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STYRESAK 8-2009  ENDRING AV VEDTEKTENES § 5,  
 SYKEHUSAPOTEK NORD HF 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Formål 
Formålet med saker er å foreslå endringer i vedtektenes § 5 for Sykehusapotek Nord HF for å 
tydeliggjøre foretakets rolle som ansvarlig helseforetak.    
 
Bakgrunnen for endringsforslaget 
Ansvaret for spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunene til statlig eide 
regionale helseforetak med virkning fra 1.1.2002.  
 
I tilknytning til overtakelsen av spesialisthelsetjenesten ble sykehus omdannet til ansvarlige 
foretak, helseforetak, eid av regionalt foretak. Av kunngjøringene i Brønnøysundregistrene 
fremgår at Universitetssykehuset Nord Norge HF, org. nummer 983 974 899, ble nyregistrert 
21.12.2001, med stiftelsesdato 18.12.2001.   
 
Også Sykehusapotek Nord HF, org nummer 983 974 937 ble 18.12.2001 stiftet som eget 
foretak etter helseforetaksloven, og nyregistrert 21.12.2001.   
 
Sykehusapotek Nord HF og Universitetssykehuset Nord Norge HF er to selvstendige 
rettssubjekt, som er lokalisert på samme sted/bygg som forut for den statlige overtakelsen.  
 
Vedtektene til Sykehusapotek Nord HF har siden opprettelsen inneholdt beskrivelser av 
helseforetakets virksomhet. Dagens vedtekter, § 5 (tidligere § 4), Helseforetakets virksomhet, 
har i 5. avsnitt, 2. kulepunkt følgende ordlyd: 

 
”drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder som 
naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har som del av en universitetsklinikk”,  

 
mens § 5, 6 avsnitt lyder:  
 
”Som en del av en universitetsklinikk er Sykehusapotek Nord HF det fremste 
kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse Nord RHF, og skal ivareta en sentral plass i 
det faglige nettverk i landsdelen”. 
 
Utformingen ses å være uttrykk for de ulike aktivitetenes nære forbindelser med 
Universitetssykehuset Nord HF og forskningsmiljøene ved universitetet, og samhandlingen 
disse imellom.    
 
Slik teksten er utformet, dvs. omtalen av Sykehusapotek Nord HF som ”en del av en 
universitetsklinikk”, kan dette oppfattes som også å si noe om organisasjonsform, og kan 
dermed bidra til å skape uklarhet med hensyn til Sykehusapotek Nord HF’s rolle som 
ansvarlig foretak.  
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For å gjøre vedtektenes tekstlige utforming mer presise med hensyn til Sykehusapotek Nord 
HF’s organisasjonsform, er det adm. direktørs formening at teksten bør endres til følgende:  
 
1. § 5, 5 avsnitt, 2. kulepunkt endres til:  

 
” drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder 
som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har som aktør i   
universitetsklinikkmiljøet” 
 

2. § 5, 6. avsnitt endres til:  
 
”Som aktør i universitetsklinikkmiljøet er Sykehusapotek Nord HF det fremste 
kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse Nord RHF, og skal ivareta en sentral plass 
i det faglige nettverk i landsdelen” 

 
Konklusjon 
Det vises bakgrunnen for endringsforslagene beskrevet ovenfor. Endringene tar sikte på å 
bringe vedtektene i samsvar med de reelle forhold. Adm. direktør tilrår at vedtektene endres i 
samsvar med ovenstående.   

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
 
1. Vedtektene for Sykehusapotek Nord HF, § 5, 5 avsnitt, 2. kulepunkt endres til:  

 
” drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder 
som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har som aktør i   
universitetsklinikkmiljøet”. 
 

2.  Vedtektenes § 5, 6. avsnitt endres til: 
 
”Som aktør i universitetsklinikkmiljøet er Sykehusapotek Nord HF det fremste 
kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse Nord RHF, og skal ivareta en sentral plass 
i det faglige nettverk i landsdelen” 

 
3. Endring av vedtektenes § 5 stadfestes i foretaksmøte med Sykehusapotek Nord HF. 
 
 
Bodø, den 30. januar 2009  
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Vedtekter for Sykehusapotek Nord HF, med endringer 
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SYKEHUSAPOTEK NORD HF – VEDTEKTER 
 
§ 1  Navn 
 
Helseforetakets navn er Sykehusapotek Nord HF. 
 
