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DEL I:

INNLEDNING OG SAMMENDRAG

1. INNLEDNING
1.1. Sykehusinnkjøp HF s oppgaver og organisering
Sykehusinnkjøp HF er helseforetakenes nasjonale innkjøpsforetak og eies av de fire regionale
helseforetakene med 25 % hver. Foretaket ble stiftet 17. desember 2015. Hovedkontoret ligger i
Vadsø.
Foretaket leverer innkjøpstjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter
med driftsavtale med de regionale helseforetakene, samt virksomheter underlagt eller heleid av Helseog omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester.

Figur 1 - Organisasjonskart

Figur 1 viser foretakets organisering ved utløpet av 2017. Stab, Divisjon nasjonale tjenester og Divisjon
legemidler er utledet fra tidligere Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS), mens Divisjon MidtNorge og Divisjon vest består av innkjøpsressurser virksomhetsoverdratt fra henholdsvis Helse MidtNorge og Helse Vest Innkjøp HF tilbake i 2016. I 2017 har også innkjøpsressurser fra Helse Nord og
Helse Sør-Øst blitt overført til foretaket – henholdsvis divisjon nord og divisjon sør-øst.
Styret har i 2017 bestått av styreleder Steinar Marthinsen, nestleder Per Karlsen, styremedlemmer
Ingerid Gunnerød, Ann Elisabeth Rødvei, Kate Mari Hagen (ansattvalgt) og Tor Einar Løkke Pedersen
(ansattvalgt). I perioden januar – mai 2017 bestod styret i tillegg av to eksterne representanter:
Cathrine Loennecken (Hafslund) og Erik Håkonsen (Statoil fuel and retail).

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag
Foretakets formål er å utøve spesialiserte og profesjonelle anskaffelser samt ha strategisk og operativt
ansvar for innkjøp til spesialisthelsetjenesten.
Tjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for brukerne. Helseforetaket skal sørge for
at anskaffelsene skjer på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for
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etisk handel og miljøvennlige innkjøp. Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av
nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.
Videre skal Sykehusinnkjøp HF være en viktig aktør for at spesialisthelsetjenesten i Norge skal nå sine
mål knyttet til effektiv og god pasientbehandling. Sykehusinnkjøp HF skal understøtte
spesialisthelsetjenestens behov for innkjøpstjenester og sammen med helseforetakene realisere
betydelige kvalitative, økonomiske og samfunnsmessige verdier innenfor alle innkjøpskategorier.
All aktivitet i Sykehusinnkjøp HF bygger på verdiene:
 Kvalitet og kunnskap
 Sykehusinnkjøp HF skal forbindes med høy kompetanse og tjenester av høy kvalitet.
 Åpenhet og involvering
o Prosjektene skal kjennetegnes av at fagpersonell, brukere, pasienter, leverandører og
andre interessenter involveres i høy grad.
o Sykehusinnkjøp HF skal ha en åpenhetskultur.
 Respekt og forutsigbarhet
o I møte med hverandre og våre samarbeidspartnere.
o Takhøyde for ulike meninger og synspunkter.
 Integritet
o Høy etisk standard og integritet i enhver sammenheng.
Disse verdiene er allmenngyldige og vil komme til anvendelse for Sykehusinnkjøp HF inntil arbeid med
nytt verdigrunnlag er gjennomført.

1.3. Mål for Sykehusinnkjøp HF i 2017
I oppdragsdokumentet 2017 for Sykehusinnkjøp HF, datert 27. februar 2017, fremkommer følgende:
Sykehusinnkjøp skal i 2017 som første prioritet innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende
overordnede krav:
 Få organisert og dimensjonert hver divisjon til å levere ihht. avtaler og avtaleforvaltning til sin
region.
 Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale
innkjøpsplaner.
 Synliggjøre avtaledekning for hver region, og utarbeide handlingsplan med mål om full
avtaledekning for hver enkelt region.
Sykehusinnkjøp HF startet tidlig i 2017 arbeidet med de prioriterte overordnede kravene fra eier. I
styreseminar 7. februar 2017 fremla administrasjonen et første utkast til et veikart for
utviklingsaktiviteter i Sykehusinnkjøp HF i 2017. Veikartet ble videreutviklet og endelig behandlet av
styret i møte 28. april 2017. Hovedstrømmene i kartet er de fem strategiske satsningsområdene som
ledergruppen anbefalte å prioritere for å sikre en god videreutvikling og samordning av Sykehusinnkjøp
HF i tråd med Oppdragsdokument 2017: Strategi, Samhandling, Prosesser, Organisering og omstilling
samt IKT og styringsdata. Til hver av satsingsområdene følger aktiviteter som planlegges gjennomført
både i 2017 og i 2018. Aktivitetsområdene er samordnet med virksomhetsplan for Oppdragsdokument
2017.
De fem strategiske satsingsområdene i veikartet er valgt med utgangspunkt i at det er avgjørende for
en målrettet utvikling av et selskap å utarbeide en tydelig strategi. Samtidig er en tilnærmet sømløs
samhandling med helseforetakene et vesentlig suksesskriterie for levering av de tjenester
Sykehusinnkjøp HF skal levere til helseforetakene i spesialisthelsetjenesten. Effektiv samhandling
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internt i Sykehusinnkjøp HF og mot leverandørene vil også være helt avgjørende for at Sykehusinnkjøp
HF skal klare å levere som forventet.
Kort status i arbeidet med å nå disse overordnede kravene:


Få organisert og dimensjonert hver divisjon til å levere ihht. avtaler og avtaleforvaltning til sin
region.

Arbeidet med å organisere og dimensjonere hver divisjon til å levere iht. avtaler og avtaleforvaltning
til sin region ble startet i 2017 med utgangspunkt i Plan for omstilling og utvikling av kategoribasert
innkjøp i Sykehusinnkjøp HF. Det overordnede målet for omstilling og utvikling av kategoribasert
innkjøp i Sykehusinnkjøp HF er at Sykehusinnkjøp HF skal evne å levere økonomisk, kvalitativ og
samfunnsmessig merverdi på innkjøpsområdet til helseforetakene.


Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale
innkjøpsplaner.

Innkjøpsplan for 2017 er utarbeidet for alle divisjoner. Innkjøpsplanene samordnes med nasjonale
planer og dette arbeidet videreføres i 2018 som ledd i arbeidet med anskaffelsesplan for 2018-2021.


Synliggjøre avtaledekning for hver region, og utarbeide handlingsplan med mål om full
avtaledekning for hver enkelt region.

Arbeidet med kartlegging av avtaledekningen i helseforetakene er startet opp i 2017, men i den
gjennomførte kartleggingen fremkommer en del metodiske og praktiske utfordringer som må løses i
2018 før det er mulig å synliggjøre avtaledekning for hver region og utarbeide handlingsplaner.
Det orienteres mer detaljert om de overordnede kravene i oppdragsdokument 2017 i kap. 3.2 pkt. l)
Overordnede krav for 2017, pkt. m) Videre utvikling av Sykehusinnkjøp HF og pkt. n) Anskaffelsesplan
2018-2021 og kap. 3.3 Aktivitet i 2017.

1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll
Styret i Sykehusinnkjøp HF har i 2017 etablert instruks for eget arbeid og instruks for administrerende
direktør. Videre har styret godkjent Styringsprinsippene for Sykehusinnkjøp HF. Styringsprinsippene er
førende for all aktivitet i Sykehusinnkjøp HF og alle ansatte skal være kjent med prinsippene og
forholde seg til disse.
Formålet med styringsprinsippene er å skape tillit til at Sykehusinnkjøp HF sine aktiviteter er gjenstand
for betryggende styring og kontroll, og å effektivisere intern drift gjennom å skape tydelighet rundt
hvordan virksomheten styres og kontrolleres.
I tillegg til dette har styret som overordnet ansvarlig for intern styring og kontroll etablert Prinsipper
for internkontroll og risikostyring for å bidra til å sikre etterlevelse av gjeldende lov- og forskriftskrav
relatert til internkontroll og risikostyring.
I 2. tertial 2017 er det gjennomført en overordnet vurdering av internkontrollen i tråd med etablerte
prinsipper, samt en avgrenset risikovurdering for utvalgte mål i divisjonene og fellesfunksjonene. Det
pågående arbeidet er mer detaljert beskrevet i kap 3.2 pkt. a) Internkontroll og risikostyring. Styret vil
i 2018 følge opp den videre utviklingen av intern styring og kontroll.
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1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte
Medarbeiderperspektivet har vært i fokus ved etableringen av Sykehusinnkjøp HF og ved
virksomhetsoverdragelse av personell til foretaket.
Medarbeidere har gjennom året vært informert om etableringen av foretaket gjennom
informasjonsmøter og andre kanaler. Videre har det, i tråd med kravene i arbeidsmiljølovens
bestemmelser om virksomhetsoverdragelse, vært gjennomført drøftingsmøter mellom
Sykehusinnkjøp HF, avgivende arbeidsgivere og arbeidstakernes organisasjoner.
Sykehusinnkjøp HF har opprettet faste kontaktmøter mellom arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte i
foretaket. Kontaktmøtene har blitt avholdt to ganger i måneden gjennom høsten der arbeidsgiver har
informert om og lagt fram saker som berører foretakets medarbeidere.
Arbeidstakerorganisasjonene har brukt høsten på å organisere seg, få medlemsoversikt, konsolidere
seg og avholde valg. Foretaket har også fått valgt verneombud i hver divisjon, samt hovedverneombud
på foretaksnivå. I tillegg er det valgt arbeidstakersidens medlemmer til Arbeidsmiljøutvalg (AMU).
Dermed blir AMU i foretaket konstituert tidlig i 2018. AMU vil behandle viktige saker som vernestruktur
i foretaket, varslingsrutiner, felles HMS-håndbok med mer.
Det ble besluttet at ansatte fra hver divisjon, samt hovedverneombud og representant for de
tillitsvalgte skal utgjøre omstillingsprosjektgruppen som skal gi beslutningsgrunnlag for ledergruppen
for omstillingens første fase. Prosjektet har stort fokus på medvirkning, informasjon og
kommunikasjon, samt gode prosesser for å ivareta medarbeidere og dra nytte av deres kompetanse
og erfaring. Deler av dette kapitlet inngår i kap. 3.2 pkt d) Medvirkning fra tillitsvalgte.
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2. SAMMENDRAG (Teksten er ikke ferdig – blir skrevet sammen etter
innspill fra styremøtet)
2.1. Positive resultater og uløste utfordringer
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DEL II:

