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1.

Hva saken gjelder

For første gang leverer Sykehusinnkjøp en samlet rapport fra virksomheten (vedlegg 1).
Med bakgrunn i varierende datagrunnlag og oversikt over innkjøpsportefølje i de ulike
divisjoner er rapporteringen sammenstilt i henhold til områder hvor alle divisjoner per i dag kan
levere en rapport. Rapporten vil bli videreutviklet fremover med utgangspunkt i at det
opparbeides et mer enhetligdatagrunnlag for hver divisjon, og med utgangspunkt i
utviklingsønsker fra styret.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Sykehusinnkjøp HF fikk sin første ansatt i september (administrerende direktør), og har
suksessivt mottatt ansatte i form av virksomhetsoverdragelse fra oktober, og består i dag av 184
ansatte. Organisasjonen er med bakgrunn i dette meget fersk. Likevel kan det vises til relativt
lavt sykefravær de to første driftsmånedene, noe administrasjonen tolker som tegn på god
oppfølging av ansatt i alle divisjoner knyttet til både virksomhetsoverdragelsen og den daglige
driften.
Den enkelte divisjonene i Sykehusinnkjøp er sterkt varierende både i størrelse, organisering og
ansvarsområder/ leveranser. Dette betyr at det gjennom 2017 må arbeids mye med både
organisering og dimensjonering av den enkelte divisjon, samtidig som det må legges en plan for
videre omstilling av selskapet i forhold til mer gjennomgripende organisering, standardisering
av arbeidsprosesser og kvalitet og standardisering av tjenesteleveranser.
Økonomisk driver selskapet med et lite akkumulert positivt resultat ved utgangen av februar,
men ser en på resultat i hver divisjon er der store differanser. Dette viser at det fortsatt er
nødvendig å jobbe med kvalitetsheving av budsjettfordeling, regnskap og økonomistyring. I mai
starter det ny økonomisjef i selskapet, og fra da regnes det med at kvalitetsheving på dette
området for alvor skyter fart.
Helt oppsummert synes et så nyetablert selskap å være oppe i god driv på driften, og har begynt
arbeidet med å prioritere strategiske prioriteringer for å heve kvalitet på leveransene fremover.

3.
Anbefaling
Administrasjonen anbefaler styret å ta Rapport fra virksomheten per februar 2017 til
orientering.

Trykte vedlegg:
 Vedlegg 1 – Rapport fra virksomheten per februar 2017
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