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1 Oppsummerte anbefalinger 
 
Prosjektgruppen i Prosjekt for organisering og produktområdeinndeling anbefaler å organisere 
innkjøpsfunksjonen i Helse Vest i 22 produktområder, kalt kategorier. Prosjektgruppen 
anbefaler at hver av kategoriene styres av et tverrfaglig kategoriteam, sammensatt av en 
kategorileder (som regel en innkjøpsrådgiver) og fagstrateger fra foretakene (som regel en fra 
hvert HF). Det er stor innholdsmessig forskjell på kategoriene, noe som fører til at det kan 
være forholdsvis store forskjeller på hvordan kategoriteamet er sammensatt.  
 
Prosjektgruppen leverer en delt innstilling når det gjelder grad av sentralisering i den nye 
innkjøpsfunksjonen.  

− 3 av 6 medlemmer anbefaler en sentralstyrt modell der innkjøpsrådgiverne er 
ansatt i hvert enkelt HF som i dag, mens innkjøpsrådgiverne rapporterer faglig til 
Helse Vest RHF v/ innkjøpsleder.  

− 3 av 6 medlemmer anbefaler en sentralisert modell der innkjøpsrådgiverne blir 
ansatt i RHF-innkjøp, men fortsetter å ha samme arbeidssted som i dag 
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Fig 1: Oversikt over strategisk og operasjonelt innkjøp 
 
 
 
Delprosjekt for innkjøpsprosesser har beskrevet hvordan den framtidige innkjøpsprosessen 
skal gjennomføres i Helse Vest. Fokuset i denne rapporten er hvordan det strategiske 
kontraktsarbeidet skal løses, da en stadig økende andel av arbeidet med operasjonelt innkjøp 
gjennomføres av sluttbrukerne selv. 
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Både kjerneaktiviteter og støtteaktiviteter knyttet til den venstre delen i figuren over skal 
håndteres av strategisk innkjøp. I dette ligger infrastruktur og støtte til å drive best mulige 
innkjøpsprosesser, noe som skal føre til at Helse Vest over tid skal inngå best mulig avtaler.  
Det operasjonelle innkjøpet beskrives i det høyre hjulet i figuren over. Målsetningen for disse 
aktivitetene er at det skal være størst mulig grad av automatisering. For avrop på eksisterende 
rammeavtaler vil brukerne selv utføre avropene ved hjelp av e-handel løsninger.  
 
Det estimerte ressursbehov ved å gjennomføre anbefalingene knytter seg i første rekke til to 
funksjoner. Det ene er fagstrategene som deltar i arbeidet i kategoriteamene. Prosjektet 
estimerer dette ressursbehovet til å være mellom et og to ukeverk pr fagstrateg. Det vil også 
framover være funksjonsteam som står for praktisk gjennomføring av anskaffelsesprosessen, 
så ressursbehovet til dette vil være som i dag, og trolig fallende over tid. Den andre 
funksjonen som vil kreve økt ressurspådrag er spesialistfunksjonen. Prosjektet anbefaler at 
innkjøpsfunksjonen styrkes med 2 spesialister som skal støtte kategorilederne i 
innkjøpsarbeidet. 
 
Det er mange gevinster som kan oppnås ved å gjennomføre anbefalingene. Bedre kontroll 
med hele innkjøpsvolumet vil legge til rette for økt avtaledekning innenfor den enkelte 
kategori. Å ha en større del av totalanskaffelsene innenfor framforhandlede avtaler vil kunne 
føre til vesentlige besparelser. Mer strukturert og bedre gjennomføring av analyse- og 
planleggingsfase vil gi bedre forutsigbarhet for HFene generelt og innkjøpsfunksjonen 
spesielt. Mer samordning på tvers av foretak og fagområder legger til rette for større grad av 
standardisering av kategorier/varegrupper som er egnet for standardløsninger. Tydeligere 
plassering av ansvar for avtaler og produktområder legger til rette for forbedret 
avtaleforvaltning. Tydeligere roller og oppgaver legger til rette for mer effektive 
anskaffelsesprosesser.  
 
For å få et bedre bilde av kostnadssiden, og bedre estimater på gevinstene anbefaler prosjektet 
at det gjennomføres en pilot, hvor fire representative kategorier etableres med kategoriteam, 
og hvor arbeidet i teamet får virke et år før en evaluerer effekten av tiltakene. En pilot vil 
redusere endringsrisiko i forhold til andre innføringsmetodikker. Prosjektet ønsker en 
strukturert evalueringsprosess av piloten før resten av kategoristrukturen implementeres. 
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2 Innledning 
I 2008 kjøpte Helse Vest varer og tjenester for om lag 4,9 mrd kroner, eksklusive 
pensjonskostnader. Både av hensyn til innkjøpsvolumene, og det faktum at disse varene og 
tjenestene står sentralt i den kliniske driften av sykehusene, stilles det kontinuerlige krav til 
videreutvikling av innkjøpsområdet i foretaksgruppen.  
 
Helse Vest har helt siden foretaksreformen trådte i kraft 1.1.2002 arbeidet for å forbedre 
innkjøps- og logistikkområdet. Fra å ha vært fragmenterte virksomheter tilknyttet de enkelte 
institusjoner og hjemmehørende i tre ulike fylkeskommuner, ble det startet et arbeid for å 
samordne og utvikle dette til ett felles fagområde, basert på samarbeid mellom 
helseforetakene. Som konkrete resultater av dette kan en peke på utviklingen av e-
handelsløsninger, felles funksjonsteam på en rekke vare- og tjenestegrupper, og på en lang 
rekke felles, regionale avtaler.  
 
Som et ledd i denne langsiktige utviklingen av innkjøpsområdet erkjente imidlertid styret for 
Helse Vest RHF i styresak 095/07 B behovet for å ta nye grep for ytterligere å forsterke denne 
utviklingen.   
 
Innkjøpsprogrammet 2007 - 2010 
Delprosjekt organisering og produktområdeinndeling er en del av Innkjøpsprogrammet 2007 
– 2010. Programmet startet med et forprosjekt. Forprosjektet ble gjennomført våren 2007 av 
en prosjektgruppe sammensatt av deltakere fra alle helseforetakene i regionen. Forprosjektet 
skulle kartlegge dagens situasjon for innkjøp i Helse Vest, og særlig fokusere på tiltak som 
kan redusere risikoeksponeringen for Helse Vest innen innkjøpsområdet gjennom økt grad av 
styring og kontroll. Prosjektgruppens innstilling ble oppsummert som følger:  
 

1. Innkjøpsprogrammet organiseres i ni delprosjekter, slik det fremkommer i rapportens 
pkt 6.1. Følgende delprosjekter gjennomføres først: 

1. Innkjøpsprogrammets rammeverk 
2. Organisering og produktkategorier 

 
2. Innkjøpsarbeidet i foretaksgruppen utføres etter modellen med produktkategorier. 

 
3. Innen foretaksgruppens innkjøpsfunksjon opprettes roller slik de er beskrevet i 

rapportens pkt. 6.4 (side 35 ff) 
 

Forprosjektet anbefalte videre framtidig organisering av innkjøpsfunksjonen i Helse Vest, 
men delprosjekt organisering og kategorisering har ikke vært bundet av disse anbefalingene i 
sitt arbeid. Prosjektet bygger imidlertid videre på anbefaling 2 om å utføre innkjøpsarbeidet 
etter modellen med produktkategorier. 
 
Innkjøpsprogrammet er pr 1. april 2009 organisert med tre aktive delprosjekter:  

1. Delprosjekt Innkjøpsprosesser  
(ledet av Kjell Hauge, Helse Stavanger HF fram til 31.12.2008) 

2. Delprosjekt organisering om produktområdeinndeling  
(ledes av Bjørn Tony Myrmellom, Helse Bergen HF) 

3. Delprosjekt systemstøtte 
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2.1 Bakgrunn for prosjektet 
Innkjøpsprogrammet 2007 – 2010 er formelt forankret i beslutning i Styresak 095/07 B for 
Helse Vest RHF den 8. november 2007. Styret uttalte følgende:  

 
”Styret tek forprosjektet for Innkjøpsprogrammet 2007-2010 til etterretning og sluttar 
seg til at Innkjøpsprogrammet blir satt i verk med dei delprosjekta som kjem fram i 
rapporten frå forprosjektet.” 
 

Beslutningen i styret i RHFet er speilet av styrebeslutninger i de fem foretakene. 

2.2 Gjennomføring av prosjektet 
Delprosjekt organisering og produktområdeinndeling er gjennomført i perioden ultimo januar 
2009 – medio april 2009. Det praktiske arbeidet ble delt opp i arbeidspakker. De største 
arbeidspakkene listes under: 

− Prosjektmøter 
− Beskrivelse av relevante eksempler/case 
− Studietur 
− Kategorisering (inkl reskontroanalyse) 
− Design av organisering 
− Kvantitativ analyse av effekter 
− Rapportskriving 

 
Prosjektet har arbeidet under et sterkt tidspress, noe som har ført til en ujevn fordeling av 
deltakelse på prosjektmøter og i utarbeidelse av materiale til prosjektmøter. Prosjektgruppen 
står samlet bak anbefalingene i sluttrapporten hvor ikke noe annet er presisert. 

2.2.1 Prosjektorganisering og gjennomførte aktiviteter  

 
Prosjektgruppen har bestått av: 
Bjørn Tony Myrmellom (Helse Bergen) - prosjektleder 
Lars Johan Frøyland (Helse Vest RHF) 
Åsmund Norheim (Helse Vest RHF) 
Inger Frøydis Hamborg (Konserntillitsvalgt Helse Vest RHF) fra jan til feb. 
Aslaug Husa, (Konserntillitsvalgt Helse Vest RHF), fra feb til apr. 
June Merethe Andersen (Helse Stavanger HF) 
Kirsti Edvardsen (Helse Fonna HF) 
Jon Erik Skei (Helse Førde HF) 
Bjørn Hesthamar (PwC) 
Petter M Johannesen (PwC) 
Sigurd L Kirkebø (PwC) 
 
 
Prosjektmøter 
Prosjektgruppen har hatt 8 fysiske møter. I tillegg har det blitt gjennomført flere kortere 
telefonmøter. Til de fleste prosjektmøter har det blitt utarbeidet materiale i forkant av møtet, 
slik at prosjektgruppen har startet sitt arbeid fra et felles grunnlag. Sekretariatet har i all 
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hovedsak, i samarbeid med prosjektleder, utarbeidet materialet som er distribuert til gruppen. 
Referater fra gruppens møter er tilgjengelig på prosjektets sharepointsider. 
 
