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Foretaksmøte, den 6. desember 2022 - innkalling, Sykehusapotek 
Nord HF 
 
Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) 
kapittel 5 Foretaksmøtet §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Sykehusapotek 
Nord HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Sykehusapotek Nord HF på tirsdag, den 6. 
desember 2022 - kl. 08.30.  
 
Møtet avvikles som et felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Nord. Møtet 
gjennomføres pr. Teams. Oppkoblingsinformasjon sendes i egen e-post. 
 
Til behandling foreligger følgende saker: 
 
Sak 22-2022 Godkjenning av innkalling 
Sak 23-2022 Godkjenning av saksliste 
Sak 24-2022 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder 
Sak 25-2022 Årlig melding 2021, Sykehusapotek Nord HF 
Sak 26-2022 Nødvendig omstilling i regionen – tiltak som kan sikre bærekraft  
Sak 27-2022 Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer 
  
Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at 
styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes 
stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Renate Larsen /s/     Marit Lind /s/ 
styreleder      konst. adm. direktør 
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Foretaksmøtesak 25–2022  Årlig melding 2021, Sykehusapotek 
Nord HF 

 
Det vises til styresak 14-2022 Godkjenning av rapport på gjennomføring av OD 2021 – 
årlig melding (styremøte Sykehusapotek Nord HF 23. mars 2022) og styresak 31-2022 
Årlig melding 2022 (styremøte Helse Nord RHF 24. mars 2022). 
 
Med bakgrunn i HF-styrets vedtak 23. mars 2022 og RHF-styrets vedtak 24. mars 2022 
legges Årlig melding 2021 for Sykehusapotek Nord HF frem for foretaksmøtet til 
godkjenning. 
 
 
Foretaksmøtet i Sykehusapotek Nord HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2021 for Sykehusapotek Nord HF. 
 
 
Bodø, den 30. november 2022 
 
 
Marit Lind 
konst. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Årlig melding 2021 for Sykehusapotek Nord HF 
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Innledning 
 
Mal for helseforetakenes årlige melding for 2021 til Helse Nord RHF. Nummereringen på kravene følger 
nummereringen i oppdragsdokumentet.  
 
Det skal rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp oppdrag for 2021. 
 
I utgangspunktet gjelder rapporteringskravene alle helseforetakene i Helse Nord, men foretaksspesifikke 
krav fremgår av oppdragsdokumentet 2021, og i denne malen.  
 
Krav som ikke gjelder for det enkelte foretaket kan tas bort, men nummerering på krav må beholdes.  
 
Rapportering på styringsparametere og andre oppgaver er innarbeidet i dokumentet, og følger ikke som 
eget vedlegg.  
 
Rapporteringsteksten skal inneholde kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i 
hvilken grad målet er nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 
 
Forkortelser: 
OD HOD - Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet 
RHF  - Helse Nord RHF 
FTP HOD - Foretaksprotokoll Helse- og omsorgsdepartementet 
FIN  - Finnmarkssykehuset HF 
UNN  - Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
NLSH  - Nordlandssykehuset HF 
HSYK  -  Helgelandssykehuset HF 
SANO  - Sykehusapotek Nord HF 
HNIKT  - Helse Nord IKT HF 
 
Oversikt over frister: 

Rapportering Frister 

Årlig melding 
 

Administrativt behandlet Årlig melding: 4. februar 2022. 
Styrebehandlet Årlig melding (styrevedtak): Mars 2022. 
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Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 
Kilde Nr Kravtekst Gjelder 

foretak 
Rapporterings-

frekvens 

 
RHF 1 Bidra med oppfølging av strategien for økt kvalitet og kompetanse i 

spesialisthelsetjenesten i henhold til strategidokumentet 
Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. 

Alle Årlig melding 

Sykehusapotek Nord har bidratt i regional arbeidsgruppe og har utarbeidet en egen handlingsplan for 
oppfølging av tiltakene besluttet regionalt. Handlingsplanen er forankret i styre, foretaksledelse, brukerutvalg 
og i apotekene. 

 
 

Kvalitet i pasientbehandlingen 
FTP 43 Vurdere om tiltak som er satt i verk for å bedre meldekulturen og 

evnen til å lære av uønskede hendelser har hatt forventet effekt, 
samt redegjøre for videre plan for tiltaksarbeidet. Arbeidet må 
sees i sammenheng med oppfølging av Riksrevisjonens 
undersøkelse i 2018 av styrenes oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, samt foretaksmøtets 
krav i 2020 om å rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse 
og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.    

