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Bakgrunn 
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2004 har Stortinget vedtatt å innføre 
anbud på såkalte ”gråsonepreparater” fra 1. juli 2004 for å få presset ned prisene på slike 
medikamenter. ”Gråsonepreparater” foreskrives første gang i sykehus, men behandlingen 
fortsetter etter at pasienten er utskrevet. Fastlegen foreskriver disse preparatene til pasienten på 
blå resept og kjøpes inn fra ordinære apotek, men til en høyere pris enn det sykehusene har 
fremforhandlet gjennom sine LIS-avtaler.  
 
Rikstrygdeverket (”RTV”) skal forvalte ordningen og det er forutsatt i statsbudsjettet at LIS 
skal benyttes ved anbudsinnhentingen. Helseregionene forutsetter at dette skjer uten negative 
økonomiske effekter for foretakene. Dette innebærer at RTV etter avtale skal dekke alle 
merkostnader forbundet med at LIS skal administrere anbudsinnhentingen på 
”gråsonepreparatene”. I tillegg har RHFene lagt til grunn at eventuelle negative effekter på 
oppnådde rabatter for tilsvarende anbud for helseforetakene, må kompenseres fullt ut. Dette vil 
bli ivaretatt i avtalen som nå vil bli inngått mellom Sykehusapotekene ANS ved LIS og RTV. 
 
LIS er et samarbeid mellom de fem regionale helseforetakene. Formålet med samarbeidet er å 
innhente felles anbud på legemidler til bruk i sykehusene, for dermed å redusere 
innkjøpskostnadene på legemidler.  
 
LIS-samarbeidet er regulert i avtale av 9. februar 2004 (”Samarbeidsavtalen”) mellom de 
regionale helseforetakene og Sykehusapotekene ANS (”Sykehusapotekene”), som eies av 
Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. LIS er administrativt organisert som en del av 
Sykehusapotekene, som på sin side forplikter seg til å stille til rådighet de nødvendige 
administrative og personalmessige ressurser for å sikre gjennomføringen av samarbeidet. 
 
Det er etablert et eget LIS-styre hvor hver av de deltagende regionale helseforetakene 
oppnevner ett medlem. Styret har myndighet til å treffe beslutninger i alle forhold som vedrører 
LIS. LIS har en egen administrasjon som utfører de arbeidsoppgaver som følger av LIS-styrets 
beslutninger.  
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Aktuelt 
I forbindelse med forberedelsene for å iverksette ordningen med anbud på gråsonepreparater 
har det vært reist spørsmål om RTV kan benytte seg av tjenestene fra LIS uten å innhente  
anbud i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Helsedepartementet og RHFene har 
foretatt en juridisk vurdering av dette. For å sikre at organiseringen av helseregionenes 
sykehusapotek- og LIS-virksomhet ikke kommer i konflikt med konkurranseregler eller 
forskrift om offentlige anskaffelser, har en kommet til at Helsedepartementet kan tildele LIS 
enerett til å innhente anbud på de aktuelle legemidler. Tilsvarende bør styrene i de regionale 
helseforetakene vedta å tildele Sykehusapotekene ANS enerett til å administrere LIS.  
 
Lov om offentlige anskaffelser1 med tilhørende forskrift setter de juridiske rammene for 
innkjøpsarbeidet i helseforetakene.  Lovens hovedformål er å sikre effektiv bruk av det 
offentliges midler. Tanken er at en forretningsmessig tilnærming og likebehandling av 
leverandører vil bidra til høyere verdiskapning i samfunnet.  Forskriften om offentlige 
anskaffelser2 gir nærmere regler om hvordan konkurransen om offentlige vare-, tjeneste og 
bygg/anleggskontrakter skal gjennomføres. 
 
Regelverket for offentlige anskaffelser omfatter i utgangspunktet alle gjensidig bebyrdende 
avtaler om anskaffelse av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider som inngås av en 
offentlig oppdragsgiver.3   
 
Forskriftens § 1-3 (2) angir unntakstilfeller, hvor forskriftens likevel ikke kommer til 
anvendelse. I et av unntakstilfellene (bokstav h) som er betegnet som enerett, åpnes det for å 
unnta fra forskriftens anvendelse og dermed kravet til utlyst konkurranse ”tjenester som tildeles 
et organ som selv er en offentlig oppdragsgiver med hjemmel i en enerett organet har i henhold 
til en kunngjort lov, forskrift eller administrativt vedtak, forutsatt at bestemmelsene er forenlige 
med EØS-avtalen”. 
 
Dette innebærer at dersom styret i Helse Vest RHF ved styrevedtak tildeler Sykehusapotekene 
ANS, som selv er en offentlig oppdragsiver, en enerett til å administrere LIS, vil oppgaver 
utført innen dette tjenesteområdet kunne leveres av Sykehusapotekene ANS uten forutgående 
konkurranse. Det understrekes at det er et vilkår at vedtaket som tildeler eneretten kunngjøres. 
 
 

Forslag til vedtak: 
1. Helse Vest RHF gir med dette Sykehusapotekene ANS enerett til å administrere 

Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) mellom de regionale helseforetakene, slik dette 
samarbeidet er nedfelt i samarbeidsavtale mellom de regionale helseforetakene og 
Sykehusapotekene ANS. Tildelingen er midlertidig, og vil bli vurdert om to år.  

2. Helse Vest RHF forutsetter at alle kostnader forbundet med at LIS skal innhente anbud på 
”gråsonepreparater” for Rikstrygdeverket blir kompensert. Det samme gjelder eventuelle 
negative effekter på oppnådde rabatter for tilsvarende anbud for helseforetakene. 

 
 
Utrykt vedlegg: 
 Samarbeidsavtale mellom de regionale helseforetakene og Sykehusapotekene ANS, datert 

9. februar 2004. 
                                                 
1 Lov av 16. juli 1999 nr. 69 
2 Fastsatt ved kgl. resolusjon 15. juni 2001 
3 jf. forskrift om offentlige anskaffelser §§ 1-3 og 1-4 bokstav a. 
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