Studietur 
Prosjektgruppen har vært på studietur til National Health Service (NHS) i Storbritannia for å 
studere hvordan innkjøpsfunksjonen organiseres og praktiseres der. Se appendiks 3 for 
oppsummering fra studieturen. 
 
Heldagsmøte med alle innkjøpsrådgivere 
Det ble gjennomført et arbeidsmøte med alle innkjøpsrådgiverne i regionen i Bergen 12. feb. I 
dette møtet deltok også representanter fra Helse Vest IKT AS og fra prosjektkontoret i Helse 
Bergen, samt konserntillitsvalgte.  På samlingen ble det informert om det arbeidet prosjektet 
skulle gjøre knyttet til organisering. Videre ble innkjøpsrådgiverne bedt om å gå gjennom et 
utkast til hoved- og underkategorier og rangere alle disse langs aksene gjennomførbarhet og 
økonomisk potensial.  
 
Beskrivelse av eksempler/case 
Sekretariatet har innhentet informasjon om 4 ulike helseorganisasjoner som driver med 
innkjøp. Informasjonen er bearbeidet, og utvalgte læringspunkter er innarbeidet i anbefalingen 
fra prosjektgruppen. 
 
Kategorisering 
Prosjektgruppen har gjennomført flere ulike aktiviteter for å komme fram til et forslag til 
kategoriinndeling. Blant aktivitetene kan nevnes: reskontroanalyse, heldagsmøte med alle 
innkjøpsrådgiverne, studier av eksempler fra andre organisasjoner, analyser av kodeverk med 
mer. 
 
Reskontroanalyse 
Prosjektet har hentet ut rådata fra leverandørreskontroen fra Helse Bergen, Helse Stavanger, 
Helse Fonna og Helse Førde. Dataene er importert til et datavarehus, og rapportering gjort 
mulig gjennom en kube. Det er også hentet inn data fra innkjøpssystemet Merida, og 
kontraktsadministrasjonssystemet Contiki. Analysene viser omsetning fordelt på ulike 
kategorier og leverandører.  
 
Design av organisering 
Prosjektgruppen har diskutert ulike alternative framtidige organisasjonsformer. De utarbeidete 
eksemplene, studieturen, forprosjektet og databasen Global Best Practices ® ble brukt som 
input til diskusjonene prosjektgruppen har hatt om organisering. Prosjektgruppen har listet 
fordeler og ulemper med de ulike alternativene, og gir sin anbefaling basert på erfaring om 
lokale og regionale forhold. 
 
 



 
Innkjøpsprogrammet 2007-2010 

 

   
   

 Side 9 av 57  
 

3 Beskrivelse av utvikling innen innkjøpsfaget(1) 
Prosjektgruppen ønsker med kapittel 3 å etablere et felles teoretisk utgangspunkt for 
diskusjonene i resten av rapporten. Under er viktige utviklingstrekk og sentrale retninger i 
innkjøpsfaget presentert. 
 
Siden 1980-årene har utviklingen innen innkjøpsfaget gått fra å fokusere på pris og 
langsiktige relasjoner, til å bli et virksomhetsstrategisk fagområde med tydelig fokus på 
totalkost. 
 
Innkjøpskostnadens andel av virksomheters totalkostnad er økende og betydelig. Erfaring fra 
andre næringer og bransjer viser at innkjøp av varer og tjenester typisk står for 10% - 30% av 
total kostnadsbase i tjenesteytende næring, og 50% - 70% i industrivirksomheter. Effektivt 
innkjøp har derfor en betydelig påvirkning på virksomheters lønnsomhet og evne til å levere 
tjenester og produkter til en kvalitet som sikrer brukertilfredshet. Med dette som bakgrunn, 
inkluderer de beste virksomhetene sin innkjøpsstrategi i sin overordnede virksomhetsstrategi. 
 
Organisering av innkjøpsfunksjonen 
Valg av organisering av innkjøp baseres på overordnet målsetting og strategi i virksomhetene. 
En av de mest sentrale vurderingene er grad av sentralisering av innkjøpsfunksjonen. En 
sentralisert innkjøpsfunksjon og en desentralisert innkjøpsfunksjon har begge sine fordeler og 
ulemper.  
 
I en virksomhet med en sentral innkjøpsfunksjon, vil en konserninnkjøpsavdeling stå for 
beslutninger og utøvelse av kontroll over innkjøp i hele organisasjonen. I en virksomhet med 
desentral innkjøpsfunksjon, vil lokale enheter gjennomføre sine egne innkjøp, uten sentral 
innblanding. Noen virksomheter benytter en hybridstruktur for innkjøp, der noen innkjøp 
styres sentralt mens andre kjøpes inn lokalt. 
  
Modellegenskapene er oppsummert i følgende tabell: 

Sentral organisering av innkjøp Desentral organisering av innkjøp 
Rapporterer til et høyere organisasjonsnivå. Dette 
gir innkjøp større gjennomslagskraft i 
organisasjonen 

Bredere jobbeskrivelse for innkjøpere, som leder 
til økt jobbtilfredshet 

Konsolidering av innkjøpsvolum – større 
innkjøpskraft og lavere kostnader 

Muliggjør tilgang til lokale og mer spesialiserte 
leverandører 

Fremmer reduksjon av leverandørbase Fokus på kunder og sluttbrukere 

Fokuserer på overordnet virksomhetsstrategi Rask respons på ekstraordinære situasjoner 

Muliggjør tettere kontroll med innkjøpsprosesser 
og innkjøpspolicy 

Styrker den lokale enhet 

Øker fokus på kjernevirksomhet Tettere kommunikasjon med operativ virksomhet 
Tabell 1: Fordeler med henholdsvis sentral og desentral organisering av innkjøp 
 
Virksomheters overordnete organisering styrer hvilke valg virksomheter gjør når det gjelder 
grad av sentralisering av innkjøpsfunksjonen, hvilke produkter/tjenester som leveres og 
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enhetenes fellestrekk for kjøpte varer og tjenester. En virksomhet som består av enheter som 
kjøper de samme varer og tjenester, tjener erfaringsmessig mest på å sentralisere sine innkjøp. 
 
Den sentraliserte innkjøpsfunksjonen konsoliderer både innkjøpsprosessen, beslutninger 
knyttet til innkjøp og innkjøpsvolumer av like varer og tjenester i alle enheter. Sentralisert 
innkjøp utnytter samlet volum, leverer lavere kostnader samt sikrer kvalitet og service. 
På den annen side vil en desentral organisering av innkjøpsfunksjonen være å anbefale hvis 
hver enhet har unike behov med hensyn til varer og tjenester som skal kjøpes inn. 
Ikke desto mindre vil alle virksomheter ha fordel av en sentral innkjøpsadministrasjon med 
ansvar for felles prosesser, prosedyrer og systemer. En virksomhets optimale balanse mellom 
sentral og desentral innkjøpsorganisering er dynamisk og krever en kontinuerlig evaluering og 
justering. 
 
Kategoristyring 
Inndeling av en virksomhets innkjøp og leverandører i kategorier er en utprøvd metodikk som 
har vært i bruk siden 1980-årene. I dagens globale økonomi differensieres de forskjellige 
innkjøp ikke bare ift type produkt/tjeneste, men også opprinnelsesland. Dette krever i stadig 
større grad fokus på kategorisering for å sikre riktige innkjøpsbeslutninger. Inndeling av 
innkjøpsvolumet i kategorier gjør virksomheten i stand til å benytte forskjellige 
innkjøpsstrategier på de forskjellige kategorier i stedet for å behandle alle innkjøp og 
leverandører med samme sett av strategiske virkemidler. For eksempel kan en virksomhet 
fokusere på konsolidering av leverandørbasen for en kategori, samtidig som en fokuserer på å 
øke tilfanget av leverandører for en annen kategori. I en tredje kategori kan fokus være å 
anvende strategier for å øke konkurranse mellom leverandørene i kategorien. Effekten av en 
egen innkjøpsstrategi pr. kategori er at virksomheten settes i stand til å velge mellom beste 
tilgjengelige innkjøpspraksis og egen organisasjons kompetanse for å sikre best mulig bruk av 
midler. 
 
Tverrfaglig samarbeid i anskaffelser 
Dagens innkjøpere utfordres i å ha helhetsforståelse for virksomheten som skal betjenes. 
Fokus kan ikke være ensidig på kostnader, men må inkludere risikohåndtering, 
markedskrefter og innkjøpte varer og tjenesters egenskaper. For å være i stand til dette må 
dagens innkjøpere ha en bred kompetansebase, inkludert mellommenneskelig og 
forhandlingskompetanse, kundefokus, virksomhetsforståelse samt analytiske egenskaper. 

Et effektivt organisatorisk virkemiddel for å underbygge disse krav til innkjøpere, er å 
etablere tverrfaglig samarbeid mellom innkjøper og fagpersonell. Med en planmessig 
implementering av tverrfaglighet og kategoristyrt innkjøp, kan man utvikle 
innkjøpsspesialister med sterkt eierskap til de respektive kategorier. 

1) Kilde: PricewaterhouseCoopers Global Best Practices® 
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4 Kategorisering av innkjøp i Helse Vest 
Kategoristyrt innkjøp er ansett som beste praksis for organisering av innkjøpsfunksjonen i 
større virksomheter. Med kategorisering menes å gruppere sammen varer og/eller tjenester 
som i en eller flere dimensjoner er ”beslektet” ut fra bruksområde, kompetansekrav, 
markedsmessige forhold etc. Det er flere grunner for å organisere innkjøpsarbeidet rundt 
kategorisering: 
 

• Kategoristyrt innkjøp vil bidra til forsterkning av dagens funksjonsteamtilnærming. 
Tydelig plassering av totalansvar for innholdet i en kategori legger til rette for at en 
fanger alle varer og tjenester i en kategori, ikke bare enkelte (tilfeldige) som i dag. Et 
permanent kategoriteam har ansvar for hver enkelt kategori. 

• Gruppering av ”beslektede” varer og tjenester legger grunnlag for å kunne ta ut 
synergier mellom varer og tjenester som inngår i de respektive kategorier. 

• En kategoriorganisering vil på en bedre måte sikre kompetanseoppbygging rundt den 
enkelte kategoris innhold, gjennom kontinuitet i permanente team. 

• Kategoriorganisering vil kunne styrke Helse Vest sin samhandling med det nasjonale 
nivået (gjennom HINAS) og med LIS. 

• En kategoribasert tilnærming til innkjøp innehar i utgangspunktet stor fleksibilitet 
både mht. arbeidsformen den respektive kategori betinger, og mht. overordnet 
organisering.  