Alle Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Sykehusapotekforetakene var ikke del av riksrevisjonens undersøkelse, men meldekultur og evne til å lære om 
uønskede hendelser er et kontinuerlig fokus. Resultater fra ForBedring viser at ansatte opplever det som trygt å 
melde uønskede hendelser. Det er etablert rutiner for å følge opp og ta opp avvik som meldes, det jobbes med å 
forbedre rutiner for læring på tvers. 

 
RHF 44 Samarbeide om å etablere felles regional standard for oppfølging 

og implementering av høykostlegemidler. UNN HF skal lede 
arbeidet. 

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

SANO deltok i Regional Legemiddelkomite sitt arbeid med å etablere felles regional standard for oppfølging og 
implementering av høykostlegemidler. 

 
RHF 45 Rapportere status på §3-3a varsler, gitt til foretakets styre. SANO, 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

 SANO har ikke sendt inn §3-3a varsler i 2021. 

 
 

Kvalitetsutvikling 
RHF 50 Helse Nord RHF skal oppdatere regional utviklingsplan (2023–

2038) innen desember 2022. Helseforetakene skal oppdatere egne 
utviklingsplaner innen 1.5.2022 basert på nærmere bestilling fra 
Helse Nord RHF. Veileder for arbeidet med utviklingsplaner (2020) 
skal ligge til grunn for arbeidet. 

Alle Årlig melding 
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SANO deltar i regionalt nettverk og gir eventuelle innspill til sykehusenes utviklingsplaner via dette nettverket. 
Foretaket har ikke egen utviklingsplan, men strategi og handlingsplaner i foretaket skal understøtte 
sykehusenes utviklingsplaner og Helse Nord RHF sin regionale utviklingsplan. 

 

Smittevern 
HoD 56 I samarbeid med Norsk Helsenett legge til rette for at En vei inn-

løsningen/melde.no tas i bruk i virksomhetene for melding av 
uønskede hendelser, herunder bivirkninger av legemidler og 
vaksiner. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK, 
SANO 

Årlig melding 

SANO har ikke deltatt i utviklingsarbeidet, men benytter meldeordningen som er tatt i bruk. 

 

Klima- og miljøtiltak 
RHF 57 Det skal etableres felles miljøstyringssystem for foretaksgruppen. 

UNN HF skal lede arbeidet og øvrige foretak bidrar i prosessen. 
Alle Årlig melding 

SANO har hatt representant i arbeidet med å etablere felles miljøstyringssystem. 

 

Beredskap 
FTP 58 Videreutvikle sine beredskaps- og smittevernplaner i lys av 

erfaringer og evalueringer av koronapandemien. 
Alle Årlig melding 

SANO har i 2021 kontinuerlig oppdatert beredskapsplaner knyttet til håndtering av pandemien. Planer og tiltak 
knyttet til smittevern av ansatte og kunder i apotekene er kontinuerlig vurdert og oppdatert.  

 
 

Bemanning og kompetanse 
Sikre gode arbeidsforhold 

FTP 65 Iverksette tiltak for å ivareta medarbeiderne på en god måte og ha 
et særskilt fokus på arbeidsmiljø og arbeidsforhold i lys av 
koronapandemien i tråd Regional handlingsplan for 
koronapandemi. 

Alle Årlig melding 

SANO sin ledergruppe har hatt fokus på arbeidsforhold og arbeidsmiljø i lys av koronapandemien gjennom hele 
2021. Tiltak er iverksatt fortløpende både lokalt og i foretaket som helhet. 

 
 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
HoD 76 Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal 

være minst 75 % innen 2023. Målt gjennom undersøkelsen 
Forbedring og beregnet med Helsedirektoratets definisjon på 
indikatoren. 

Alle Årlig melding 

Resultatene fra Forbedringsundersøkelsen gjennomført i februar 2021 viser at sikkerhetsklimaet i foretaket er 
godt. For de seks spørsmålene om sikkerhetsklima er gjennomsnittsscoren 92,3 av 100. Det laveste resultatet er 
88,4. 

 
RHF 77 Delta i utarbeidelse og implementering av felles retningslinjer for 

varsling i Helse Nord under ledelse av RHF-et. 
Alle Årlig melding 
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SANO har deltatt i utarbeidelse og implementering av felles retningslinjer for varsling i Helse Nord. 
Retningslinjene er publisert i SANOs personalhåndbok. 

