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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Sykehusapotekene HF 
Møtested: Posthuset, Biskop Gunnerus' gate 14, 12. etasje, 0185 Oslo 
Dato: 28. februar 2023 
Tidspunkt: kl. 10.00 – kl. 15.00 

 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Eli Giske Styreleder   
Anne Karlsen  Nestleder  (10:00-14:00) 
Ellen Henriette Pettersen  
Henrik Schultz   
Michael Vester                                    
Trine Ruud     
Maren Nordsveen Davies     
Irvin Cehajic  

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
 

 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør, Tore Prestegard  
Økonomidirektør, André Bjugstad Rø 
Spesialrådgiver, Morten Helmersen (sak 003-23) 

 
 
Følgende eksterne deltok: 
 
Prosjektleder, Kristine Østby Johansen, Metier (sak 015-23) 
Statsautorisert Revisor, Pål Bakke, PwC (sak 012-23) 

 
 
 
Forfall: 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

001-23 BESLUTNINGSSAK: GODKJENNING AV INNKALLING, 
PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. 
DESEMBER 2022 

 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjente innkallingen til styremøtet 28. februar 2023, protokoll og B-protokoll fra 
styremøtet 14. desember 2022.  
 
 
 

002-23 ORIENTERINGSSAK: FORETAKSMØTET 17. FEBRUAR 2023 – 
OPPDRAG OG BESTILLING 2023 

 
Fremlagt i møtet 
 
Administrerende direktør redegjorde for noen av oppdragene gitt for 2023 og fremhevet 
blant annet oppdraget gitt i samarbeid med Sykehusinnkjøp for å anskaffe legemidler 
som støtter nye legemiddelhåndteringsprosesser inkludert bruksklare løsninger. 
Sykehusapotekene HF samarbeider også med de øvrige sykehusapotekforetakene i en 
felles innsats for oppdraget. 
 
Beredskapslagre for legemidler skal fremover finansieres innenfor ordinære økonomiske 
rammer. Det vil derfor være de fire RHF’en som avgjør hvor høyt dette nivået blir 
fremover. Dagens nivå på totalt lagernivå, alt inklusive, tilsvarer legemidler for cirka 1 
milliard kroner. 
 
Kommentarer i møtet 
 
Styret fremførte bekymring for at beredskapslagrene fremover skal finansieres innenfor 
ordinære økonomiske rammer, og påpekte risikoen for at økonomiske forhold vil bli 
overvektet i beslutningsøyemed. Gitt dagens geopolitiske situasjon, bør 
risikosannsynlighet vektes ved vurderinger på framtidig nivå på legemiddellagre. 
 
Styret ønsker samme oppfølging av gjennomføring av oppdragene i 2023, som for 2022. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tok saken til orientering, og ber administrasjonen om å rapportere oppfølging av 
oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling 2023 som beskrevet i styrets møteplan. 
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003-23 DISKUSJONSSAK: STRATEGI 

 

 
Fremlagt i møtet 
 
Administrasjonen innledet kort til temaet, basert på utsendt materiale. 
 
 
Kommentarer i møtet 
 
Foretakets visjon: 
Enkelte styremedlemmer fremført at det vil være krevende for SAHF å opptre som 
garantist for oppgaver utført av et annet foretak. Andre påpekte at en slik posisjon kan 
oppnås ved å inngå samarbeidsmodeller.  
 
Det er viktig at de ansatte kan kjenne seg igjen i foretakets visjon, slik at den ikke virker 
fremmedgjørende, og at den inspirerer. 
 
Fremlagte alternativer til fremtidige visjoner fremstår som noe saklig. Det bør vurderes 
alternative beskrivelser med en kortere oppbygning. Følgende elementer er nevnt: «alltid 
tilgjengelig, der hvor pasienten er», «sammen med sykehuset». Følgende eksempel fra 
NTNU’s kan tjene som eksempel: «Kunnskap for en bedre verden». Det påpekes 
imidlertid at visjon ikke må forveksles med et slagord. 
 