 
 

 
 
Prosjektgruppen anbefaler en inndeling av Helse Vests totale innkjøpsvolum i 22 
hovedkategorier. Hver av kategoriene kan i den grad kategoriteamet finner dette 
hensiktsmessig deles inn i underkategorier. Underkategoriene kartlegges ikke i denne 
rapporten. De 22 hovedkategoriene prosjektgruppen foreslår er: 

 
1. Øre Nese Hals 
2. Radiologi 
3. Ortopedi 
4. Operasjon og kirurgiske fag 
5. Nevrologi 
6. Laboratoriefag 
7. Kardiologi 
8. Øye 
9. Anestesi/intensiv og akuttmedisin 
10. Legemiddel 
11. Medisinske forbruksvarer og basalartikler 
12. Kjøp av helsetjenester  
13. Dialyse 
14. Pediatri 

Prosjektgruppen anbefaler en inndeling av alle innkjøp i Helse Vest i 22 kategorier. 
Prosjektgruppen anbefaler videre at kategoriinndelingen kontinuerlig evalueres og 

videreutvikles av kategoriteamene når disse starter sitt arbeid. 

Prosjektgruppen anbefaler # 1 
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15. Mat og drikke 
16. Tekstiler 
17. Energi 
18. Bygningsdrift/tjenester 
19. IKT 
20. Kontor 
21. Transport 
22. Tjenester 
 
Kategoristrukturen skal ikke være statisk, men kunne tilpasses endringer i både 
leverandørmarkeder og interne forhold. Hvis arbeid i kategoriteamene avdekker et behov for å 
oppdatere kategoriinndeling er det kategoriteamenes ansvar å gjøre nødvendige endringer i 
strukturen i samarbeid med regional innkjøpsleder.  

4.1 Oppstilling av kategorier med nøkkeltall 
Prosjektet har fått uttrekk av alle innkommende fakturaer i 2008 fra hvert enkelt foretaks 
leverandørreskontro. Analysen viser hva som er kartlagt til kategorier av de totale kostnadene 
målt ved mottak av faktura fra leverandør, og vil kunne avvike fra resultatført varekost i 
regnskapene. Kvaliteten på dataene, og hvordan de ulike konti og ansvarssteder er definert og 
brukt i praksis, utgjør de største begrensingene i analysene.  
 
Nøkkeltallene som presenteres under er kvalitetssikret av innkjøpsrådgivere med innsikt i den 
enkelte kategori, og gir et overordnet bilde av innkjøpsvolum i kategorien for 2008.  
Prosjektgruppen gjør oppmerksom på at oversikten over innkjøp pr kategori ikke er nøyaktig, 
da det ikke er et en til en forhold mellom kategori og alle kombinasjoner av 
kontostrengdimensjonene kostnadssted, artskonto og leverandør. Prosjektgruppen gjør videre 
oppmerksom på at innkjøpsvolum innen flere av kategoriene kan variere i stor grad fra år til 
år grunnet variasjon i investeringsbudsjettene i regionen. Prosjektgruppen mener likevel at 
oversikten vil gi leseren et grunnlag for å forstå utfordringene Helse Vest står overfor når 
varer og tjenester skal anskaffes.  



 
Innkjøpsprogrammet 2007-2010 

 

   
   

 Side 13 av 57  
 

 

 
Fig 2: Løsningsskisse innkjøpskube 

4.2 Tallfesting av kategorier  
For å si noe om volum for de foreslåtte kategoriene er det lagt til grunn to ulike tilnærminger 
til kategorisering av historisk innkjøpsvolum. For produktkategoriene er det gjort en 
kartlegging av leverandører mot kategoriene. Prosjektgruppen har valgt en tilnærming der 
leverandører med leveranser i 2008 på mindre enn 1.8 MNOK ikke ble inkludert i analysene. 
Leverandørene som er inkludert i analysen utgjør etter dette uttrekket 86% av totalt 
innkjøpsvolum i Helse Vest for 2008. Omsetningen til hver av disse leverandørene er videre 
kategorisert etter hvilke leveranser som utgjør den største andelen av omsetningen. Følgende 
kriterier er lagt til grunn:  
 

- Kontoart (hvilken artskonto er benyttet i fakturasystemet) 
- Foretaksinformasjon (næringskode etc) 
- Linjeinformasjon i innkjøpssystem (Merida)  

 
For analysen av de kliniske kategoriene, er en tilnærming basert på artskonto og kostnadssted 
benyttet. Denne analysen synliggjør et behov for videre bearbeiding av tallgrunnlaget for de 
kliniske kategoriene i kategoriteamene. 
 
For analysen av produktkategoriene (og de kliniske kategoriene slått sammen til en) er hver 
enkelt leverandørs samlete volum kategorisert i en kategori, basert på hvor leveransen var 
størst for 2008. Det må derfor tas forbehold om at ca 5% av innkjøpsvolumet er kategorisert i 
feil kategori. En mer detaljert analyse som korrigerer for dette vil kunne gjøres i det videre 
prosjektarbeidet, men har ikke vært ansett som kritisk for prosjektets milepæl pr. 24. april 
2009. Det tas videre forbehold om at leverandører som har levert varer eller tjenester i løpet 
av 2008, kan ha annen kategoritilhørighet hvis en analyserer over flere år.  
 
Av total volum på MNOK 5 660, er her MNOK 4 996 tilordnet en kategori på leverandørnivå. 
På grunn av utvalgene som er gjort er differansen på 664 MNOK ikke kategorisert. Av disse 
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664 MNOK er det ca 83 MNOK som mangler referanse (organisasjonsnummer) i 
datagrunnlaget. Videre er ca 2500 leverandører, som samlet fakturerte for 581 MNOK, men 
som hver for seg fakturerte for mindre enn 1,8 MNOK, ikke tilordnet kategorier. 50 tilfeldig 
utvalgte av disse små leverandørene ble undersøkt for å se om de var registrert med avtaler i 
kontraktsforvaltningssystemet Contiki. Disse utgjør til sammen et innkjøpsvolum på 37 
MNOK for 2008. Av de 50 leverandørene var det 17 som ikke var registrert med avtale i 
Contiki. Ytterligere 10 var registrert, men hadde ikke aktive avtaler. 
 
Av de 4 996 MNOK vi da står igjen med, ekskluderer vi pensjonsutgifter (708 MNOK) og 
avgift til arbeidsgiverforeningen Spekter (11 MNOK), og arbeider i våre analyser videre med 
et totalt innkjøpsvolum på 4 245 MNOK.  
 
Under presenteres en oversikt over hvordan innkjøpsvolumet i regionen fordeler seg på de 
ulike kategoriene. 

 
Fig 3: Fordeling av innkjøpsvolum mellom kategoriene 
 
 
Fordeling av innkjøpsvolum mellom de kliniske kategoriene 
For å få en god fordeling av innkjøpsvolum mellom de kliniske kategoriene må 
kategoriteamene gjennomføre en kartlegging av grensesnittene mellom disse. Totalt volum for 
de medisinske kategoriene anslås på leverandørnivå til å summere seg til MNOK 2 361,- for 
Helse Vest totalt. Trekker man så ut konserninterne leveranser fra HF i samme region 
(gjestepasienter, Apotekene Vest og Helse Vest IKT), samt leveranser fra andre sykehus 
nasjonalt (hovedsakelig gjestepasienter), står man igjen med MNOK 1 423. Leveranser fra de 
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20 største regionale leverandørene utgjør omtrent 50% av dette innkjøpsvolumet. De 20 
største regionale leverandørene innen de medisinske kategoriene er: 

 
(975806529) MEDTRONIC NORGE AS 

(987852208) ROCHE DIAGNOSTICS NORGE AS 

(983044778) APOTEK 1 NORGE AS 

(957212158) ABBOTT NORGE AS 

(956502551) JOHNSON & JOHNSON AB 

(848236632) VINGMED A/S 

(950637323) OLYMPUS NORGE AS 

(915826946) SIEMENS AS 

(860964732) VWR INTERNATIONAL AS 

(926293621) GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES NORWAY AS 

(982547822) ALLIANCE UNICHEM NORGE AS 

(855024322) PULS  AS 

(933183947) SMITH & NEPHEW A/S 

(984730829) NURSEPARTNER NORGE AS 

(945772042) YARA PRAXAIR AS 

(965336796) NORSK MEDISINALDEPOT AS 

(938998582) ORTOMEDIC A/S 

(981969804) NMD avd. VITUSAPOTEK AS 

(928479757) MEBI AS 

(988791865) BOSTON SCIENTIFIC NORGE AS 

 

4.3 Presentasjon av de foreslåtte kategoriene 
Det følgende kapitlet vil beskrive hver enkelt kategori. Arbeidet med kategoriene skal på 
bakgrunn av de totale behovene for tjenester innen faget i Helse Vest analysere: 
 

• Hvordan den faglige fordeling av tjenesteproduksjon i Helse Vest best kan gjøres, og 
gi råd om hva som bør gjøres i egen regi og hvor (”regionalt nivå kontra 
sentralsykehusnivnå”) 

• Kartlegge forbruksmønster og utstyrsbehov innen faget, bistå foretakene med å 
utarbeide tilrådning om utstyrsinvesteringer i foretakene basert på fagutvikling og 
Helse Vest sine målsettinger. 

• Kjøp av eksterne tjenester – sett opp mot investering i utstyr og innleid kompetanse til 
våre sykehus 

• Utarbeide vurdering av hvilke produkt/tjeneste-områder som bør håndteres på hhv. 
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå 

 
På bakgrunn av analysen, samt basert på dagens faglige standarder, kan fagområdet videre 
deles inn i produkt/tjenesteområder som egner seg for konkurranseutsetting. Som i dag skal 
det opprettes funksjonsteam som gjennomfører konkurransene for de 
produkter/tjenesteområder som skal konkurranseutsettes. 

4.3.1 Øre Nese Hals 

Kategorien har i dag liten avtaledekning. 
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Eksempler på produktgrupper/tjenester som kan innbefattes: 
- Behandlingstilbud ved eksterne aktører 

4.3.2 Radiologi 

Kategorien består pr. i dag av følgende avtaleområder: 
 
Regionale avtaler: 
- Prosedyrepakker 
 
Lokale avtaler: 
- Forbruksmateriell 
- Sprøyter 
- Stenter 
- Kateter 
- Kontrastmidler 
 
Eksempler på Produktgrupper/tjenester som kan innbefattes: 
- Røntgen, eksterne røntgentjenester evt. insourcing. 
 
Det er god avtaledekning, særlig på lokale avtaler. 

