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Styresak 035-2018   Helse Nord anskaffelsesstrategi 2018-2021 

Innstilling til vedtak 

 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021 til orientering. 

 

 

Bakgrunn 
Anskaffelsesstrategi for Helse Nord for perioden 2018-2021 ble vedtatt i styret i Helse Nord 
RHF 21.3.18. Dokumentet er utarbeidet i samarbeid med innkjøpsfunksjonen i regionens 
helseforetak. Det vises til vedleggene 1-3. Formålet med saken er at styret i Helse Nord IKT HF 
skal gjøre seg kjent med innholdet i strategidokumentet, og å gi innspill til videre arbeid. 
 

Beslutningsunderlag 
Helse Nord Anskaffelsesplan 2018-2021 er behandlet i styret i Helse Nord RHF 21. mars 2018. 
Protokollen lyder: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner anskaffelsesstrategi 2018-2021 for Helse Nord, og ber 
adm. direktør om å sørge for at helseforetakenes samfunnsansvar og ILOs ulike 
kjernekonvensjoner om grunnleggende menneskerettigheter implementeres i 
strategidokumentet. 
 
2. Styret ber adm. direktør redegjøre for fremdriften i arbeidet med strategien i 
tertialrapportene fremover. 
 
Målet er at regionens samlede anskaffelseskostnader skal reduseres med ca 10% innen 
utgangen av 2021, tilsvarende en takt på ca 400 mill. kr/år. I samarbeid med helseforetakene 
er det definert fem fokusområder for videre arbeid: 
 

• Samhandling internt i foretaksgruppen 
• Samhandling med eksterne aktører, herunder Sykehusinnkjøp HF 
• Samordning av behov 
• Optimal utnyttelse av felles teknologi 
• Strategi for samfunnsansvar 
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Videre arbeid 
 
For å nå målsetningene kreves det økt fokus fra hele foretaksgruppen. Det blir nødvendig med 
gode og samordnede lokale tiltaksplaner, tilstrekkelig kompetanse og god samhandling med 
fagmiljøene, samt tett oppfølging. Realisering av strategien vil bli organisert som et regionalt 
prosjekt som følges opp i det regionale porteføljestyret. Prosjektdirektiv med nærmere 
beskrivelse av konkrete handlingsplaner, milepæler og organisering ferdigstilles innen 31. mai 
2018.  
 
Lokale handlingsplaner skal utarbeides innen 1. juli 2018. 

 

Medvirkning 
 
Helse Nord Anskaffelsesplan 2018-2021 er drøftet med konserntillitsvalgte 20. mars 2018. 
Protokollen lyder: 
 
1. Partene er enige om innholdet i strategidokumentet for Anskaffelsesstrategi 2018-2021 
med de innspill som kom frem under behandling av saken (herunder ivaretakelse av HFenes 
samfunnsansvar og ILOs ulike kjernekonvensjoner om grunnleggende menneskerettigheter). 
 
2. Partene ber om at prosjektdirektiv for prosjektet som skal realisere anskaffelsesstrategien 
i Helse Nord 2018-2021, legges frem til drøfting, tentativt i mai 2018. 

 

Adm. direktørs vurdering 
 
HN IKT vil delta i den regionale prosjektgruppen for å bidra til de ønskede 
kostnadsreduksjoner i tråd med strategien. Det er vår vurdering at i prosjekter av slikt omfang 
og med så ambisiøse mål, er det viktig å dedikere tilstrekkelig med ressurser. Ekstern bistand 
bør derfor vurderes for å sikre god gjennomføringsevne da deltakerne i prosjektgruppen i stor 
grad er bundet opp i daglig drift. 

 

Tromsø, 23. mai 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 
Vedlegg  
 
1. Styresak 19-2014 Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021 
2. Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021 
3. Anskaffelsesstrategi presentasjon 
4. Premisser for anskaffelsesstrategi 2018-2021 
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