
 

 

 

 

 

Protokoll 
 

Møtetype: Ekstraordinært styremøte i Sykehusapotek Nord HF 

 

Tidspunkt: 26.04.2021 2021 kl. 09.00-10.00 

 

Møtested: Elektronisk møte på Teams 
   

Tilstede: Grete Ellingsen, styrets leder  

Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder  

Lars Småbrekke, styremedlem 

Randi Brendberg, styremedlem 

Ellen Marie Mellingen, styremedlem 

Liv Synnøve Norlid, styremedlem 

Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem 

 

Forfall:  Terje Olsen, leder i brukerutvalget 

 

 

 

Fra administrasjonen:  

Helge K. Kjerulf Pettersen, direktør 

Margaret Aarag Antonsen, fagsjef  

Camilla Bjørnstad, apoteker ved Sykehusapoteket i Tromsø 

  Hans Jørgen Sevatdal, apoteker ved Sykehusapoteket i Bodø 

Airin Nordgård, apoteker Sykehusapoteket i Harstad  

 

Andre deltagere: 

 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 21, 22 

 

 

Sak 21/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
   

Direktørens innstilling til vedtak: 

  Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 

24. april 2021. 

   

  Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Endelig vedtak: 

  Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøtet 

24. april 2021. 

 

 

Sak 22/21 Omorganisering av avdeling for egenproduksjon av radiofarmaka 

 

Direktørens innstilling til vedtak: 

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om utfordringene med 

dagens organisering av egenproduksjon av radiofarmaka til orientering.  

 

2. Styret stiller seg bak overføringen av ansvaret for egenproduksjon av 

radiofarmaka til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, dette omfatter ansatte, 

finansiering, kvalitetssystem med videre som er nødvendig for å starte 

egenproduksjon av radiofarmaka. 

 

3. Styret forutsetter at omorganiseringen skjer i tråd med prinsippene for 

virksomhetsoverdragelse i Arbeidsmiljøloven, og at de ansatte, tillitsvalgte og 

vernetjenesten fortsatt skal være involvert i arbeidet slik at de ansatte ivaretas på 

en god måte.  

 

  Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonen om utfordringene med 

dagens organisering av egenproduksjon av radiofarmaka til orientering.  

 

2. Styret stiller seg bak overføringen av ansvaret for egenproduksjon av radiofarmaka 

til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, dette omfatter ansatte, finansiering, 

kvalitetssystem med videre som er nødvendig for å starte egenproduksjon av 

radiofarmaka. 

 

3. Styret forutsetter at omorganiseringen skjer i tråd med prinsippene for 

virksomhetsoverdragelse i Arbeidsmiljøloven, og at de ansatte, tillitsvalgte og 

vernetjenesten fortsatt skal være involvert i arbeidet slik at de ansatte ivaretas på 

en god måte.  
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………………………………………… ………………………………………. 

Grete Ellingsen, styrets leder   Randi Brendberg, styremedlem 

 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………. 

Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem Lars Småbrekke, styremedlem  

 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………. 

Ellen Marie Mellingen, styremedlem Liv Synnøve Norlid, styremedlem 

 

 

 

………………………………………… 

Gunnar Skov Simonsen, styrets nestleder   


