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1. IKT driftsplattform
Etablering og implementering av IKT-plattform er forsinket med ca. 2 måneder i forhold til fremdrift
estimert i styresak 54/2017. Forsinkelsen skyldes i hovedsak bytte av IT-sjef i Sykehusinnkjøp HF.
For divisjon nasjonale tjenester, stab, divisjon legemidler og divisjon nord vil implementering skje i
desember 2018. For øvrige divisjoner tas det sikte på å fremlegge styresak på møtet i november i
tråd med punkt 2 i styrets vedtak i sak 54/2017.

2. EHPPA (European Health Public Procurement Association)
EHPPA er et europeisk nettverk for offentlige oppdragsgivere innenfor helse og består i dag av
virksomheter fra ni ulike land. I forbindelse med nettverkets møte i Paris sist uke ble det også, for
første gang , arrangert EHPPA Days.
Formålet med EHPPA Days er å tilrettelegge for en møteplass der europeiske innkjøpere til offentlige
sykehus møter europeiske leverandører. Et gjennomgangstema i årets arrangement var
innovasjon. EHPPA Days gikk over to dager, der en halv dag var avsatt til en kort presentasjon av
medlemsorganisasjonene samt samarbeidspartnerne, herunder EU-kommisjonen. Resten av tiden
var satt av til en-til-en møter (30 minutter)mellom innkjøpere og leverandører. Totalt var det ca. 140
deltakere på arrangementet og det ble gjennomført over 400 møter. Sykehusinnkjøp deltok med
administrerende direktør og 3 ansatte fra divisjon nasjonale tjenester. Det ble gjennomført ca. 45
møter med forskjellige leverandører.

3. Kategoriarbeid for legemidler
Styret behandlet i sak 58/2017 analyse på kategori legemidler. I styrets vedtak punkt 2 ble det bedt
om at administrerende direktør vil komme tilbake til styremøte i oktober med en fremdriftsplan for
det videre strategiarbeidet med kategori legemidler. I august ble divisjonen styrket med flere
ansatte, og for å få en mest mulig internt forankret prosess, vil saken om fremdriftsplan bli lagt frem i
styremøtet i november.

4. Mangel på legemidler
Puerto Rico ble i høst rammet av en stor naturkatastrofe, som har slått ut all infrastruktur.
Strømforsyningen er ventet å være ustabil et halvt år fram i tid. Puerto Rico har ca. 50
legemiddelfabrikker.
Det finnes ingen sentrale registre over hvilke legemidler, fra hvilke leverandører, som er produsert
hvor. Det er heller ingen selvfølge at man ved en slik katastrofe kan forvente å bli varslet om at
legemiddelforsyningen er rammet. Med bakgrunn i dette har divisjon legemidler kontaktet sine
leverandører for å få mer informasjon om situasjonen. Det er viktig å få informasjon på et så tidlig
tidspunkt som mulig for å kunne utrede alternativer. Dette for å sikre at norske helseforetak og
pasienter blir minst mulig berørt av situasjonen.

5. Samling for nyansatte
Staben gjennomførte samling for nyansatte i Vadsø 20-21 september. 25 ansatte deltok på samlingen
og fikk innføring/opplæring i relevante rutiner i Sykehusinnkjøp HF.
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6. Anskaffelsesplaner
Alle divisjoner er godt i gang med arbeid for etablering av anskaffelsesplaner for 2018. Dialog er i
gang med helseforetakene, og divisjonene rapporterer at der vil foreligge gode planer før, men de vil
ikke være komplett før over nyttår, når en med større sikkerhet kan si noe om hvilke investeringer
som vil prioriteres.

7. Lederutvikling
Det er gjennomført minikonkurranse for å få på plass avtale med en leverandør som kan bistå
ledergruppen med lederutvikling. Valgt leverandør er Considium og i samråd med disse legges nå en
plan for ledergruppeutvikling.
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