4.3.3 Ortopedi 

Kategorien består pr. i dag av følgende avtaleområder: 
 
Regionale avtaler: 
- Rygg 
- Implantater  
- Bensement 
- Proteser, implantater og tilhørende forbruksmateriell 
- Navigasjonsutstyr/posisjoneringsutstyr 
 
Produktgrupper/tjenester som kan innbefattes 
- Rammeavtaler på utstyr, driller/sager. 
 
Det er god avtaledekning for kategorien i regionen. 

4.3.4 Operasjon og kirurgiske fag 

Kategorien består pr. i dag av følgende avtaleområder: 
 
Regionale avtaler 

- Sutur 
- Lapraskopi – utstyr 
- Kommer: kirurgiske instrument 
- Prosedyrepakker  

 
Lokale avtaler 

- Tidligere: kirurgiske instrumenter 
- Rammeavtale fleksible endoskop 
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4.3.5 Nevrologi 

Kategorien består pr. i dag av følgende avtaleområder: 
 
Regionale 

- Div. forbruksmateriell 
 

Lokale 
- Serviceavtale utstyr 

 
Eksempler på avtaleområder som kan innbefattes:  

- Baklofen pumper 
- Rammeavtale for EEG/EMG-utstyr 

 
Prosjektgruppen antar at besparelsene i kategorien først og fremst er knyttet til anskaffelser av 
forbruksmateriell, og i mindre grad til anskaffelser av utstyr og implantat. For utstyr og 
implantat er konkurransen mindre enn for forbruksmateriell, men økende. 

4.3.6 Laboratoriefag  

Kategorien består pr. i dag av følgende avtaleområder: 
 
Regionale avtaler: 

- Antibiotikadepoter, testmedier og tolkningsgrunnlag for resistensbestemmelse av 
bakterier 

- Blodposer og tilbehør til komponentfremstilling 
- Forbruksvarer, reagenser og kalibratorer til analyseinstrumenter 
- Forbruksvarer, reagenser, kontroller til hematologi-instrumenter 
- Generelle blodtypereagenser 
- Generelle forbruksvarer til labene 
- Interne kvalitetskontroller til klinisk kjemi og immunoassayanalyser 
- Prøvetakingsutstyr 
- Diverse andre reagenser og forbruksvarer 

 
Eksempler på produktgrupper/tjenester som kan innbefattes: 

- Blodbanksentrifuge 
- Blodspareapparat 
- Analyseinstrumenter 
- Blodprodukter 

4.3.7 Kardiologi 

Kategorien består pr. i dag av følgende avtaleområder: 
 
Nasjonale avtaler 

- Forbruksmateriell, invasiv kardiologi 
 
Regionale avtaler 

- Div prosedyrepakker 
 
God dekning av lokale avtaler 
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- Div. forbruksmateriell 
- Pacemakere 
- ICD, (implanterte hjertestartere) 
- Stenter 
- Angipakker 
- PCI  
- Div utstyr/serviceavtaler 
 

Gevinstpotensial i kategorien er først og fremst knyttet til å løfte de lokale avtalene opp til 
regionalt nivå for å få større volum og lavere kostnad. 
 

4.3.8 Øye 

Kategorien består pr. i dag av følgende avtaleområder: 
 
Lokale avtaler: 

- Tidligere: Linser 
- Fackomaskiner 
- Prosedyrepakke 

 
Gevinstpotensial i kategorien knytter seg til:  

- Linseavtale på regionalt nivå 
- Flere prosedyrepakker 
- Avtaler på utstyr 

 
Utstyrskjøp er avtalemessig ivaretatt lokalt, men det er gevinstpotensial i samordning i 
regionen for å få større volum og lavere kostnad. Det finnes muligheter til å anskaffe tjenester 
fra enkelte private aktører, for eksempel for laserbehandlet linsekorreksjon. 
 

4.3.9 Anestesi/intensiv 

Kategorien består pr. i dag av følgende avtaleområder: 
 
Regionale avtaler: 

- Medisinsk forbruksmateriell: Respirasjon og anestesi 
 
Lokale avtaler: 

- Pasientmonitorering, og integrasjon mot journal 
- Anestesimidler og evt. fordampere 

 
Gevinstpotensial i kategorien knytter seg blant annet til å inngå felles regionale avtaler på 
intensivsenger og utstyr generelt innenfor fagområdet. 
 

4.3.10 Pediatri 

Avtaledekningen innen fagområdet er lav. 
 
Nasjonale avtaler 
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- Generelt medisinsk forbruksmateriell 
 
Regionale avtaler 

- Generelt medisinsk forbruksmateriell 
 
Lokale avtaler 

- Kjøpeavtaler på utstyr 
 

Gevinstpotensial innen kategorien knytter seg blant annet til inngåelse av regionale 
rammeavtaler på utstyr, og fagspesifikke artikler. 
 

4.3.11 Dialyse 

Regionale avtaler 
- Utstyr og forbruksmateriell 

 
Gevinstpotensial innen kategorien knytter seg til: 

- Standardisering medisinsk forbruksmateriell 
- Infrastruktur, logistikk, konsentratanlegg, vannrenseanlegg, IKT 
- Vurderinger i forhold til økende grad av hjemmebehandling av pasienter – og evt. 

behandling ute i sengeavdelinger i sykehusene generelt. 
 

4.3.12 Kjøp av helsetjenester 

Regionale avtaler 
- Rehabilitering 
- Rus 

 

4.3.13 Legemiddel 

Kategorien består pr. i dag av følgende avtaleområder: 
- LIS-avtaler 

 
Produktgrupper/tjenester som kan innbefattes: 
 
Den ”interne” leverandør Apotekene Vest AS dekker 67 % av totalt varekjøp for Helse Vest i 
2008. Hva som handles utenfor disse avtalene kan i stor grad knyttes til psykiatriske klinikker, 
som i følge samtaler med innkjøperne i Helse Bergen, handler mye fra lokale apoteker. Dette 
fremkommer også av gjennomgang av avtalene for leverandørene i kategorien. 
 

4.3.14 Medisinske forbruksvarer og basal artikler 

Kategorien dekker områder som går på tvers av de andre kliniske kategoriene.   
 
Regionale avtaler 

- Urologi 
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4.3.15 Mat og drikke 

Kategorien består pr. i dag av følgende avtaleområder: 
 
Regionale avtaler: 

- Ferske bakerivarer 
- Fersk fisk og fiskeprodukter 
- Is og is-produkter 
- Juice, frukt og grønt, tørrvarer og andre engrosvarer 
- Kaffe og te, syltetøy, faste meierivarer, egg og fjørfe 
- Kjøtt 
- Meierivarer 

 
Lokale avtaler: 

- Brødvarer (lokal) 
 
Produktgrupper/tjenester som kan innbefattes: 

- Brus (manglende avtaledekning) 
- Leie av brusautomater 
- Leie av kaffemaskiner 
- Leie av vannmaskiner 

 
Analysen dekker de største leverandørene som leverer mat og drikkevarer for Helse Vest. 
Leverandørene er jevnt fordelt over foretakene, noe som kan indikere at man her i stor grad er 
samkjørt på leveransene. Dette bekreftes også gjennom samtalene med innkjøperne i Helse 
Bergen, hvor de anslo at de fleste avtalene med leverandører er regionale.  
 
Når det gjelder avtalene for leverandørene vil man i denne analysen få et noe urettmessig 
bilde for avtaledekning på grunn av at avtalepart (mot Helse Vest Foretak) og leverandør ikke 
nødvendigvis er samme leverandør. Dette er på grunn av at leverandører slik de fremkommer 
her, i stor grad er grossister for andre leverandører.  
 
De ti største leverandørene i 2008 var: 
(981521935) MÅKESTAD ENGROS AS 

(911146568) SERVICE GROSSISTEN D. DANIELSEN A.S 

(947942638) TINE BA 

(930533696) H O GRINDHEIM AS 

(923622845) ASKO  ROGALAND 

(979487916) ASKO VEST AS 

(976688597) HAUGALAND STORHUSHOLDNING AS 

(936678254) HOLMENS AS 

(984050690) TINE MEIERIET VEST BA 

(931539280) T.L. MÅKESTAD  AS 

 
Totalt volum for kategorien summerer seg til ca 93 MNOK, hvor de 10 største leverandørene 
dekker ca 80 % av dette. 

4.3.16 Tekstiler 

Kategorien består pr. i dag av følgende avtaleområder: 
- Ansatteklær 
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o Vaskeritjeneste 
- Duker 
- Gardiner 

 
Produktgrupper/tjenester som kan innbefattes: 

- Besøkelsesklær 
- Dyner og puter (lokal) 
- Pasientklær 

 
Kategorien er i denne analysen dekket av kun to leverandører. Det er i stor grad kjøp og vask 
av tekstiler som faktureres fra leverandørene. Hva som skiller foretakene i oversikten under er 
at Helse Bergen har eget vaskeri, og har derfor andre kostnader knyttet til denne kategorien, 
som ikke kommer med i en kartlegging av eksterne leverandører.  
 
De tre leverandørene i 2008 var: 
(981254279) NOR TEKSTILSERVICE DRIFT AS 

(942389922) SVERRE W MONSEN AS 

(987158069) BB TEKSTILSERVICE 

 
Totalt volum for kategorien summerer seg til MNOK 45,6. Hele volumet er dekket av tre 
leverandører. 

4.3.17 Energi 

Kategorien består pr i dag av følgende avtaleområder: 
- Fjernvarme- og kjøling (lokal) 
- Fyringsolje og avgiftsfri diesel i bulk (lokal) 
- Strøm 
- Gasser (både tekniske og medisinske) 

 
De fire leverandørene i 2008 var: 
(914766451) STATOIL NORGE AS 

(979427697) BKK VARME A/S 

(955431685) GASNOR 

(980335178) LYSE MARKED AS 

 
Det er kartlagt 4 leverandører som leverer oppvarming og elektrisitet. Volumet summerer seg 
til ca MNOK 148 for Helse Vest totalt. 

