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1. Bakgrunn 
Som en del av strategiprosessen, ble det på forsommeren 2002 opprettet en arbeidsgruppe som skulle 
se på innkjøpsområdet i Helse Vest.  Arbeidet var en del av prosjektet ”Administrative 
støttefunksjoner”, og arbeidsgruppen la fram sin rapport medio september.  Rapporten ble i løpet av 
høsten behandlet i prosjektgruppen for ”administrative støttefunksjoner” og i styringsgruppen for 
strategiprosessen. 
 
Arbeidsgruppen var delt i synet på hvordan styringsgruppen i den foreslåtte modellen skulle ledes.   
Grunnet tidspress lyktes det ikke gruppen å komme fram til en endelig konklusjon på dette punktet.  
 
Denne saken omhandler forslag til organisering av innkjøpsfunksjonen i Helse Vest, og er i det 
vesentlige basert på arbeidsgruppens anbefalinger.  Saken tar videre sikte på å klargjøre Helse Vest 
RHF sin rolle i det fremtidige innkjøpsarbeidet i foretaksgruppen, ved at styringsgruppen i modellen 
foreslås ledet av Helse Vest RHF. 
 
2. Kommentarer 
Sykehusene innen Helse Vest foretar årlige innkjøp av varer og tjenester for ca 2,3 mrd. kroner.  
Samlet er foretaksgruppen en betydelig markedsaktør.   
 
Samordning av innkjøpsaktiviteter er allerede kommet godt i gang.  Gjennom 2002 og i overgangen til 
inneværende år, er det fremforhandlet flere store innkjøpskontrakter gjeldende for hele 
foretaksgruppen.   
 
På tross av foreløpig god fremdrift og gode resultater for samordning av innkjøps-prosessene, må det 
slås fast at arbeidet er kommet i en fase hvor det lider under mangel på formelle vedtak som legger 
rammer for organisering og utførelse av oppgavene som skal løses.  Skal prosesser som medfører 
konsernfelles anskaffelser ha den nødvendige legitimitet i hele organisasjonen, må en av 
forutsetningene være at organisering av arbeidet er vedtatt og forankret i ledelse og styrer.  
 
Arbeidsgruppen for innkjøp vurderte flere mulige måter å organisere innkjøpsarbeidet på.  Etter god 
og grundig drøfting i gruppen kom denne frem til at en funksjons/team-modell for arbeidet trolig ville 
være det beste for foretaksgruppen. 
 
 
 
 
 

1 



 

 
3. Modell for organisering 
 

  
Styringsgruppe 

Logistikk/Innkjøp 

Funksjonsteam 
Kirurgi 

Funksjonsteam 
Lab. 

Funksjonsteam
Strøm/energi 

Funksjonsteam 
xxx 

Helse 
Førde

Helse
 Bergen

Helse
 Fonna

Helse
 Stavanger

Funksjon:…… 
Mandat:……… 
Eierskap:……… 
Innkjøpsledelse: 
Fagråd:………  

Funksjon:…… 
Mandat:……… 
Eierskap:……… 
Innkjøpsledelse: 
Fagråd:……… 

Funksjon:…… 
Mandat:……… 
Eierskap:……… 
Innkjøpsledelse: 
Fagråd:……… 

Funksjon:…… 
Mandat:……… 
Eierskap:……… 
Innkjøpsledelse: 
Fagråd:……… 

 
 
Modellen er bygget rundt to sentrale organisatoriske begrep, nemlig styringsgruppe og funksjonsteam. 
 
 Styringsgruppen er tiltenkt følgende oppgaver : 
 Strategisk og rådgivende organ for helseforetakenes ledergrupper og ledergruppen i Helse 

Vest RHF innen hele anskaffelses/innkjøpsområdet. 
 Utvikle og implementere konsernfelles innkjøpsstrategier  
 Utarbeide felles resultatmål for innkjøpsområdet 
 Praktisk ansvars- og arbeidsfordeling for funksjonsteamene (opprette team, gi mandater mv).   
 Fungere som ”ankeinstans” ved uenighet i et funksjonsteam. 