RAPPORTERINGER

3. RAPPORTERING FOR STYRINGSBUDSKAP
3.1. Overordnede styringsbudskap
I tråd med oppdrag gitt i foretaksmøte 27. februar 2017 har Sykehusinnkjøp HF innrettet sin
virksomhet slik at helseforetaket kan understøtte de krav og forventninger som stilles. Styret har hatt
fokus på å sikre god drift i overgangsfasen. Strategisk og formelt er fokuset på stabil drift søkt sikret
gjennom at det er etablert midlertidige samarbeidsavtaler med de avgivende virksomhetene og
Sykehusinnkjøp HF, og disse følges inntil nye avtaler kommer på plass. Mer operasjonelt ble dette gjort
ved å fokusere på at medarbeiderne skulle utføre oppgavene sine på samme måte som de gjorde («asis») før de ble virksomhetsoverdratt.
Sykehusinnkjøp HF har i 2017, som i 2016, hatt fokus på å forberede, klargjøre og virksomhetsoverdra
ressurser fra regionenes og helseforetakenes innkjøpsfunksjoner. Sykehusinnkjøp HF har gjennom hele
2017 i hovedsak vært organisert/driftet «as-is» med det formål å sikre helseforetakene i regionene
tilgang til tjenester. Dette for å sikre lokale og regionale anskaffelser med tilhørende tjenester.
Aktuelle medarbeidere fra regionene og helseforetakene er i løpet av året blitt informert gjennom
ulike kanaler om det pågående arbeidet med å etablere Sykehusinnkjøp HF. I tråd med
arbeidsmiljølovens bestemmelser knyttet til virksomhetsoverdragelse, har det vært gjennomført
drøftingsmøter mellom avgivende arbeidsgivere, Sykehusinnkjøp HF og arbeidstakernes
organisasjoner.
Følgende enheter ble virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp HF i 2017:
1. januar 2017 fra Sykehuspartner HF til divisjon sør-øst
1. februar 2017 fra Helse Nord til divisjon nord
1. mai 2017 fra øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst til divisjon sør-øst
De avgivende enhetene har finansiert de virksomhetsoverdratte ressursene for 2017.
Sykehusinnkjøp HF har dokumenterte systemer for anskaffelses- og forvaltningsprosessene som skal
sikre at kjerneaktiviteten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med fastsatte krav i
lovgivningen. Disse er imidlertid ulike fra divisjon til divisjon, og planlegges samordnet i
omstillingsprosessen. Arbeidet med omstillingsprosjektet er startet opp i 2017 og vil fortsette i 2018.

3.2 .

Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for 2017

a) Internkontroll og risikostyring
Oppdragsdokumentet 2017:
«Styret har det overordnede ansvaret for helseforetakets forvaltning. Under styrets kontroll og ansvar
ligger også oppfølging av helseforetakets økonomiske utvikling.» (side 4).
Det legges til grunn at styret skal:
 Sikre at driften skjer innenfor rammen av vedtektene, foretaksavtalen, helseforetaksloven og
annen lovgivning.
 Føre tilsyn med daglig leder og fastsette instruks for denne.
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Styret i Sykehusinnkjøp HF har etablert instruks for eget arbeid og instruks for administrerende
direktør som regulerer forholdet mellom styret og administrerende direktør i det praktiske
styrearbeidet, samt klargjør ansvaret for intern styring og kontroll. Videre har styret godkjent
Styringsprinsippene for Sykehusinnkjøp HF, et styrende dokument som beskriver hovedprinsippene for
ledelse, styring og kontroll i Sykehusinnkjøp. Styringsprinsippene er førende for all aktivitet i
Sykehusinnkjøp HF og alle ansatte skal være kjent med prinsippene og forholde seg til disse.
Formålet med beskrivelsen er å skape tillit til at Sykehusinnkjøp sine aktiviteter er gjenstand for
betryggende styring og kontroll, og å effektivisere intern drift gjennom å skape tydelighet rundt
hvordan virksomheten styres og kontrolleres.
I tillegg til dette har styret som overordnet ansvarlig for intern styring og kontroll etablert Prinsipper
for internkontroll og risikostyring for å bidra til å sikre etterlevelse av gjeldende lov- og forskriftskrav
relatert til internkontroll og risikostyring. Det gjøres gjennom å gi overordnede føringer og prinsipper
for arbeidet med å etablere, gjennomføre, forbedre og følge opp internkontrollen og risikostyringen,
samt tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til dette arbeidet.
Oppdragsdokumentet 2017:
«Styret skal sikre at helseforetaket har god internkontroll og systemer for risikostyring for å forebygge,
forhindre og avdekke avvik i tråd med ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten, som trer i kraft 1. januar 2017.» (side 4).


Det forutsettes at styret har en samlet gjennomgang av tilstanden i helseforetaket minimum
én gang per år med hensyn til risikovurdering, oppfølging av internkontrollen og tiltak for å
følge opp avvik.

Styret har behandlet en samlet vurdering av internkontrollen på overordnet nivå pr. 2. tertial 2017
samt en avgrenset risikovurdering for utvalgte mål for divisjonene og fellesfunksjonene i styremøte 12.
oktober 2017, sak 85/2017. Risikovurderingene ble gjennomført etter en felles metodikk i prosessen
for risikostyring, hvor også etablering av forbedringstiltak samt oppfølging av disse er viktige deler.
I styremøte i april 2018 vil styret få tilbakemelding på status i det planlagte tiltaksarbeidet for å følge
opp om forventede forbedringer oppnås. Risikovurderingsmetodikken som er etablert vil bli videreført
og benyttet for flere mål og prosesser i 2018, og ny utvidet risikovurdering basert på etablert metodikk
skal behandles i styremøte i juni 2018.
Det er etablert både prinsippdokumenter for internkontroll og risikostyring, og prosessbeskrivelser for
internkontroll og for risikostyring i Sykehusinnkjøp HF i 2017. Sykehusinnkjøp HF er omfattet av en
rekke bestemmelser om internkontroll i lov- og forskrift herunder ny forskrift for helse- og
omsorgstjenesten Ledelse og kvalitetsstyring, som legges til grunn i utviklingen av felles
internkontroll/kvalitetssystem for Sykehusinnkjøp HF.
Selv om et felles internkontroll/kvalitetssystem ikke er på plass i 2017, arbeider divisjonene og
fellesfunksjonene etter tidligere etablerte prosesser og rutiner inntil felles system er utviklet. I divisjon
legemidler ble det i 2016 avdekket at det var et svært mangelfullt kvalitetssystem. Etter ansettelsen
av kvalitetsleder 1.august 2017 er arbeidet intensivert rundt identifisering av hvilke prosedyrer som
må etableres og det er lagt en plan for implementering som følges opp.


Det forutsettes at det ved omstilling av virksomheten, herunder innføring av ny teknologi og
organisasjonsendringer, må foreligge risikovurderinger for hvilke konsekvenser tiltaket vil ha,
også for andre deler av virksomheten og det samlede tjenestetilbudet. Der det foreligger risiko
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for uønskede hendelser skal det etableres særlige overvåkingsrutiner og forebyggende tiltak
for å redusere risiko.
Det er gjennomført risikovurderinger knyttet til etablering av ny IKT-plattform. Det planlegges
gjennomført risikovurderinger som del av plan for omstilling og utvikling av kategoribasert innkjøp i
Sykehusinnkjøp HF, i henhold til styresak 78/2017.
Det er etablert felles risikovurderingsmetodikk, og Prosessbeskrivelse for risikostyring er godkjent i
2017. Det er ikke etablert felles melde- og avvikssystem i Sykehusinnkjøp HF. Inntil videre må tidligere
rutiner for håndtering av avvik i divisjonene og fellesfunksjonene benyttes.