4.3.18 Bygningsdrift/tjenester 

Kategorien består pr i dag av følgende avtaleområder: 
 
Lokale avtaler: 

- Håndverkertjenester  
o Elektro 
o Gulvlegging 
o Maling 
o Murarbeid 
o Rørlegger 
o Taktekking og blikkenslager 
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o Tømrer-/snekkertjenester 
o Ventilasjon 

- Ombygginger 
- Teknisk service og vedlikehold 

 
Produktgrupper/tjenester som kan innbefattes: 

- Service og vedlikehold 
o Heiser 

 
De ti største leverandører i 2008 var: 
(917154678) CHR.M.VESTRHEIM  AS 

(962116663) ÅSANE BYGGMESTERFORRETNING AS 

(977349990) FRØLAND & NOSS ELEKTRO A/S 

(983522440) PROFITEK AS 

(985200815) DONAR A/S ENTREPRENØR 

(980353508) STOLTZ ENTREPRENØR AS 

(984024290) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 

(942596936) ELNAN A/S 

(950207221) MT-VEST A/S 

(976501500) APPLY TB SUNNHORDLAND AS 

 
Totalt innkjøpsvolum summerer seg til ca MNOK 813 for 2008, og de 10 største 
leverandørene utgjør ca 50 % av dette. Det bør nevnes i denne sammenheng at Helse Bergen 
gjennomførte et større bygningsprosjekt i 2008. 

4.3.19 IKT 

Kategorien består pr i dag av følgende avtaleområder: 
- Programvare 

o Lisenser 
o Programserviceavtale 

- Integrasjonsløsninger 
- Konsulentbistand 
- Programserviceavtale 
- Vedlikehold 
- Rammeavtale på datautstyr og tjenester til foretakene i Helse Vest, Helse Midt-Norge 

og Helse Nord 
- Samarbeidsavtaler 
- Serviceavtaler 
- SLA (service nivå avtaler) 

 
Produktgrupper/tjenester som kan innbefattes: 

- AMK-utstyr 
- Kopi- og multifunksjonsmaskiner 

 
De ni største leverandører i 2008 var: 
(987601787) HELSE VEST IKT AS 

(947680145) TELENOR BEDRIFT AS 

(964094659) TELENOR MOBIL AS 

(887582602) UMOE IKT AS 
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(981568389) T CONNECT AS 

(878703812) CAPTIVE FINANCE NORGE AS 

(974428393) BEST TELEPRODUKTER AS 

(984062265) TEXI AS 

(982050928) NORDIALOG STAVANGER AS 

 
Kategorien summerer seg til ca MNOK 393, med Helse Vest IKT som den klart største 
leverandøren. 

4.3.20 Administrasjon og kontor 

Kategorien består pr i dag av følgende avtaleområder: 
 
Nasjonale avtaler: 

- Brune- og hvitevarer 
- Kontor- og datarekvisita 

o Kopipapir 
o Rekvisita 
o Tonere 

- Renholdsavtale 
- Blomster 

 
Regionale avtaler: 

- Innfordringstjeneste 
- Forsikringsmegling 

 
Lokale avtaler: 

- Konvolutter med og uten logo 
- Møbler 

 
Produktgrupper/tjenester som kan innbefattes: 

- Fag- og skjønnlitterære bøker (lokal) 
- Spesialkonvolutter med trykk 
- Trykkeritjenester 

o Grafiske designtjenester 
- Øvrige avtaler 

o Leieavtaler 
o Salgsavtaler 
o Utleieavtaler 

- Gaver, kunst med mer 
 
Kategorien tar for seg alt fra personal/rekrutterings kostnader til forsikring og andre 
overordnede driftskostnader.  
  
De ti største leverandørene i 2008 var: 
(981290666) IF SKADEFORSIKRING 

(984661185) POSTEN NORGE AS 

(921881924) BERGEN KONTORSENTER A/S 

(984297793) CORPORATE EXPRESS NORGE AS 

(850567352) AIG EUROPE 
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(983636713) INNOVEST AS 

(984936974) NORSK PASIENTSKADEERSTATNINGS FOND 

(933922847) PRICEWATERHOUSECOOPERS DA 

(941531563) BERGEN GRAFISK A/S 

(982582563) VIA TRAVEL. 

 
Totalt volum for kategorien utgjør anslagsvis MNOK 171, hvor de 10 største leverandørene 
utgjør vel 77%.  

4.3.21 Transport 

Kategorien består pr i dag av følgende avtaleområder: 
 
Nasjonale avtaler: 

- Drivstoff 
o Blyfri 95 
o 98 oktan 
o Diesel 

- Kjøretøy 
o Leie / leasing av biler 

� Personbiler 
� Lastebiler 

 
Regional avtale: 

- Ambulanser 
 
Lokale avtaler: 

- Ambulansetjenester 
- Ambulansebåttjeneste 
- Flytransport 

o Internasjonal flyfrakt 
- Pasienttransport 

o Beredskap og persontransport med båre med bil 
o Ikke-akutt pasienttransport 
o Rammeavtale minibussruter for pasienttransport 

- Transport av blodprøver 
o Bud/transporttjenester for labprøver og prøvetakingsutstyr 

- Transport av dialyseveske 
 
Produktgrupper/tjenester som kan innbefattes: 

- Flyttetjeneste (lokal) 
- Forflyttningshjelpemidler 
- Kjøp av bildekk 
- Kjøp av truck 

 
Kategorien transport dekker her inn alt fra kjøp/drift av ambulanser, til oppgjør av 
pasienttransport og andre reisekostnader. Hva som spesielt kan nevnes av krysninger mot 
andre kategorier, er ”Box Delivery Norge, avd Bergen” som i hovedsak henter og leverer 
blodprøver fra distriktene inn til laboratorium for analyse. Selv om det her er kategorisert 
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sammen med andre fraktleverandører, kan det ellers tenkes at kategori 6 –Lab utstyr og 
reagenser er vel så riktig kategori.  
 
De ti største leverandørene i 2008 var: 
(990983291) NAV DRIFT OG UTVIKLING 

(932556294) DINERS CLUB NORGE AS 

(979340206) VBK NORDIC AS 

(937505884) RØDNE L & SØNNER 

(987591498) KVINNHERAD B+TSERVICE AS 

(973453114) BOX DELIVERY NORGE AS AVD:BERGEN 

(974359995) NETTBUSS VEST AS 

(979311729) BRØDRENE HÅLAND AS 

(987664282) BERGEN AIR AS 

(980301133) STATOIL DETALJHANDEL AS 

 
Total volumet summerer seg til ca MNOK 134, hvor de 10 største leverandørene utgjør ca 98 
%. 

4.3.22 Tjenestekjøp 

I analysen av kategorien er både tjenestekjøp i form av helsetjenester, gjestepasienter (interne 
og eksterne), samt vikarbyrå og enkelte driftstjenester inkludert på dette nivået. For 
leverandørkartlegging vil dette inkludere både helseforetak innenfor og utenfor regionen, samt 
private ideelle når det gjelder kjøp av helsetjenester. Også personalrelaterte kostnader knyttet 
til innleie av personell/personalbyrå vil være en betydelig andel av totalkostnaden for denne 
kategorien. Videre vil administrative kostnader i form av konsulenttjenester og driftsavtaler 
kunne falle inn under kategorien dersom de ikke lar seg fordeles til fagområdene på dette 
nivå.  
 
Kjøpe/lage beslutninger vil være en sentral del av kategoriteamets arbeid i denne kategorien, 
særlig når det gjelder tjenester med tydelig grensesnitt mot andre kategorier. Tett samarbeid 
med de andre kategoriene vil være sentralt for å dekke dette behovet best mulig. 
 
Kategorien består pr i dag av følgende avtaleområder: 
 
Nasjonale avtaler: 

- Hotellavtaler 
- Reisebyråtjeneste 
- Vikarinnleie 

 
Regionale avtaler: 

- Banktjenester 
- Juridiske tjenester 
- Forsikringsmegling 

 
Lokale avtaler: 

- Arkitekttjenester 
- Kurs- og konferansesenter 
- Konsulentbistand 

o Ingeniørtjenester 
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o Prosjektledelse 
o Risikoanalyser 
o etc 

- Tolketjenester 
 
Produktgrupper/tjenester som kan innbefattes: 

- Avfallshåndtering 
o Transport av farlig avfall 
o Håndtering av biologisk avfall 

� Patologisk avfall 
- Laboratorietjenester 

 
De ti største leverandører i 2008 var: 
(986432744) OPTICONSULT AS 

(967032271) SWECO NORGE AS. 

(910253158) MULTICONSULT AS 

(976619234) KENNETH ELIASSEN AS 

(979364857) COWI AS 

(915251293) RAMBØLL NORGE AS 

(982735920) ERSTAD & LEKVEN BERGEN AS 

(965390227) O PAULSEN & CO AS 

(984358032) BRANN & SPRINKLERTEKNIKK AS 

(840601242) PYRAMIDE AS 

 
Innnkjøpsvolum i kategorien er verdier er ca 85 MNOK. De 10 største leverandørene utgjør 
nesten 80 %. 

4.4 Estimerte besparelser pr kategori 
En overordnet, sentral målsetting med alt innkjøpsarbeid er å foreta riktige anskaffelser til 
riktig tid og til riktig pris. I dette ligger mange hensyn, men det vil alltid være et 
underliggende mål om å redusere totalkostnad der dette er mulig, gitt de kvalitative krav som 
settes. 
 
Prosjektgruppen anslår at det i praksis er fem hovedområder som kan bidra til økte 
besparelser: 
 

1. Økt avtaledekning innenfor den enkelte kategori (større del av totalanskaffelsene 
innenfor framforhandlede avtaler). 

2. Bedre gjennomføring av analyse- og planleggingsfase. Det er særlig potensial i 
tilknytning til styrking og strukturering av arbeidet med leverandørmarkedsanalyser 

3. Større grad av regional standardisering av kategorier/varegrupper som er egnet for 
standardløsninger. 

4. Forbedret avtaleforvaltning 
5. Prosessforbedringer. 

 
Gitt Helse Vest sitt utgangspunkt, er det mye som tyder på at det økonomiske potensialet for 
ytterligere forbedring er størst i en bedre gjennomføring av analyse- og planleggingsfase. Det 
vil derfor være en kjerneoppgave for kategoriteamene å utarbeide gode kategoristrategier og 
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innkjøpsplaner. Videre vil det være viktig for funksjonsteamene å øke sitt fokus på analyse og 
planarbeidet i den praktiske gjennomføringen av anskaffelser. 
  
Bedre regional forvaltning av avtaler vil gi gevinster gjennom å sikre at vilkårene i inngåtte 
kontrakter oppfylles. Forvaltningsarbeidet bør også kunne realisere gevinster gjennom å følge 
opp avtalelojalitet. Videre vil arbeidet med å sikre at en størst mulig del av det samlede 
innkjøpet foregår innenfor framforhandlede avtaler, kunne gi fortsatt vesentlige gevinster. 
Helse Stavanger har gjort et betydelig arbeid på dette området. Det er gjennomført en 
undersøkelse av rammeavtaler og salgsstatistikker for 64 markedsplassleverandører, samt 
gjennomgang av rammeavtaler og salgsstatistikker til utvalgte andre leverandører som 
foreløpig ikke er knyttet til Markedsplassen. Undersøkelsen viser at ved å flytte identifisert 
volum som i dag handles utenfor avtale inn på avtaler, vil Helse Stavanger realisere 
besparelser på anslagsvis 10 MNOK.  
 
