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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret i Sykehusapotekene HF 28. september 2022 
 
 
 
SAK NR 048-22 
ORIENTERINGSSAK: PROTOKOLLER FRA STYREMØTER I HELSE SØR-ØST RHF  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tok gjennomgangen til orientering. 
 
 
 
 
 
Oslo, 21. september 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 – 22. juni og 25. august 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 22. juni 2022 
Spesielle forhold å bemerke: 

• Sak 068-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 
 

o Styret fremhever betydningen av å legge til rette for et godt arbeidsmiljø og tiltak 
for å rekruttere og beholde ansatte 

o Styret ber helseforetakene arbeide videre med realistiske og konkrete 
risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling slik at 
investeringsplanene kan gjennomføres som forutsatt 
 

• Sak 069-2022 Status for arbeidet med informasjonssikkerhet og vurdering av trusselbildet 
 

o Styret ber om å bli holdt orientert om arbeidet med å forbedre 
informasjonssikkerheten i Helse Sør-Øst 

 
Fra styremøtet 25. august 2022 
Spesielle forhold å bemerke: 
 

• Sak 086-2022 Virksomhetsrapport per juni og juli 2022 
 

o Styret viser til at det er en krevende situasjon for helseforetakene med økte 
kostnader, samtidig med ettervirkninger etter pandemi. Styret ber 
administrasjonen etablere innsatsteam for å støtte helseforetakene i den 
situasjonen de står i. 
 

• Sak 095-2022 Trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten 
 

o Det er utarbeidet en trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Rapporten 
inkluderer trender, sårbarheter og relevante tiltal. Denne rapporten ble 
gjennomgått i direktørmøtet i HSØ 8. september. Rapporten fremlegges av 
Sykehuspartner i ledermøtet i Sykehusapotekene. Det anbefales at Sykehuspartner 
inviteres til gjennomgang i et styremøte ved en passende anledning. 
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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 22. september 
 
2 vedlegg 
 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22. juni 2022 
Vedlegg 2: Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 25. aug 2022 
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