§ 2  Eier 
 
Sykehusapotek Nord HF eies av Helse Nord RHF. 
 
§ 3 Geografisk plassering og ansvarsområde 
 
Sykehusapotek Nord HF har sitt hovedkontor i Tromsø kommune. 
 
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, 
omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med 
eventuelle endringer som vedtaes av RHF. 
 
§ 4 Helseforetakets formål  
 
Sykehusapotek Nord HF skal yte gode og likeverdige apotektjenester og skal legge til rette for 
forskning og undervisning. 
 
§ 5  Helseforetakets virksomhet 
 
Sykehusapoteket Nord HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de 
sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, 
forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.  
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
 
Virksomheten omfatter de fagområder og funksjoner som var godkjent gjennom tildelte 
spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001.  
 
Sykehusapoteket Nord HF sine hovedoppgaver er følgende: 
1. Være en leverandør av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen 

bestiller 
2. Drive detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere  
3. Produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat 
4. Yte farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, 

herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter 
5. Samordne apotektjenestene i regionen slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive 

tjenester av høy kvalitet 
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6. Kunne bidra med kompetanse og produksjonsfasiliteter ved beredskapsproduksjon av 
legemidler til den samlede helsetjenesten samt opprettholde et beredskapslager av 
legemidler 

 
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder, og skal videre:  
 

   levere tjenester innen helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse 
Nord RHF / relevant beredskapsmyndighet 

   drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder 
som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har som aktør i 
universitetsklinikkmiljøet 

   etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og andre relevante 
forsknings- og utdanningsinstitusjoner 

   drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i 
spesialisthelsetjenesteloven 

   delta i faglige og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid 
 
Som aktør i universitetsklinikkmiljøet er Sykehusapotek Nord HF det fremste 
kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse Nord RHF, og skal ivareta en sentral plass i 
det faglige nettverk i landsdelen. 
 
§ 6 Styrende organer 
 
Sykehusapotek Nord HF ledes av et styre. Styret skal ha fra fem til åtte medlemmer. 
Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
 
Med utgangspunkt i de partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av 
de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger 
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller 
oppsigelse av tariffavtaler. 
 
Den daglige ledelse av Sykehusapotek Nord HF utøves av den styret ansetter. 
 
§ 7  Rapportering til eier 
 
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: 
 
 styrets plandokument for virksomheten 
 styrets rapport for foregående år 
 
Sykehusapotek Nord HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF 
setter. 
 
§ 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende 
 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet 
gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 
 
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som 
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet 
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges 
ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. § 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, 
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nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i 
arbeidet med planlegging og drift av virksomheten. 
 
§ 9 Låneopptak 
 
Sykehusapotek Nord HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. 
 
Sykehusapotek Nord HF gis en total låneramme på 5 millioner kroner.  
 
Sykehusapotek Nord HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider 
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av 
Helse Nord RHF. 
 
§ 10 Foretaksmøte 
 
Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling 
av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.  
 
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig 
eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller 
samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som: 
 
 utskilling av større deler av virksomheten 
 deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette  
 omfattende endringer i tjenestetilbudet 
 
Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet. 
 
Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF. 
 
Vedtak om salg av fast eiendom skal treffes av helseforetakets foretaksmøte. Pantsettelse av 
fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven. 
 
Etablering / utvidelse av / nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker 
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF  skal vedtas av 
Sykehusapotek Nord HF’s foretaksmøte. 
 
Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. 
 
§ 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver 
 
Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter og 
interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.  
 
Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de 
virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle 
rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og 
andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og 
lignende.  

 
Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som 
presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes 
av Helse Nord RHF. 
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Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF’s foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne 
bestemmelsen. 
 
§ 12 Arbeidsgivertilknytning 
 
Sykehusapotek Nord HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER. 
 
 
§ 13 Endringer i vedtektene 
 
Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. 
 
Styret for Sykehusapotek Nord HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom 
dette er nødvendig for å ivareta Sykehusapotek Nord HF sitt formål og hovedoppgaver. 
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