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Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:
1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar fremlagt status for strategiarbeid kategori legemidler til
orientering

Vadsø, 18. januar 2018

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder
I styremøtet 27. november 2017, sak 87/2017 «Strategiarbeid kategori legemidler» ba styret om å bli
oppdatert på utviklingen i prosjektet på hvert styremøte frem mot sommeren 2018. Denne saken er
den første rapportering av status fra prosjektet.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
Prosjektet gjennomføres i henhold til tre definerte steg, der hensikten med tredelingen er å sikre at
viktige forutsetninger, veivalg og resultater forankres før prosessen går videre.

Prosjektet jobber pr i dag i fase 1, oppstart og oppdatering av analyser. Dette innebærer oppdatering
og gjennomføring av eksterne og interne analyser som skal ligge til grunn for det videre strategiske
arbeidet. Prosjektet gjennomføres i henhold til plan og er i rute til første milepælleveranse
31.1.2018.
Sentrale aktiviteter gjennomført i perioden
Nedenfor er de mest sentrale aktivitetene i prosjektet oppsummert:






Gjennomført kick-off divisjonen – hele divisjonen møttes til to dagers samling i Halden.
Formålet med samlingen var å mobilisere hele divisjonen for strategiarbeidet, oppdatere
nåsituasjonsanalysen av Divisjon legemidler, samt starte arbeidet med å identifisere sentrale
faktorer som vil være med å påvirke Divisjon legemidler sitt arbeid i fremtiden.
Invitert eksterne og interne interessenter til rundbordskonferanse – dato er satt og
invitasjon sendt til fire rundbordskonferanser (2x leverandører 23. og 24. januar,
samarbeidspartnere 30. januar og Helseforetakene 31. januar). Initiativet har blitt godt
mottatt av flere sentrale aktører.
Forankring av prosessen i AD-møtet – Notat til AD-møtet 2. februar er sendt inn. I notatet
ber Sykehusinnkjøp HF om AD-møtet sin tilslutning til prinsippene som er lagt til grunn for
gjennomføring av prosessen, samt at endelig resultat av arbeidet, med tilhørende
implementeringsplan, presenteres i AD-møtet ved ferdigstillelse.

Sentrale aktiviteter frem mot neste styremøte
Nedenfor er de mest sentrale aktivitetene for perioden frem mot neste rapportering (15. mars 2018)
oppsummert:




Oppdatering av kvantitative analyser – de kvantitative analysene som ble presentert for
styret i sak 058-2017 vil oppdateres med 2017 tall.
Gjennomførte rundbordskonferanser – de fire rundbordskonferansene vil være
gjennomført. I etterkant av rundbordkonferansene vil det tilrettelegges for individuelle
innspill fra aktørene som har deltatt.
Leveranse av milepæl 1 i prosjektet – Resultatet og hovedfunn av første fase av prosjektet
vil oppsummeres og presenteres for ansatte og referansegruppe.
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3. Anbefaling
Prosjektet jobber i henhold til plan og er i rute til første milepælsleveranse 31.1.2018.
Administrerende direktør anbefaler at styret i Sykehusinnkjøp HF tar fremlagt status for
strategiprosess til orientering.
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