Styrets beretning for 2016
1. Virksomhetens art og lokalisering
Sykehusinnkjøp HF er helseforetakenes nasjonale innkjøpsselskap og gjennomfører nasjonale
anskaffelser, samt avtaleforvaltning av disse, på vegne av landets fire regionale helseforetak og
underliggende helseforetak.
Sykehusinnkjøp HF er eid av de fire regionale helseforetakene, - Helse Sør-Øst RHF med 25 %,
Helse Vest RHF med 25 %, Helse Midt-Norge RHF med 25 % og Helse Nord RHF med 25 %.
Foretakets formål er å utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for
spesialhelsetjenesten. Foretaket skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i
spesialisthelsetjenesten. Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide
virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og
virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet som medvirker til å
levere spesialisthelsetjenester.
Foretakets innkjøpsvirksomhet er organisert i divisjoner:
• Divisjon Nord
• Divisjon Midt-Norge
• Divisjon Vest
• Divisjon Sør-Øst
• Divisjon Legemidler
• Divisjon Nasjonale tjenester
Fellesfunksjoner er delt inn i tre områder, stab, forretningsutvikling og økonomi.
Selskapet har sitt hovedkontor i Vadsø kommune.
2. Utvikling i resultat og stilling
Foretaket ble stiftet 17. desember 2015. Det er dermed ingen sammenlignbare tall for fjoråret og
det er følgelig ikke naturlig å kommentere foretakets økonomiske utvikling. Det vises til avsnittet
under, vedrørende virksomhetsoverdragelsene i 2016. Etableringen av foretaket er gjennomført
etter planen.
3. Aktivitet I 2016
Styret har bestått av 8 personer. Av disse har to vært ansattrepresentanter og to eksterne.
Foretaket var etablert uten ansatte. For å kunne gjennomføre virksomhetsoverdragelser og
etablere foretaket som forutsatt, konstituerte styret daglig leder, og iverksatte et prosjekt for å
etablere foretakets nødvendige strukturer.
Administrerende direktør, Kjetil Istad, ble ansatt 1. september.
Der ble i 2016 gjennomført virksomhetsoverdragelser:
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HINAS med Legemiddelinnkjøp (LIS)
Helse Vest Innkjøp HF
Helse Midt-Norge

Virksomhetsoverdragelsene ble gjennomført i november og desember.
I begynnelsen av 2017 er også ansatte innenfor innkjøp i Helse Nord, Sykehuspartner og Helse
Sør-Øst overdratt.
Tillitsmannsapparat og vernetjeneste

Sykehusinnkjøp HF etablerte ikke et felles tillitsmannsapparat eller vernetjeneste i 2016, men
ivaretok dette gjennom eksisterende lokale ordninger i de ulike virksomhetene. Høsten 2016 var
preget av fokus på virksomhetsoverdragelsene. De lokale tillitsvalgte og vernetjenesten ble tett
involvert i disse prosessene gjennom «håndbok for virksomhetsoverdragelse» som ga
retningslinjer for hvordan blant annet involvering og medbestemmelse skulle utøves.
Høsten 2016 ble det utformet en plan for midlertidig tillitsmanns- og vernetjenesteordning for
perioden fra årsskiftet og fram til den siste overdragelsen våren 2017. Det ble etablert et fast
kontaktmøte mellom arbeidsgiver og midlertidige tillitsvalgte første kvartal. Framtidig struktur på
samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte vil bestemmes av partene i samarbeid.
Det ble også etablert en vernetjeneste med verneombud i den enkelte divisjon. Endelig struktur
for vernetjenesten skal bestemmes av sentralt arbeidsmiljøutvalg som blir opprettet 3. kvartal
2017 etter at alle overdragelsene er fullførte.
4. Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er utarbeidet under denne
forutsetning.
Foretaket har per 31.12.16 en negativ egenkapital på NOK 615.880. Det vises i denne forbindelse
til helseforetakslovens § 5 hvor det fremgår at helseforetak ikke kan slås konkurs.
5. Arbeidsmiljø
Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Foretaket legger vekt på arbeidsmiljøfremmende
tiltak. Det vises for øvrig til avsnitt over vedrørende tillitsmannsapparat og vernetjeneste.
6. Ytre miljø
Styret i Sykehusinnkjøp HF legger til grunn at foretaket er av en slik karakter at det ikke
forurenser det ytre miljø.
7. Likestilling
Styret har en kjønnsfordeling på 50%. Ledergruppen har en kjønnsfordeling på 50 %.
Foretaket ønsker å fremme likestilling ved ansettelser.
8. Forskning og utvikling
Sykehusinnkjøp HF er ikke en forskningsrelatert virksomhet, men skal aktivt bidra til utvikling og
nytenkning som del av anskaffelsesprosessene.

9. Økonomisk utvikling i 2017
I henhold til selskapets budsjett for 2017 estimeres det driftsinntekter på NOK 238.130.469.
Foretakets driftsmodell forutsetter at foretaket skal være selvfinansierende. Foretaket har
budsjettert med et null-resultat for 2017.
10. Disponering av foretakets resultat for 2016
Foretakets årsresultat NOK -5.615.880. Styret foreslår at underskuddet føres til fremføring av
udekket tap.
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