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1.

Lønnsforhandlinger

Spekter og hovedsammenslutningene startet de sentrale lønnsforhandlinger 2017, som er et
mellomoppgjør, den 4. og 5. april. Det ble enighet med Akademikerne om lokale forhandlingen
innen virksomhetene, noe som også gjelder for Sykehusinnkjøp HF. Sentrale forhandlinger
mellom Spekter og forbund i Unio vil foregå den 27. – 28. april, og mellom Spekter og forbund i
LO og YS den 2. mai.
På grunn av at Sykehusinnkjøp HF er inne i et etableringsår i 2017 vil det for mange ansatte være
manglende grunnlag for arbeidsgiver å gjennomføre individuelle forhandlinger. Vi har derfor spilt
inn til sentrale parter at vi, som et unntakstilfelle, ønsker lik lønnsjustering for alle som er ansatt
pr. april 2017. For ansatte som virksomhetsoverdras den 1.05.17 har vi bedt avgivende
arbeidsgivere ivareta disse. For Akademikerne vil arbeidsgiver i lokale forhandlinger følge samme
linje som de innspill vi har gitt til de sentrale partene.
I planleggingsmøte med Akademikerne den 21. april ble det avtalt forhandlingsmøte mellom
Sykehusinnkjøp og lokale tillitsvalgte den 2. mai. Lokale forhandlinger skal være avsluttet innen
12. mai. Ved enighet skrives protokoll som senere skal godkjennes sentralt. Ved uenighet overtar
de sentrale partene forhandlingene.
Den økonomiske rammen for oppgjøret er pr. 21. april ikke beregnet. Årets mellomoppgjør vil
imidlertid følge frontfagenes resultat, som er et moderat oppgjør. Spekter vil bistå
Sykehusinnkjøp i den sammenheng. Det er videre anbefalt fra Spekter å benytte samme
virkningstidspunkt for alle ansatte, og her vil vi benytte en forenklet beregningsmetode av
praktiske årsaker i sammenheng med nyetableringen og virksomhetsoverdragelsene.
Virkningstidspunkt skal protokollføres.
2.

Etablerte arbeidsgrupper for IKT støtte, analyse legemidler og bruk av
konkurransegjennomføringsverktøy
Der er i Sykehusinnkjøp HF iverksatt flere arbeidsgrupper som skal bidra til et grunnlag for
videre utvikling av Sykehusinnkjøp HF, på hver sin måte. Arbeidsgruppen for IKT støtte skal gi
et beslutningsgrunnlag for hvilken IKT støtte foretakets arbeidsprosesser kan ha fremover, samt
vurdere muligheter og evt. Begrensninger felles IKT plattform kan gi.
Analyse av legemidler er igangsatt og vil konkludere med en rapport som viser en analyse over
hele legemiddelområdet som vil presenteres styret i styremøte i juni.
Der er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan foretaket kan ta i bruk
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) på en god og mest mulig lik måte
3.
Avholdt oppfølgingsmøte med de regionale helseforetak
I tråd med årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper
– 2017, var det 19. april avholdt første oppfølgingsmøte med de regionale helseforetak.
Styreleder, administrerende direktør og stabsleder i Sykehusinnkjøp HF deltok på møtet.
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Prisforhandlinger og anbud på legemidler finansiert av det offentlige
Arbeidet med å levere forslag til Helse- og omsorgsdepartementet om en hensiktsmessig løsning
for prisforhandlinger og anbud på legemidler finansiert av det offentlige, er satt i gang.
Legemidlene det er snakk om er vaksiner som Folkehelseinstituttet så langt har hatt
innkjøpsansvar for, samt legemidler på blå-resept ordningen, som Statens legemiddelverk har
innkjøpsansvaret for. Arbeidet er planlagt og frister satt, slik at forslaget kan leveres til de
regionale helseforetakene v/ Helse Sør-Øst RHF innen angitt tid. Det har vært avholdt ett fysisk
møte hvor representanter fra hvert av de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Statens
legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og Norsk helsenett SF deltok. Arbeidet skal munne ut en i
en rapport med forslag til hvilke tjenester Sykehusinnkjøp HF skal levere innen dette området og
finansieringen av disse tjenestene.
4.
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