

 Vedlegg 3: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. august 2021 

 Vedlegg 4: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. august 2021 

 Vedlegg 5: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 7. september 2021 