Tatt i betraktning at Helse Vest i sum har allokert begrensede ressurser til operativt 
innkjøpsarbeid er det ikke rimelig å anta at arbeidet med prosessforbedringer alene vil gi 
vesentlige ”bunnlinjeeffekter”. Mer effektive innkjøpsprosesser må heller betraktes som 
nødvendige elementer i den kontinuerlige videreutviklingen av det samlede innkjøpsarbeidet, 
og som premisser for velfungerende kategoriteam og forsyningsstrømmer.  
 
Basert på erfaringer fra prosjekter i andre virksomheter, men med tilsvarende tilnærming til 
kategoristyrt innkjøp, fokus på samlet innkjøpsvolum, standardisering og innkjøpsprosess er 
det rimelig å anta at et besparingspotensial for det adresserte volumet per kategori vil ligge 
mellom 3 % og 15 %. Dette forutsetter gjennomføring i henhold til reell tverrfaglig 
organisering av kategoriteam og funksjonsteam, der det legges til rette for å utfordre allerede 
etablerte behovsbeskrivelser og spesifikasjoner. 
 
Besparingspotensialet vil variere fra kategori til kategori, avhengig av modenhet i kategori, 
godhet i dagens avtaler og endringsvillighet i organisasjonen generelt. 

4.5 Om forholdet til kodeverk 
Effektivt kategoristyrt innkjøp krever en robust og fleksibel kategoriinndeling, slik at det er 
klart hvem som er ansvarlig for ulike produktområder. I tillegg bør kategoriinndelingen være 
tilpasset intern organisering og intern begrepsbruk, samt til leverandørmarkedene en skal 
gjøre innkjøp fra. For å sikre dette best mulig kan en få støtte fra etablerte kodeverk.  
 
Prosjektgruppen har identifisert tre mulige tilnærmingsmåter for å definere 
produktkategoriene til Helse Vest.  
1) Basere seg på et eksisterende kodeverk, 
2) etablere en egen standard, eller  
3) en kombinasjon av disse(en tilpasning av et eksisterende kodeverk). 
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4.5.1 Alternative eksisterende kodeverk: 

NHS-eCl@ss  
NHS-eClass er utviklet av den nasjonale innkjøpsorganisasjonen i det britiske helsesystemet, 
Purchasing And Supply Agency (PASA). Kodeverket er tilpasset helsevesenet, og er i ferd 
med å rulles ut blant helseforetakene i England. Erfaringene så langt er positive. Den største 
fordelen med å benytte eClass er at dette er et ferdig kodeverk som trolig kun vil behøve 
mindre tilpasninger til Helse Vest sine behov. 
 
Kategoriseringen strukturerer grupper av produkter og tjenester til logiske hovedkategorier, 
underkategorier og artikler. Øverste nivå består av kategorier på overordnet nivå, og det 
finnes 22 hovedkategorier. Kodeverket er utviklet for å analysere innkjøpsvolum fordelt på 
ulike kategorier. 
 
eClass oppdateres årlig basert på innspill og tilbakemeldingene fra helseforetakene som 
benytter kodeverket. NHS har en langsiktig strategi om å bruke UNSPSC til kategorisering, 
men vurderer dette kodeverket som for umodent til at det dekker behovene foreløpig. NHS vil 
på et tidspunkt knytte eClass til UNSPSC, og denne øvelsen vil Helse Vest kunne gjenbruke 
hele eller deler av. 
 
Det finnes også et annet kodeverk som også heter eClass, men vi presiserer at beskrivelsen 
over gjelder NHS eClass. 
 
UNSPSC  
UNSPSC står for United Nations Standard Products and Services Code og er et globalt 
kodeverk. Det er utviklet av FN og Dun & Bradstreet i fellesskap i 1998, og den nåværende 
versjonen inneholder i overkant av 42 000 termer. Kodeverket er hierarkisk oppbygget, og 
inneholder kategorisering av produkter som benyttes i alle bransjer.  
 
UNSPSC brukes i helseforetak flere steder i verden. En foreløpig test på innkjøpsvolumet i 
Helse Bergen viser imidlertid at kodeverket ikke er godt nok tilpasset Helse Vest, blant annet 
da det for enkelte produkter og tjenester er for lite detaljert, mens det for andre er for detaljert. 
Hovedkategorinivået i UNSPSC er heller ikke godt tilpasset helsesektoren. Måten artikler 
grupperes på er også en utfordring. Det antas at UNSPSC på lengre sikt vil utvikles og 
kvaliteten heves slik at det i fremtiden vil være et godt kodeverk for helsevesenet. 
 
Det er vedtatt at alle helseforetakene i Norge skal bruke UNSPSC som standard til inndeling 
av varer og tjenester i verdikjeden. I dag er følgende applikasjoner i Helse Vest integrert med 
UNSPSC: 
 

• Merida 
• Visma 
• Contiki 

 
Merida – Innkjøpssystem i Helse Bergen og Helse Førde 
Merida har bygget inn UNSPSC nomenklaturet og benytter nå versjon 7.0401 etter avtale med 
IBX og markedsplassen. Det er her definert som en del av kontostrengen og er knyttet til 
artiklene. UNSPSC tabellen er mappet mot artskontotabellen for å automatisere prosessen 
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med å legge riktig artskonto på artikler i automatisk oppdatering av artikkel. Det er bare data 
fra registrerte artikler som gir UNSPSC verdier inn i systemet.  
Det er mulig å øke kravene til registrering av bestillinger slik at alle varer må knyttes til en 
UNSPSC-kode før den kan bestilles. Prosjektet har mottatt uttrekk fra Merida over alle 
transaksjoner som er prosessert i Helse Bergen i 2008. Av de ca 191 000 transaksjonene i 
uttrekket vi har mottatt, er ca 38 300 linjer merket med UNSPSC kode. Dette utgjør ca 20%, 
og en kan derfor si at bruken av UNSPSC i Helse Bergen i øyeblikket ikke gir gode 
muligheter til å kartlegge og kategorisere innkjøpsvolumet i foretaket. 
 
Visma – Innkjøpssystem i Helse Stavanger og Helse Fonna 
UNSPSC-nummer må påføres alle artikler som registreres inn i Visma Unique. Ved uttrekk 
fra databasen kan man se at UNSPSC-nummeret splittes i 2 deler; de 4 første utgjør 
Hovedgruppen, mens de 4 siste utgjør Undergruppen. 
  
UNSPSC-kodene er knyttet til kontoartene som benyttes i regnskapssystemet. Kontoartene er 
påført Hovedgruppene, samt de Undergruppene som skal ha annen kontoart enn 
hovedgruppen. 
 
Ved import av manuelle kataloger (semikolondelt-flatfil) blir man i dag påkrevd å fylle ut 
Hoved- og Undergruppe for de artiklene som ligger i denne katalogen. For å få best mulig 
knytning mot kontoartene, så kan man i dag risikere og måtte gjøre importen i flere steg, som 
følge av at alle produktene ikke nødvendigvis har samme UNSPSC-nummer. 
  
Ved import av Markedsplasskataloger, får man ikke spørsmål om å velge Hoved- og 
Undergruppe på artikler som ligger i katalogen. Grunnen er at importen tar hensyn til at 
UNSPSC-kodene er påført hver enkelt artikkel i katalogen. UNSPSC-koden som er lagt inn pr 
artikkel, er mye mer detaljert og riktig, enn hva man gjør når man importerer manuelle 
kataloger. Etter en import av en Markedsplasskatalog som inneholder nye artikler, 
så kontrollerer man at UNSPSC-kodene på de nye artiklene også har en knytning mot en 
kontoart. 
 
Det har blitt kommunisert til Visma at man bør ha mulighet til å legge inn UNSPSC-nummer i 
den manuelle katalogen også, slik at man kan forenkle prosessen og få mer riktig UNSPSC-
koder på artiklene. 
 
Contiki – Kontraktshåndteringssystem for alle foretakene i Helse Vest 
Contiki har også bygget inn UNSPSC i sitt system. Det er ikke lagt inn funksjoner der 
UNSPSC brukes. Kontraktene blir knyttet til riktig UNSPSC-kode når de blir registrert og det 
kan settes opp rapporter som viser fordelingen UNSPSC. 
 
Ledd i verdikjeden som benytter UNSPSC: 

• Forespørsler 
• Kontrakter 
• Artikkelregister 
• Bestillinger 
• Rapportering 
• Kontostreng 
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Forespørsler 
UNSPSC brukes i ulik grad for å sette opp logiske grupper til forespørsler. Det er vedtatt at 
alle som setter sammen varegrupper til forespørsler skal bruke UNSPSC. Det er ennå ikke tatt 
i bruk Konkurranse Gjennomførings Verktøy (KGV) i Helse Vest, men når dette kommer i 
drift vil det bli aktuelt å integrere UNSPSC her også. 
 
Kontrakter 
Som en følge av at forespørslene er delt i grupper innen UNSPSC blir kontraktene tildelt 
koder i Contiki som sier hvilke UNSPSC grupper innholdet hører til. Det har inntil nå vært en 
begrenset bruk av UNSPSC for kontrakter, men det er muligheter for å utvide bruken i 
Contiki ved å sette opp rapporter som kan levere aktuell informasjon. 
 
Artikkelregister 
UNSPSC-koden er knyttet til hver artikkel som registreres i systemet. For alle kataloger som 
sendes fra leverandør via IBX/markedsplassen.no er det registrert UNSPSC koder på hver 
artikkel. Denne koden følger artikkelen gjennom alle prosesser i systemene, koden er også 
linket til artskontoplanen slik at det kommer riktige artskonti på artiklene når de registreres 
via IBX. 
 
Bestillinger 
Det er foreløpig bare bestillinger fra kataloger som er registrert via IBX/markedsplassen som 
blir registrert med UNSPSC kode. Det har vært diskutert å legge inn krav om å registrere 
UNSPSC kode for alle fritekstbestillinger også. Det er spørsmål om å gjøre et vedtak, 
systemmessig er alt klart til å starte slik registrering. 
 
Rapporter 
Det er foreløpig bare laget 2 rapporter i Merida som rapporterer på data som inneholder 
opplysninger om UNSPSC, i Contiki er det ikke definert rapporter som omhandler UNSPSC. 
 
Kontostreng 
UNSPSC koden er bygget inn i kontostrengen og kan enkelt sendes videre fra 
logistikksystemene til regnskap og økonomisystem. 
 