Det forutsettes at helseforetaket har en systematisk oppfølging av rapporter fra offentlige
tilsynsmyndigheter, for å sikre at tiltak iverksettes og at organisasjonen kontinuerlig lærer av
gjennomførte tilsyn.

Divisjon legemidler hadde virksomhetstilsyn (eltilsyn) i september 2017. Det ble avdekket fire avvik.
Eltilsynet lukket avvikene 13. oktober med kommentar om at utførte og planlagte aktiviteter var
tilfredsstillende.


Det forutsettes at forespørsler fra offentlige tilsynsmyndigheter følges opp og besvares
innenfor de fristene som er satt.

Sykehusinnkjøp HF følger opp forespørsler fra offentlige tilsynsmyndigheter innenfor gitte frister.
Samlet sett er Sykehusinnkjøp HF godt i gang, men ikke i mål når det gjelder arbeidet med
internkontroll og risikostyring. Videre arbeid inngår som en del av virksomhetsplanleggingen og
samordnes med plan for omstilling og utvikling.

b) Innsyn og internrevisjon
Oppdragsdokumentet 2017:
«Det er styrets ansvar at helseforetaket gjennomfører interne revisjoner. […] Helseforetakets styre skal
behandle alle internrevisjonsrapporter som beslutningssaker, og etablere handlingsplaner som angir
tiltak, ansvar og frister. Handlingsplanene skal også behandles som beslutningssaker, og fremdrift og
virkning av tiltakene skal følges opp av styret.» (side 5).


De regionale helseforetakene kan ved behov foreta internrevisjon av helseforetakets
virksomhet. Helseforetaket skal bistå med å fremskaffe tilleggsinformasjon og analyser som er
nødvendig.

Det er i 2017 gjennomført en internrevisjon av konsernrevisjonen Helse Sør-Øst som omfattet
Sørlandet sykehus HF og Sykehusinnkjøp HF. Styret har behandlet revisjonsrapport 7/2017 Analyse av
manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler i styremøte 27. november 2017.
Sykehusinnkjøp HF er gitt tre anbefalinger og skal fremlegge handlingsplan for oppfølging av
revisjonsrapporten på styremøte i januar 2018.


I avtaler/kontrakter med leverandører/samarbeidspartnere skal, der dette er nødvendig, krav
om revisjoner av systemer, rutiner regnskaper og aktiviteter forbundet med tjenesten inngå.
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Flere av divisjonene i Sykehusinnkjøp HF har allerede en etablert praksis med revisjonsklausul i
avtalene med leverandørene. Dette standardiseres som ledd i arbeid med utvikling av felles
kjerneprosesser.
Det har også vært praksis å gjennomføre revisjoner hos leverandører samt følge opp denne type krav
i avtalene med leverandørene.

c) De regionale helseforetakenes styring og oppfølging av felles eide helseforetak
Oppdragsdokumentet 2017:
I saken «Styring av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper», vedtatt i desember 2015,
stadfestes dagens styringsmodell, og «…der eierstyring og oppfølging av virksomheten i de felles eide
helseforetakene ivaretas av de regionale helseforetakenes administrerende direktører. Videre avklarer
saken prinsipper for styresammensetning, oppnevning av observatører i selskapets styrer, samt
samordning og oppfølging av selskapene. I tillegg slår saken fast at det er de regionale helseforetakene
som har det overordnede ansvaret for å utvikle strategier for de felles eide selskapene. Strategier og
mål formidles fra eierne til de felles eide selskapene i det årlige oppdragsdokumentet.»


Selskapenes bidrag vil være et viktig fundament for strategiutviklingen. I tillegg vil det være
selskapenes ansvar å utvikle handlings- og gjennomføringsplaner for å realisere strategier og
mål fastlagt i oppdragsdokumentet. Det legges til grunn at rapportering og planer for
virksomheten i de felleseide selskapene innarbeides i økonomisk langtidsplan, og behandles av
RHF-styrene.

Sykehusinnkjøp HF har startet opp arbeidet med å utvikle handlings- og gjennomføringsplaner for å
realisere strategier og mål fastlagt i Oppdragsdokumentet 2017. Det pågår et arbeid med å
operasjonalisere oppdraget i en virksomhetsplan som samordnes med Veikart for virksomhetsutvikling
i Sykehusinnkjøp HF vedtatt av styret i styresak 45/2017.


De regionale helseforetakene vil i 2017 videreutvikle styringen og oppfølgingen av de felles eide
helseforetakene. Det vises i denne sammenheng til at de administrerende direktørene i de
regionale helseforetakene har blitt enige om et årshjul for styring og oppfølging av de regionale
helseforetakenes felles eide selskaper – 2017. Det forutsettes at helseforetaket følger opp de
aktiviteter og milepæler som årshjulet legger opp til.

Sykehusinnkjøp HF har fulgt opp alle aktiviteter og milepæler gitt i årshjulet 2017.


De regionale helseforetakene har i regi av de fire økonomidirektørene etablert en controllergruppe som skal understøtte den formelle styringen av fellesregionale aktiviteter og
helseforetak. Det vil i 2017 bli igangsatt et arbeid for utvikling av relevante KPI-er i de felles
eide helseforetakene. Det skal videre utvikles et opplegg for å synliggjøre gevinster og
gevinstrealisering som oppnås i de fire helseforetaksgruppene som følge av aktiviteten i de
felles eide helseforetakene. Helseforetaket skal delta i dette arbeidet.

Sykehusinnkjøp HF har i mars sendt inn forslag på relevante KPI-er til bruk i rapporteringsøyemed, men
har ikke fått noe tilbakemelding fra dette arbeidet.

d) Medvirkning fra tillitsvalgte
Oppdragsdokumentet 2017:
«Formelle rammer for ansattes styrerepresentasjon er regulert i helseforetaksloven § 23. Medvirkning
fra tillitsvalgte og vernetjeneste relatert til de regionale helseforetakenes løpende styring og
11

oppfølging av de felles eide helseforetakene ivaretas av de regionale helseforetakenes etablerte
samarbeidsfora.»
Sykehusinnkjøp HF har etablert rutiner og prosesser for medvirkning fra tillitsvalgte, blant annet
gjennomføres det faste kontaktmøter med hovedtillitsvalgte der arbeidsgiver har lagt frem saker som
berører helseforetakets medarbeidere. Dette punktet er mer detaljert beskrevet i kap. 1.5.

e) Samfunnsansvar
Oppdragsdokumentet 2017:
Det er en forventning fra regjeringen om at selskaper med statlig eierandel arbeider systematisk med
sitt samfunnsansvar, og er ledende på sine områder. De spesifikke forventningene er knyttet til fire
tematiske kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og
antikorrupsjon.
I oppdraget til Sykehusinnkjøp HF for 2017, ble det stilt følgende krav:
Helseforetaket skal gjøre seg kjent med og delta i det videre arbeid:
 innen miljø og klima i samsvar med nytt mandat for nasjonalt samarbeidsutvalg og regionale
miljøfaggrupper.
 i utarbeiding av felles format for dokumentasjon og rapportering av spesialisthelsetjenestens
arbeid med samfunnsansvar.
 i utvikling av nasjonale systemer for vurdering og oppfølging av krav til etikk og miljø i
anskaffelser av legemidler, som sikrer at kravene blir ivaretatt i hele leverandørkjeden.
Sykehusinnkjøp HF skal:
 delta i nasjonalt samarbeidsutvalg for miljø- og klimatiltak.