 
RHF 78 Delta i utarbeidelse og implementering av felles veileder for 

vernetjenesten i Helse Nord under ledelse av RHF-et med 
utgangspunkt i nasjonal strategi for verneombudene (2019-2024).  

Alle Årlig melding 

SANO har deltatt i arbeidet med hovedverneombud. Veilederen er sendt til HR i Helse Nord for tilbakemeldinger. 

 

Forskning og innovasjon 
RHF 81 Utarbeide interne retningslinjer/policy for samarbeid med 

næringslivet. 
Alle Årlig melding 

SANO er åpen for samarbeid med næringsliv og private aktører knyttet til forskning og innovasjon. Samarbeid 
med næringslivet vil i løpet av 2022 inkluderes i arbeidet med å opprette og vedlikeholde prosedyrer for 
forskning. 
 

 
RHF 82 Sikre oppfølging av retningslinjer for åpen publisering jf. veileder 

for Norges Forskningsråd. 
SANO, 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

SANO legger til rette for at publisering av vitenskapelige artikler skal være åpent tilgjengelig gjennom å 
informere og kurse forskere i Helse Nords retningslinjer for publisering, samt å implementere føringer for åpen 
publisering i forskningsprosedyrer.  
 

 

Teknologi 
RHF 90 Aktivt avviksmelde IKT-sikkerhetsbrudd, avvik fra NSM’s tiltaksliste 

og styringssystem for informasjonssikkerhet, herunder om 
nødvendig til relevante tilsynsmyndigheter. NSMs grunnprinsipper 
med definert tiltaksliste, representerer et minimumsnivå og skal 
ligge til grunn for alt arbeid med IKT i Helse Nord.   

Alle Årlig melding 

SANO oppfordrer ansatte til å avviksmelde IKT-sikkerhetsbrudd, det er ikke registrert slike avvik i 2021. 

 
RHF 91 Innen utløpet av 2021 avklare drifts- og forvaltningsmodeller som 

sikrer at installasjon og endringer i medisinsk utstyr og eventuelt 
driftstekniske IKT systemer, ikke påvirker Helse Nord IKT HFs 
ansvar og oppgaver.  Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF.  

Alle Årlig melding 

SANO har ikke medisinsk utstyr, og deltar ikke i dette arbeidet. 

 
RHF 92 Delta i prosjektet for innføring av og ta i bruk system for, 

medikamentell kreftbehandling i Helse Nord.  Det forutsettes at 
helseforetakene etablerer egne lokale mottaksprosjekt. 

Alle Årlig melding 
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SANO deltar i prosjektet, lokalt mottaksprosjekt er etablert. 

 
RHF 93 Allokere nødvendige ressurser til deltagelse og gjennomføring av 

prosjektene to-faktor autentisering og automatisert 
tilgangsstyring. Arbeidet i felles kundeprosjekt ledes av Helse Nord 
RHF.  Ressursbehov konkretiseres gjennom prosjektets 
styringsgruppe.  

Alle Årlig melding 

SANO har allokert nødvendige ressurser, og deltar i arbeidsgruppe og styringsgruppe. 

 
RHF 94 Benytte statens standardavtaler (SSA) for dokumentasjon av IKT-

leveranser i foretaksgruppen.   
Alle Årlig melding 

I de tilfeller der IKT-leveranser dokumenteres benyttes statens standardavtaler. 

 
RHF 95 Innen utløpet av 2021, oppdatere nødvendige tjenesteavtaler, 

databehandleravtaler og andre avtaler som tydeliggjør 
ansvarsforholdene i tråd med tidligere bestillinger fra Helse Nord 
RHF samt med bestillinger i årets oppdragsdokument gjeldende 
Helse Nord IKTs tekniske og merkantile ansvar og oppgaver. 

Alle Årlig melding 

Siste databehandleravtale inngått med Helse Nord IKT er datert 24.1.2020. Det er ikke gjort oppdateringer av 
tjenesteavtaler, databehandleravtaler og andre avtaler med Helse Nord IKT i 2021. 

 
RHF 96 Aktivt sette av ressurser samt prioritere arbeidet som 

gjennomføres i regi av prosjektet digitale innbyggertjenester.  
Alle Årlig melding 

SANO har ikke tjenester som inngår i dette prosjektet. 

