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FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret i Helse Vest RHF tek orienteringa om utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest til 
orientering, og ber om at Sykehusinnkjøp divisjon Vest held fram med tett oppfølging og 
leveranse mot føretaka i Helse Vest.   
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Oppsummering  
Styret i Helse Vest RHF blei i styremøte 03.10.2017 førelagt statusrapportering på overordna 
handlingsplan for internrevisjon frå Helse Vest Innkjøp HF (Sak 112/16). Det går fram av denne saka at 
ein var komen godt i gang med å lukke dei avvika som var peika på.    
I same styremøte blei styret i Helse Vest RHF i Sak 113/16 også orientert om status  for etablering av 
Sykehusinnkjøp HF.   
  
Som følgje av denne verksemdsoverdraginga har Sykehusinnkjøp divisjon vest i 2017, samstundes med 
tette leveransar av innkjøpstenester til føretaka i Helse Vest, også arbeid med å følgje opp avvika i 
internrevisjonsrapporten, samt  starta arbeidet saman med dei andre divisjonane i Sykehusinnkjøp HF 
med å gjere Sykehusinnkjøp HF til eit samla selskap.  
 
  
 
Statusrapporten (vedlagt) synar at Sykehusinnkjøp divisjon vest etter verksemdroverdraginga har klart 
å fortsette det systematiske arbeidet som var sett i gang i Helse Vest Innkjøp med å vidareutvikle 
kategoristyring, vidareutvikle samhandling med føretaka i Helse Vest og vidareutvikle og følgje opp nye 
arbeidsprosessar. Sykehusinnkjøp divisjon vest har evna ein god drift gjennom i hovudtrekk å følgje 
innkjøpsplan for 2017, og er nær å ha lukka alle avvika frå internrevisjonsrapporten.  

Fakta  
Styret i Helse Vest RHF blei i styremøte 03.10.2017  førelagd statusrapportering på overordna 
handlingsplan for internrevisjon frå Helse Vest Innkjøp HF (Sak 112/16), og det kjem fram av denne 
saka at ein var komen godt i gang med å lukke dei avvika som internrevisjonen peika på. I vedtaket i 
denne saka blei Helse Vest Innkjøp bedne om å fortsette å følgje denne handlingsplanen tett opp.  I same 
styremøte blei styret i Helse Vest RHF i Sak 113/16 også orientert om status  for etablering av 
Sykehusinnkjøp HF. I styremøte 01.11.2017 (Sak 121/16) vedtok styret i Helse Vest RHF å 
verksemdsoverdra alle tilsette i Helse Vest Innkjøp HF til Sykehusinnkjøp HF per 1. desember 2016. 
Verksemdsoverdraginga fant stad i høve til plan på denne datoen.  
 
Som ein klar premiss for verksemdsoverdraginga, låg det at all aktivitet i dåverande Helse Vest Innkjøp 
HF, skulle leverast frå organisasjonseininga divisjon vest i Sykehusinnkjøp HF. Implisitt i dette ligg det 
at det no er Sykehusinnkjøp divisjon vest som har ansvar for å følgje opp overordna handlingsplan for 
internrevisjon på innkjøpsområdet.  
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Sykehusinnkjøp divisjon vest har på grunnlag av dette framleis Helse Vest Innkjøp sitt sterke fokus på å 
arbeide systematisk med å lukke avvika som det er peika på i internrevisjonsrapporten. Aktivitetane 
knytt til dette er framleis innarbeid både i handlingsplanar for den einskilde avdelinga i Sykehusinnkjøp 
divisjon vest (avdelingsorganiseringa i Sykehusinnkjøp divisjon vest er uendra i høve til organiseringa 
som var i Helse Vest Innkjøp) og i divisjonen sin risikostyring. Sykehusinnkjøp divisjon vest har 
rapportert jamleg på den overordna handlingsplanen til Strategisk innkjøpsforum gjennom 2017. 
 
Samstundes med tette leveransar til føretaka i Helse Vest har Sykehusinnkjøp divisjon vest i 2017 også 
starta arbeidet saman med dei andre divisjonane i Sykehusinnkjøp HF med å gjere Sykehusinnkjøp HF 
til eit samla selskap. Målet er at Sykehusinnkjøp HF, som Helse Vest eig ¼ av, framover skal bli  den 
strategiske og operative samarbeidspartnaren for spesialisthelsetenesta som er målsett for føretaket.   
 
Sett i lys av forholda nemnd over er det naturleg denne gongen å ikkje avgrense rapporteringa til styret i 
Helse Vest RHF til berre å omhandle status på lukking av avvik i høve til internrevisjonsrapporten, men 
også gje styret ei overordna orientering om utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest dette første 
driftsåret etter verksemdsoverdraginga.  

Kommentarar  
Status på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest, og konkret status i høve til lukking av avvika i 
internrevisjonsrapporten går fram av vedlegget til saka. 
 
Rapporten syner at Sykehusinnkjøp divisjon vest, parallelt med god drift, har evna å vidareutvikle 
organisasjonen ved å fokusere på kontinuerleg forbetring av arbeidsprosessar og starte arbeidet med 
kategorianalyse. 
Rapporten synar også at Sykehusinnkjøp divisjon vest i store trekk har evna å følgje opp innkjøpsplanen 
for 2017. Overordna leverer Sykehusinnkjøp divisjon Vest i samsvar med innkjøpsplan, med unntak av 
dei avvika som er avklarte med føretaka. 
Avtaleforvaltning og forvaltning av oversikt på avtaleporteføljen blir opplevd å vere god.  
 
Rapporten synar og at Sykehusinnkjøp divisjon vest har evna å fortsette å jobbe systematisk med 
lukking av avvika i den overordna handlingsplanen for internrevisjonsrapporten. Det blir rapportert 
grønt på internrevisjonen sine tilrådingar med unntak av tilråding 1 «unngå ulovleg prolongerte 
avtalar» (lysegrøn)  og tilråding  2 «Legge vekt på at ny systemløysing (LIBRA) skal gi tilgjengelig og 
kvalitativt god styringsinformasjon om innkjøpspraksisen i føretaksgruppa, samtidig som det utvikles 
gode analyser også før nytt system er på plass» (gul) Overordna kan ein difor sei at tilrådingane frå 
internrevisjonen er følgd opp og lukka så langt det lar seg gjere på det noverande tidspunkt.  

Konklusjon  
Statusrapporten (vedlegg) synar at Sykehusinnkjøp divisjon vest etter verksemdroverdraginga har evna 
å fortsette det systematiske arbeidet som var sett i gang i Helse Vest Innkjøp med å vidareutvikle 
kategoristyring, vidareutvikle samhandling med føretaka i Helse vest og vidareutvikle og følgje opp nye 
arbeidsprosessar. Utviklinga har vore koordinert opp mot utviklinga av Sykehusinnkjøp mot å bli eit 
selskap.  Samstundes har Sykehusinnkjøp divisjon vest i hovudtrekk evna å følgje innkjøpsplanen for  
2017, og er nær ved å ha lukka alle avvika frå internrevisjonsrapporten.  
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Vedlegg: 
Statusrapport på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest per september 2017 
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