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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I SYKEHUSAPOTEKENE HF 
 
Fredag 11. juni 2021 klokken 09:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene 
HF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte. 
 
Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Distribusjon av vaksiner 
 
Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved konstituert 
administrerende direktør Jan Frich, etter fullmakt fra styreleder Svein Gjedrem. Han 
ledet også møtet. 
 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 

Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokoll 
 
Fra styret i Sykehusapotekene HF møtte: 

Styreleder Eli Giske 
 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehusapotekene HF: 

Administrerende direktør Tore Prestegard 
 
Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven. 
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres  
 
Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket konstituert administrerende direktør 
Jan Frich velkommen til møtet. 
 
Det ble vist til at det følger av helseforetaksloven § 18 første ledd at eier innkaller til 
foretaksmøte og bestemmer innkallingsmåten. Innkallingen skal skje med minst en ukes 
varsel, med mindre kortere frist i særlige tilfeller er nødvendig. Helse Sør-Øst RHF har 
vurdert at sak 3 er av en slik hastekarakter at det ikke var mulig å innkalle med en ukes 
varsel. 
 
Konstituert administrerende direktør Jan Frich spurte om det var merknader til 
innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Styreleder Eli Giske ble valgt til å godkjenne protokollen sammen med møteleder. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
 
Sak 2: Dagsorden 
 
Konstituert administrerende direktør Jan Frich spurte om noen hadde merknader til den 
utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Dagsorden godkjennes. 
 
 
Sak 3: Distribusjon av vaksiner 
Regjeringen har besluttet å iverksette en tilvalgsordning for Janssen-vaksinen utenfor 

vaksinasjonsprogrammet. Vaksinen skal tilbys av fastleger og private leger, etter råd 
fastsatt av Helsedirektoratet.  
 
Det må i denne forbindelse etableres en distribusjonsordning, og denne krever bistand 
fra Helse Sør-Øst RHF ved Sykehusapotekene HF, Ullevål. Ordningen som ønskes 
etablert innebærer at Sykehusapotekene HF, Ullevål lagrer vaksinene og sørger for 
utsendelse til den enkelte bestiller. Sykehusapotekene HF må av denne grunn inngå 
avtale med transportør om transport til mottaker.  
 

Løsningen innebærer i korthet følgende:  
 Sykehusapotekene HF får Janssen-vaksine fra Folkehelseinstituttet for å ha på lager. 
 Forskrivende lege rekvirerer vaksine gjennom Folkehelseinstituttet sin nettløsning.  
 Folkehelseinstituttet godkjenner rekvirent og utarbeider lister med mottakere som 

oversendes Sykehusapotekene HF. 
 Sykehusapotekene HF pakker leveranser iht. listene oversendt fra Folkehelseinstituttet. 
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 Transportør sikrer løpende leveranser til mottaker. 

 
Utgifter som Sykehusapotekene HF pådrar seg refunderes av Folkehelseinstituttet, på 
samme måte som for vaksiner innenfor vaksinasjonsprogrammet. Det vil si at 
Sykehusapotekene HF vil få refundert utgifter til transportør og til å drifte ordningen.  
 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Sykehusapotekene HF bes om å:  

- sørge for å lagre Janssen-vaksiner de mottar fra Folkehelseinstituttet og pakke leveranser iht. 
lister oversendt fra Folkehelseinstituttet. 

- sørge for at det inngås avtale med transportør om løpende leveranser til rekvirenter. 

Ordningen skal være på plass innen tirsdag 15. juni 2021. 
 
 
 
Møtet ble hevet klokken 09:05. 
 
Oslo, 11. juni 2021. 
 
 

Konst. administrerende 
direktør Jan Frich 
Helse Sør-Øst RHF 

 styreleder Eli Giske 
Sykehusapotekene HF 

 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.
 


