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1.
Etablering av ledergruppe i Sykehusinnkjøp HF
HINAS og Legemiddelinnkjøp (LIS) ble virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp HF fra
17.november og administrerende direktør etablerte i den forbindelse ledergruppen. I
november har ledergruppen bestått av divisjonsdirektør Nasjonale tjenester og
divisjonsdirektør Legemidler. Fra 1.desember vil også leder for divisjon Vest og konstituert
leder for divisjon Midt-Norge inngå i ledergruppen. Konstituert stabsleder vil også inkluderes
så snart denne stillingen er besatt.
2.
Fellesfunksjoner Sykehusinnkjøp HF
Administrerende direktør orienterte Styret 5.oktober (sak 76-2016) om plan for etablering av
stabsfunksjoner i Sykehusinnkjøp HF med utgangspunkt i fellesfunksjoner i tidligere
HINAS/LIS. Det er nå gjennomført drøftinger knyttet til dette og endringer vil gjennomføres
fra 1.desember.
Følgende funksjoner vil inngå i stab i Sykehusinnkjøp HF:
 Stabsleder (konstituert, stilling lyses ut internt)
 Økonomi
 Utvikling
 IKT
 Kommunikasjon
 Kontor/arkiv
 HR
Administrerende direktør vil i samarbeid med stabsleder ha fokus på utvikling og forbedring
av staben. I første omgang vil det være fokus på etablering av nødvendige prosesser og
rutiner slik at stabsressursene kan håndtere samlet oppgavemengde i Sykehusinnkjøp HF.
3.
Tillitsvalgte, vernetjeneste, styrerepresentanter
Det er igangsatt en prosess for å beskrive hvordan tillitsvalgtapparat og vernetjeneste i
Sykehusinnkjøp HF skal etableres, samt hvordan prosess for valg av styrerepresentanter for
selskapet bør legges opp. Det skal tydeliggjøres hva som er arbeidsgivers ansvar knyttet til
etablering/valg, og hva som er medarbeidere eller tillitsvalgte sin oppgave.
4.
Nasjonalt system for nye metoder
Nasjonalt system for nye metoder i spesialisthelsetjenesten – omtalt som Nye Metoder – ble
etablert i 2013. Sekretariatet for Nye Metoder er organisert i Helsedirektoratet og har
sekretariatsfunksjon for systemet som helhet.
Sykehusinnkjøp HF, divisjon Legemidler har mandat til å forhandle pris på nye legemidler i
Nye Metoder. Nye Metoder har endret seg mye gjennom disse årene, og er fortsatt i
kontinuerlig utvikling. Spesielt vil nye områder som medisinsk teknisk utstyr få fokus
fremover. Sekretariatet og Sykehusinnkjøp HF har løpende dialog rundt hvordan
samarbeidet best kan foregå og organiseres, og det arbeides med en rutine for hvordan
informasjonsutvekslingen skal skje, om metoder i anbud og hvordan informasjonen
presenteres/publiseres på nyemetoder.no.
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5.

Forberedende aktiviteter vedrørende etablering av legemidler som en
innkjøpskategori
Styret i HINAS gjorde en beslutning rundt å iverksette et arbeid for å etablere legemidler som
en innkjøpskategori. En intern arbeidsgruppe har forberedt et grunnlag for hvordan dette kan
gjennomføres, og hvordan en bør arbeide for å få til en vellykket implementering.
Ledergruppen i Sykehusinnkjøp HF vil behandle denne internrapporten og fremme
konklusjonene som en sak for styret.

6.
Innføringsprosjekt for lønn- og reiseregningstjenester fra Sykehuspartner HF
Løsning for lønn- og reiseregningstjenester i Sykehusinnkjøp HF er etablert og informasjon
om medarbeidere som virksomhetsoverdras fra 1.desember er lest inn. Det er etablert rutiner
for overgang fra gammel til ny arbeidsgiver fra dato for virksomhetsoverdragelse, herunder
ansvarlige og frister for håndtering av utestående reiseutlegg, refusjoner etc.
I prosessen med overføring av medarbeidere til Sykehusinnkjøp er det gjort en
harmonisering av stillingskoder for divisjon Nasjonale tjenester og divisjon Legemidler
(tidligere HINAS/LIS).
Sykehusinnkjøp HF har virksomhet på en rekke lokasjoner. Alle lokasjoner er nå registrert i
Brønnøysundregistrene slik at blant annet arbeidsgiveravgift beregnes korrekt.
7.
Direktørmøte felleseide selskap 2016
De fire regionale helseforetakene har etablert i alt seks felleseide selskap. Selskapene følger
i hovedsak samme rutiner knyttet til f.eks. oppdragsdokument og årlig melding. Gjennom
2015 og 2016 har de regionale helseforetakene satt større søkelys på driften og
oppfølgingen av de felleseide selskapene. Nytt er også møter mellom det enkelte selskap og
eierstyringsgruppen.
De administrerende direktørene i de nasjonale selskapene har sett nytte av å etablere et
nettverk for å styrke samarbeidet, utveksle erfaringer og bidra til bedre leveranser.
De administrerende direktørene i de seks felleseide selskapene møtes inntil to ganger pr
halvår til nettverksmøte. Ulike temaer har vært satt på dagsorden gjennom året, bl.a.
drøftinger relatert til oppdragsdokumentet. I juni var møtet f.eks. satt opp med en del som
temamøte om Spekter der Bente Krauss fra Spekter deltok. Hun orienterte om Spekters ulike
roller og oppgaver og også om Spekters organisering og oppbygging. Møtet drøftet flere
sider og spørsmål relatert til dette.
I junimøtet stod også en nærmere orientering om prosesser innenfor de prehospitale
tjenestene på dagsorden. Nasjonal IKT og HDO deltar i dette arbeidet. Møtet drøftet også
hvorvidt det kan være nyttig med et nettverk for selskapenes respektive ledere for økonomi
og administrasjon. I møtet ble også diskutert om de felleseide selskapene skulle samordne
sine respektive styresaker relatert til f.eks. Oppdragsdokumentet og Årlig melding.
Høstmøtet i november tok bl.a. for seg erfaringer så langt med møtene med
eierstyringsgruppen, mulige fellesløsninger der selskapene kan trekke på hverandre og
gjennomgang av den nye organisasjonen Sykehusinnkjøp HF.
8.
Samarbeid med Forsvaret
Fra høsten 2016 har det gjennom samtaler mellom Forsvaret og Sykehusinnkjøp HF blitt
identifisert samarbeidsområder som vil gi en positiv effekt for begge parter. Dette gjelder
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spesielt et samarbeid innen anskaffelser av medisinsk forbruksmateriell hvor man har
kartlagt så vel økonomiske besparelser som beredskapsmessige fordeler. Begge parter er
positive til å gjennomføre felles anskaffelser innen produktkategorien i 2017.
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