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PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF
Onsdag 16. desember 2020 kl. 10.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF.
Møtet ble holdt som felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene og ble holdt på
telefon.

Dagsorden
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4

Foretaksmøtet konstitueres
Dagsorden
Vaksinasjon mot covid-19
Endring av driftskredittrammen

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

Fra styret møtte
Styreleder Tina Steinsvik Sund
Liv Stette
Kristian Dahlberg Hauge
Steinar Kristoffersen

Lindy Jarosch-von Schweder
Anita Solberg
Tore Brudeseth
Torstein Rø

Fra administrasjonen møtte
Administrerende direktør Stig Slørdahl

Også til stede
Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum
Ekspedisjonssjef Espen Aasen
Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad
Fagdirektør Stein Johnsen
Fung. avdelingsdirektør Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men deltok 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 Vaksinasjon mot covid-19
Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys som en del av det nasjonale
vaksinasjonsprogrammet. Dette vil innebære at kommunene får en plikt til å tilby vaksinasjon til
befolkningen. Vaksinasjon skal tilbys gratis. For å øke tilgjengeligheten og bidra til høyere
vaksinasjonsdekning skal vaksinasjon mot covid-19 også regnes som en del av
spesialisthelsetjenestens tilbud. Spesialisthelsetjenestens plikt til å tilby vaksinasjon fremgår av
forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. Det er satt av midler på statsbudsjettet for 2021 til
dekning av vaksinasjonskostnader. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil sørge for at
vaksiner og vaksinasjonsutstyr blir fordelt til kommuner og helseforetak. Vaksine mot covid-19
skal tilbys etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.
Omfang og tempo i den innledende fasen av vaksinasjonsprogrammet vil avhenge av
prioriteringsrekkefølge og tidspunkt for leveranser. Gjennomført vaksinasjon skal meldes
elektronisk umiddelbart etter at vaksinasjon er gjennomført. Det er etablert en nettløsning
(SYSVAK-nett) som kan benyttes av virksomheter som ikke har elektronisk pasientjournal med
SYSVAK-kommunikasjon.
Foretaksmøtet viste til at de regionale helseforetakene vil få en rolle i mottak, lagring, pakking
og distribusjon av Pfizer/BioNTech-vaksinen som krever oppbevaring i ultrafryser. De
regionale helseforetakene og deres regionale sykehusapotek må definere mottakssteder for
vaksiner og sikre nødvendig ultrafryserkapasitet i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Det
enkelte sykehusapotek må ha prosedyrer for mottak, lagring, pakking og utlevering av
Pfizer/BioNTech-vaksinen for videre distribusjon til kommunene og spesialisthelsetjenesten.

16. desember 2020

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF

4

Foretaksmøtet vedtok:
De regionale helseforetakene skal:
-

planlegge for og gjennomføre vaksinasjon mot covid-19 av ansatte og pasienter etter
retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.
bidra i mottak, lagring og distribusjon av Pfizer/BioNTech-vaksinen som krever oppbevaring i
ultrafryser.

Sak 4 Endring av driftskredittrammen
Foretaksmøtet viste til Stortingets behandling av Prop. 42 S (2020–2021) Endringer i
statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet, jf. Innst. 165 S (2020–2021). Her
foreslås det å redusere de regionale helseforetakenes ramme for driftskreditt med 3 900 mill.
kroner fra 8 510 mill. kroner til 4 610 mill. kroner ved utgangen av 2020. Endringen skyldes i sin
helhet at samlet pensjonspremie er lavere enn det som tidligere er lagt til grunn for 2020. Den
reduserte driftskredittrammen som følge av dette fordeles mellom regionene etter ordinær
fordelingsnøkkel.
Helse Midt-Norge RHF sin andel av redusert driftskredittramme som følge av dette utgjør 560
mill. kroner. Med forbehold om Stortingets godkjenning justeres Helse Midt-Norge RHF sin
ramme for driftskreditt for 2020 dermed fra 1 386 mill. kroner til 826 mill. kroner.
Foretaksmøtet vedtok:
Driftskredittrammen for Helse Midt-Norge RHF reduseres med 560 mill. kroner fra 1 386 mill.
kroner til 826 mill. kroner.

Møtet ble hevet kl. 10.15.

Oslo, 16. desember 2020

Bent Høie

Tina Steinsvik Sund

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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