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Møteprotokoll  
 
 

Styre: Sykehusapotekene HF 

Møtested: Stenersgt. 1A, 9. etg, Oslo 

Dato:  17. oktober 2017 klokken 16:00 til 18:00 og 18. oktober 2017 klokken 09:00 til 11:00 
 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
 
Navn Funksjon Varamedlem for 
Marianne Nordby Fålun Styrets leder 
Halfrid Waage Styrets nestleder 
Eirik Moen 
Åse Aulie Michelet  
Trond Ellingsen 
Marita Hellum Dahl 
Maren Nordsveen Davies  
Sissel Ihlebæk Østby  Anne Markestad  
  
 
Forfall: 
Anne Markestad  
 
 
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. 
Brukerutvalgets leder Arild Slettebakken var tilstede i møtet 18. oktober.  
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
 
ÅPEN DEL 
 
SAK 040/17  Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøtet 22. september 2017 (B) 
 
Vedtak: 
Styret godkjente innkallingen til styremøtet 17.-18. oktober 2017 og protokollen fra styremøtet 22. september 
2017.  
 
 
SAK 041/17 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF (O) 
Det har ikke vært avholdt styremøte i HSØ siden forrige styremøte i Sykehusapotekene HF.  
 
Vedtak: 
Ingen vedtak.  
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SAK 042/17 Adm. direktør orienterer fra virksomheten (O) 
Det ble redegjort for følgende saker:  

 Status om situasjonen for Sanivo Pharma A/S 

 Apoteksaker 

 Fagdag 2018 

 Statsbudsjettet 2018 

 Ander saker som rører seg i HSØ 
 
Vedtak: 
Styret tok gjennomgangen til orientering. 
 
 
SAK 043/17 Oppfølging av oppgavene gitt i oppdrag og bestilling 2017 (O) 
Administrerende direktør presenterte saken.  
 
Vedtak: 
Styret tar status oppfølging av oppgaver gitt i oppdrag og bestilling til orientering. 
 
 
SAK 044/17 Temasak: Tjenestefarmasøyt og klinisk farmasi (D) 
Maren Nordsveen Davies presenterte temaet knyttet til farmasøytiske tjenester.  
 
Vedtak: 
Temasak - ingen vedtak.  
 
 
SAK 045/17 Strategidokument og hovedområder i handlingsplan 2017 (B) 
Administrerende direktør innledet til en diskusjon om foretakets strategiprosess mot 2025, satsningsområder og 
viktige mål for 2018 
 
Vedtak: 
Administrasjonen tar innspill som fremkom i møtet med i det videre arbeidet med å ferdigstille budsjett 2018, 
handlingsplan 2018 og til strategiprosessen frem mot 2023/2025. 
 
 
SAK 046/17 Eventuelt  
Ingen saker. 
 
 
 
Lukket del i påfølgende sider.   
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LUKKET DEL 
 
SAK 047/17 Månedsrapport september og prognose 2017 (B)   

Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 23 (1) og 12 
Økonomidirektør fremla resultatet pr september.  
 
Vedtak: 
Styret tok økonomirapport pr september til etterretning.  
 
 

SAK 048/17 Budsjettpremisser 2018 inklusiv resultatkrav og priser (B)   

Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 23 (1) og 12 
Økonomidirektør fremla saken.  
 
Vedtak: 

Styret ber om at budsjett 2018 utarbeides innenfor de rammer som fremkommer i saken, og som 
baserer seg på føringer fra HSØ. Dette betyr at det legges opp til en reduksjon i priser på områder som 
kan bidra til bedre medikamentbruk og økt pasientsikkerhet i helseforetakene. Styret merker seg at 
føringene fra HSØ legger opp til endrede forutsetninger enn i ØLP. 
 
 
SAK 049/17 Oppfølging av prosess for anskaffelse av Reseptur og butikkdataløsning og status for  
  valg av ERP-løsning (B)   

Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 13, 23 (1) og 12 
Administrerende direktør redegjorde for saken og anbefalte løsning.  
 
Vedtak: 
1. Styret tar til orientering at HSØ har gitt Sykehusapotekene HF fullmakt til å starte anskaffelsesprosessen av 

Reseptur- og butikkdataløsning sammen med de tre andre sykehusapotekforetakene og styret ber om at det 
inngås avtale om en slik nasjonal løsning.  

2. Styret tar til orientering at kvalitetssikring av kostnadsestimatene viser at differansen er betydelig mellom 
Regional ERP og alternativ ERP. Styret stiller seg bak anbefalingen fra administrerende direktør om at 
foretaket går i dialog med HSØ for å avklare merverdien av å ta i bruk Regional-ERP i forhold til alternativ 
ERP.  

3. Styret ber om at administrerende direktør gjennomfører skisserte markedsdialog for å avdekke alternativ til 
Regional-ERP.  

4. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake til styret i styremøte 5. desember for beslutning om valg 
mellom Regional-ERP eller alternativ ERP. 

  
 
Oslo, 18. oktober 2017 
 
 
__________________ __________________ __________________  
Marianne Nordby Fålun (leder) Halfrid Waage  Eirik Moen 
 
 
__________________ __________________ __________________ 
Åse Aulie Michelet Trond Ellingsen  Marita Hellum Dahl  
 
 
 
__________________ __________________ __________________ 
Maren Nordsveen Davies  Sissel Ihlebæk Østby Jan Rune Amundsen (referent) 