 
RHF 97 Overføre teknisk og merkantil forvaltning av IKT-systemer til Helse 

Nord IKT etter tilsvarende modell som for forvaltning av regionale 
kliniske systemer.  Helseforetakene skal benytte Helse Nord IKT 
knyttet til lokale innføringer, utfasing og endring av system, 
rådgiving og prosjektledelse gjeldende IKT, innenfor avgrensingen 
gitt ovenfor.  Styringskravet gjelder ikke medisinsk utstyr som er 
særskilt regulert i egne forskrifter. Sykehusforetakene, SANO og 
Helse Nord IKT skal i perioden 2021–2022 i fellesskap etablere en 
robust merkantil forvaltning i tråd med prinsipper beskrevet i 
oppdragsdokumentet 2021.  

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Gjennom etablering av nytt apotekfagsystem gjøres dette i samarbeid med Helse Nord IKT for etablering og 
implementering i henhold til OD 2021.  

 
RHF 98 Helse Nord IKT har ansvaret og oppgaven for leveranse av IKT 

infrastrukturtjenester til helseforetakene på følgende områder: 
IKT-drift, IKT-produksjon, levering og innstallering av brukerutstyr, 
systemintegrasjon samt brukerstøtte og andre 
forvaltningsoppgaver som naturlig tilknyttes områdene nevnt 

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 



Årlig melding 2021 

8  
 

ovenfor.  Ytterligere tydeliggjøring vil fremkomme i styringssystem 
for informasjonssikkerhet.  

 Styringskravet gjelder ikke området medisinsk utstyr som er 
særskilt regulert i egne forskrifter.  

 Innen utløpet av 1. kvartal avklare om det foreligger andre 
områder som setter særlige lov/forskriftskrav krav for utførelse 
av de IKT-oppgaver her nevnt, og behandle slike i forbindelse 
med klargjøring av drifts- og forvaltningsmodeller med Helse 
Nord IKT.    

SANO benytter de tjenestene Helse Nord IKT leverer i tråd med krav i OD 2021.  

 
RHF 99 Prioritere innføring av meldingsstandard for henvisning og 

helsefaglig dialog innen utløpet av 2021/tidlig 2022. Arbeidet ledes 
av Helse Nord IKT HF på oppdrag av Helse Nord RHF.  

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

SANO berøres i liten grad av dette arbeidet, men kan eventuelt delta på forespørsel. 

 
RHF 100 Planlegge og ta i bruk ny nasjonal personidentifikator og felles 

hjelpenummer fra 2022.  Arbeidet ledes av Helse Nord IKT HF på 
oppdrag av Helse Nord RHF.  

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

SANO deltar i dette arbeidet ved behov og etter forespørsel. 

 
RHF 101 Innen tredje kvartal 2021 levere Helse Nord RHF en oversikt over 

samtlige applikasjoner installert på servere eller klienter ved 
helseforetakene hvor relevant programvare i tillegg er 
dokumentert i Sureway (sureway.no).  Asset i Sureway og andre 
applikasjoner, registreres i Helse Nord IKTs 
asset/managementverktøy når Helse Nord IKT har ferdigstilt 
innføring.  Helse Nord RHF avgjør hva som er å betrakte som 
regionale systemer som skal benyttes i helseregionen.  
Applikasjonene skal kategoriseres i tråd med NSMs 
grunnprinsipper, tiltak 1.2.2, i-iV.  Helseforetakene skal ved 
oversendelse til Helse Nord RHF også oversende kopi av alle 
avtaler tilknyttet de aktuelle applikasjoner.   

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

SANO har foreløpig ikke levert liste, men oppsett av liste pågår.  

 
 

Informasjonssikkerhet 
FTP 105 Følge opp Riksrevisjonens hovedfunn, merknader og anbefalinger 

fra undersøkelsen om helseforetakenes forebygging av angrep mot 
sine IKT-systemer.   

Alle  Årlig melding 
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Dette gjøres i samarbeid med Helse Nord RHF og det sikkerhetsansvarlige i de øvrige helseforetakene. 

 
FTP 106 Benytte Norsk Helsenett SFs årlige rapport om trusler, trender, 

sårbarheter og relevante tiltak som sektoren kan benytte i sitt 
arbeid med risiko- og sårbarhetsvurderinger 

Alle Årlig melding 

SANO er deltager i nasjonalt sikkerhetsforum for helsenorge, og ansatte i SANO varsles fortløpende når trusler 
oppdages. 

