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PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF
Fredag 8. mai 2020 kl. 11.30 ble det avholdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene.
Møtet ble avholdt som telefonmøte.

Dagsorden
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
Sak 2 Dagsorden
Sak 3 Beredskapslager for legemidler

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte
Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Fra styret møtte
Styreleder Tina Steinsvik Sund
Liv Stette
Björn Gustafsson
Steinar Kristoffersen
Anita Solberg

Tore Brudeseth
Lindy Jarosch-von Schweder
Beate Skillingstad
Kristian Dahlberg Hauge

Fra administrasjonen møtte
Administrerende direktør Stig Slørdahl
Eierdirektør Nils Kvernmo
Seniorrådgiver Sverre Midhjell
Seniorrådgiver Sven Olav Wold

Også til stede
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen
Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum
Ekspedisjonssjef Espen Aasen

Avdelingsdirektør Kai Furberg
Avdelingsdirektør Are Forbord
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møtte ikke.
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Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder,
velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til
innkallingen.
Foretaksmøtet vedtok:
Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.
Styreleder Tina Steinsvik Sund og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å
godkjenne protokollen.

Sak 2

Dagsorden

Helse- og omsorgsminister Bent Høie spurte om det var merknader til dagsorden. Det var
ingen merknader til dagsorden.
Foretaksmøtet vedtok:
Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Beredskapslager for legemidler
Foretaksmøtet viste til at regjeringen har besluttet at det skal etableres beredskapslagring av
forsyningskritiske legemidler i lys av Covid-19. Det skal etableres to nivå av beredskapslagring
av legemidler, hhv. nivå 1 og 2. Nivå 1 omfatter tre til seks måneders forbruk av de 50 mest
forsyningskritiske legemidlene ("50-listen") for primærhelsetjenesten, tre måneders forbruk av
legemidler på Covid-19-listen for 800 intensivpasienter i spesialisthelsetjenesten og Hreseptlegemidler tilsvarende åtte ukers forbruk. Oppdrag om oppbygging av nivå 1 er gitt til
Helsedirektoratet og Helsedirektoratet har gitt deler av oppdraget videre til de regionale
helseforetakene ved Helse Sør-Øst RHF (beredskapslager for legemidler på Covid-19-listen og
H-reseptlegemidler). Nivå 2 innebærer at det samlet skal bygges opp et lager i Norge av seks
måneders forbruk av et utvalg særskilt prioriterte legemidler i spesialisthelsetjenesten og en
noe utvidet 50-liste for primærhelsetjenesten. Foretaksmøtet viste også til at Helsedirektoratet
er gitt i oppdrag å vurdere om det i lys av beredskapssituasjonen er mulig å øke
produksjonskapasiteten på kritiske legemidler i Norge.
Foretaksmøtet viste til tidligere oppdrag til Helsedirektoratet om å bygge opp lager i Norge i
tråd med nivå 2 hvor også de regionale helseforetakene skulle ha en sentral rolle. Nytt oppdrag
til Helsedirektoratet og krav stilt i denne protokollen erstatter dette.
De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Vest RHF, ivareta ansvar for
eierskap, innkjøp og lagerhold av legemidlene for både primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten i Norge i tråd med beredskapslagring på nivå 2, samt innkjøp av råvarer
til produksjon av kritiske legemidler i Norge.
Oppbygging av beredskapslagre og innkjøp av råvarer til produksjon av kritiske legemidler skal
skje i samarbeid med Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk. Foretaksmøtet la til grunn
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at de regionale helseforetakene sammen med Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk, og i
dialog med KS, sikrer en hensiktsmessig involvering av representanter fra kommunene.
Foretaksmøtet viste til at Helsedirektoratet har det overordnete ansvaret for
legemiddelberedskapen i Norge. Foretaksmøtet la derfor til grunn at Helsedirektoratet ivaretar
ansvaret for å beslutte innholdet i beredskapslageret. De regionale helseforetakene og Statens
legemiddelverk skal gi faglige råd til Helsedirektoratet om dette.
Det forutsettes at det raskt og senest i løpet av tre uker gjennomføres et forprosjekt som
beskriver alle oppgaver og strukturer som er nødvendige for å realisere oppdraget.
Forprosjektet skal beskrive alle relevante aktørers bidrag, herunder Helsedirektoratet og
Statens legemiddelverk, og utvikles i samarbeid med disse. Helse Vest RHF skal i tillegg
benytte den samlede kompetansen i de regionale helseforetakene, herunder Sykehusinnkjøp
HF og sykehusapotekene, i arbeidet.
Utgiftene til innkjøp, lagerhold og tilknyttede kostnader, samt utgifter til innkjøp av råvarer til
legemiddelproduksjon, skal dekkes gjennom budsjettfullmakten gitt i kongelig resolusjon av 13.
mars, som gir Helsedirektoratet adgang til å overskride bevilgningen i statsbudsjettet for 2020
under kapittel 732, post 70 med utgifter til nødvendige legemidler til håndteringen av utbruddet
av koronaviruset. Den øvre rammen for innkjøp av legemidler, lagerhold og tilknyttede
kostnader til beredskapslagring på nivå 2 er satt til 1 mrd. kroner. Innkjøp av råvarer til
legemiddelproduksjon kommer i tillegg. Foretaksmøtet viste til at Helsedirektoratet tilfører
Helse Vest RHF nødvendig likviditet til anskaffelsene og lagring. Praktiske detaljer knyttet til
likviditetstilførelsen må avtales nærmere mellom Helsedirektoratet og Helse Vest RHF.
De regionale helseforetakene skal for øvrig ikke bli økonomisk belastet eller oppnå
økonomiske fordeler som følge av oppdraget. Departementet vil sikre en praktisk oppfølging av
dette.
Målet er at lager for legemidler omfattet av nivå 2 skal være ferdig oppbygget innen 15. juli
2020. Det er en knapp frist. Det skal likevel legges vekt på å kjøpe inn legemidler som er
godkjent i EU/EØS, framfor å handle direkte fra leverandører med ukjent legemiddel for å nå
fristen.
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:
- etablere et beredskapslager for legemidler på nivå 2 for primær- og spesialisthelsetjenesten,
herunder gjennomføre innkjøp, sikre lagerhold og forvalte eierskapet til legemidlene i
beredskapslageret. Rammen for innkjøp av legemidler på nivå 2, lagerhold og tilknyttede
kostnader er 1 mrd. kroner.
- ivareta innkjøp av råvarer til nasjonal legemiddelproduksjon av kritiske legemidler.
- sørge for at Helse Vest RHF leder arbeidet på vegne av de regionale helseforetakene, som skal
skje i samarbeid med Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk. Strukturer, oppgaver og
bidrag fra ulike aktører som er nødvendig for å realisere oppdraget beskrives i et forprosjekt
snarest og senest innen tre uker fra foretaksmøte. Det legges til grunn at det sikres en
hensiktsmessig involvering av representanter fra kommunene.
- ta sikte på etablere et slikt beredskapslager innen 15. juli 2020.
- rapportere til departementet på innkjøp, lageroppbygging mv. etter nærmere avtale med
departementet.
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- avgi en endelig rapport etter at etableringen av beredskapslageret er ferdigstilt.

Foretaksmøtet vedtok:
De regionale helseforetakene skal etablere beredskapslager for legemidler, i tråd med punktene
over.

Møtet ble hevet kl. 11.45.
Oslo, 8. mai 2020

Bent Høie

Tina Steinsvik Sund

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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