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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret i Sykehusapotekene HF 28. februar 2023 
 
 
 
SAK NR 009-23 
ORIENTERINGSSAK: PROTOKOLLER FRA STYREMØTER I HELSE SØR-ØST RHF  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tok gjennomgangen til orientering. 
 
 
 
 
 
Oslo, 21. februar 2023 
 
 
 
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 – 16. desember 2022 og 10. februar 2023 og et 
ekstraordinært styremøte – 2. februar 2023 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 16. desember 2022 
Spesielle forhold å bemerke: 
 

• Sak 0145-2022 Virksomhetsrapport per november 2022 
 

o Styret vektlegger at det må sees realistisk på målene for virksomheten opp mot 
rammene for 2023. Samtidig må et godt arbeidsmiljø for ansatte i 
spesialisthelsetjenesten ivaretas. 
 

• Sak 0146-2022 Oslo universitetssykehus HF – forprosjektrapport Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet 

 
o Styret godkjenner forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, Oslo 

Universitetssykehus HF. Nye Aker og Nye Rikshospitalet gjennomføres innenfor 
en styringsramme (P50-estimat) på 36 045 millioner kroner (prisnivå januar 2021). 
Kostnader til tomteerverv kommer i tillegg. 
 

• Styresak 152-2022 Revisjonsplan 2023 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 
 

o Styret vedtok revisjonsplan 2023 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst som fremlagt. 
Godkjent revisjonsplan er vedlagt i sin helhet som vedlegg til denne saken 
(vedlegg 4) 
 

• Styresak 156-2022 Oppdrag og bestilling 2023 – økonomiske resultatkrav 
 

o Resultatkrav for Sykehusapotekene : 5 mill 
 

 
Fra ekstraordinært styremøtet 2. februar 2023 
Spesielle forhold å bemerke: 
 

• Sak 002-2023 Fordeling av bevilgning for 2022 
 

o Styret godkjenner fordeling av basisramme og tilskudd bevilget gjennom 
nysalderingen av budsjett 2022, Prop. 19 S (2022-2023).  
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o Det bemerkes at Sunnaas, Sykehuspartner og Sykehusapotekene HF ikke er 
aktuelle for dette tilskuddet. 

 
 
 
Fra styremøtet 10. februar 2023 
Spesielle forhold å bemerke: 
 

• Sak 005-2023 Foreløpig virksomhetsrapport per desember 2022 
 

o Styret merker seg at det er iverksatt en forsterket oppfølging av helseforetakene 
gjennom et innsatsteam for økonomi. Arbeidet med å rekruttere og beholde 
ansatte i helsetjenesten må opprettholdes. Styret ber om å bli forelagt en oversikt 
over områder med mulighet for å ta ned aktivitet eller hvor ambisjonsnivået kan 
justeres, herunder konkrete vurderinger av hvilket handlingsrom helseforetakene 
har til å gjøre prioriteringer i aktivitet på kort og mellomlang sikt. Styret 
understreker at det skal ligge faglige vurderinger til grunn for prioriteringene. 
 

• Sak 006-2023 Oppdragsdokument 2023 fra Helse - og omsorgsdepartementet og 
protokoll fra foretaksmøtet i Helse-Sør-Øst 17. januar 2020 
 

o Styret tar oppdragsdokument 2023 fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF av 17. januar 2023 til etterretning 
(vedlegg 5 – HSØ Oppdragsdokument og vedlegg 6 – Foretaksmøte HSØ 
17. januar 2023). 

 
 

        

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 9. mars 2023 
 
6 vedlegg 
 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. des. 2022 
Vedlegg 2: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 2. feb. 2023 
Vedlegg 3: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 10. feb. 2023 
Vedlegg 4: Revisjonsplan 2023 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 
Vedlegg 5: HSØ Oppdragsdokument 2023 
Vedlegg 6: Foretaksmøte HSØ 2023 
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