 
RHF 107 Innen 1. april 2021 utarbeide en handlingsplan som er dekkende 

for å lukke påpekte svakheter på kort og lang sikt. Handlingsplanen 
skal ha en tidfestet fremdriftsplan og oppgavefordeling. 
Handlingsplanen skal som minimum dekke de 10 anbefalte tiltak i 
nasjonal strategi for digital sikkerhet, og NSM sine grunnprinsipper 
for IKT-sikkerhet med tiltak.  

Alle 1. tertial og Årlig 
melding 

Handlingsplan er utarbeidet og presentert for Helse Nord og styret. 

 
RHF 108 Inkludere informasjonssikkerhet i virksomhetskulturen ved å 

kartlegge virksomhetens sikkerhetskultur, og identifisere hva som 
kan forbedres. Helseforetakene skal beskrive og fastsette ønsket 
kultur, og gjennomføre tilpasset årlige opplæringsprogram for å 
fremme god sikkerhetskultur. Opplæringen skal tilpasses den 
enkeltes oppgaver. 

Alle Årlig melding 

Sikkerhetskulturundersøkelse er gjennomført. Beskrivelse og fastsettelser av ønsket kultur er ikke gjort, det er 
ikke utarbeidet årlig opplæringsprogram, men alle ansatte gjennomfører informasjonssikkerhetskurset i 
henhold til retningslinjer i Helse Nord. Alle nyansatte gjennomfører sikkerhetssamtale tilpasset den enkeltes 
oppgaver.  

 
RHF 109 Innen 1. juni 2021 styrebehandle status fra arbeidet med 

informasjonssikkerhet. Status skal som minimum inneholde:  

 status for fremdrift for handlingsplan for å lukke kjente 
svakheter utvikling i trusselbildet  

 resultater fra gjennomførte risikovurderinger, 
inntrengingstester, sikkerhetstester og sikkerhetsrevisjoner 

 oppsummering fra avviksrapportering 

 behov for endringer i styringssystem for informasjonssikkerhet  

Alle Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Styrebehandling ble gjort i styremøte 3. juni 2021. 

 
RHF 110 Med utgangspunkt i oppfølging fra Riksrevisjonens dokument 3:2 

(2020-2021), skal helseforetaket sikre at organisering av 
informasjonssikkerhet i eget helseforetak er i tråd med 
styringssystem for informasjonssikkerhet. Helseforetakene skal 
også bidra i regionale forbedringsaktiviteter slik at nødvendige 
korrigerende tiltak blir iverksatt.  

Alle Årlig melding 

SANO mener at organisering av informasjonssikkerhet i all hovedsak samsvarer med styringssystem for 
informasjonssikkerhet. Det gjennomføres nå ROS på dette området. Forhold avdekket i ROS vil bli hensyntatt i 
organiseringen.  
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Foretaksmøtesak 27–2022  Retningslinjer for fastsettelse av 
godtgjørelse til ledende personer  

 
 
Styret i Sykehusapotek Nord HF behandlet i møte 2. juni 2022, styresak 26-2022 Nye 
retningslinjer lederlønn.  
 
Helseforetakets retningslinjer for lederlønn fremmes nå for foretaksmøtet til endelig 
beslutning.  
 
 
Foretaksmøtet i Sykehusapotek Nord HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Foretaksmøtet fastsetter vedlagte retningslinjer som helseforetakets retningslinjer for 
fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer. 
 
 
Bodø, den 29. november 2022 
 
 
Marit Lind 
konst. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   
1. Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer 
2. Protokoll fra styremøtet i Sykehusapotek Nord HF 2. juni 2022 
3. Styresak 26-2022 Nye retningslinjer lederlønn.  
 
 



 

Retningslinjer for lederlønn 

Vedtatt i styremøte 2. juni 2022, sak 26-2022 

Generelt 

• Til grunn for Sykehusapotek Nord HFs retningslinjer for lederlønn ligger statens 

retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel (fastsatt av Nærings- og 

fiskeridepartementet 30.4.21). 

 

• Godtgjørelsen til ledere skal fremme oppnåelse av foretakets mål og bærekraftig 

verdiskaping for spesialisthelsetjenesten, herunder bidra til foretakets strategi, 

langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. 
 

