
 

 
 

STYRESAK  
  
 

GÅR TIL: Styremedlemmer   

FØRETAK: Helse Vest RHF  

DATO: 04.06.2018  

SAKSHANDSAMAR: Jannicke Daae Tønjum, Divisjonsdirektør Sykehusinnkjøp HF   

SAKA GJELD:  Statusrapportering på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp  

  divisjon vest  

 

ARKIVSAK: 2016/3338  

STYRESAK: 075/17  

  
STYREMØTE: 19.06.2018  
 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret i Helse Vest RHF tek  orienteringa om utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest til 
vitande.   
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Oppsummering  
Styret i Helse Vest RHF blei i styremøte 10.11.2017 førelagd statusrapportering frå Helse Vest 

Innkjøp HF (Sak 114/17 Statusrapportering på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon 

vest), og det kjem fram av denne saka at ein var komen godt i gang med å lukke dei avvika som 

internrevisor peika på. Av vedtak i denne saka blei Helse Vest Innkjøp bedne om å fortsette å 

følgje denne handlingsplanen tett opp.   

 

Statusrapporten (Vedlegg 1) synar at Sykehusinnkjøp divisjon vest etter 

verksemdroverdraginga har klart å fortsette det systematisk arbeidet som var sett i gang i 

Helse Vest Innkjøp med å vidareutvikle kategoristyring, vidareutvikle samhandling med 

føretaka i Helse Vest og vidareutvikle og følje opp nye arbeidsprosessar. Samstundes som 

Sykehusinnkjøp divisjon vest har evna ein god drift, er selskapet og nær å ha lukka alle avvika 

frå internrevisjonsrapporten.  

Fakta  
Det ble i 2015, like før etableringa av Helse Vest Innkjøp HF som nå er blitt Sykehusinnkjøp 

divisjon vest, gjennomført en internrevisjon på innkjøpsområdet. Internrevisjonsrapporten 

hadde eit sett tilrådingar som Helse Vest Innkjøp/ Sykehusinnkjøp divisjon vest har følgd opp 

sidan etableringa. I styremøte i Helse Vest RHF 10.11.2017 (Sak 114/17) blei det konkludert 

med at tilrådingane frå internrevisjonen var følgd opp og lukka så langt som mogeleg på dette 

tidspunkt, og at Sykehusinnkjøp divisjon vest difor for framtida ikkje skulle rapportere 

særskild på desse parametrane. Styret ytra likevel ønske om å få jamleg rapport på status for 

drift og utvikling av Sykehusinnkjøp divisjon vest. 

 

Sykehusinnkjøp divisjon vest legg med bakgrunn i dette fram ein statusrapport (Vedlegg 1) for 

verksemdsutvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest.  

Kommentarar  
Styret i Helse Vest RHF blei i styremøte 10.11.2017 førelagd statusrapportering frå Helse Vest 

Innkjøp HF (Sak 114/17 Statusrapportering på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon 

vest), og det kjem fram av denne saka at ein var komen godt i gang med å lukke dei avvika som 

internrevisor peika på. Av vedtak i denne saka blei Helse Vest Innkjøp bedne om å fortsette å 

følgje denne handlingsplanen tett opp.   

 

På same styremøte blei styret i Helse Vest RHF i Sak 113/16 også orientert om status  for 

etablering av Sykehusinnkjøp HF, og 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, med den 

premiss at all aktivitet i dåverande Helse Vest Innkjøp HF, uendra i høve til ansvar og mynde, 

skulle leverast frå organisasjonseininga divisjon vest i Sykehusinnkjøp HF .  
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Som følje av denne verksemdsoverdraginga har Sykehusinnkjøp divisjon vest i 2017, arbeidd 

med å følgje opp avvika i internrevisjonsrapporten.  

 

Sett i lys av forholda nemnd over synes 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 og å gje styret ein overordna orientering om utvikling og drift 

i Sykehusinnkjøp divisjon vest dette første driftsåret etter verksemdsoverdraginga. 

 

Vedlegg 1 i gjer status på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest etter i 2018, og syner  

at Sykehusinnkjøp divisjon vest, parallelt med god drift, evnar å vidareutvikle organisasjonen 

ved å fokusere kontinuerleg forbetring av arbeidsprosessane som blei etablert i Helse Vest 

Innkjøp og i tillegg starte arbeidet med kategorianalyse og betra kommunikasjon med føretaka. 

 

Rapporten synes også at Sykehusinnkjøp divisjon vest i store trekk evnar å følje opp 

Innkjøpsplan 2018 og sikre ein tilfredstillande avtaleforvaltning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Statusrapport på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest per april 2018 
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