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1.

Hva saken gjelder

De regionale helseforetakene fikk i foretaksmøte 7. januar 2015 i oppdrag å etablere et felles eid
helseforetak for samordning av innkjøp innen 1. januar 2016 der regionale ressurser og enheter
skulle innlemmes innen 31. desember 2016. Det er levert på første del av oppdraget ved at
Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17.12.2015, ref styresak 073-2015. Denne saken er en orientering
om status knyttet til oppdragets andre del, overføring av regionale ressurser til Sykehusinnkjøp
HF.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

I tråd med foretaksmøtets vedtak og styresak 073-2015, pågår arbeidet med å overdra de
regionale innkjøpsressursene i Sykehuspartner HF til Sykehusinnkjøp HF. Overføringen av
oppgaver og ressurser er planlagt å skje med virkning fra 01.12.2016.
I forbindelse med overføringen av oppgaver og ressurser fra Sykehuspartner HF er det foretatt
en gjennomgang av virksomheten og oppgavene som ligger til Sykehuspartner HF, innkjøp og
logistikk, for å påse at de oppgaver og ressurser som overføres passer inn i det oppdraget
Sykehusinnkjøp HF skal ha som nasjonal innkjøpsforetak.
Gjennomgangen har vist at enkelte oppgaver som utføres i Sykehuspartner HF, innkjøp og
logistikk, utelukkende er av interesse for Helse Sør-Øst og dermed nødvendige å holde tilbake i
Helse Sør-Øst / Sykehuspartner HF for å sikre regionens interesser fremover. Dette gjelder
Forsyningssenteret som er en regional forsyningsløsning som kun finnes i foretaksgruppen Helse
Sør-Øst. Det er lagt konkrete planer for videreutvikling og effektivisering av forsyningsløsningen.
Gjennomføringen vil skje i nært samarbeid med helseforetakene i Helse Sør-Øst. Videre tilsier
beslutningen om ekstern partner i sak 069/2016, at det er nødvendig å holde tilbake tilstrekkelige
ressurser knyttet til avtaleforvaltning. Dette for å sikre en forsvarlig og nødvendig oppfølging av
avtalen med ekstern partner, samt andre strategisk viktige regionale IKT-avtaler.
Kjøp av helsetjenester er et område der Helse Sør-Øst har valgt å organisere seg noe annerledes
enn de øvrige regioner. I de øvrige regioner er dette oppgaver som i stor grad har tilligget det
regionale helseforetaket og ikke de ordinære innkjøpsmiljøene. I Helse Sør-Østhar man valgt en
tilnærming der det overordnede ansvaret for anskaffelsene og avtaleforvaltningen ivaretas av
Helse Sør-Øst RHF, mens merkantile og juridiske ressursene i Sykehuspartner HF har blitt brukt
i anskaffelsene. Sett i forhold til anskaffelsenes betydning for oppfyllelse av det samlede «sørge
for"-ansvaret, at Sykehusinnkjøp HF får et utpreget nasjonalt fokus og organiseringen i de øvrige
regioner, har administrerende direktør kommet til at den beste løsningen er å gjennomføre
anskaffelsene og avtaleforvaltningen internt i Helse Sør-Øst RHF. Ressurser knyttet til disse
oppgavene vil således ikke overføres til Sykehusinnkjøp HF. Dette er en løsning som samsvarer
blant annet med Helse-Vest RHF sin tilnærming. Det vil bli inngått en avtale med
Sykehusinnkjøp HF for å sikre nødvending kapasitet og kompetanse i en overgangsperiode slik at
de pågående og kommende anskaffelsene kan gjennomføres som planlagt.
Sykehusinnkjøp vil i 2017 være organisert i divisjoner tilsvarende overførte ressurser og oppgaver
fra de respektive regioner. Dette sikrer eksisterende kapasitet og kompetanse på levering av
innkjøpstjenester til helseforetakene i den enkelte region.
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Det er igangsatt et regionalt prosjekt hvor man ser på funksjonsdeling mellom det regionale
helseforetaket, det enkelte helseforetak i regionen og Sykehusinnkjøp HF. Det er i den
forbindelse gjort en kartlegging av anskaffelsesressurser i alle helseforetak og det er startet lokale
prosjekter i alle helseforetak for å forberede for en eventuell virksomhetsoverføring av
medarbeidere. Den 31.12.2016 skal det være klar en oversikt over hvilke medarbeidere dette vil
omfatte. Grunnlaget for denne oversikten vil være kartlegging av anskaffelsesressursene sett opp
mot en fremtidig funksjonsdeling mellom det regionale helseforetaket, det enkelte helseforetak og
Sykehusinnkjøp HF. Alle oppgaver og roller som overføres Sykehusinnkjøp HF skal følges opp
med overføring av ressurser fra de aktuelle helseforetakene. Virksomhetsoverføringene vil kunne
skje tidlig 2017.

3.

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør er tilfreds med gjennomgangen som er foretatt av oppgaver og
ressurser i Sykehuspartner HF, innkjøp og logistikk. Det er viktig å påse at de oppgaver og
ressurser som overføres til Sykehusinnkjøp HF passer inn i det oppdraget som Sykehusinnkjøp
HF skal ha som nasjonalt foretak. I den forbindelse skal det påpekes at det kun er Helse Sør-Øst
som har en regional forsyningsløsning, og det anses derfor ikke hensiktsmessig at oppgaver og
ressurser knyttet til denne løsningen ikke overføres til Sykehusinnkjøp HF. Oppgavene har klare
synergier med forvaltningen av den regionale ERP-løsningen, slik at dette også taler for at
oppgaver og ressurser holdes igjen i regionen.
Videre ser administrerende direktør det som nødvendig å holde tilbake tilstrekkelige ressurser i
Sykehuspartner HF knyttet til IKT-avtaleforvaltning for å sikre en forsvarlig og nødvendig
oppfølging av avtalen med ekstern partner og andre strategisk viktige IKT-avtaler.
Administrerende direktør vil påpeke at kjøp av helsetjenester er et strategisk viktig område og
virkemiddel som er knyttet nært til det regionale «sørge for»-ansvaret. I tråd med andre regioners
strategi vil oppgaver og ressurser knyttet til kjøp av eksterne helsetjenester holdes igjen i
regionen.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar redegjørelsen om status i arbeidet med overføring
av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF til orientering.

Trykte vedlegg:
• Ingen

Utrykte vedlegg:
• Ingen
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