Nasjonalt og regionalt samarbeid med helseforetakene
Sykehusinnkjøp er representert i Samarbeidsutvalget for Grønt sjukehus (SU). Ved avslutning av det
nasjonale prosjektet Grønt Sykehus i 2016, ble den regionale forankringen styrket ved å legge mer vekt
på arbeidet i de regionale miljøfagsgruppene hvor alle helseforetak møter. Sykehusinnkjøp bistår de
fire regionale miljøfagsgruppene.
Dokumentasjon og rapportering
Sykehusinnkjøp har i samarbeid med Sykehusbygg utviklet en mal for å kunne rapportere på nasjonalt
klimagassregnskap for 2017. Rapporteringen er felles for alle helseforetak. Sykehusinnkjøp vil delta i
utarbeidelsen av HMS- og Samfunnsansvars rapporter i de regionale helseforetakene for 2017, som
støtte for de fire RHF-ene. Rapportering for etisk handel vil være identisk med rapportering til
organisasjonen Initiativ for etisk handel. For rapportering om miljøkrav i anskaffelsene er det foreløpig
ikke utviklet felles mal for divisjonene.
Etikk og miljø i anskaffelser av legemidler
Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler samarbeider med Upphandlingsmyndigheterna i Sverige. De
har jobbet med miljøfokuset siden 2010 og er ledende i arbeidet med å få frem ett nytt kravsett for
legemidler (forventet medio 2018). Upphandlingsmyndigheterna er også nasjonal koordinator for
etiske krav i anskaffelser. Västra Götalandregionen har det nasjonale ansvaret for koordinere
oppfølging av legemiddelleverandører og har gjennomført flere leverandørrevisjoner. Resultatene fra
disse viser at det kan være vanskelig å få tilstrekkelig informasjon om produsent av Active
Pharmaceutical Ingredien (API) angåenderåvare/virkestoff, hvor man ser at risikoen for
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antibiotikaresistens og miljøutslipp er størst. Det er derfor utarbeidet et utkast til felles prosjektplan
(norsk/svensk) for utvikling av et system for sporbarhet i leverandørkjeden.
Divisjon legemidler har initiert en nasjonal arbeidsgruppe med Statens legemiddelverk og
bransjeorganisasjonene, i tillegg til deltakelse fra Legemiddelindustriens miljøfagsgruppe. Nasjonale
innspill herfra tas med videre inn i det det nordiske samarbeidet om oppfølging av leverandører av
legemidler. Dette samarbeidet dekker både arbeidstakerrettigheter og miljøbelastning i verdikjeden,
med spesielt fokus på å redusere global utvikling av antibiotikaresistens. Det er nordisk vilje for å
harmonisere miljøkrav som stilles i legemiddelanskaffelser, og med dette er det behov for å utarbeide
en felles vurderingsskala/metodikk for evaluering. Ambisjonsnivået er på sikt felles nordiske basiskrav
i anskaffelser. Divisjon legemidler må skaffe erfaring og starter med en pilot på miljøkriterier og et lite
utvalg av legemidler, deretter er planen å utvide i takt med økt modenhet i bransjen.
Divisjon legemidler har ansatt en farmasøyt faglig ansvarlig (FFA), iht. krav som legemiddelformidler,
hvis ansvar inkluderer miljø og støttes av ressurser på miljø og etisk handel i divisjon sør-øst.
Status for overordnede forventninger til samfunnsansvar i oppdragsdokumentet
Hver divisjon har inntil nå jobbet selvstendig med samfunnsansvar, Dette innebærer å sette krav til
etisk handel, miljøkrav etc. Det vil være nødvendig å utarbeide felles rutiner og vurdere om det er
tilstrekkelig kompetanse og ressurser for dette i den pågående prosessen med organisering. Det er
særlig viktig å sikre at nytt lovkrav i §5 i Lov om offentlige anskaffelser gjeldende fra 1.01.17 blir fulgt:
«…å sørge for egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter
ved anskaffelser der det er risiko for brudd for slike»
Det bør sikres at leverandørmarkedet møter likelydende etisk handel- og miljøkrav i tilsvarende
anskaffelser eller delområder på tvers av divisjonene.
Det er igangsatt en prosess med å utvikle et sett felles etiske retningslinjer som bygger på eierens
retningslinjer. Retningslinjene og implementeringsplan ferdigstilles i januar 2018.
Det er ikke innført miljøledelse etter ISO 14001-standard i Sykehusinnkjøp enda.
Nasjonale klima- og miljømål
Det er under planleggelse et nordisk samarbeid om utvikling av felles restriksjonsliste for helse- og
miljøfarlige kjemikalier. Det er ønskelig å få til en nordisk samordning for å bidra til det norske
kjemikaliemålet om reduksjon av prioriterte stoffer. Det må også arbeides videre med en samordning
mellom divisjonene for kjemikaliekrav i anskaffelser.
f) Åpenhet og dialog i helseforetakene
Oppdragsdokumentet 2017:
«Helseforetaket skal legge vekt på et velfungerende arbeidsliv som er preget av åpenhet, kvalitet,
trygghet og respekt. Dette innebærer en god meldekultur som bidrar til utvikling og læring. I arbeidet
med å bedre forholdet mellom ledelse og ansatte er det viktig å samarbeide og lære av hverandre,
både internt i helseregionene og mellom regionene».
Helseforetaket skal delta i de regionale helseforetakenes samarbeid om å:
 øke kunnskapsgrunnlaget, analysere årsaksforhold, utvikle strategier og tiltak, og utvikle felles
indikatorer for å måle forbedringer i forholdet mellom ledelse og ansatte
Sykehusinnkjøp HF har opprettet kontakt med alle felleseide foretak rundt flere av disse spørsmålene.
Sykehusinnkjøp HF er informert om pågående arbeid i RHF-ene og vil opprette kontakt for mer
informasjon.
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g) Utvikling av helhetskultur
Oppdragsdokumentet 2017:
«Det har over flere år vært arbeidet med å etablere en heltidskultur i landets helseforetak og å
redusere bruken av deltid».
Helseforetaket skal:
 motivere og tilrettelegge for at ansatte velger høyere stillingsprosent, og helst 100 pst. stilling.
Arbeidet skal skje i samarbeid med organisasjonene, tillitsvalgte og utdanningssektoren.
Sykehusinnkjøp HF er kjent med kravet til heltidskultur og ved utlysning av nye stillinger legges det opp
til heltidsstillinger. I 2018 vil felles retningslinjer for heltidsansatte vil bli innarbeidet i
personalhåndboken.

h) Lærlinger
Oppdragsdokumentet 2017:
«Regjeringen har laget en strategi for å øke antall lærlinger i staten.»


Helseforetaket skal legge til rette for å ta inn lærlinger.

Sykehusinnkjøp HF har i dag ingen lærlinger. Retningslinjer for området vil bli innarbeidet i
personalhåndboken.

i) Beredskap
 Helseforetaket bes om å delta i det regionale beredskapsarbeidet der det er aktuelt.
Sykehusinnkjøp HF følger de rutiner og regionale avtaler som er etablert før
virksomhetsoverdragelsene, og er beredt til å delta i regionalt beredskapsarbeid når det kommer
forespørsel om det.

j) Instruks for lån til felles eide nasjonale helseforetak
Oppdragsdokumentet 2017:
«Investeringer skal bidra til netto verdiskaping i helsesektoren. Investeringer som ikke har positiv
nåverdi skal ikke gjennomføres, med mindre det kan sannsynliggjøres andre positive effekter for
helsesektoren som kan rettferdiggjøre ressursbruken. Det stilles derfor konkrete krav til utredning av
alle investeringer som ønskes gjennomført før de behandles i selskapets styre.»


Prosedyren for lån gitt fra de regionale helseforetakene til felles eide selskaper er beskrevet i
oppdragsdokumentet, og skal følges.

Det er ikke foretatt låneopptak i Sykehusinnkjøp HF. Så vidt mulig vil investeringer dekkes over ordinær
drift. Sykehusinnkjøp HF er kjent med Instruks for lån til felles eide nasjonale foretak.
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Spesifikke oppdrag til Sykehusinnkjøp HF
l) Overordnede krav for 2017
Oppdragsdokumentet 2017:
«Sykehusinnkjøp skal i 2017 som første prioritet innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende
overordnede krav»:
 Få organisert og dimensjonert hver divisjon til å levere ihht. avtaler og avtaleforvaltning til sin
region.
I 2017 har hver divisjon arbeidet med å få organisert egen virksomhet for å levere på de
anskaffelsesplaner som forelå med virksomhetsoverdragelse. I budsjett 2017 lå en forsterkning av flere
divisjoner. Dette gjaldt både forsterkning på anskaffelser og avtaleforvaltning. Rekruttering er
gjennomført for å dimensjonere virksomheten for videre utvikling. Det videre arbeidet med å
organisere og dimensjonere hver divisjon til å levere iht. avtaler og avtaleforvaltning til sin region
startes i 2018 med utgangspunkt i Plan for omstilling og utvikling av kategoribasert innkjøp i
Sykehusinnkjøp HF.


Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale
innkjøpsplaner.

Innkjøpsplan for 2017 er utarbeidet for alle divisjoner. Innkjøpsplanene samordnes med nasjonale
planer og dette arbeidet videreføres i 2018 som ledd i arbeidet med anskaffelsesplan for 2018-2021.
I styremøte 27. november 2017, sak 88/2017 Anskaffelsesplan, ble styret informert om planarbeidet.
Sykehusinnkjøp HF har etablert prosesser og tatt i bruk elektroniske verktøy som bidrar til å etablere
anskaffelsesplaner slik oppdragsdokumentet legger opp til. Planen kan tilpasses regionnivå og til
helseforetaksnivå, slik at hvert helseforetak får oversikt over sine anskaffelsesprosjekt. De nasjonale
anskaffelsene er også integrert i planen.


Synliggjøre avtaledekning for hver region, og utarbeide handlingsplan med mål om full
avtaledekning for hver enkelt region.