• Godtgjørelsen skal ikke være lønnsledende, men konkurransedyktig slik at foretaket 

får rekruttert og beholdt gode ledere. Hensynet til moderasjon skal ivaretas. 

 

• Hovedelementet i godtgjørelsesordningen er fastlønnen. 

 

• Det følger av Sykehusapotek Nord HFs vedtekter at allmennaksjeloven §§ 6-16a 

Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 

noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 

i noterte selskaper og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for 

ledende personer skal følges. 

 

• Sykehusapotek Nord HFs retningslinjer og lønnsrapport skal legges fram for 

foretaksmøtet. 

 
 

Hvordan retningslinjene bidrar til foretakets strategi, langsiktige interesser og 

økonomiske bæreevne 

 

• Konkurransedyktig, men ikke lønnsledende godtgjørelser til ledere skal balansere 

behovet for å rekruttere og beholde dyktige ledere, og en lønnsutvikling under kontroll. 

Rekruttering og stabilisering av dyktige ledere er viktig for virksomheten. 

• Retningslinjene skal sørge for moderasjon. Foretaket er finansiert av offentlige midler 

som skal utnyttes til beste for pasientbehandlingen, samtidig som foretakets mål skal 

nås. 

 

Hvordan lønn og ansettelsesvilkår for foretakets ansatte er hensyntatt ved utforming 

av retningslinjene 

 

• Lønnsutviklingen i Sykehusapotek Nord HF generelt skal være en del av vurderingen 

ved lederlønnsoppgjør, dette for å sikre at lederne som hovedregel har en 

lønnsutvikling i samsvar med andre ansatte. 

 



 

 

• Konkurransedyktig, men ikke ledende lønn skal bidra til at foretaket er en   

attraktiv arbeidsplass for alle ansatte. 

• Alle ansatte i Sykehusapotek Nord HF har fastlønnsordning og ytelsesbasert 

pensjonsordning. 

 

Om beslutningsprosessen som benyttes for å etablere, revidere og gjennomføre 

retningslinjene, herunder tiltak for å forebygge og håndtere interessekonflikter. 

 

• Retningslinjer, herunder framtidige endringer, drøftes med tillitsvalgte, styrebehandles 

og stadfestes i foretaksmøtet. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av 

foretaksmøtet ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år. 

 
Fastsettelse av basislønn 
 

• Ved fastsettelse av basislønn skal følgende kriterier legges til grunn: 

o Lønnsnivå i foretaket generelt 

o Lønnsnivå i sammenlignbare stillinger 
o Resultatvurderinger i forhold til de mål og krav styret har satt. 

Resultatavhengig godtgjørelse skal være basert på relevante, transparente og 
målbare kriterier. 

 

 

Variable godtgjørelser eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønn 
 

• Det finnes ikke variable elementer i foretakets godtgjørelse til ledende ansatte. 

 

 

Pensjonsordning 
 

• Ledende ansatte skal være omfattet av offentlig tjenestepensjon på lik linje med   andre 

ansattes vilkår i helseforetaket, det vil si gjennom ordinær pensjonsordning i KLP eller 

i pensjonsordning for apoteketaten (POA). Avtaler om pensjon ut over ordinære vilkår 

gjennom KLP eller POA skal ikke forekomme. 
 

 

Naturalytelser 
 

• Ytelser vurderes med utgangspunkt i hva som er behovet for å utøve stillingen, dog 

begrenset til å gjelde: 

o Mobiltelefonordning i henhold til foretakets bestemmelser 

o Hjemmekontor i tråd med foretakets bestemmelser 

o Ordinære forsikringsordninger i henhold til lov og avtaler 

o Eventuelle avisabonnement 
 

Pendlere 
 

• Reisekostnader til ledende ansatte som pendler kan dekkes. Normalt ytes ikke   diett for 

slike reiser. 



 

 

 

 

Sluttvederlag for administrerende direktør 
 

• Dersom foretaket inngår avtale om sluttvederlag for administrerende direktør, skal 

avtalt sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden ikke overstige 12 månedslønner i sum. 

• Sluttvederlaget skal reduseres krone for krone dersom administrerende direktør i 

sluttvederlagsperioden tiltrer ny stilling, får nye lønnede verv eller mottar inntekt fra 

næringsvirksomhet hvor vedkommende er aktiv eier. 

• Dersom administrerende direktør selv tar initiativ til å avslutte arbeidsforholdet, ytes 

ikke sluttvederlag. 
 

