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1.

Hva saken gjelder

I protokoll fra foretaksmøtet i Sykehusinnkjøp HF av 25.01.2016 fremkommer det at prosjektet har
som mål å forberede, klargjøre og virksomhetsoverdra relevante ressurser innenfor regionene med
tilhørende helseforetak til Sykehusinnkjøp HF. Styret ba i sak 46/16 om å få bedre informasjon om
hvor langt det forberedende arbeidet i regionene er kommet.
Denne saken beskriver plan for etablering og gjennomføring av regionale prosjekter for å ivareta
virksomhetsoverdragelse av relevante ressurser fra regionale helseforetak og helseforetak.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Det vil fremlegges en sak til AD-møtet 22.august 2016 der det bes om tilslutning til følgende
rekkefølge for virksomhetsoverdragelse av medarbeidere til Sykehusinnkjøp HF:
 Medarbeidere i HINAS virksomhetsoverdras 15. oktober 2016
 Medarbeidere i Sykehuspartner innkjøp og logistikk virksomhetsoverdras 1. november 2016
 Medarbeidere i Helse Nord 15. november 2016
 Medarbeidere i Helse Midt-Norge 1.desember 2016
 Medarbeidere i Helse Vest 1. desember 2016
 Medarbeidere i Helse Sør-Øst, ambisjon om virksomhetsoverdragelse innen 31.desember
2016
Målsettingen er at alle regioner innen 31.12.2016 skal ha besluttet hvilke personer som skal
virksomhetsoverdras. De regionale prosjektene vil avklare endelig dato for resterende medarbeidere
som ikke overføres som angitt i kulepunktene over.
Prosjektmandat for regionale prosjekter
For å kartlegge, beslutte og gjennomføre virksomhetsoverdragelse av relevante innkjøpsressurser fra
regionene vil det etableres regionale prosjekter. Nasjonalt prosjekt har tatt initiativ til utarbeidelse av et
felles mandat for å sikre en felles tilnærming til og gjennomføring av prosjektene i hver region.
Hvert regionale helseforetak vil ha leveranseansvar for sitt regionale prosjekt. Nasjonalt prosjekt vil
klargjøre metodikk og malverk, samt bistå med koordinering og fasilitering av arbeid. Det vil blant
annet sikres at regionene samarbeider om å beskrive en fremtidig funksjonsdeling mellom
Sykehusinnkjøp HF og regionale helseforetak med underliggende helseforetak, herunder
bestillerfunksjonen og premissgiverollen. Dette som grunnlag for at hver region i neste steg utarbeider
en ressursoversikt som viser hvilke medarbeidere som skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp
HF.
Regionale prosjekter vil rapportere i sin linje og til nasjonalt prosjekt. Prosjektleder for det nasjonale
prosjektet vil presentere en samlet rapportering for nasjonal styringsgruppe og Styret i Sykehusinnkjøp
HF.
Prosessen for utarbeidelse av prosjektmandatet har vært som følger:
 Arbeidsstrøm 5 i prosjektet utarbeidet et utkast til prosjektmandat, dette ble bearbeidet videre
av prosjektkontoret
 Det ble gjennomført telefonmøter med Nivå2 – ledere med ansvar for innkjøp og logistikk i de
regionale helseforetakene hhv. 12.august (Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst)
og 15.august (Helse Vest), der utkast til mandat ble gjennomgått og innspill mottatt
 Prosjektmandatet ble oppdatert i etterkant av telefonmøtene og sendt ut til regionene
15.august
 Prosjektmandatet ble gjennomgått i prosjektgruppemøte 19.august
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Eventuelle regionale forhold eller presiseringer vil kunne legges inn i prosjektdirektiv som skal
utarbeides

Status for arbeidet i regionene
Helse Nord har startet nåsituasjonskartleggingen og har som målsetting å sikre
virksomhetsoverdragelse innen fastsatt dato.
Helse Midt-Norge er i en planleggingsfase med mål om virksomhetsoverdragelse innen fastsatt dato.
Helse Vest har samlet alle relevante innkjøpsressurser i Helse Vest Innkjøp HF og har som intensjon
at alle disse skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp innen fastsatt dato.
Helse Sør-Øst la frem utkast til prosjektmandat i sitt ledermøte 16.august, og planlegger å legge dette
frem for direktørmøtet 25. august, og ber da om tilslutning til å etablere det regionale prosjektet og
starte arbeidet.

3.

Anbefaling

Det anbefales at Styret tar informasjon om oppstart og status for regionale prosjekter til orientering.

Trykte vedlegg:
 Etablering Sykehusinnkjøp HF – Regionalt prosjektmandat
Utrykte vedlegg:
 Ingen
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