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FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret i Helse Vest RHF tar statusrapport fra Sykehusinnkjøp divisjon vest per 31.08.2019 til 
orientering. 
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Oppsummering  
Styret i Helse Vest RHF ble i styremøte 03.10.2016 forelagt statusrapportering på overordna 

handlingsplan for internrevisjon fra Helse Vest Innkjøp HF (Sak 112/16), og det kom fram av denne 

saka at en var kommet godt i gang med å lukke de avvika som internrevisjonen pekte på. I vedtaket i 

denne saka ble det understreka at Helse Vest Innkjøp måtte fortsette dette arbeidet. 

I samme styremøte ble styret i Helse Vest RHF i (Sak 113/16) også orientert om status for etablering av 

Sykehusinnkjøp HF, og i styremøte 01.11.2016 (Sak 121/16) vedtok styret i Helse Vest RHF å 

virksomhetsoverdra alle medarbeidere i Helse Vest Innkjøp HF til Sykehusinnkjøp HF per 1. desember 

2016. Virksomhetsoverdragelsen ble gjennomført som planlagt på denne datoen.  

  

Som følge av denne virksomhetsoverdragelsen har Sykehusinnkjøp divisjon vest i 2017også starta 

arbeidet sammen med de andre divisjonene i Sykehusinnkjøp HF med å gjøre Sykehusinnkjøp HF til et 

samla selskap.  

 

Sett i lys av forholdene som er nevnt over synes det naturlig denne gangen å ikke avgrense 

rapporteringa til styret i Helse Vest RHF til bare å omhandle status på lukking av avvik i forhold til 

internrevisjonsrapporten, men og å gi styret en overordna orientering om utvikling og drift i 

Sykehusinnkjøp divisjon vest dette første driftsåret etter virksomhetsoverdragelsen.  

 

Statusrapporten (Vedlegg 1) viser at Sykehusinnkjøp divisjon vest etter virksomhetsoverdragelsen har 

klart å fortsette det systematiske arbeidet som var satt i gang i Helse Vest Innkjøp med å videreutvikle 

kategoristyring, videreutvikle samhandling med foretaka i Helse Vest og videreutvikle og følge opp nye 

arbeidsprosesser. 

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 et sett 

anbefalinger som Helse Vest Innkjøp/ Sykehusinnkjøp divisjon vest har fulgt opp siden etableringa. I 

styremøte i Helse Vest RHF den 10.11.2017 (Sak 114/17) blei det konkludert med at anbefalingene fra 

internrevisjonen var fulgt opp og lukka så langt som mulig på dette tidspunktet, og at Sykehusinnkjøp 

divisjon vest derfor for framtida ikke skulle rapportere særskilt på disse forslaga til forbedringer fra 

internrevisjonen. Styret ytra likevel ønske om å få jevnlig rapport på status for drift og utvikling av 

Sykehusinnkjøp divisjon vest. 

 

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

virksomhetsutvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest.  

Kommentarer  
Vedlegg 1 gir status på utvikling og drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest etter 2018. 

 

Rapporten viser at Sykehusinnkjøp divisjon vest i store trekk evner å følge opp Innkjøpsplan 2018 og 

sikre en tilfredsstillende avtaleforvaltning. Dette viser en blant anna gjennom uthenting av gevinster på 

6 % på avslutta anskaffelser så langt i 2018 (inkludert gevinst på avtaleforvaltning).  

 

Økonomisk er drifta av selskapet i samsvar med budsjett.  
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Konklusjon  
Statusrapporten (Vedlegg 1) viser at Sykehusinnkjøp divisjon vest evner å fortsette det systematiske 

arbeidet som var satt i gang i Helse Vest Innkjøp med å videreutvikle kategoristyring, videreutvikle 

samhandling med foretaka i Helse Vest og videreutvikle og følge opp nye arbeidsprosesser.  Samtidig 

klarer Sykehusinnkjøp divisjon vest i hovedtrekk å følge Innkjøpsplan 2018.  

 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1 – Statusrapport fra Sykehusinnkjøp divisjon vest per august 2018 
 
 