 
 
Bakgrunnen for å inndele kategoriene etter en medisinsk faginndeling, et at dette speiler 
sykehusenes eksisterende organisering av driften. Leverandørmarkedene innen kategoriene 
som foreslås er også i stor grad gruppert etter samme logikk. Videre vil en med det foreslåtte 
oppsettet få et sterkere fag-fokus i kategoriteamene, noe som kan gjøre det enklere å 
rekruttere fagpersoner til å delta i innkjøpsarbeid.  
 
Årsakene til at noen fag har fått egne kategorier er at disse fagene framstår som homogene, og 
har få grensesnitt mot andre fag. Eksempler på dette er Øye og ØNH. Fag som har flere 
koblingspunkt blir håndtert i mer generelle kategorier. Eksempler på dette er generell kirurgi, 

Prosjektgruppen anbefaler # 2 
Prosjektgruppen anbefaler 22 hovedkategorier inndelt etter et eget oppsett basert på 

fagområdene sykehusorganiseringen i regionen følger 
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som i stor grad vil få sine behov dekket gjennom kategoriene Medisinske forbruksvarer og 
basalartikler, samt kategorien Operasjon og kirurgiske fag.  
 
Prosjektgruppens anbefaling av 22 hovedkategorier vil ikke ha konsekvenser for arbeidet med 
å innføre UNSPSC i regionen, men er et resultat av en erkjennelse av at ingen kodeverk i 
øyeblikket dekker behovene til Helse Vest, og neppe vil gjøre det innen rimelig tid. Når det på 
et senere tidspunkt eventuelt skal innføres et nytt kodeverk er det en forutsetning for 
suksessfull drift at uansett hvilket kodeverk (inklusive UNSPSC) som velges at kodeverket 
anvendes i alle ledd i innkjøps og logistikk- systemene. Dette vil føre til at kodekonvertering 
og annen unødvendig administrasjon ikke blir nødvendig i noe ledd i kjeden, og at datafangst 
og begrepsbruk i regionen blir vesentlig bedre enn i dagens situasjon. 
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5 Organisering av innkjøpsfunksjonen i Helse Vest  

5.1 Dagens organisering 
I forprosjektet ble dagens innkjøpsorganisering gjennomgått og dokumentert.  Det vises i den 
forbindelse til forprosjektrapporten som er forelagt alle HFstyrene og RHF-styret. 
 
Kort oppsummert er følgende ressurser knyttet til helseforetakenes innkjøpsavdelinger pr. 
april 2009: 
 

Foretak Årsverk 
Helse Vest RHF 2  (herav 1 kjøpt årvserk fra Helse Bergen) 
Helse Førde 1 
Helse Bergen 11 
Helse Fonne 3 
Helse Stavanger 7 
SUM 24 

 
I tillegg er det ansatt en logistikksjef ved Apotekene Vest. Denne ressursen har bare en liten 
del av sin stilling knyttet til innkjøpsvirksomhet.  Helse Vest IKT AS har ikke egen ansatt 
innkjøpsrådgiver/ressurs. 
 
Prosjektgruppen vil peke på at dagens bemanning samlet sett oppleves som for liten i forhold 
til de oppgaver som skal løses. Den legger like fullt til grunn at dagens bemanning er 
tilstrekkelig til å kunne gjennomføre kategoristyrt innkjøp.  Senere i dette kapittelet gjøres det 
likevel klart at det trenges en ressursøkning knyttet til ulike spesialistroller, som vil arbeide på 
tvers av kategoriene. 
 

5.2 Påvirkningsmulighet på innkjøpskostnad 
I figuren under er de ulike stegene i en standard innkjøpsprosess fordelt langs den fallende 
kurven. Variabelen langs y-aksen er mulighet for påvirning av kostnad, mens de ulike stegene 
i innkjøpsprosessen følger x-aksen. Muligheten for å påvirke kostnad er klart størst tidlig i 
innkjøpsprosessen. Etter at anbudsinnbydelsen er sendt er handlingsrommet og dermed 
påvirkningen på kostnad i stor grad fastlagt. Gevinsten av å gjøre en best mulig jobb i de 
tidlige fasene av innkjøpsprosessen kan være betydelige, og etablering av reell tverrfaglighet 
er etablert som beste praksis for å realisere disse gevinstene. Reell tverrfaglighet er et bærende 
prinsipp i den skisserte organiseringen med kategoriteam og funksjonsteam, og uavhengig av 
valg av overordnet organisasjonsmodell. 
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Fig 4: Illustrasjon av innkjøpsfaglige muligheter til å påvirke anskaffelseskostnad 
 
Analyse- og planleggingsfasen legger grunnlaget for kosteffektive og riktige anskaffelser 
gjennom tverrfaglig samarbeid. 
 
Behovsverifikasjon er den del av prosessen som leder til forståelsen av de reelle behov som 
skal dekkes. En behovsverifikasjon skal beskrive alle behovselement, herunder: 

• Funksjon 
• Kvalitet 
• Mengde 
• Tid 
• Risiko 

 
Utarbeidelse av spesifikasjon følger en godt beskrevet behovsverifikasjon i prosessen. Her 
må behovet oversettes til en beskrivelse som gjør leverandørene i stand til å tilby sine beste og 
mest kosteffektive løsninger. Spesifikasjonen skal inneholde alle elementer fra 
behovsverifikasjonen. Som en generell regel vil en åpen funksjonsspesifikasjon være mer 
konkurransefremmende enn en detaljspesifikasjon. 
 
Behovsverifikasjon og utarbeidelse av spesifikasjon er i mange sammenhenger betegnet som 
etablering av kravspesifikasjon. Det er i denne fasen av innkjøpsprosessen at det største 
potensialet for kostnadspåvirkning identifiseres sammen med de strategiske utfordringene på 
kategorinivå.    
 
Leverandørmarkedsanalyser gjennomføres for å identifisere og evaluere særtrekk i de 
forskjellige leverandørmarkeder. Her er det vesentlige kjennetegn som bør registreres og 
vurderes opp mot kategorienes strategiske retningsvalg; 

• Konsolideringsaktiviteter 
• Lønnsomhetsvurderinger av leverandører 
• Utvikling av etterspørsel i markedet (for eksempel sesong, teknologiutvikling etc.) 
• Konkurranseforhold 
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• Prisnivå 
 
Anbudsinnbydelsen er det steget i prosessen der leverandører inviteres til å delta i en 
konkurranse for å bli valgt som leverandør til virksomheten. Underlagets form bør utarbeides 
for å etablere størs mulig grad av konkurranse innenfor gjeldende lover og forskrifter 
(LOA/FOA), samtidig som det ivaretar virksomhetens strategiske muligheter og 
evalueringskriteriene reflekterer balansen i behovet som skal dekkes. 

5.3 Alternativer for framtidig organisering av innkjøpsfunksjonen 
I forprosjektet ble det besluttet at Helse Vest skal drive kategoristyrt innkjøp. Helse Vest skal 
velge en framtidig organisering av det kategoristyrte innkjøpet som gir tilstrekkelig styring og 
kontroll med det samlete innkjøpsvolumet i regionen. Samtidig må den framtidige 
organiseringen legge til rette for best mulig gjennomføring av anskaffelsesprosessen. Erfaring 
viser at beste praksis for å fange opp muligheter og trusler i kategoristyrt innkjøp er å 
organisere arbeidet som tverrfaglig samarbeid i kategoriteam.  
 
Kategoristrukturen kan organiseres med ulik grad av sentralisering. Valg av sentralisering og 
organisasjonsform styres av helseforetakenes behov, overordnet virksomhetsstrategi og 
endringer i leverandørmarkedene.  
 
Følgende alternative organisasjonsformer kan brukes som referanseramme for forståelse av 
dagens situasjon og for valg av framtidig løsning: 
 

Lokal Støttende Mandat Sentralstyrt Sentralisert

• Ingen • Anbefaling uten 
formell myndighet

• Koordinering av 
fellesaktiviteter

• Styring av lokal 
innkjøpsfunksjon

• Operajonelt innkjøp 

• Mottar anbefaling fra 
sentral innkjøpsavd.

• Operasjonelt innkjøp
• Lokal styring og 

kontroll

Sentralt innkjøp

Lokalt innkjøp

Rolle til 
sentralt 
innkjøp

Rolle til 
lokalt 

innkjøp

• Koordinering av felles 
anskaffelsesinteresser 
- kategorikoordinering

• Etablere formelt 
samarbeid

• Utvalgte 
fellesaktiviteter

• Operasjonelt innkjøp
• Lokal styring og 

kontroll

• Styring og kontroll i 
langs kategoriaksen i 
hele organisasjonen

• Operasjonelt innkjøp

• Styring av kategorier 
på tvers av 
organisasjonen

• Styring av kategorier
• Gjennomføring av 

hele anskaffelses-
prosesen

• Overordnet innkjøps-
ledelse

• Operasjonelt innkjøp
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Fig. 5: Alternative modeller for framtidig organisering av innkjøpsfunksjonen 
 
I en lokalstyrt modell er det ingen sentral innkjøpsenhet. Alt innkjøp styres, gjennomføres og 
kontrolleres lokalt. Med lokal modell er det ingen styrt koordinering på tvers av 
helseforetakene og egner seg ikke til konsolidering av innkjøpskraft og kategoristyring 
regionalt. 
 
I en støttende modell vil den sentrale innkjøpsenheten ha en rådgivende rolle med fokus på å 
koordinere felles innkjøpsaktiviteter. Den sentrale innkjøpsenheten har ingen formell rolle i 
form av funksjonsansvar eller direkte innflytelse på beslutninger som måtte fattes i 
helseforetakene. Denne modellen vil kunne påvirke retning for de minst kritiske kategorier, 
uten at det er tildelt noen et ansvar for å sikre gjennomføring av kategoristyrt innkjøp.  
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I en mandatstyrt modell vil innkjøpsrådgiverne være ansatt i hvert enkelt foretak på samme 
måte som i dag. Foretakene vil gi RHF-innkjøp et mandat til å styre kategoriteamene. Videre 
gis kategoriteamet og kategorilederen et mandat med ansvar for innkjøpsarbeidet innen en 
kategori. Mandatet vil kunne innrettes på ulike måter, men best overordnet kontroll med 
innkjøp i regionen oppnås når mandatet gir kategorilederne ansvar for alle anskaffelsene i 
kategorien på tvers av foretakene. Modellen åpner for en fortsatt betydelig lokal styring. 
 
