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Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:
1. Styret vedtar innføring av «Etiske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF» gjeldende fra
01.02.2018
2. Styret ber administrerende direktør om å iverksette godkjent implementeringsplan for å
sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene i organisasjonen

Vadsø, 18. januar 2018

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder
Styret behandlet første utkast til etiske retningslinjer for Sykehusinnkjøp i møte 12. oktober 2017 og
kom med flere innspill. Alle innspillene er hensyntatt i «Etiske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF». I
tillegg er det utarbeidet en implementeringsplan.
Administrerende direktør legger nå frem «Etiske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF» for styret til
godkjenning.

2. Hovedpunkter og vurdering
Som et nyoppstartet foretak har ikke Sykehusinnkjøp HF gjeldende etiske retningslinjer. Derimot
finnes det etiske retningslinjer i alle regioner og i tidligere HINAS. Ledergruppen ga i sak 170/2017 i
oppdrag å utarbeide etiske retningslinjer for helseforetaket basert på eiernes etiske retningslinjer og
gjeldende etiske retningslinjer for statstjenesten. Det er i tillegg utarbeidet et forslag til
implementeringsplan.
De foreslåtte etiske retningslinjene bygger på et førsteutkast som ble presentert i sak 074/2017.
Anbefalingene fra styret var å tydeliggjøre i større grad at dette er overordnede etiske retningslinjer
og rydde i hva som er retningslinjer, hva som står i oppdragsbrev, vedtekter og lignende. Det ble også
anbefalt å ta opp retningslinjene i kontaktmøtet med de tillitsvalgte. Forslag til endelige etiske
retningslinjer er bearbeidet etter innspill fra styret samt fra to kontaktmøter med tillitsvalgte,
henholdsvis 2. november og 16.november 2017. Implementeringsplanen ble forelagt kontaktmøtet
med de tillitsvalgte 1.desember i år.
Det er henvist til en del andre styrende dokumenter i retningslinjene. Det er følgende:
•
Personalreglement
•
Reisepolicy
•
Biervervsreglement
•
Miljøpolicy
•
Varslingsrutiner
•
Avvikssystem
•
Antikorrupsjonsprogram
I den grad det ikke er tilstrekkelig tid til å ferdigstille og vedta alle disse styrende dokumentene før de
etiske retningslinjene gjøres gjeldende, bør det i implementeringen tydeliggjøres når de andre
retningslinjene vil være på plass og hvordan man forholder seg til de ulike problemstillingene inntil
da. Det vises derfor til virksomhetsplan for HR 2018 hvor dette i hovedsak er ivaretatt.
Administrerende direktør mener at en god implementering er avgjørende for å sikre at
retningslinjene blir gjort kjent blant ansatte og medarbeider (internt og eksternt) og at de følges. Det
er i vedlagt plan anbefalt å dele implementeringsarbeidet i tre deler:
 Kommunikasjon av retningslinjene
 Arbeid med opplæring og implementering
 Rapportering og oppfølging
Det vil videre være viktig å sette av ressurser i arbeidet med implementeringen. Et slikt arbeid kan i
en ny organisasjon brukes som et ledd i kulturbyggingen for å samkjøre de ulike divisjonene i et felles
arbeid.
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Ledere vil ha et særlig ansvar for oppfølging av retningslinjene og legge til rette for at deres
medarbeidere er kjent med-, og handler i tråd med retningslinjene. I dette ligger det også muligheten
for jevnlig drøfting av etiske dilemmaer. Ansvaret for implementeringen er foreslått lagt til hver
enkelt divisjon med rapportering til administrerende direktør.

3. Anbefaling
Administrerende direktør anbefaler styret å vedtar «Etiske retningslinje for Sykehusinnkjøp HF» og at
det igangsettes arbeid med å implementere retningslinjene i organisasjonen.

Trykte vedlegg



Etiske retningslinjer for Sykehusinnkjø HF, endelig versjon
Implementeringsplan for etiske retningslinjer for Sykehusinnkjøp HF

Utrykte vedlegg




Etiske retningslinjer i Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest, Helse Sør-Øst og Hinas.
Etiske retningsinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst og etiske retningslinjer
for arbeid med innkjøp i Helse Vest
Etiske retningslinjer for Statstjenesten
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