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1. Informasjonssikkerhet
Stabsleder representerer Sykehusinnkjøp HF i prosjekt for gjennomgang av informasjonssikkerhet
ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet ledes av direktoratet for ehelse på oppdrag fra HOD. Oppstarten i prosjektet er 31. august.

2. Sak til nasjonalt fagdirektørmøte, divisjon legemidler
I samarbeid med spesialrådgiver i stab hos fagdirektør i Helse Sør-Øst, ble det sendt over en sak fra
divisjon legemidler til Nasjonalt fagdirektørmøte 21. august. Saken gjelder valg av legemidler basert
på LIS-anbefalingene, og at valg av rimeligste alternativ må følges, uavhengig av om det utløser
innsatsstyrt finansiering (ISF)-refusjon eller ikke.

3. Sak i nasjonalt fagdirektørmøte, divisjon nasjonale tjenester
Sykehusinnkjøp HF, divisjon nasjonale tjenester, orientere nasjonalt fagdirektørmøte 21. august om
status for anskaffelse av system for insulinpumpebehandling. Divisjonsdirektør Harald I. Johnsen
deltok sammen med prosjektleder Andreas Rystrøm, og fokuserte i møtet på risikoer tilknyttet
anskaffelsen samt behov for et tettere samarbeid mellom medisinsk ansvarlige i RHF/HF og
Sykehusinnkjøp HF.

4. Søknad til nordisk råd
Sykehusinnkjøp HF har tatt initiativ til et nordisk samarbeid om utarbeidelse av en felles
restriksjonsliste for helse- og miljøskadelige kjemikalier, til bruk i anskaffelser. Det er søkt midler fra
Nordisk kjemikaliegruppe i Nordisk Ministerråd til å utarbeide en slik restriksjonsliste. De har sendt
signaler om at de er positive til søknaden. Viktigheten av å jobbe med å fase ut kjemikalier ligger i
«Substitusjonsplikten», som sier at man er forpliktet til å vurdere å bytte, redusere eller stanse
bruken av helse- og miljøfarlige stoffer. En nordisk restriksjonsliste vil veilede leverandører til å fjerne
kjemikalier som sykehusene jobber med å substituere, og gi en lengre planleggingshorisont enn den
enkelte anskaffelse. Som en videreføring av et allerede eksisterende samarbeid om miljøkrav i
anskaffelser med innkjøpere i andre nordiske land, har Sykehusinnkjøp HF forberedt søknaden til
Nordisk Ministerråd. Prosjektet er tenkt ledet av Sykehusinnkjøp HF. Prosjektmidler fra Nordisk råd
vil i hovedsak muliggjøre at de nordiske partene kan samles til felles møter.

5. Deltakelse på WHO-konferanse
WHO i Kina arrangerte en rundebordskonferanse i samarbeid med State Council Health Reform
Office med deltakere fra kinesiske myndigheter, kinesiske spesialister innen helse og legemidler,
WHO Kina, WHO Western Pacific Region, OECD Paris og en ekspert på forhandling av legemidler
ansatt i det offentlige fra hvert av landene Canada, Australia, Thailand, Tyskland og Norge. Asbjørn
Mack, i divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF, deltok som forhandlingsekspert.

6. Innspill til oppdragsdokumentet
Sykehusinnkjøp HF er invitert til å gi innspill til oppdragsdokumentet for 2018. Stab har igangsatt en
intern prosess for å få dette ferdig innen fristen 1.oktober.

7. Tertialrapportering
Eierstyringsgruppen har bedt Sykehusinnkjøp HF om å rapportere på krav i oppdragsdokumentet og
utvalgte KPI’er for 2.tertial innen 15.september. Stab og økonomi har igangsatt en intern prosess for
å få dette på plass innen fristen.
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