Arbeidet med kartlegging av avtaledekningen i helseforetakene er startet opp i 2017, og bildet
kartleggingen gir er diskutert med styret i Sykehusinnkjøp HF, som har ønsket å løfte diskusjonen til de
regionale foretak. I den gjennomførte kartleggingen fremkommer en del metodiske og praktiske
utfordringer som må løses i 2018 før det er mulig å synliggjøre avtaledekning med større sikkerhet for
hver region og utarbeide handlingsplaner.


Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide en omstillings- og utviklingsplan for kategoribasert innkjøp.
Planen skal forelegges de regionale helseforetakene innen 15. oktober 2017.

Sykehusinnkjøp HF har oversendt Plan for omstilling og utvikling av kategoribasert innkjøp i
Sykehusinnkjøp HF til de regionale helseforetakene innen 15. oktober 2017. Planen er behandlet av
styret i sak 078/2017 i styremøte 12. oktober 2017. Prosjektdirektiv for første fase i omstillingen er
godkjent 19. desember 2017 av administrerende direktør som er leder av styringsgruppen for
prosjektet.


Sykehusinnkjøp HF skal bidra til oppnåelse av regionale målbilder for vareforsyning. I 2017
omfatter dette å innarbeide krav som følge av regionenes logistikkføringer og strategiske
retning for området, herunder i anskaffelsesstrategier å synliggjøre hvordan ulike regioners
forsyningsløsninger ivaretas.
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Sykehusinnkjøp HF skal legge til rette for regionale tildelinger der det er nødvendig for å oppnå
optimale betingelser for ulike regionale forsyningsløsninger.

Sykehusinnkjøp HF har etablert dialog med regionene i forhold til å kunne bidra til oppnåelse av
regionale målbilder for vareforsyning. Divisjonene har løst dette på litt ulike måter, gjennom avtaler,
årshjul for anskaffelser og implementering, som del av anskaffelsesstrategien, løpende oppfølging og
faste dialogmøter med regionene. Sykehusinnkjøp HF har fokus på regionenes forsyningsløsninger og
benytter deres logistikkbetingelser i sine anskaffelser.
Forsyningsløsninger vurderes i alle relevante nasjonale anskaffelsesprosjekter. Eventuelle
differensierte regionale betingelser besluttes av anskaffelsens styringsgruppe.


Sykehusinnkjøp HF skal sikre at alle anskaffelser skjer i samsvar med lov og forskrift, og at de
er i samsvar med helseforetakenes behov. Sykehusinnkjøp skal ha dialog med de regionale
helseforetakene i saker der det oppstår uoverensstemmelser i forhold til leverandører, og som
kan ende med erstatningsansvar.

Divisjonene i Sykehusinnkjøp HF har per i dag ulike arbeidsprosesser på de fleste kjerneområder, men
alle har et ansvar for å sikre etterlevelse av lov og forskrift. Divisjonene har ulike arenaer for dialog
med helseforetakene for å sikre at anskaffelsene er i henhold til behov. Ved uenighet med leverandør
som kan utløse erstatningsansvar, søker alle divisjonene å ha tett dialog med de relevante regionale
helseforetak.
Videre utvikling av internkontroll i Sykehusinnkjøp HF omfatter også utvikling av felles kjerneprosesser,
som samordnes med planlagt omstillingsarbeid i 2018.

m) Krav til videre utvikling av Sykehusinnkjøp HF


Oppdrag som eierne tidligere har gitt til Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) og til
regionale og lokale virksomhetsoverdratte virksomheter gjelder for Sykehusinnkjøp HF.

Sykehusinnkjøp HF har innrettet seg slik at tidligere oppdrag gitt til virksomhetsoverdratte
virksomheter også gjelder for Sykehusinnkjøp HF. Det inngår som del av virksomhetsplanleggingen å
sikre at alle tidligere og nye oppdrag ivaretas.


Sykehusinnkjøp HF skal arbeide aktivt med risikoreduserende tiltak for de risikoer som er
identifisert og dokumentert i etableringsprosjektet og i de regionale prosjektene for
etableringen av Sykehusinnkjøp HF. Dette innebærer å etablere en tiltaksplan for risiko der
Sykehusinnkjøp er definert som risikoeier, med månedlig rapportering til eierne på fremdrift og
effekt av tiltakene.

Sykehusinnkjøp HF har arbeidet aktivt med risikoreduserende tiltak knyttet til etableringen, men uten
månedlig rapportering til eierne.
Pr. 2. tertial 2017 er det spesifikke oppfølgingsarbeidet avsluttet og overført ordinær drift og etablert
prosess for risikostyring. Alle ledere har ansvar for oppfølging av etablerte tiltak etter
statusrapportering pr. 2. tertial 2017.
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Innovative anskaffelser er et hovedverktøy for innovasjon og et viktig virkemiddel for å utvikle
nye og bedre tjenester i dialog mellom pasienter, fagmiljøer og næringslivet. Sykehusinnkjøp
HF skal bidra til økt bruk av denne anskaffelsesformen.

Sykehusinnkjøp HF er deltagende i to innovasjonspartnersak som støttet av innovasjon Norge.
Sykehusinnkjøp HF har i 2017 innledet et innovasjonssamarbeid sammen med et av de, C3 Center for
Connected Care, Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus og Oslo kommune: «Et slag for fremtidens
helsetjeneste» Som skal styrke samspillet mellom ny teknologi og organisatorisk innovasjon i
oppfølging av slagpasienter. Prosjektet støttes av innovasjon Norge og skal gjennomføres i 2018.
Sykehusinnkjøp HF stiller med ressurser inn i prosjektet.
Divisjon nasjonale tjenester jobber med en pilot ved bruk av metoden "value based procurement".
Pilotanskaffelsen omfatter nasjonal avtale for infusjonspumper BHM. Arbeidet utføres i samarbeid
med
Medtek
Norge/Medtech
Europe.
Divisjonen
er
i
dialog
med
NHO
leverandørutviklingsprogrammet for å igangsette en innovativ anskaffelse innenfor avfallshåndtering
sammen med divisjon nord og divisjon Midt-Norge.


Det legges til grunn at Sykehusinnkjøp HF organiserer virksomheten på en slik måte at
kategoribasert innkjøp understøttes i alle ledd. Sykehusinnkjøp HF skal etablere gode
samarbeidsformer med de ulike fagmiljøene i helseforetakene innenfor de kategoriene de har
ansvar for.

Sykehusinnkjøp HF vil organisere virksomheten på en slik måte at kategoribasert innkjøp understøttes
i alle ledd. Dette arbeidet påbegynnes i fase 1 av omstillingsarbeidet (organisering) og videreføres i
fase 2 (kjerneprosesser).


Sykehusinnkjøp HF skal arbeide med å identifisere gevinster på et overordnet nivå for de
innkjøpskategoriene som tilligger helseforetaket, slik at dette kan være medvirkende til å
bestemme retning for det nye helseforetaket. Gevinstpotensialet som er identifisert i tidligere
rapporter skal legges til grunn og detaljeres i dette arbeidet. Videre skal det for hver
innkjøpskategori etableres en “base-line” per 1. januar 2017, som vil være grunnlag for
“business case” i strategiarbeid og anskaffelser.

Den enkelte divisjon arbeider med å identifisere gevinster på samme måte som de arbeidet med dette
før virksomhetsoverdragelsen til Sykehusinnkjøp HF.
Divisjon legemidler har arbeidet tett med Sykehusapotekene HF og utvikling av SLS, Sykehusenes
legemiddelstatistikk for å synliggjøre gevinster og etterlevelse av anbudene. En ny pilot av SLS er nå
tatt i bruk som viser alle anskaffelser og hvordan det enkelte HF utnytter avtalene og kan sammenligne
seg med andre HF. Det utarbeides også en kalkyle på effekt av nytt anbud mot eksisterende anbud.
Fra 1.desember er det også publisert fakta tall på nettsiden til Sykehusinnkjøp HF for kategori
legemidler.
For divisjon sør-øst rapporteres det månedlig på 4 KPI-er i regionen. I divisjon Midt-Norge er
gevinstidentifisering under utvikling og følges opp løpende. Divisjon vest gevinstrapporterer til Helse
Vest på etablert metodikk. Divisjon nord utfører p.t. gevinstmålinger i regionale anskaffelser og
divisjon nasjonale tjenester har videreført arbeidet fra HINAS og utarbeider gevinstberegninger for alle
nasjonale anskaffelser.
Videre utvikling av metodikk for gevinstidentifisering blir en del av arbeidet med å etablere
kategoribasert innkjøp i Sykehusinnkjøp HF og inngår som fase 2 i omstillings- og utviklingsarbeidet
som startes i 2018.
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Baseline for hver innkjøpskategori utarbeides som en del av kategoristrategiene som utarbeides. I 2017
ble arbeidet for en slik strategi for legemidler påbegynt.


Etter 1 års drift skal det gjøres en 0-punktsmåling for brukertilfredshet. Denne målingen skal
brukes som et utgangspunkt for videre målinger og oppfølging.