 
Styringsgruppen er forutsatt å besitte tung innkjøpsfaglig kompetanse. Det enkelte helseforetak peker 
ut en representant og en vararepresentant til gruppen.  Det regionale foretaket skal være representert 
med to deltagere i styringsgruppen. 

 
Funksjonsteamene er tiltenkt følgende oppgaver : 
 Være helseregionens rådgivende ekspertise hva gjelder produktkvalitet og produktsortiment 

innenfor sitt område/sin funksjon. 
 Arbeide aktivt og systematisk for standardisering av produktspekteret innen sitt område. 
 Utarbeide spesifikke innkjøpsrutiner innen sitt område/sin funksjon. 
 Sørge for at det blir innhentet nødvendig underlagsmateriale/statistikk for 

konkurransegrunnlag. 
 Utarbeide konkurransegrunnlag og kontrakter innen sin funksjon. 
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Organisatoriske forhold for funksjonsteamene kan oppsummeres slik : 

 
 Funksjonsteamene har virkeområde på tvers av helseforetakene 
 Funksjonsteam opprettes og gis mandat av styringsgruppen 
 Funksjonsteamene ledes av senior innkjøpspersonell 
 Lokale brukerutvalg initieres opprettet av det enkelte funksjonsteam etter behov 

 
Et funksjonsteam består av opptil to fag-representanter fra hvert helseforetak, og ledes av en senior 
innkjøper (altså en fagperson på innkjøp).  Det foreslås at lederoppgaven for et funksjonsteam går på 
rundgang mellom foretakene etter en fastsatt syklus, og at funksjonsteamenes arbeid evalueres hvert 3. 
år. 
 
Funksjonsteamene rapporterer som team til styringsgruppen, mens det enkelte medlem i teamet 
har ansvar for å rapportere til eget foretak.    
 
Funksjonsteamene ledes som nevnt av en senior innkjøper.  Det betyr at en innkjøper fra for eksempel 
Helse Fonna kan lede et funksjonsteam for lab.utstyr.   Modellen forutsetter dermed at det 
innkjøpstekniske arbeidet i praksis blir håndtert fra Helse Fonna ettersom lederen av teamet i dette 
eksempelet er lokalisert der.  Kontraktsadministrasjon mv. vil dermed være praktisk knyttet til Helse 
Fonna. 
 
Etter arbeidsgruppens vurdering utfordrer funksjonsmodellen eksisterende måter å håndtere innkjøp 
på, både fra et medisinsk-faglig og et innkjøpsfaglig synspunkt.   I tillegg har den noen organisatoriske 
og styringsmessige utfordringer ved seg. 
 
Fra et klinisk synspunkt vil funksjonsmodellen utfordre eventuelle ulike terapitradisjoner og 
praktisering av ulike kliniske metoder som måtte være etablert både innad i et helseforetak, og/eller på 
tvers av helseforetakene.  Med denne modellen forventes det at medisinsk personale aksepterer de valg 
som blir gjort av funksjonsteamene.    Dette krever at funksjonsteamene blir satt sammen slik at 
de har stor grad av faglig legitimitet på tvers av helseforetakene. 

 
De styringsmessige utfordringene i modellen knytter seg i det vesentlige til rapporteringslinjene.  Å 
etablere funksjonsteam som skal gjøre bindende valg på tvers av foretakene kan i seg selv være 
utfordrende i forhold til den ordinære linjeledelsen og de styringsmekanismer som er etablert.    
Gjennom at hvert medlem i de to organisatoriske enhetene (styringsgruppe og funksjonsteam) skal 
rapportere til sine foretak i ordinær linje, mener arbeidsgruppen likevel at rapporteringsordningen vil 
kunne fungere.    

 
Hva som skal være prosedyre hvis et team ikke blir enige i forhold til en eller flere av de oppgavene de 
skal løse (kravspesifikasjon, leverandørvalg el.) , må  gjøres klargjøres.    Klare spilleregler må lages.  
Arbeidsgruppen peker i denne sammenheng på problemstillingen og anbefaler at disse forhold 
bearbeides videre hvis funksjonsmodellen velges som fremtidig modell for organisering. 
 
