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Møteprotokoll 

Styre: Sykehusapotekene HF
Møtested: Sykehusapotekene HF, Stenersgt. 1A, 9. etg, Oslo 
Dato: 28. februar 2017
Tidspunkt: 09:30 – 13:30 

Følgende styremedlemmer møtte:

Navn Funksjon Varamedlem for
Marianne Nordby Fålun Styrets leder
Eirik Moen
Trond Ellingsen
Åse Aulie Michelet 
Anne Markestad 
Marita Hellum Dahl
Sissel Reigstad
 

Forfall:
Halfrid Waage Styrets nestleder

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn Funksjon
Tore Prestegard Administrerende direktør
Jan Rune Amundsen Styresekretær 

Marianne Fålun ledet møtet. Tore Prestegard og Jan Rune Amundsen fremla sakene fra administrasjonen. 
Foretakets revisor Pål Bakke fra PwC deltok under sak 006/17.  Brukerutvalgets leder Arild Slettebakken var 
tilstede i møtet. 

Følgende saker ble behandlet:

ÅPEN DEL

SAK 001/17 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøtet 1. desember 2016 (B)

Vedtak:
Styret godkjente innkallingen til styremøtet 28. februar 2017 og protokollen fra styremøtet 1. desember 
2016. 

SAK 002/17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF (O)
Administrerende direktør presenterte saken. 

Vedtak:
Styret tok gjennomgangen til orientering og styret ber om å bli holdt orientert om innføring av elektronisk 
kurve- og medikasjonsløsning, samt planlegging av nytt sykehus i Drammen. 
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SAK 003/17 Foretaksmøte 15. februar 2017, Oppdrag og bestilling 2017 og endringer i vedtektene 
(O)
Styreleder redegjorde for foretaksmøtet, med tilhørende endringer i vedtektene. Administrerende direktør 
redegjorde for hvilke nye oppgaver som var tatt inn i oppdragsdokumentet for 2017 og hvordan disse er 
hensyntatt i foretakets handlingsplan.

Vedtak:
Styret tok saken til etterretning og slutter seg til endringer i vedtektene. Styret ber administrasjonen om å 
rapportere oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling 2017. 

SAK 004/17 Årsrapport 2016 og årsplan 2017 fra HAMU (O)
Administrerende direktør la frem saken.

Vedtak:
Styret tar årsrapport 2016 og årsplan 2017 for HAMU til orientering.

SAK 005/17 Innstilling av kandidater til brukerutvalget (B)    

Vedtak:
Styret oppnevner Arild Slettebakken, Odvar Jacobsen, Berit Gallefoss Denstad, Gerd Elisabeth Kristiansen 
og Veslemøy Ruud til Brukerutvalget for perioden april 2017 – mars 2019. 

SAK 006/17 Årsresultat, årsrapport og årlig melding 2016 (B)    
Økonomidirektør redegjorde for saken. Det ble i møtet enighet om enkelte endringer til årlig melding og 
årsberetning. Revisor ga en kort oppsummering av revisjon 2016. 

Vedtak:
Styret vedtok fremlagte dokumenter som årlig melding, årsregnskap med årsberetning, 
resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter for foretakets årsregnskap for 2016. 

Administrasjonen formidler årlig melding 2016 til Helse Sør-Øst RHF innen 1. mars 2017.

SAK 007/17 Administrerende direktør orienterer fra virksomheten (O) 
Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

 Apoteksaker inkl. tilbakemelding fra møter med apotekene og fra apotekermøtet 1.-2. feb.
 Fremdrift prosjekter
 Dialogmøte – Like konkurransevilkår for private og offentlige aktører
 Tilbakemelding fra statusmøte med HSØ – 17. februar
 Andre saker som rører seg i HSØ

Vedtak:
Styret tok gjennomgangen til orientering. 
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SAK 008/17 Plan for internrevisjon 2017 og samlerapport fra gjennomførte internrevisjoner 2016 
(B)    

Administrerende direktør redegjorde for gjennomføringen av internrevisjonene, bakgrunnen for valg av 
revisjonsområder og hvordan foretaket lærer av revisjonene. 

Vedtak:
Oppsummering fra gjennomførte internrevisjoner 2016 tas til etterretning. Styret forutsetter at 
nødvendige tiltak iverksettes, og at internrevisjonene lukkes innen fastsatte tidsfrister.

Revisjonsprogrammet 2017 besluttes gjennomført som beskrevet. Styret ber om en 
oppsummeringsrapport etter at internrevisjonene er gjennomført og at foretaket sikrer at eventuelle 
endringer implementeres.

SAK 009/17 Eventuelt 
Ingen saker

Lukket del i påfølgende sider. 
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LUKKET DEL

SAK 010/17 Månedsrapport januar 2017 (B)  
Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 23 (1) og 12

Økonomidirektør fremla resultatet pr januar. 

Vedtak:
Styret tok økonomirapport pr januar til etterretning. 

SAK 011/17 Høringssvar NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (B)  
Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 13 og 12

Vedtak:
Styrets leder får fullmakt til å ferdigstille høringssvar etter diskusjon i styret. Momenter fra diskusjonen tas 
med i høringssvaret. 

SAK 012/17 Organisering og rekruttering (B)
Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 13 og 12

Administrerende direktør redegjorde for saken. 

Vedtak:
Styret tar Administrerende direktørs orientering om opprettelse av ny prosjektstyringsenhet og ansettelse av 
ny driftsdirektør til orientering.

Oslo, 28. februar 2017

__________________ __________________ __________________
Marianne Nordby Fålun (leder) Eirik Moen Trond Ellingsen

__________________ __________________ __________________
Åse Aulie Michelet Anne Markestad Marita Hellum Dahl

__________________ __________________
Sissel Reigstad Jan Rune Amundsen (referent)
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