Sykehusinnkjøp HF har ikke vært i drift i 1 år ennå og det er derfor ikke gjennomført måling for
brukertilfredshet..

n) Anskaffelsesplan 2018-2021


De regionale helseforetakene har utarbeidet en 4-årig handlingsplan for anskaffelser som ble
gitt i oppdrag til Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. Denne planen videreføres og er
gjeldende for Sykehusinnkjøp HF i 2017. Ved gjennomføring av planen skal Sykehusinnkjøp HF
sørge for tilstrekkelig forankring av hver enkelt anskaffelse i alle deltagende helseforetak.



Sykehusinnkjøp HF skal som en del av mobiliseringsaktivitetene i 2. halvår 2017 initiere
arbeidet med en 4-årig anskaffelsesplan for 2018-2021. Planen skal være kategoribasert. Den
skal dekke alle innkjøpskategoriene som Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for og tidsmessig
omfatte avtaleimplementering. Planarbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med
regionene.



I tilknytning til dette arbeidet skal Sykehusinnkjøp HF i samråd med regionene vurdere behov
for tilpasninger i avtaleforvaltningen for å sikre bedre etterlevelse, herunder en omlegging av
strukturen slik at helseforetakene blir mer ansvarliggjort som avtalepart.

Prosess og verktøy for etablering av innkjøpsplan 2018 er utviklet og tatt i bruk. Hver av
divisjonsdirektørene planlegger møter med helseforetakene i sine respektive regioner for å avklare
innkjøpsbehov og tidsfrist for innmelding av slike behov til planen for 2018. En viktig del av arbeidet
med anskaffelsesplanen for 2018 vil være å identifisere områder for nye fellesanskaffelser enten
regionalt eller nasjonalt. Dette arbeidet vil være den initiale aktiviteten for å få etablert en 4-årig
kategoribasert anskaffelsesplan for 2018-2021.

o) Nye Metoder
Oppdragsdokumentet 2017:
«De regionale helseforetakene har sammen med Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret i
Folkehelseinstituttet (FHI), Statens legemiddelverk og Statens Strålevern etablert Nye Metoder, som
er et nytt helhetlig system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.»


Sykehusinnkjøp HF skal etter nærmere avtale med de regionale helseforetakene delta som
nasjonal anskaffelsesspesialist i dette arbeidet. Innføring av nye legemidler i
spesialisthelsetjenesten besluttes i Beslutningsforum. Sykehusinnkjøp skal ha en aktiv rolle i
prosessene, og skal i henhold til mandat fra Beslutningsforum gjennomføre forhandlinger og
utarbeide forslag til innkjøpsavtaler.
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Divisjon legemidler har i 2017 gjennomført et utviklingsarbeid med Nye Metoder. Det har vært etablert
3 arbeidsløp; 1) «Ny informasjon pris eller effekt. Revurdering.» 2) «Grenseoppgangen Nye Metoder
og anbud» og 3) «Jus, saksgang og styringslinjer». Divisjon legemidler har presentert arbeidet for
Bestillerforum.
I tillegg er styret orientert om arbeidet gjennom styresak 79/2017. Det er igangsatt en rekke tiltak og
arbeidet vil oppsummeres i en sammenstilling i løpet av januar 2018.
p) Forsyningssikkerhet og beredskap


Sykehusinnkjøp HF skal i løpet av 2017 utarbeide forslag til maler og rutiner som sikrer at
forhold knyttet til forsyningssikkerhet og beredskap blir i varetatt i anskaffelsesprosessen.
Arbeidet skal utføres i samarbeid med de regionale helseforetakene, og helseforetakene og ta
hensyn til de regionale smittevernplanene og nasjonalt besluttede måleparametere (KPI) i
NSSIL-prosjektet.

Det følger av virksomhetsplanen for Sykehusinnkjøp HF at divisjonsdirektørene har ansvar for å sikre
at forsyningssikkerhet og beredskap blir ivaretatt i anskaffelsesprosessen, og implementere felles
maler når disse foreligger. Divisjonene løser i dag dette med utgangspunkt i etablert samarbeid med
helseforetakene og som del av anskaffelsesprosjektene ved utarbeidelse av anskaffelsesstrategi.
Divisjon legemidler vil i løpet av 1. kvartal 2018 etablere et prosjekt for systematisk jobbing for
etablering av beredskap inn i anskaffelsene for legemidler. Arbeidet med utvikling av felles maler og
rutiner er ikke påbegynt ennå, men er en del av omstillingsprosjektets fase 2 i 2018 som bl.a. omfatter
prosesser, roller og maler.
q) Legemiddelområdet
Overgang til faglig likeverdige legemidler
 De regionale helseforetakene er bedt om å arbeide for overgang til rimeligere legemidler.
Forslag til konkrete tiltak for hvordan helseforetakene kan stimuleres til overgang til rimeligere
men faglig likeverdige legemidler skal legges fram for helse- og omsorgsdepartementet innen
1. juni 2017. Sykehusinnkjøp HF skal etter nærmere avtale involveres i arbeidet.
Divisjon legemidler har deltatt aktivt i arbeidet med rapport: Overgang til faglige likeverdige legemidler
og tilgrensende oppdrag. Rapporten ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 1. november
2017. Det er en rekke tiltak som skal følges opp videre i løpet av 2018.
Leveringssikkerhet og beredskap av legemidler
 Sykehusinnkjøp HF skal bidra til å sikre beredskap av legemidler og legemiddelforsyningen til
helseforetakene. Dette skal gjøres i samarbeid med helseforetakene og de regionale
helseforetakenes felles overvåkningsfunksjon for legemiddelmangel ved Oslo
universitetssykehus (OUS).
Divisjon legemidler deltar ukentlig på møtene om leveringssvikt på Mangelsenteret på OUS. Det er
etablert en fast møtearena med grossisten Alliance Healthcare (AHN) hvor leveringssikkerhet og
restlister følges opp. For basisanbudet som omfatter farmasøytiske spesialpreparater 1801 ble det lagt
inn nye krav til leverandørene for å sikre bedre leveranse ved oppstart av avtalen. Det er holdt
regelmessige møter med grossist administrasjonen (GA) og AHN for å sikre god overgang til nye avtaler.
Anbudet for farmasøytiske spesialpreparater 1901 er fremskyndet med 4 måneder for å sikre
leverandørene lenger tid mellom avtaleinngåelse og avtalestart. Det jobbes med å få gode data på
leveringssikkerhet fra AHN og med bruk av samme årsakskoder som Statens Legemiddelverk (SLV)
bruker. Leverandørene kan nå melde inn ved leveringssvikt.
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Divisjonen vil i løpet av første kvartal 2018 etablere et prosjekt for systematisk jobbing for etablering
av beredskap inn i anskaffelsene for legemidler.
Samhandling
 Sykehusinnkjøp skal videreføre og videreutvikle samarbeid med sykehusapotekene og de
regionale LIS-kontaktene som et bindeledd til de regionale helseforetakene.
Divisjon legemidler har gjennomført kontaktmøte med de regionale LIS-kontaktene og kontaktmøte
med alle LIS-kontaktene i november. Det ble avholdt seminar for alle LIS-kontaktene og medlemmer
av legemiddelkomiteene i august måned. Det er besluttet og invitert til opplæring av LIS-kontaktene i
anskaffelsesregelverket i første kvartal 2018. Det skal utarbeides en arbeidsinstruks for LIS-kontakter i
første kvartal 2018. Innkjøpsprosessen skal gjennomgås for å kartlegge roller og ansvar gjennom hele
prosessen for LIS-kontakter. Dette arbeidet skal igangsettes i 2018. LIS-kontaktene eller apoteker blir
kontaktet når analyseansvarlig er ute på foretakene og jobber med oppfølging av anbudene.
Oppfølging av prioriteringsmeldingen
 Som en oppfølging av Meld.St.34 (2015-2016) «Prioriteringsmeldingen», er Statens
Legemiddelverk (SLV) sammen de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet (FHI) og
Helsedirektoratet gitt i oppdrag å konkretisere og operasjonalisere prioriteringsprinsippene i
stortingsmeldingen knyttet til metodevurderinger. Sykehusinnkjøp HF skal delta i dette
arbeidet.
Sykehusinnkjøp HF har deltatt i flere arbeidsgrupper. Gjennom arbeidet har Sykehusinnkjøp bidratt
med faglige vurderinger og gitt innspill på:
- Statens legemiddelverkets retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig
metodevurdering av legemidler – publisert og iverksatt fra 1.1.2018
- Notat fra Statens legemiddelverk om Ordning for hurtig metodevurdering av legemidler
for særskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstand - publisert og iverksatt fra
1.1.2018
- Folkehelseinstituttets retningslinjer for metodevurdering av andre metoder - under arbeid
- Helsedirektoratets veileder for «Økonomisk evaluering av helsetiltak» - under arbeid
- Rapport om «Kostnadsgrenser i metodevurderinger» - felles praksis for Nye Metoder og
Blåresept

r) Krav til etikk og miljø i anskaffelser av legemidler
Oppdragsdokumentet 2017:
«I delrapport om legemidler og miljø fra 2015 som inngikk i det nasjonale prosjektarbeidet Miljø- og
klimatiltak i spesialisthelsetjenesten (Grønt sykehus), ble det pekt på at det i forbindelse med
produksjon i farmasøytisk industri skjer lokale utslipp til omgivelsene av virkestoffer som bidrar
negativt i forhold til utvikling av antibiotikaresistens. Dette gjelder særlig i India og Kina.
De regionale helseforetakene er bedt om å innhente kunnskap fra det pågående arbeidet i Sverige med
å utvikle og sette etiske krav knyttet til innkjøp av legemidler for å motvirke slike skadelige utslipp.
Formålet er å utvikle nasjonale systemer for vurdering og oppfølging av krav til etikk og miljø i
anskaffelser av legemidler, som sikrer at kravene blir ivaretatt i hele leverandørkjeden.»