Det må etableres spilleregler for fordeling av gevinst ved bedret innkjøp.  I utgangspunktet må alle 
HF-ene ta del i bedret avtale, gjennom at det blir etablert felles lik pris for alle HF-ene.  Det kan tenkes 
unntak, og et av disse tilfellene er der et av våre HF får dyrere pris ved ny avtale i Helse Vest enn en 
har hatt før, men der deltakelsen er nødvendig for å få tilstrekkelig volum for den nye prisen.  (Det er 
da en forutsetning at den gamle avtalen kunne videreføres, og at de andre HF-ene ikke kan tiltre den 
gamle avtalen).  I et slikt tilfelle må gevinstdelingen foretas slik at ingen taper på ny avtale. 
 
Det må videre etableres felles etiske retningslinjer for innkjøpsarbeidet i Helse Vest. 
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4.  Styrker ved funksjonsmodellen 
Funksjonsmodellen vil etter arbeidsgruppens mening kunne ivareta følgende generelle 
innkjøpsforhold:  

 
 Samkjørte konsernfelles innkjøp gjennom funkjsonsteamene gir markedsmakt og trolig bedre 

priser og vilkår for øvrig. 
 Nærhet til produksjonslinjer og produksjonsmiljø gir samlet sett ”riktige” innkjøp  
 Brukermedvirkning og medbestemmelse 
 Avtalelojalitet mot valgte leverandører 
 Foretakene får en bestillerrolle – funksjonsteamene får en utførerrolle 
 Nært og tett samspill mellom fagekspertise og innkjøpsekspertise 
 Eierskap og deltagelse i innkjøpsprosesser 
 Samlet sett frigjort tid for helsepersonell fra innkjøpsarbeid til pasientbehandling  
 

I tillegg har modellen i seg positive elementer for selve innkjøpsfunksjonen.  Disse kan være : 
 
 Innkjøperne lærer mye om de materielle innsatsfaktorene i produksjonen innen hvert 

funksjonsområde. 
 Innkjøperne får en spisset kompetanse mot leverandørmarkedet innen det enkelte 

funkjsonsområde 
 God kunnskap om og kjennskap til utstyr og tjenester innen funksjonsområdet vil dyktiggjøre 

innkjøperen ift. formulering av gode kontrakter hvor typiske problemstillinger er godt 
regulert. 

 
Funksjonsmodellen er utprøvd i Helse Bergen med godt resultat.   Gjennom at funksjonsteamene gis 
ansvar for å utarbeide innkjøpsrutiner innen sine områder, sikres eierskap og lojalitet til inngåtte 
avtaler.  På den måten reduseres trolig alle typer avvik i innkjøpsprosessene.  Reduserte avvik 
medfører i sin tur lavere kostnader og bedre kvalitet.  

 
Arbeidsgruppen har lagt vekt på følgende faktorer i sin anbefaling: 

1. Funksjonsmodellen vil gi stor grad av nærhet til produksjonsmiljøene og derigjennom gode 
forhold for brukermedvirkning.  For de aller fleste produkter og varegrupper er dette av 
vesentlig betydning for at kjøpene skal bli riktige.  

2. Modellen sikrer kompetanse langs flere dimensjoner.  Kompetanse konsentreres rundt den 
enkelte funksjon på tvers av konsernet, og sikrer på den måten kvalitet og 
pris(markedskunnskap) knyttet til den spesifikke funksjon.  Kompetansen holdes likevel 
spredt på det enkelte foretak  ved at det fortsatt vil være innkjøpere geografisk plassert på 
disse.  

