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PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF 
Mandag 11. oktober 2021 kl. 14.00 ble det holdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble 

holdt som felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene og som telefonmøte. 

 

 

Dagsorden 
Sak 1  Foretaksmøtet konstitueres 

Sak 2  Dagsorden 

Sak 3    Permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr 

 

 

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

 

 

Fra styret møtte 
Styreleder Renate Larsen 

Sissel Alterskjær 

Svenn Are Jenssen 

Beate Rahka-Knutsen 

 

Kari Jørgensen 

Ann-Mari Jenssen 

Kari Sandnes 

 

 
 

 

Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Cecilie Daae 

 

 

 

 

Også til stede 
Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum 

Avdelingsdirektør Kai Furberg 

Fung. avdelingsdirektør Mikkel Hovden Aas 

 

 

 

 

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Ingrid 

Engstad Risa. 



Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF   3 

 

 

 

11. oktober 2021 

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 Renate Larsen 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 Permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr  
Det ble i mars 2020 opprettet en midlertidig nasjonal innkjøps- og distribusjonsordning for 

smittevernutstyr som ble avsluttet ved utgangen av året. De regionale helseforetakene fikk i 

foretaksmøte 13. november 2020 et krav om å ta et ansvar for videre utstyrsanskaffelser og 

midlertidig drift av et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr, og det ble bevilget 771 

mill. kroner som et engangsbeløp til oppbygging, drift og vedlikehold av et lager for 

smittevernutstyr, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) og jf. Innst. 11 S (2020–2021). De siste 

leveransene fra nasjonale leverandører vil etter planen bli levert i 2022. Lageret inneholder 

åndedrettsvern, munnbind, hansker, øyebeskyttelse, smittefrakker og heldekkende dresser, 

samt sprøyter, opptrekkskanyler og injeksjonskanyler til vaksinasjon. Lageret har et volum 

tilsvarende seks måneders forbruk gitt visse forutsetninger om smittespredning mv. i dagens 

pandemi. Lageret skal utvides for å kunne håndtere et realistisk alvorlig utbrudd med delvis 

smitte via luftsmitte i inntil tre måneder.  

 

Det legges nå opp til at de regionale helseforetakene skal ivareta et permanent ansvar knyttet til 

nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr, der de eier varebeholdningen og står for 

innkjøp, rullering og utvikling av lageret. 

 

Målgruppen for nasjonal beredskapslagring av smittevernutstyr er den offentlige helse- og 

omsorgstjenesten og andre offentlige og private instanser som etter lov eller avtale ivaretar 

helse- og omsorgstjenester til befolkningen, offentlig tannhelsetjeneste og militær sanitet. 

 

Gitt en holdbarhet på 5-6 år, har foreløpige beregninger vist at det kan bli en årlig kassasjon av 

smittevernutstyr på rundt 170 mill. kroner. Dette skyldes at lageret er langt større enn det 

helsetjenesten på egen hånd kan rullere.  

 

For å sikre et kostnadseffektivt system med lavest mulig kassasjon er det behov for å utrede 

hvordan det nasjonale lageret kan etableres og utvikles. Elementer som bør utredes er blant 
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annet innkjøpssamarbeid, krav til beredskap i innkjøpsavtaler, samt eventuell nasjonal 

produksjon og avtaler om å kunne igangsette nasjonal produksjon. Nasjonale løsninger må 

dessuten tilpasses Norges internasjonale samarbeid. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet vil utrede forskriftsfesting av krav til kommuner og regionale 

helseforetak om å sørge for tilgang til smittevernutstyr/PVU, f.eks. tilsvarende seks måneders 

normalforbruk, ved å ha beredskapslager eller produksjon i Norge. 

 

Det nasjonale beredskapslageret og regionenes egne lagre må ses i sammenheng. Dette for å 

sikre størst mulig grad av fleksibilitet, og for å sikre at de regionale helseforetakene har et 

helhetlig perspektiv på både ansvaret for egen beredskap og deres nye nasjonale ansvar. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

 

De regionale helseforetakene bes om å: 

• Ta ansvaret for et permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr med 

utgangspunkt i lageret som er etablert under koronapandemien. Lageret skal utvides for å 

kunne håndtere et realistisk alvorlig utbrudd med delvis smitte via luftsmitte i inntil tre 

måneder. Ansvaret skal på sikt omfatte eierskap til varebeholdning og ansvar for innkjøp, 

rullering, organisering, drift og forvaltning av beredskapslageret. 

 

• Innen 15. juni 2022, og under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, utrede: 

o et kostnadseffektivt system med lavest mulig kassasjon av smittevernutstyr 

o hensiktsmessig organisering, herunder om eierskapet skal legges til ett eller flere 

regionale helseforetak 

o forslag til en fremdriftsplan for etableringen av lageret 

o forholdet til de regionale helseforetakenes egne beredskapslagre 

o hvordan det nasjonale beredskapslageret skal håndteres regnskapsmessig 

 

 

Møtet ble hevet kl. 14.10. 

 

 

Oslo, 11. oktober 2021 

 

 

 

Bent Høie                   Renate Larsen 

 

 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 


