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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 22. september 2022 
 
 
 

Sak 107-2022 

Oppdatering av etiske retningslinjer 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret slutter seg til de etiske retningslinjene for Helse Sør-Øst, og ber om at de gjøres 
gjeldende for helseforetakene gjennom oppdrag og bestilling 2023. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 15. september 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Alle ansatte i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, 
skal opptre i tråd med gjeldende lovverk og etter allmenne etiske normer. De etiske 
retningslinjene i Helse Sør-Øst er en presisering av den allmenne etikken. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Gjeldende etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst ble vedtatt at styret i sak 004-2012. I 
forslaget til oppdaterte retningslinjene er det forsøkt å fange opp samfunnsutviklingen de 
senere årene, der spesielt sosiale medier har blitt en viktig arena. Dette området er derfor 
foreslått utvidet, mens dokumentet for øvrig i stor grad har samme innhold som tidligere. 
 
De etiske retningslinjene for Helse Sør-Øst er et overordnet rammeverk som gjelder for alle 
helseforetak. De er ikke til hinder for at helseforetakene i tillegg kan ha mer utfyllende og 
detaljerte retningslinjer.  
 
Det foreslås at de etiske retningslinjene gjøres gjeldene for helseforetakene gjennom 
oppdrag og bestilling 2023. I tillegg foreslås det å etablere et regionalt kompetansekrav om 
at alle medarbeidere i Helse Sør-Øst skal ha lest og satt seg inn i de etiske retningslinjene. 
Videre foreslås det å være opp til det enkelte helseforetak om det også skal være 
kompetansekrav knyttet til gjennomføring av e-læringskurs for etiske retningslinjer. 
 
De allmenne etiske normer er gyldige over tid. Imidlertid er det en stadig utvikling, både 
teknologisk og i samfunnet for øvrig, som gjør at retningslinjene jevnlig må tilpasses nye og 
endrede forhold. Det foreslås derfor at retningslinjene gjennomgås minimum hvert fjerde år, 
og at de legges fram for styret ved endringer av betydning.  
 
De oppdaterte retningslinjene er behandlet i samarbeidsmøte med de konserntillitsvalgte og 
i møte mellom de administrerende direktørene i foretaksgruppen. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Virksomheten til Helse Sør-Øst skal kjennetegnes av høy etisk standard. Ansatte i Helse Sør-
Øst og andre som handler på vegne av foretaksgruppen, kan i det daglige arbeidet komme 
opp i situasjoner med medarbeidere, pasienter eller andre der de etiske retningslinjene kan 
være til hjelp.   
 
Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til de oppdaterte etiske retnings-
linjene, og at de gjøres gjeldene for helseforetakene gjennom oppdrag og bestilling 2023.  
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Forslag til oppdaterte etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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