 



 

 

 

 

 

Protokoll 
 

Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF 

 

Tidspunkt: 2. juni 2022 kl. 11.00-15.15 

 

Møtested: Tromsø, Pingvinhotellet 
   

Tilstede: Grete Ellingsen, styrets leder  

Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder  

Lars Småbrekke, styremedlem 

Morten Støver, styremedlem 

Ellen Marie Mellingen, styremedlem 

Catarina Sivertsen, styremedlem 

 

Forfall: Sylvi Vatne Pedersen 

 

Observatør: Terje Olsen, leder i brukerutvalget 

   

Fra administrasjonen deltok:  

Hilde Gustavsen Erstad, administrerende direktør 

Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef 

Margaret Aarag Antonsen, fagsjef  

 

I forkant av møtet var det et styreseminar med introduksjon av Sykehusapotek Nord HF for nye 

styremedlemmer. Det ble også gitt en omvisning på Sykehusapoteket i Tromsø. 

 

 

Sak 21/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
   

Direktørens innstilling til vedtak: 

  Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet  

  2. juni 2022. 

   

  Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Endelig vedtak: 

  Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet  

  2. juni 2022. 
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Sak 22/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mars 2022 

 

Direktørens innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet  

23. mars 2022. 

 

  Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet  

23. mars 2022. 

 

 

Sak 23/22 Virksomhetsrapport per april 2022 

Direktørens innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per april 2022 til 

orientering.  

 

Direktøren endret sin innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per april 2022 til 

orientering.  

 

Styret ble informert om oppdrag gitt i foretaksmøtesak 14/2022 om omstilling for å 

sikre oppnåelse av resultatkravet. Styret tok informasjonen til orientering.  

 

  Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per april 2022 til 

orientering.  

 

Styret ble informert om oppdrag gitt i foretaksmøtesak 14/2022 om omstilling for å 

sikre oppnåelse av resultatkravet. Styret tok informasjonen til orientering.  
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Sak 24/22 Rapport per 1. tertial til Helse Nord RHF på Oppdragsdokument 

2022 

Direktørens innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til 

Helse Nord RHF for 1. tertial 2022.  

 

  Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til 

Helse Nord RHF for 1. tertial 2022.  

 

 

Sak 25/22 Status IKT-prosjekter 

 

Direktørens innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om status i IKT-prosjektene til 

orientering. 

   

  Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om status i IKT-prosjektene til 

orientering. 

 

 

Sak 26/22 Nye retningslinjer for lederlønn 

 

Direktørens innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at retningslinjer for 

lederlønn godkjennes. 

   

  Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at retningslinjer for 

lederlønn godkjennes. 
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Sak 27/22 ForBedring 2022 – presentasjon fra undersøkelsen og status i 

forbedringsarbeidet 

 

Direktørens innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om resultat og videre arbeid med 

ForBedring 2022 til orientering. 

   

  Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om resultat og videre arbeid med 

ForBedring 2022 til orientering. 

 

 

Sak 28/22 Saker til informasjon 

 

Direktørens innstilling til vedtak: 

  Administasjonen orienterte muntlig om: 

- Samarbeid med kommuner 

- Status klikk-og-hent 

- Anskaffelse styreportal 

- SANOs rolle i prosjekt for å få lukket legemiddelsløyfe i Helse Nord 

- Arbeidet med regional utviklingsplan i Helse Nord 

- Status lokaler for Sykehusapoteket i Harstad 

 

  Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.  

   

   Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

  Administasjonen orienterte muntlig om: 

- Samarbeid med kommuner 

- Status klikk-og-hent 

- Anskaffelse styreportal 

- SANOs rolle i prosjekt for å få lukket legemiddelsløyfe i Helse Nord 

- Arbeidet med regional utviklingsplan i Helse Nord 

- Status lokaler for Sykehusapoteket i Harstad 

 

Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering. 
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Sak 29/22 Årsplan for styret – oppdatering og status 

 

Direktørens innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i 

møtet. 

 

  Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar årsplanen med de innspillene som kom i 

møtet 

 

 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………. 

Grete Ellingsen, styrets leder   Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder 

 

 

 

 

………………………………………… .............................................................. 

Lars Småbrekke, styremedlem   Morten Støver, styremedlem 

 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………. 

Ellen Marie Mellingen, styremedlem Catarina Sivertsen, styremedlem 
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