Styreleder så det som positivt at begrepet «kunder» er tatt i bruk. Videre er det viktig å ta 
vare på det som fungerer godt i SAHF, inkludert det positive kundemøtet. Imidlertid 
oppleves begrepet «bruker» ikke som entydig. 
 
Fokusområder: 
Fokusområder bør vurderes i forhold til å inkludere medarbeiderperspektivet. Videre 
savnes det hvordan SAHF skal legge til rette for å styrke helsekompetansen hos 
pasienter og pårørende. FOU satsningen bør fremkomme mer tydelig. 
 
Det bør vurderes en posisjon hvor SAHF er bindeleddet med pasienten ved 
hjemmebehandling. Dette kan være et godt virkemiddel for å bygge både branding og 
lojalitet, og som på sikt kan bidra til en bedre markedsandel på H-resepter. 
 
Det ble fremført at foretakets ambisjonsnivå må tilpasses ressurssituasjonen. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret ber administrasjonen gå videre med prosessen, basert på føringer gitt i møtet. 
 
 
 
004-23 BESLUTNINGSSAK: OPPSUMMERING REVISJONER 2022 

 
Fremlagt i møtet 
 
Administrasjonen påpeker at de fleste avvik skyldes manglende dokumentasjon. 
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Kommentarer i møtet 
 
Det har versert en sak i media knyttet til vannforsyning til sterilavdelingen ved 
Sykehusapoteket på Haukeland. SAHF har tilsvarende anlegg ved vår produksjon på 
Rikshospitalet. Administrasjonen bekrefter at SAHF ikke har tilsvarende utfordringer som 
Sykehusapoteket ved Haukeland sykehus. 
 
Styret setter pris på at det vises til hvilke tiltak som er iverksatt på de steder hvor det er 
iverksatt en oppfølgingsrevisjon. 
 
Et styremedlemmer stille spørsmål om det kan være fornuftig å forbedre 
opplæringspakken for nyansatte. Administrerende direktør bekrefter at arbeidet er 
iverksatt. 
 
Styret fremhever at det er en god rapport, og et godt verktøy for å sikre forbedringer. Bra 
at det trekkes frem hva som fungerer bra. Det savnes fortsatt at det ikke fremgår hva 
som er kategorisering av alvorlighet.  
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Rapporten som oppsummerer revisjoner som ble gjennomført i 2022, tas til etterretning.  
 
 
 
005-23 BESLUTNINGSSAK: INNSTILLING AV KANDIDATER TIL 

BRUKERUTVALGET 
 
 
Fremlagt i møtet 
 
Administrerende direktør redegjorde for prosess og involvering av 
brukerorganisasjonene i forbindelse med nominasjon av kandidater. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Tove Nakken ble valgt, og innstilt som leder.  
 
Jorunn Austad ble valgt, og innstilt som nestleder. 
 
Synnøve Bratlie, Hege Homern og Øystein Kydland ble valgt. 
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006-23 BESLUTNINGSSAK: AMU – ÅRSRAPPORT 2022 OG ÅRSPLAN 

2023 
 
Fremlagt i møtet 
 
Administrasjonen vil informere styret i aprilmøtet om hvilke aktiviteter som gjennomføres 
med hensyn til å redusere sykefraværet. 
 
 
Kommentarer i møtet 
 
Et styremedlem påpekte at arbeidet med sykefraværsoppfølging diskuteres jevnlig i 
AMU, og at inntrykket av kvaliteten på arbeidet er god. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner årsrapport 2022 og årsplan 2023 for AMU. 
 
 
 

007-23 BESLUTNINGSSAK: INSTRUKSER OG FULLMAKSSTRUKTUR 
 
Kommentarer i møtet 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret vedtar instruksene for styret og daglig leder og fullmakts struktur, med justeringer 
som foreslått. 
 
 
 
 

008-23 ORIENTERINGSSAK: ADMINISTRERENDE DIREKTØR 
ORIENTERER FRA VIRKSOMHETEN 

 
 
Fremlagt i møtet 
 
Administrerende direktør forbereder to saker for RHF direktørmøtet. En av sakene er 
samordning av beredskapslagre for legemidler, hvor en ser på en tettere samordning 
mellom Sykehusapoteka i Vest og SAHF. Den andre saken omhandler en eventuell 
utøvelse av opsjon på grossistleveranser. 
 