Sykehusinnkjøp HF skal lede dette arbeidet. De regionale helseforetakene vil i eget brev gi
nærmere beskrivelse om dette oppdraget.
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Sykehusinnkjøp har initiert et nordisk samarbeid om oppfølging av leverandører av legemidler og en
pilot på sporbarhet av antibiotika og produsenter av aktivt virkestoff. Dette samarbeider dekker både
arbeidstakerrettigheter i verdikjeden og miljøbelastning, inkludert risiko for utvikling av
antibiotikaresistens. I tillegg til samarbeidet med svenske, danske og islandske innkjøpsorganisasjoner,
har Sykehusinnkjøp parallelt igangsatt en nasjonal arbeidsgruppe med Statens legemiddelverk og
bransjeorganisasjonene, i tillegg til deltakelse i Legemiddelindustriforening ( LMIs) miljøfagsgruppe.
Nasjonale innspill tas med videre i den nordiske diskusjonen, hvis ambisjon er felles basiskrav.
Divisjon legemidler har fulgt opp dette arbeidet. Det er i tillegg igangsatt et forprosjekt for å spore
utslipp fra Active Pharmaceutical Ingredien (API) produsent.

s) Innkjøpsportalen
Oppdragsdokumentet 2017:
«Sykehusinnkjøp HF skal, blant annet basert på utviklet innkjøpsportal i Helse Sør-Øst RHF og etter
nærmere avtale med den enkelte region, levere en helhetlig innkjøpsportal som skal understøtte
anskaffelsesprosessen og bidra til informasjonsdeling og samarbeid mellom Sykehusinnkjøp,
helseforetakene og leverandører.»
Innkjøpsportalen skal ivareta:
 behovet for avtaleforvaltning og kataloghåndtering for samtlige innkjøpskategorier, inkludert
eksterne helsetjenester.


grunnlagsdata i tråd behov for gjennomføring av de regionale helseforetakenes vedtatte
målinger.

Sykehusinnkjøp HF leverer som avtalt med Helse Sør-Øst RHF en enhetlig innkjøpsportal med
oppdaterte innkjøpsdata for regionen og andre tjenester. Felles IKT-plattform er en forutsetning for å
etablere en standardisert innkjøpsportal som leverer til alle helseregioner. Helse Nord IKT har etablert
IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF. IKT-plattformen har blitt teknisk testet og det har blitt
gjennomført brukertest. Brukertesten avdekket behov for tilpasninger og det gjenstår noen forhold før
man kan gjennomføre ny brukertest og starte prøvedrift.

3.3. Aktivitet i 2017
Sykehusinnkjøp HF forvalter en betydelig anskaffelsesportefølje. I 2017 sto det 1.162 anskaffelser på
Sykehusinnkjøp sin anskaffelsesplan. Foretaket leverer i all hovedsak på de anskaffelser som
gjennomføres. Pr. november 2017 var 503 anskaffelser under arbeid, 206 var ikke startet, og 453 var
avsluttet. Ettersom oppstart av anskaffelsesprosjektene er fordelt ut over året (de siste med oppstart
i desember), er det ikke slik at alle anskaffelser på planen var planlagt ferdigstilt i 2017. Årlig verdi av
disse anskaffelsene er estimert til 14,8 mrd. kroner. Figuren nedenfor viser anskaffelsesporteføljen
2017 fordelt pr kategori:
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I antall anskaffelser er kategoriene laboratorieprodukter og medisinsk-teknisk utstyr de største. Den
samlede verdi av disse er imidlertid lav (i gjennomsnitt ca 1,0 million kroner pr anskaffelse). Det betyr
at det innen disse kategoriene gjennomføres mange små, lokale anskaffelser. Her er det potensiale for
å effektivisere og konsolidere anskaffelsesprosjektene. I motsatt ende representerer kategorien
legemidler et innkjøpsvolum på nærmere 10 milliarder kroner, men disse er fordelt på bare 28
anskaffelser.
Som en del av arbeidet med å etablere kontroll over innkjøpsporteføljen, og i tråd med oppdrag gitt i
oppdragsdokument 2017 for Sykehusinnkjøp HF, har man startet arbeidet med å kartlegge
avtaledekningen i helseforetakene.
I den gjennomførte kartleggingen fremkommer en del metodiske og praktiske utfordringer. Dataene
er usikre. Det kommer blant annet av at helseforetakene, i varierende grad, har laget oversikt over
avtaledekningen. At noen av de regionale helseforetakene mangler it-systemer for kontraktsforvaltning, fører til at det for noen helseforetak er usikkert om avtaler er etablert eller ikke.
Det foreløpige bildet viser at det er et forestående betydelig arbeid med å bringe avtaledekningen opp
på akseptabelt nivå, både innenfor hver region, men også innenfor den enkelte kategori.

3.4. Økonomiske krav og rammer
Økonomisk resultat
Det regnskapsmessige, foreløpige årsresultat er et underskudd på – 2.5 millioner kroner.
Avvik i forhold til budsjett fremkommer som følge av et negativt avvik i gebyrfinansieringen.
Overskuddet fra de regionale divisjonene skal tilbakeføres til respektive helseforetak for 2017.
Sykehusinnkjøp HF har et foreløpig årsresultat for hele foretaket på 14,5 millioner kroner. Budsjettert
resultat er kr. 0.

Økonomisk langtidsplan
Oppdragsdokumentet 2017:
«Helseforetaket skal levere kostnadseffektive tjenester, og driften skal underlegges strenge krav til
god økonomistyring og streng prioritering av ressursbruk.
Helseforetaket skal utarbeide innspill til økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021 som grunnlag
for de regionale helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan og budsjett».
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Det er nødvendig at innspill til vesentlige endringer i helseforetakets virksomhet, investeringer
og drift leveres primo februar. Ordinært innspill til økonomisk langtidsplan skal leveres 1. april.
Helseforetaket skal benytte tilsendt malverk, og innspillet leveres til de regionale
helseforetakene. Det vil bli stilt krav om, og helseforetaket skal påvise, forbedret produktivitet
og effektivitet på samme måte som ordinære helseforetak.

Ordinært innspill til økonomisk langtidsplan er spilt inn innenfor fristen, som var 1. april. Foretaket har
merket seg kravet om forbedret produktivitet og effektivitet og de merknader som fulgte i etterkant
av innspill. Dette vil bli lagt til grunn i budsjettutarbeidelsen for 2018.
Innspill til økonomisk langtidsplan for Sykehusinnkjøp HF er utarbeidet med utgangspunkt i budsjett
for 2017 og endringer i forhold til dette. Det er tatt utgangspunkt i budsjettet slik dette ble vedtatt i
Styret i Sykehusinnkjøp HF 22.03.17, sak 19-2017.
Utarbeidelse av regnskap


Sykehusinnkjøp HF skal levere foreløpig regnskap for 2017 innen 20. januar 2018. Endelig
regnskap skal foreligge 24. februar 2018.