3. Ved at innkjøpene foretas funksjonsvis vil man etter hvert få gjennomgående avtaler i hele 
foretaksgruppen.  Dette gir to klare fordeler : 

a. Helse Vest opptrer som èn aktør i markedet på de aktuelle produkter.  Dette vil på 
mange områder gi bedre priser og avtalevilkår ellers. 

b. Med gjennomgående avtaler får man færre leverandører å forholde seg til, og arbeidet 
med standardisering av bl.a. artikkelregistere blir lettere 

4. Modellen vil etter gruppens vurdering kunne implementeres raskt. 
 
 

5. Ny klagenemnd for offentlige anskaffelser 

Undersøkelser om hvordan eksisterende håndhevelsessystem i Norge fungerer for offentlige 
anskaffelser har vist et stort behov for en alternativ tvisteløsningsmodell til ordinær 
domstolsbehandling. For å gi en raskere og rimeligere klagemulighet for leverandørene på et lavere 
konfliktnivå, besluttet derfor Stortinget gjennom innføring av ny § 7 a i lov om offentlige anskaffelser 
at det skulle opprettes en uavhengig klagenemnd for offentlige anskaffelser. 
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Opprettelsen av klagenemeden vil trolig medføre et generelt skjerpet fokus på korrekt opptreden fra 
oppdragsgivers side.  Dette understreker viktigheten av at alle typer anskaffelser helseforetakene 
gjør, må skje innenfor de rammer lovverket setter.   

 
6. Sluttkommentar 

 
Arbeidsgruppen for Innkjøp kom i sitt arbeid ikke fram til enighet i hvordan Helse Vest RHF sin rolle 
i den organiseringen som er modellert ovenfor skulle være. 
 
Prosjektgruppens anbefaling lyder slik :”Helse Vest RHF sin rolle i anbefalt modell for 
innkjøpsarbeidet må avklares”. 
 
Styringsgruppens innstilling pkt. 4 lyder : ”Innkjøpsfunksjonen organiseres etter funksjonsmodellen 
hvor RHF ivaretar en koordinerende rolle”. 
 
Det praktiske arbeidet med modellen i løpet av foregående høst og inneværende vinter, har vist at det 
er et helt klart behov for avklare det regionale helseforetakets rolle og mandat i innkjøpsarbeidet.   
 
For å kunne ivareta pådriver rollen, og samtidig ha den nødvendige overordnede styringen med 
innkjøpsarbeidet, foreslås det at en representant fra det regionale foretaket settes til å lede 
styringsgruppen.  
 
Det foreslås videre at eventuelle uenigheter i styringsgruppen så langt som mulig håndteres og 
avgjøres innen gruppen.  Oppnås det likevel ikke enighet, bringes saken til det regionale foretaket for 
endelig avklaring. Før endelig behandling i Helse Vest RHF skal saken forelegges adm.dir. i 
helseforetakene på direktørmøte. 
 
Å hente ut gevinster (målt både i kroner og kvalitet)  fra innkjøpsområdet, betinger at arbeidet med 
samordning og standardisering fortsatt fokuseres og gis nødvendig prioritet.    Gjennom rollen som 
leder av styringsgruppen vil det regionale foretaket skaffe seg det nødvendige fokus og være bedre i 
stand til å håndtere de strategiske og styringsmessige utfordringer innen innkjøpsområdet,  enn ved 
kun å ivareta en koordinerende rolle.  
 
Avtalene skal endelig underskrives av hvert helseforetak.  Det forutsetter da at det er gode 
samhandlingsrutiner mellom styringsgruppen/funksjonsteamene og linjeledelsen i hvert HF.  Dette vil 
og sikre bedre oppfølging av inngåtte avtaler. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Innkjøpsarbeidet i Helse Vest  organiseres etter funksjonsmodellen slik den er fremstilt i saken. 
 
2. Styringsgruppen ledes av en representant fra Helse Vest. 
 
3. Oppnås ikke enighet i styringsgruppen, avgjøres saken av Helse Vest RHF.  Før endelig avgjørelse 

skal saken forelegges adm.dir. HF. 
 
4. Det må utarbeides spilleregler for fordeling av gevinst. 
 
5. Det må utarbeides etiske retningslinjer for innkjøpsarbeidet. 
 
6. Avtalene skal endelig underskrives av hvert helseforetak. 
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