Sak 064-2017
Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Status oppdragsdokument 2017
Møtedato:
Tidligere behandlet i styret/saksnr.
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)

1. september 2017
Orienteringssak

Forslag til vedtak
1. Styret tar status på oppdragsdokument for Sykehusinnkjøp HF for 2017 til orientering.

Vadsø, 24.august 2017

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder
Sykehusinnkjøp HF fikk tildelt oppdrag for 2017 fra sine eiere i foretaksmøte mandag 27.
februar 2017.
Formålet med denne saken er å orientere styret i Sykehusinnkjøp HF om status på oppdraget
for 2017.

2. Hovedpunkter
Sykehusinnkjøp har startet opp arbeidet med å utvikle handlings- og gjennomføringsplaner
for å realisere strategier og mål fastlagt i Oppdrag 2017. Det pågår et arbeid med å
operasjonalisere oppdraget og samordne dette med Veikart 2017 vedtatt av styret i styresak
45-2017.
Med utgangspunkt i Styringsprinsipper for Sykehusinnkjøp som styret får informasjon om i
styremøte 1. september 2017, fordeles arbeidet med å realisere mål og krav fra eier med
utgangspunkt i definerte roller, ansvar og oppgaver i en overordnet virksomhetsplan for
Sykehusinnkjøp. Denne planen danner grunnlag for virksomhetsplaner på divisjons- og
avdelingsnivå. Oppgavene prioriteres i forhold til deloppdrag som foretaket må levere på i
2017 eller planlegge arbeid med lengre tidshorisont. De fleste av målene er av langsiktig
karakter, og må tilrettelegges for gjennomføring på enhetlig måte, slik at det skjer en
tverrgående samordning av aktivitetene.
Den overordnede virksomhetsplanen ferdigstilles parallelt med risikovurdering per 2 tertial
som skal fremlegges for styret 27. november 2017.
Enkelte av aktivitetene i virksomhetsplanen vil være knyttet opp til etablert årshjul for styreog eieroppfølging som er samstemt med eiers årshjul for foretaksmøter og
oppfølgingsmøter, styremøter og ledergruppemøter.
Administrerende direktør har sendt inn forslag til eierne på KPI’er som er relevante å utvikle.
I det pågående arbeidet med virksomhetsplanen må disse utvikles som del av
operasjonaliseringen av oppdraget for å realisere strategier og mål.
Foretaksmøtets oppdrag til Sykehusinnkjøp HF for 2017 er knyttet til følgende områder:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Internkontroll og risikostyring
Innsyn og internrevisjon
De regionale helseforetakenes styring og oppfølging av felles eide helseforetak
Medvirkning fra tillitsvalgte
Samfunnsansvar
Åpenhet og dialog i helseforetakene
Utvikling av heltidskultur
Lærlinger
Beredskap
Instruks for lån til felles eide nasjonale helseforetak
Økonomisk langtidsplan
Overordnede krav for 2017
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m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Krav til videre utvikling av Sykehusinnkjøp HF
Anskaffelsesplan for 2018-2021
Nye Metoder
Forsyningssikkerhet og beredskap
Legemiddelområdet
Krav til etikk og miljø i anskaffelser av legemidler
Innkjøpsportalen

Vedlegg 1 beskriver status per område.

3. Anbefaling
Det anbefales at styret tar saken til orientering.
Trykte vedlegg
•

Vedlegg 1 – Status per oppdrag
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