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1.
Informasjonssikkerhet
På initiativ fra styreleder har Sykehusinnkjøp HF starter arbeidet med en gjennomgang av
foretakets rutiner for tilgangsstyring, nødvendig inngåelse av databehandleravtaler,
gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser, etterfølgende kontrollregimer for logging og
monitorering samt andre forhold tilknyttet informasjonssikkerhet. Det tas sikte på å legge
frem styresak om dette på styremøte i oktober.
2.
Brev fra tillitsvalgte
Administrerende direktør har mottatt brev fra arbeidstakerorganisasjonene Parat,
Fagforbundet og Akademikerne hvor der ble bedt om en skriftlig redegjørelse for ulike
forhold rundt etableringen av avdeling for forretningsutvikling og innplassering av leder i
denne avdelingen. Skriftlig redegjørelse er sendt organisasjonene.
3.
Kontaktmøte med tillitsvalgte avholdt
Det ble avholdt kontaktmøte med tillitsvalgte i begynnelsen av mai. Her ble valg av
hovedtillitsvalgte og verneombud diskutert, og når det er på plass, etablering av
arbeidsmiljøutvalg (AMU). Prinsipper for omstilling ble også diskutert. Administrerende
direktør er tilfreds med den gode dialogen som nå er etablert med de tillitsvalgte og
vernetjenesten.
4.
Samarbeid med Tønsbergsprosjektet
Tønsbergprosjektet er i en oppstartsfase, og administrerende direktør og ledelsen i divisjon
sør-øst har avholdt møte med ledelsen av prosjektet og representanter fra sykehuset. Et godt
grunnlag for samarbeid er lagt, og Sykehusinnkjøp HF yter umiddelbar bistand i rådgivning
vedrørende bruk av eksisterende rammeavtaler.
5.
Utrulling konkurransegjennomføringsverktøy
Sykehusinnkjøp HF har rullet ut konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell til alle sine
ansatte som har behov for dette. Med dette er alle anskaffelser som gjennomføres i
Sykehusinnkjøp HF digitalisert, til nytte for Sykehusinnkjøp HF, men også for alle
leverandører som leverer til Sykehusinnkjøp HF, som nå slipper manuelle prosesser.
6.
Virksomhetsoverdragelse fra Helse Sør-Øst
Ansatte fra helseforetakene i Helse Sør-Øst som var omfattet av virksomhetsoverdragelse ble
mottatt i Sykehusinnkjøp HF 2. mai. Der ble avholdt en samling for alle ansatte i divisjon sørøst i Drammen 10.mai. Utbetaling av lønn/reiseregninger i mai ble gjort uten problemer.
7.
Nordisk samarbeid
Sykehusinnkjøp HF har, med utgangspunkt i oppdragsdokumentet, tatt initiativ til, og leder, et
nordisk samarbeidsprosjekt om utarbeidelse av en felles restriksjonsliste for helse- og
miljøskadelige kjemikalier. Samarbeidet vil sikre deling av kompetanse, standardisere
arbeidsmetoder og unngå dobbeltarbeid i de nordiske landene – og løfte hele Norden til
samme nivå. For at sammenlignbare innkjøpere skal ha ressurser til å delta, er det søkt midler
fra Nordisk Ministerråd. Ettersom markedet for spesialisthelsetjenestens varer og
forbruksartikler er globalt, er det store gevinster å hente ved å samordne kjemikaliekravene i
anskaffelser, for å sikre nødvendig volum for gjennomslag og vilje til innovasjon i
leverandørmarkedet på områder som er viktige for sykehusene.
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8.
Sykehusinnkjøp HF er tildelt miljøpris
Prisen til årets innkjøper ble delt ut under Svanekonferansen i mai. Juryen begrunner prisen
med det grundige og gode arbeidet Sykehusinnkjøp HF har gjort for å stille strenge miljøkrav
i innkjøpsarbeidet.

9.

Felles forsikringsavtale for skade- og personforsikring
Våre ansatte er overdratt med de avtaler på personforsikring de har hatt i avgivende selskap.
Pr i dag forvalter Sykehusinnkjøp HF tolv (12) ulike avtaler med seks (6) forskjellige
leverandører. Det er etablert et nasjonalt prosjekt som skal utarbeide felles forsikringsstrategi
og gjennomføre anskaffelse av skade- og personforsikring for alle regioner og felleseide
foretak. Utkast til forsikringsstrategi skal diskuteres i de regionale helseforetak, og vil bli
sendt ut til felleseide selskap når dette er vedtatt. Man lager nå en intern plan for å kunne
ivareta prosess for lik personforsikring for de ansatte i Sykehusinnkjøp HF på en god måte.
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