Det har blitt gjennomfør El-tilsyn ved hovedkontoret, og kun mindre avvik er avdekket. 
 
Arkivverket har varslet inspeksjon mot slutten av året. Styret oppfordrer til å ta kontakt 
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med øvrige HF’er for å bygge kunnskap. 
 
Tilsyn fra Statens Legemiddelverk ved Sykehusapoteket i Arendal, hvor ingen kritiske 
avvik er avdekket. 
 
NOU: Avhengig av utfall av høring og politisk behandling kan foreslåtte endringer gi 
noen muligheter for SAHF, men eventuelle endringer vil få størst betydning for 
primærapotek. 
 
Samarbeid mellom SAHF og kommuner: Tema settes på agendaen på et senere 
tidspunkt. 
 
Det arbeides med å innrette seg etter Åpenhetslovens krav. Redegjørelse og erklæring 
settes på agendaen på møtet i juni. 
 
SAHF har fått eierkonsesjon for Sykehusapoteket Oslo, Aker (Storbylegevakten). 
 
 
Kommentarer i møtet 
 
I forbindelse med vurdering av en sentral PVO for Helse Sør-Øst bør det vurderes 
hvorvidt en sentralisert funksjon blir for distansert i forhold til operative virksomheter. 
Sentralisering av retningslinjer og governance kan imidlertid være en verdiøkende 
organisering. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 

009-23 ORIENTERINGSSAK: PROTOKOLLER FRA STYREMØTER I 
HELSE SØR-ØST RHF  

 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tok gjennomgangen til orientering. 
 
 
 

010-23 EVENTUELT 

 
 
Ingen saker til behandling. 
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011-23 EVALUERING AV MØTET 

 
Kommentarer i møtet 
 
Maren Nordsveen Davis trer ut av styret den 15. mars 2023. I den forbindelse takket 
styret henne for verdifulle bidrag over tre perioder. Hun vil bli savnet for sitt 
engasjement, kunnskap og verdiskaping.  
 
Øvrige kommentarer 
 

• Mye dokumenter denne gang – bør vurdere lenker til styrende dokumenter. 
• Bør fremgå tydelig hvilke dokumenter som er hva. 
• «Rapport nasjonalt publikumsprosjekt – utvidet nasjonalt samarbeid for 

publikumsområdet» opplevdes som litt utdatert. 
• Gode oppsummeringer på saker. 
• God oppfølging av tidligere saker. 
• Styret er godt fornøyd med arbeidet som er lagt ned i forbindelse med 

årsregnskap. 
• Åpen og transparent dokumentasjon og dialog med styret. 
• Styret setter pris på at styret kan delta aktivt i utvikling av SAHFs strategi. 

 
 
 
 
012-23 BESLUTNINGSSAK: ÅRSBERETNING 2022, ÅRSREGNSKAP 

2022, LEDERLØNNSRAPPORT 2017-2022 OG ÅRLIG MELDING 
2022 

 
I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, av hensyn til økonomiforvaltningen. 
 
 

013-23 BESLUTNINGSSAK: BUDSJETT 2023, TILLEGGSBEHANDLING  
 
I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, av hensyn til økonomiforvaltningen. 
 
 

014-23 FINANSIELL PRESTASJON PER JANUAR 2023  
 
I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, av hensyn til økonomiforvaltningen. 
 
 

015-23 ORIENTERINGSSAK: STATUS KLARA 
 
I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, av hensyn til økonomiforvaltningen. 
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Oslo, 28. februar 2023 
 
 
   

Eli Giske  Anne Karlsen 
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Michael Vester   Ellen Henriette Pettersen  
 
 
 
 

  

Henrik Schultz  Trine Ruud  
 
 
 
 

  

Maren Nordsveen Davies  Irvin Cehaijc  
 
 
 
 

  

  Morten Helmersen 
Styresekretær 
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