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Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:
1. Styret tar saken til orientering.

Vadsø, 20. november 2017

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør

1. Første felles samling i Sykehusinnkjøp HF avholdt
210 ansatte i Sykehusinnkjøp HF møttes over to dager ved Sundvolden hotell for første felles samling.
Grunnleggende verdier og forståelse for foretakets rolle i spesialisthelsetjenesten var i fokus. To
administrerende direktører fra norske sykehus deltok med inspirerende innlegg.

2. IKT-driftsplattform
Brukertest for ny IKT-plattform vil foregå i perioden 4.12.17 – 8.1.18. Prøvedrift for divisjon nasjonale
tjenester, stab og divisjon legemidler starter opp 15.01.18. Prøvedrift innebærer at alle ansatte i
disse enhetene bruker plattformen som normalt. Perioden for prøvedrift er satt til 14 dager slik at
tjeneste vurderes som etablert 30.1.18.
I samarbeid med Helse Nord IKT vil det etableres en utrullingsplan for øvrige divisjoner. For divisjon
Sør-øst, divisjon Vest og divisjon Midt-Norge vil utrullingsplanen ta høyde for styrebehandling i tråd
med punkt 2 i styrets vedtak i sak 54/2017.

3. Inntektsrammer/budsjett 2018
Administrerende direktør har vært i en dialog med eier om neste års budsjettrammer, og svart ut de
henvendelser eier har hatt for å beslutte denne rammen. Budsjett for 2018 vil bli ferdigstilt og lagt
frem for styret når rammen er besluttet av eierne.

4. Vedtekter
Administrerende direktør har henvendt seg til eier for å avklare forhold rundt internasjonalt
samarbeid. Vedtektene ble i Foretaksmøtet 15. mai endret og begrepet «internasjonalt» fjernet.

5. Anskaffelser i media
Sykehusinnkjøp HF har etablert en transportavtale med Posten Norge AS, som sikrer leveringen av
laboratorieprøver når A-postordningen forsvinner etter nyttår.
Sykehusinnkjøp HF håndterer dialog med Biogen vedrørende «Spinraza», og er i samtaler med
Danmark og myndigheten der om samarbeid.

6. Tjenesteavtale legemidler
På vegne av de regionale helseforetakene, skal Helse Sør-Øst RHF lede et arbeid gitt av Helse- og
omsorgsdepartementet, knyttet til prisforhandlinger på legemidler finansiert av det offentlige.
Arbeidet skal føre til etablering av tjenesteavtale mellom Sykehusinnkjøp, Statens legemiddelverk og
Helsedirektoratet.

7. Publisering av anskaffelsesplan 2018
Der har vært gjennomført møte med flere større leverandørorganisasjoner for å avsjekke om det er
formålstjenelig med en konferanse hvor en samlet anskaffelsesplan for spesialisthelsetjenesten
legges frem. Tilbakemeldingene var utvedtydig positive. Sykehusinnkjøp HF planlegger med en slik
konferanse 1. uke i mars 2018.
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8. Ny revisor
Sykehusinnkjøp HF sin revisor har bedt om å avslutte inngått avtale. Dette er diskutert i styret og
beslutning er fattet for å godta dette. Administrerende direktør forbereder prosess for etablering av
avtale med ny revisor.
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