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PROTOKOLL
FRÅ

FORETAKSMØTE I S\'KEHUSAPOTEKENE HF

Torsdag 12. febnat 2075 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusapotekene HF i
Clalon Hotel og Congress Oslo Artpott, Gardennoen. Foretaksmøtet b1e gjennomført som felles

møte fot a1le helseforetakene i Helse Søt Øst.

Dagsorden:
1. Foretaksmøtetkonsdflreres
2. Dagsotden
3. Oppdrag og bestilling 2015

4. Enddnger i vedtektene

Til stede vat:
Helse Sør Øst RHF, 100 7o eiet av foretaket, representett ved styteleder Per Anders Oksum, som
også ledet mØtet.

I tillegg møtte fia admjnistasjonen i Helse Søt Øst RHF:
Administrerende ditektøt Cathrine M. Lofthus
Direktør styre og eietoppfø1ging Tote Robertsen, som også føtte protokollen

Fra konsemrevisjonen Helse Søt-Øst møtte Liv Todnem.

Fta stytet i Sykehusapotekene HF møtte:
Nesdedet Halfrid Waage etter fullfiakt fta styteleder Eding Ruge

Styremedlem Ttond Ellingsen
Styremedlem Einftid Halvorsen

I tillegg møtte fta administras jonen i Sykehusapotekene HF;
Ådministrerende direktør Tore Prestegard

Foretakets tevisot vat vatslet i samsvat med helsefotetaksloven.
Rikstevisjonen vat varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.
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Sak l: Foretaksmøter konstitueres

Sq'reledet Pet Anders Oksum ønsket, som Ø\'erste eiermyndighet og moteleder, velkotnmen.
Han spurte om det var merknader til innkallhgen. Det \.ar ingen metknader til innkallingen.

S$'releder E rng Ruge blc valgt til å underskrive protokollcn sammen med moteleder.

Fotetaksmøtet vedtok:

Innka//)ngen gadkjennes. Paretak.vaole/ er loulig tal/.

Sak2: Dagsotden

Sq,releder Per Ånders C)ksum spurtc om noen hadde merknader til den utsendte dagsorclen. I)ct
'var ingen merknader til dagsotden.

Fotetaksmøtet vedtok

Dagsordan god,kjenru.

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2015

Dct ble gitt en kort orientering fra Helse Søt Øst RHF om innholdct i oppdrag og bestilling
2015.

I orienteringen blc det spesielt lagt vekt på cle or-erotdnede styringssrgnalene om å etablete
pasientenes helsetjeneste og dct vr1<trge atbeidet med å bedrc kvaLiteten i helsetjenestene.

Det ble understreket at Sykehusapotekene HF, selv om helsefotetaket il<ke har den samme

tilknytningen til direl<te pasientrettet arbeid som ovnge helseforetak, må innrette virhsomheten
mot å giøre de øvnge helseforetakene i stand til både å gr og utl-ilIe gode helsetjcnestet. Oppdtag
og bestiJlhg 2015 for Svkehusapotckene HF er innrettet mot dette.

Foretaksmøtet vedtok:

Oppdmg ag be:til/ing 20/ 5giore.r gie lde nde Jbr Slkehu.rapotekene HF.

Sak 4: Endringer i vedtektene

. I henhold til helseforetaksloven \ 12 Itedteklsendirger skal endringer i vedtektene vcdtas ai'
foretaksmØtet. Det frcmgår også av helseforetaksloven $ 1{3 at forslag om å endre vedtektenc skal

gjengis i innkallingen til fotetaksmøtet.

Forc taksmøtet vedtok:

I santnr medJorc/ag ) innka//ingar adtas folgende endinger i aadtekteneJir Slkelnsapolekerc Hl-:

Endringer i $ 7 Stytet - føtste og andre ledd
-i{o d(ttj
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Paragrafer endresJar å harmonisere tekstet med ørige helslbretak.

Ti/ ry S 7 S lret,.forsle og andrc ledd

$ 7 Stlret, forsn og ardre ledd, endnsfra
,'slkebuapoteke ae HI:- ledes aa et sgre. Sryret skal ha inntil 8 medlemmer- Innli/ 5 medlemner ap? eunes dt)

forctaksmotel. Faretaktnøtet uelg:r leder og nestleder.

I tillegg ue/ger tle ansatte ) styemedlemmer med uaramedlemmen Med øgaryryankt i de paXsfarbold san da

yil gieltle, tleltar serenedhmmer som er ua/gt au de ansatte ikke i behandling au saker son gjelder arbeidsgit'ers

-forbenttelse til forhandlirger med arbeidtakere, arbeidskonflikter, rettstrister taed arbeidslakerurganisas;ianer

el/.er oppsige lse au taifaatale r. "

Ti/ ry [ 7 Styret, forste og dndre ledd
,,slkebasapatekene HF kdet aa et sryre. SQret skal ha innlil åtte ruedlemruer. InntilJin nedlenruer

appneunes au foretaksmolet. f-oretaksmotet ue/ger leder ag nestleder.

I tilkgg uelger tte atratte in til tre r\tremed/emmer med aaramedlemner. Med ntgargqankt i de pantforhald

nn tla ni/ gie/de , tleltar styemedlemmer soru er ua/gl au de ansdtte ikke i behand/ing aa saker nm gie/dt,

arbeirlsgiuers;t'orbercdelu lit -t'orbantt/inge 
r ned at'beidstakere, arbeidskonflikter, rclttrirter med

arbeidslakerotgarivioner e //er oppsige lse aY ta ifautaler. "

Endtingeri $ 11 LåneoPPtak
Paragrafen enttru for å gi belsloretdkel anledning lil å inngifnantielle leieautaler etter ntemtere gadkjendng og

retningslinjerJia Helse Sør Øst L].LIF.

! 1l ILineopptak endrvsfra
,,s.ykehusapotekere FtF kar ikke oppta lån fra andre enr Hely Sor Øst RHb-. Euennelk låneapptak tkal

godkjennes au sErzt i Helse Sor-Ø$ RHF".

Slkehasapotekene HF gis ankdnirg til å inrgi langsiktige leieaataler ned andrc ofentlige drksomheter t

tilknltning til sanhdndlingrtiltak. Inngie/se ør s/ike kieauta/er er omfattet at de ti/ enhrcr tid gjeldende

retningslirj er og fu l/ma kte n "

Tilry[ 11]-øneoPPtak
.slkehusapotekene HF kat ikke oppta /ån fra antlre enn Helse Sør Øst RHF. Euentuelle låneopptak .rkal

godkjennes au styret i Helv Sør-Øst RLI f--

Slkehasapotekere HF gis ankdning til å irngåfnansielk kteautaler i tråd med den ti/ enbaer tid geldede

Finanstrategi Jbstsatt au $yetJbrHelse Sør Øst RHP. Finansie//e leieaataler skal godkjennet au Helse .før

Øn RHF, Fimrsielle leieautaler ned kontraktsaerdi 100 nilliorer kroner eller ner må i tilkgggdkjennes

au;forelaksmotet;t'or Hel:e Sor-Øst RHF. "
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NIøtet ble hevet klokken 12:30.

Gardetmoen, 12. februar 201,5.
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