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Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtar antikorrupsjonsprogrammet for Sykehusinnkjøp HF
2. Styret ber administrerende direktør om at rapporteringspunktene som er beskrevet i
programmet inkluderes i rapportering til styret.

1. Hva saken gjelder
Formålet med et antikorrupsjonsprogram er å forebygge og forhindre misligheter og korrupsjon i
organisasjonen. Styret i Sykehusinnkjøp HF hadde i sitt møte 31.01.19 et utkast til
antikorrupsjonsprogram til drøfting. Etter innspill fra styret har programmet blitt utvidet med et nytt
punkt som omhandler arbeidet i prosjektgruppene i anskaffelser, hvor habilitet er særlig vektlagt.
Sykehusinnkjøp har alt på plass varslingsrutiner og etiske retningslinjer. De etiske retningsinjene ble
vedtatt av styret i Sykehusinnkjøp 25.01.18. I punkt 1 i retningslinjene er det beskrevet et
antikorrupsjonsprogram som skal følges. Dette er en oppfølging til dette.
Forslag til endelige antikorrupsjonsprogrammet ligger vedlagt og administrerende direktør fremmer
nå saken til styret for godkjenning.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
Antikorrupsjonsprogrammet skal legge til rette for en systematisk- og personuavhengig tilnærming til
problematikken slik at man på en enkel og ressurseffektiv måte kan forebygge, eller eventuelt avdekke
misligheter i organisasjonen.
Ledelsens ansvar for å forebygge korrupsjon og andre misligheter er særlig tydeliggjort i Straffeloven
og Skadeerstatningsloven.

Dette gjøres gjennom en systematisk tilnærming ved å:
•
Kartlegge risikoområder
•
Sørge for at regler og retningslinjer er tilstrekkelig og blir fulgt, og at opplæring blir gitt
•
Iverksette kontrolltiltak for å hindre muligheten for å begå økonomisk kriminalitet
•
Iverksette kontrolltiltak for å avdekke økonomisk kriminalitet
•
Sørge for en godt kjent varslingskanal for kritikkverdige forhold som også ivaretar varsleren
Utover det rent etiske og omdømmemessige aspektet, er det av stor betydning at foretakets ledelse
sørger for å utarbeide interne rutiner, både for å forebygge korrupsjon, for å kontrollere at korrupsjon
ikke forekommer og for avdekke tvilsomme forhold. Mangel på tilstrekkelig systematisk arbeid for å
forhindre korrupsjon kan føre til strafferettslig og/ eller erstatningsrettslig ansvar.
Vedlagte antikorrupsjonsprogram er bygget på vedtatt rammeverk for internkontroll og risikostyring i
Sykehusinnkjøp og bygger også på Sykehusinnkjøps etiske retningslinjer.
Etter styrebehandling av programmet 31.01.19, er det lagt inn et punkt 5. Dette omhandler arbeidet i
innkjøpsprosjektene, som er kjernevirksomheten til foretaket. I prosjektgruppene sitter det ansatte fra
helseforetakene. Her foreslås det å legge inn fast opplæring om habilitet i starten av hvert prosjekt,
felles habilitetsskjema for alle divisjoner, samt kursing av prosjektledere innen prissamarbeid. Det siste
i samarbeid med Konkurransetilsynet.
Implementering
Det vil i implementeringen av programmet være viktig å kommunisere programmet godt internt, men
i tillegg har hver leder et ansvar for at medarbeidere kjenner til programmet på lik linje med de etiske
retningslinjene og varslingsrutinene.
Det er i programmet spesifisert hvilke avdelinger som har ansvar for de ulike tiltakene. Ut over dette
vil det tas i bruk spørsmål i medarbeiderundersøkelsen som hjelp til å monitorere risiko i foretaket.
Det er særlig spørsmål som går på hvorvidt det er trygt å si fra om kritikkverdige forhold, som er vil
være viktige parameter å ta med i en overodnet risikoanalyse for foretaket.

3. Anbefaling
Styret og ledelsen i en organisasjon har et stort ansvar for å ta nødvendige grep for å hindre misligheter
og korrupsjon. Innføring av dette programmet vil være en ressurseffektiv måte å ha god kontroll på
arbeidet med forebygging og korrupsjonsbekjempelse i Sykehusinnkjøp. Administrerende direktør
skal følge det opp med de rapporteringspunktene som er beskrevet i programmet og se til at
risikoanalyser blir gjort og fulgt opp i alle divisjoner. Et godt implementert antikorrupsjonsprogram vil
gi Sykehusinnkjøps ledelse og styre en trygghet for at organisasjonen har en god forusetning for å
unngå misligheter og konrrupsjon og også følge opp regjeringens forventninger statlig eide
virksomheter om ha god kontroll på dette.
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