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1.

Hva saken gjelder

På oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet stiftet de fire regionale helseforetak
Sykehusinnkjøp HF. En felles styresak ble behandlet i de regionale helseforetak sine styrer høsten
2015. Siste styresak ble behandlet 17. desember 2015. Foretaksavtale og stiftelsesprotokoll ble
signert 12. januar 2016.
2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

De regionale helseforetak ble i foretaksmøtet 7. januar 2014 bedt om å komme med forslag til
hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kunne etableres. Svar på dette oppdraget ble
levert Helse og omsorgsdepartementet høsten 2014. I foretaksmøtet 7. januar 2015 ble nytt
oppdrag gitt hvor foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:




Legge fram en plan for etablering av felles eid helseforetak for samordning av innkjøp
innen 15. september 2015, jf. ”modell A” i Utredning av nasjonal innkjøpsfunksjon –
sluttrapport.
Helseforetaket skal være etablert 1.1.2016.
Regionale ressurser og enheter skal innlemmes i helseforetaket innen 31. desember 2016.
Helse Sør-Øst RHF ble bedt om å lede arbeidet.

Plan for etablering ble overlevert helse- og omsorgsdepartementet september 2015. De regionale
helseforetak mottok deretter en bekreftelse på at rapporten skulle legges til grunn for stiftelse av
helseforetaket.
3.

Administrerende direktørs anbefaling

De regionale helseforetak har lagt grunnlaget for Sykehusinnkjøp HF gjennom arbeidet med å
etablere en plan for helseforetaket som ble godkjent av helse- og omsorgsdepartementet. De
regionale helseforetaks styrer behandlet deretter felles styresak for stiftelse av helseforetaket, og
de styrende dokument ble signert 12. januar 2016.
I foretaksmøte 25. januar 2016 ble oppdrag for 2016 gitt gjennom foretaksprotokoll.

Trykte vedlegg:
 Styresaker behandlet i hver region
 Rapport levert HOD september 2016
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