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Bakgrunn 

Dette notatet gjer greie for nokre viktige føresetnader som er gjort i samband med utrekning 
av gevinstar ved nasjonalt- og regionalt innkjøpsamarbeid.   

Helseføretaka har rapportert inn tall der dette har vært mogeleg.  Ein vil sjå av tabellane, at for 
nokre innkjøpsområde har einskilde helseføretak ikkje makta å rekne ut årleg forbruk. 

Generelt kan ein seie at det er potensialet for gevinstar som er rekna ut.  Kva den verkelege 
gevinsten blir, er avhengig av kor lojalt dei nye innkjøpsavtalene blir nytta av helseføretaka.   

For nokre av innkjøpsområde er det vanskeleg å peike på ein før- og ein nå-pris, dette gjeld 
særleg elektrisk kraft, som blir kjøpt på kraftbørsen.  Det vil og være skilnad på metode for 
utrekning av gevinst for varegrupper som har repeterande kjøp (eksempel hanskar) , og 
varegrupper som til dømes IT-system, kor ein har ein initiell kostnad år 1, med tilhøyrande 
vedlikehaldskostnader fordelt over nokre år.  

I den grad det er uvisse knytt til utrekningane, har ein lagt seg på eit konservativt (forsiktig) 
anslag. 

Nokre av innkjøpsområde krev særskilde kommentarar : 

Elektrisk kraft 

Ein har her samanlikna gjennomsnittlege prisar på Noor-pol børsen, med dei prisane 
helseføretaka har betalt i 2004.   

Forsikring 

Det er ein føresetnad at helseføretaka, grunna regelverket for offentlege innkjøp, måtte ut i 
marknaden for å kjøpe ny forsikringsdekning.  Gevinsten er knytt til at ein ved fellesinnkjøp 
fekk inn ein internasjonal aktør (AIG/CHESS/ACE) som gav særs gode vilkår på 
eigedomsforsikring samanlikna med det tilbodet beste norske selskap gav.  Den internasjonale 
aktøren hadde truleg ikkje gjeve tilbod om helseføretaka hadde gått i marknaden åleine.  Ein 
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annan del av gevinsten er knytt til at Helse Vest får utbetalt provisjonen forsikringsmeglaren 
mottek frå forsikringsselskapa (returprovisjon). 

Pasientadministrativt system/elektronisk journal 

Gevinsten er rekna ut frå forskjellen mellom opprinneleg tilbod frå sannsynleg leverandør, og 
prisen ein har fått samla for føretaksgruppa gjennom ein forhandla prosedyre.  

Lab.produkter 

Innan laboratorieområdet er det mange anbod, og kontraktar.  Nokon produkt har ein hatt nye 
anbodstevlingar på, andre blir lyst ut i tevling over nyttår. For den delen ein nå har landa nye 
kontraktar, er det ikkje utrekna ferdig gevinst for det einskilde helseføretak. Gevinsten er 
derfor oppsett samla. 
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