Foreløpig regnskap for 2017 ble sendt inn til eierne i henhold til fristen. Endelig årsregnskap skal
foreligge innenfor frist, som er 24. februar 2018.
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT

4. UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER
4.1 Faglig utvikling
Offentlige anskaffelser er et viktig verktøy for offentlig sektor, for å sikre tilgang til varer og tjenester
til best mulig betingelser. I november 2017 utarbeidet EU-kommisjonen rapporten «Making Public
Procurement work in and for Europe»1. I denne rapporten legger kommisjonen fram seks strategisk
prioriterte områder for offentlige anskaffelser i medlemslandene. Disse er:
•
•
•
•
•
•

Sikre høyere avtaledekning
Profesjonalisering av offentlige innkjøpere
Forbedret tilgang til det offentlige marked
Økt gjennomsiktighet, integritet og bedre data
Økt digital transformasjon innen innkjøpsområdet
Samarbeid for å slå sammen innkjøpsbehov fra offentlige aktører

Punktene over samsvarer godt med idéen om å etablere Sykehusinnkjøp, og med den retning og de
oppdrag Sykehusinnkjøp har fått.
Avtaledekning
Offentlig sektor i Europa har siden innføringen av de europeiske innkjøpsdirektivene slitt med «uptake
of strategic public procurement» og lite tilfredsstillende avtaledekning. Det er derfor et stadig fokus
hos medlemslandene å sikre høyere avtaledekning for offentlig sektor. Innkjøpsorganisasjoner i hele
Europa har satt seg konkrete mål for økt avtaledekning. Det pekes på at økt avtaledekning gir
økonomiske gevinster som følge av bedre betingelser.
Arbeidet med avtaledekning er tema i bestillingene fra de regionale helseforetakene til
Sykehusinnkjøp.
Profesjonalisering av offentlige innkjøpere
Det er mange forhold som kan påvirke økningen av avtaledekningen. EU-kommisjonen har identifisert
profesjonalisering av offentlige innkjøpere som et viktig tiltak. Sykehusinnkjøp har gjennom sitt
engasjement i det nyetablerte Anskaffelsesakademiet lagt grunnen for økt profesjonalisering av
innkjøperne.
Forbedret tilgang til det offentlige marked
Små og mellomstore leverandører melder om problemer med å bli tildelt offentlige kontrakter. Dette
er et tema NHO og hovedorganisasjonen Virke også adresserer her i landet. Sykehusinnkjøp har også
ansvaret for lokale anskaffelser til de fleste helseforetakene. Gjennom lokale avtaler, og særlig lokale
tjenesteavtaler som håndtverkertjenester mv. skal Sykehusinnkjøp legge til rette for at små og
1

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL,
THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Making Public Procurement work in and for Europe.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0572&from=EN
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mellomstore leverandører blir tildelt kontrakter. Det nye innkjøpsregleverket legger også opp til at
større kontrakter bør deles opp for at små og mellomstore bedrifter skal kunne nå opp i konkurransen
om offentlige kontrakter.
Økt gjennomsiktighet, integritet og bedre data
Det nye regelverket for offentlige anskaffelser bidrar til økt gjennomsiktighet i anskaffelsesprosessene
fordi det er blitt obligatorisk å bruke elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy for alle offentlige
anskaffelser. Digitalisering gir økt sporbarhet og dermed økt gjennomsiktighet. Digitalisering av
anskaffelsene vil også på sikt bidra til bedre data.
Økt digital transformasjon innen innkjøpsområdet
EU-direktivene for offentlige anskaffelser som ble vedtatt i 2014, og implementert i norsk lovgivning
med virkning fra 01.01.2017, forutsetter at offentlige oppdragsgivere tar i bruk elektronisk verktøy for
konkurransegjennomføring. Det er imidlertid et stykke fra dette formelle kravet til at hele
anskaffelsesprosessen er digitalisert. I statsbudsjettet for 2018 har derfor regjeringen styrket DIFI med
midler til programsatsingen «Program for digitale anskaffelser». Fra Statsbudsjettet fremgår at
programmet vil vare til 2024, og at
«En heldigital anskaffelsesprosess vil effektivisere en viktig og ressurskrevende prosess og
legge til rette for at det blir enklere, tar kortere tid og blir mer attraktivt for næringslivet,
spesielt små og mellomstore bedrifter, å delta i konkurranser om offentlige anskaffelser»
Sykehusinnkjøp vil gjennomføre anskaffelse av et elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy
(KGV) som en del av sitt omstillings- og utviklingsprosjekt.
Samarbeid for å slå sammen innkjøpsbehov fra offentlige aktører
Etableringen av Sykehusinnkjøp HF bygger blant annet på idéen om at det er gevinster ved å samle
innkjøpsbehov fra flere helseforetak til felles anskaffelser. EU kommisjonen ønsker i sin strategi å
trekke slik samkjøp også ut over landegrensene, slik at offentlige oppdragsgivere i ulike land kan
samarbeide om konkrete anskaffelser. Slike felles anskaffelser er av særlig interesse i markeder
dominert av store, globale leverandører, f.eks. legemidler og medisinsk teknisk utstyr. Slike
anskaffelser kan bidra til større markedsmakt på oppdragsgiversiden.

4.2 Forventet økonomisk utvikling
Resultatet for de regionale divisjoner skal tilbakeføres respektive RHF. Divisjon legemidler finansieres
ved fakturering til helseforetakene. Divisjon nasjonale tjenester finansierer dermed Fellesfunksjoner,
med tillegg av en basisfinansiering fra RHFene på 3,0 millioner kroner for 2017. Helseforetakets
soliditet er avhengig av budsjettoppnåelsen i de to divisjonene. Det foreløpige regnskapsmessige
underskudd for 2017 er 2,5 millioner kroner. Ovennevnte tilbakeføring av overskuddene i de regionale
divisjonene vil føre til at arbeidskapitalen svekkes. Egenkapitalen reduseres fra 5,0 millioner kroner til
2,5 millioner kroner per 31.12.17. Likviditeten i foretaket svekkes.
Budsjettet for 2018 er ikke vedtatt p.t. Det legges imidlertid opp til å følge samme prinsipp også for
2018.
Helseforetaket må bygge opp arbeidskapitalen med tanke på de store fluktuasjonene foretaket har i
kontantstrømmen per måned og den oppbyggingsfase foretaket er inne i. Dette kan gjøres ved at de
regionale divisjonenes overskudd blir liggende som et mellomværende i balansen, helt eller delvis.
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4.3 Personell- og kompetansebehov
I 2017 har Sykehusinnkjøp HF hatt fokus på å konsolidere driften og sikre leveranser av tjenester til
regionale helseforetak og helseforetak i en «as is»-organisering som speiler de virksomhetene som er
virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp HF. Det er tilstrekkelig kompetanse i virksomheten til å
ivareta dette.
Det vil gjennomføres en kompetansekartlegging knyttet opp mot omstillingsprosjektets fase 1 som
igangsettes i januar 2018. Kartleggingen skal danne grunnlag for innplassering av medarbeidere i ny
struktur. Sykehusinnkjøp HF vurderte at kompetansekartlegging i konsolideringsåret 2017 ikke var
hensiktsmessig, men at et slikt arbeid naturlig ble knyttet opp mot omstillingsprosessen.
Gjennom kompetansekartleggingen vil Sykehusinnkjøp HF få grunnlag til å kunne vurdere eventuelle
kompetansebehov for foretaket som helhet og hos den enkelte medarbeider. Kompetanseplaner for
foretaket som helhet og for den enkelte medarbeider vil komme etter at ny organisering er besluttet
og medarbeidere innplassert i ny struktur.

4.4 Status og utfordringer for investeringsområder
Ikke aktualisert da foretaket er nyopprettet.

5. PLANER FOR UTVIKLINGEN
I tråd med oppdragsdokumentet for 2017 har Sykehusinnkjøp laget en plan for omstilling og utvikling.
Denne ble oversendt de regionale helseforetakene 15. oktober 2017. Det overordnede målet for
omstilling og utvikling av Sykehusinnkjøp HF er at Sykehusinnkjøp skal levere merverdi for
helseforetakene. Et viktig virkemiddel i den forbindelse vil være økt samordning av innkjøp på både
regionalt og nasjonalt nivå. Det legges til grunn at Sykehusinnkjøp skal ha en kategoribasert
organisering.
Planen deler omstillingsarbeidet i Sykehusinnkjøp HF inn i to deler:
I Fase 1 arbeides det med organiseringen av Sykehusinnkjøp. Organisering av fellesfunksjoner og
stabsfunksjoner gjennomgås, samtidig som de geografiske divisjonene skal organiseres på lik måte, det
vil si med lik avdelingsstruktur. Det vurderes å slå sammen divisjon Nord og divisjon nasjonale
tjenester.
En viktig del av Fase 2 av omstillingsprosjektet blir å utvikle en strategi for Sykehusinnkjøp HF. I denne
fasen skal det også arbeides med å etablere og implementere like arbeidsprosesser i divisjonene.
Videre er et viktig arbeid i denne fasen å jobbe sammen med helseforetakene med tanke på å utvikle
permanente samarbeidsavtaler mellom Sykehusinnkjøp HF og foretakene.
Det overordnede målet for omstilling og utvikling av Sykehusinnkjøp HF er at Sykehusinnkjøp HF skal
levere merverdi for helseforetakene.
Følgende mål er satt for omstillingsarbeidet:
 Mål 1 Hensiktsmessig organisering («Sette oss i stand til»)
 Mål 2 - Effektivisere og sikre lik kvalitet i alle leveranser fra Sykehusinnkjøp («Etablere internt
og utadrettet rammeverk»)
 Mål 3 - Styrke samarbeid med helseforetakene og markedet bygget på kategoritankegang
(«Etablere internt og utadrettet rammeverk»)
Første fase i prosjektet er planlagt avsluttet 30. juni 2018
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DEL IV: VEDLEGG
6. VEDLEGG 1: Foreløpig Årsregnskap for Sykehusinnkjøp HF 2017.
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