Fra ett av helseforetakene er det foreslått en modell der regionalt innkjøp deles inn i to 
geografiske cluster; Helse Stavanger HF / Helse Fonna HF og Helse Bergen HF /Helse Førde 
HF.  Prosjektgruppen har drøftet denne modellen, som vil kunne fungere på samme måte som 
en støttende modell, der det store foretaket støtter det mindre. Modellen kan sammenliknes 
med å etablere to regioner, og vil særlig kunne ha gevinster for det minste av de to foretakene 
i clusterne. Hensiktsmessigheten i å dele opp regionen i cluster, sett opp mot potensialet i å 
samle hele regionens innkjøpsvolum, er etter prosjektgruppens vurdering ikke 
sammenfallende med behovet for styring og kontroll for innføring av kategoristyrt innkjøp i 
Helse Vest.  Potensialet for regionale synergier og gevinster, gjennom blant annet felles 
innkjøpsavtaler og regionalt samarbeid, vil bare kunne realiseres i en organisasjon med en 
sentraliseringsgrad som minst tilsvarer mandatstyrt organisering for innkjøpsfunksjonen i 
Helse Vest. Prosjektgruppen har derfor vurdert de to følgende alternative 
organisasjonsmodeller som mest relevante:   
 

1. Sentralstyrt organisering 
2. Sentralisert organisering 

 

Et foretak har spilt inn at mandatstyrt også burde behandles i detalj. Resten av 
prosjektgruppen har vurdert dagens organisasjon som mandatstyrt, og samtidig som 
utilstrekkelig for god styring av kategoristrukturen. Konsekvensene av dette er at bare 
sentralstyrt og sentralisert modell er behandlet i detalj av prosjektgruppen.  
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5.3.1 Sentralstyrt modell 

I en sentralstyrt modell vil innkjøpsrådgiverne og kategorilederne være ansatt i hvert enkelt 
foretak på samme måte som i dag. Den faglige rapporteringslinjen flyttes i denne modellen fra 
foretakets innkjøpssjef til regionalt innkjøp, ved at kategorilederne (som har et regionalt 
ansvar for en kategori) og innkjøpsrådgiverne faglig rapporterer til det regionale leddet. Dette 
vil gi en bedre samlet kontroll over anskaffelsesprosessene, avtaleinngåelser og forvaltningen 
av avtalene.   
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Fig. 6: Illustrasjon av sentralstyrt organisering av innkjøp 
 
En sentralstyrt organisering av innkjøp er en effektiv og smidig organisasjonsmodell. 
Organisasjonsformen vil kunne gi en sterkere styring av kategoriene, og samtidig vil den gi 
foretakene kontroll med innkjøpsressursene. Siden det er sterkere sentral styring av hvordan 
en skal jobbe i kategoriene i denne modellen enn i mandatstyrt innkjøp, ligger det til rette for 
enklere og mer robust måling og overvåking av regionens samlete innkjøpsvolum, samt å 
styre dette bedre enn i en mandatstyrt modell. 
 
Utfordringene med sentralstyrt organisering er at alle ressurser i kategoriteam eies lokalt og 
må avgis helt eller delvis fra helseforetakene. Dette kan gi operative utfordringer knyttet til 
organisering av strategiske og komplekse kategoriteam. Det kan også oppstå utfordringer med 
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tanke på ressursfordeling mellom foretakene, da en ansatt i et foretak bruker sin arbeidstid på 
å gjennomføre et annet foretaks anskaffelser.  Potensielt kan det videre ligge en konflikt i at 
kategorileder organisatorisk er tilknyttet et lokalt foretak, og dermed ressursmessig styres av 
dette. Samtidig skal kategorilederen lede og styre en kategori på vegne av hele regionen, og 
rapportere faglig til det regionale leddet.  Dette er et klassisk utfordringsbilde i en 
matriseorganisasjon.  
 
Konsekvensene av en sentralstyrt modell vil være at en får en oppstramming av dagens 
regionale samarbeid. Endringsrisikoen vil være relativt liten sammenliknet med mer 
sentralstyrte alternativer. Styringsmulighetene for kategoriteamene over egen kategori, og 
kategoriteamenes mulighet for å legge til rette for gode anskaffelser i funksjonsteamene er 
like gode som i en sentralisert modell (se nedenfor). En viktig utfordring i den sentralstyrte 
modellen er ressursfordelingseffektene gjennom at en ansatt i et foretak benytter sin arbeidstid 
til å gjennomføre anskaffelser for et annet foretak. Det sentraliserte leddet har heller ikke like 
god kontroll over innkjøpsressursene som i en sentralisert modell. På den annen side vil trolig 
foretakene føle bedre kontroll med egen innkjøpsfunksjon, noe som antagelig reduserer 
risikoen i forbindelse med innføring av kategoristyrt innkjøp.  
 
En sentralstyrt innkjøpsmodell vil ha bedre forankring av innkjøpsrådgiverne i det enkelte 
helseforetak de er ansatt i, enn en sentralisert modell. Endringsrisikoen er derfor også mindre i 
denne modellen. Modellen har lavere risiko mht gjennomføring, og den har lav kostnad i 
forbindelse med endring.  Fraværet av erfaringssuksess knyttet til sentraliserende regionale 
tiltak medfører også lavere endringsrisiko enn i den sentralstyrte modellen. 
 
Modellen gir gode muligheter til å styre ressurser i og mellom kategorier. Muligheten for 
kategoriteamene til å legge til rette for gode anskaffelser i funksjonsteamene er imidlertid like 
gode i den sentraliserte modellen. 

5.3.2 Sentralisert modell 

I en sentralisert modell vil innkjøpsrådgiverne være ansatt i en felles sentral enhet, for 
eksempel i RHFet eller i et eget selskap eid av Helse Vest RHF. Likefullt vil 
innkjøpsrådgiverne være fysisk plassert i det enkelte helseforetak. Dette vil gi fleksible og 
gode muligheter for ressursstyring av innkjøpsrådgiverne på tvers i regionen, slik at ressurser 
til enhver tid kan tilføres kategorier med størst behov. Med denne modellen forsvinner rollene 
som innkjøpssjefer i det enkelte HF, og erstattes fullt ut av kategoriledere som dermed blir 
”innkjøpssjefer” over sin tildelte kategori – på tvers av helseforetakene.  Kategori-tenking, 
med innkjøpskategorier som dekker helseforetakene på tvers blir dermed mer rendyrket enn i 
en sentralstyrt modell.  I denne modellen vil helseforetakenes behov for å kjøre helt lokale 
anskaffelsesprosesser, bli ivaretatt gjennom at det beholdes en lokal ressurs i hvert foretak.  
Denne lokale ressursen vil også i noen saker kunne fungere som helseforetakets kontaktpunkt 
mot den regionale innkjøpsfunksjonen.  
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Fig. 7: Illustrasjon av sentralisert organisering av innkjøp 
 
En sentralisert innkjøpsorganisasjon vil flytte ansvaret for gjennomføringen av all 
innkjøpsvirksomhet til Helse Vest RHF. Dette gir Helse Vest RHF full styring og kontroll 
med overordnet kategoristruktur og samtlige kategoriteam gjennom sentral innkjøpsledelse. 
Helseforetakene vil med en slik organisasjonsmodell ha ansvar for operasjonelt innkjøp/avrop 
på rammeavtaler, inngått av Helse Vest RHF. Med en målsetting om tverrfaglig bemanning av 
kategoriteamene, vil en sentralisert organisering kun delvis sikre tilgangen på ressurser. Også 
med denne organisasjonsformen, vil kategoriteamenes verdiskaping være avhengig av at 
helseforetakene helt eller delvis avgir de nødvendige faglige ressurser (for eksempel klinisk 
personell) de enkelte kategorier fordrer.  
 
Utfordringene med en sentralisering er at forankringsarbeid lokalt kan bli mer krevende. 
Videre kan foretakene oppleve at de mister kontroll med egen virksomhet, og det kan derfor 
være en risiko for at det bygges opp parallelle innkjøpsmiljø lokalt.  
 
Den sentraliserte modellen har klart høyest risiko i gjennomføringen, fordi det innebærer en 
organisatorisk endring for dagens innkjøpsfunksjon i helseforetakene. Trolig vil den også ha 
den største kostnaden i forbindelse med endring. Fraværet av erfaringer som oppleves som 
suksesshistorier i HFene når det gjelder sentraliserende regionale tiltak kan ytterligere øke 
endringsrisikoen. Den sentraliserte modellen gir imidlertid en god mulighet til å styre 
ressurser i og mellom kategorier. Videre er det rimelig å anta at én samlet organisasjon med 
kritisk masse lettere legger til rette for innkjøpsfaglig utvikling. Muligheten for 
kategoriteamene til å legge til rette for gode anskaffelser i funksjonsteamene er imidlertid like 
gode i den sentralstyrte modellen. 
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Uenigheten er knyttet til hvilke av de to modellene, sentralstyrt og sentralisert, som samlet 
sett vil tjene foretaksgruppen best.  
 
Tillitsvalgtes representant i prosjektgruppen har ikke synspunkter i forhold til det 
innkjøpsfaglige, men mener det er viktig å ha fokus på hva som totalt sett tjener alle HFene 
(HF i vid forstand, ikke bare innkjøpsmiljøene i HFene) best på sikt, ikke bare økonomisk og 
kvalitativt, men også jf reduksjon av sårbarhet, dobbeltarbeid osv. 
 
I følge representantene fra Helse Førde, Helse Fonna og Helse Bergen, vil den sentralstyrte 
modellen være mest tjenelig fordi modellen vurderes som mer egnet til arbeid med lokal 
forankring, samtidig som den etter representantenes mening gir like gode verktøy for å legge 
til rette for og styre arbeidet i kategoriene som den sentraliserte. Videre har representantene 
vektlagt god lokal tilknytning, liten risiko knyttet til gjennomføring og små kostnader knyttet 
til endring fra dagen modell, samt fravær av opplevde suksesshistorier ift sentraliserte 
løsninger i dagens organisering. 
 
Representantene er klar over at det kan være risiko for mindre gjennomføringskraft, særlig i 
innføringen av kategoristrukturen, i denne modellen, siden at kategoriledere og innkjøpere må 
forholde seg til to ulike ledere som trolig har ulike prioriteringer. Representantene vurderer 
god ivaretakelse av behovene til de lokale foretakene som viktigere enn gjennomføringskraft i 
innføringen av kategoristrukturen (samtidig som representantene vurderer risikoen for 
manglende gjennomføringskraft i modellen som mindre enn de som anbefaler den 
sentraliserte modellen.) Representantene peker også på mindre endringsrisiko som en sentral 
grunn for å anbefale den sentralstyrte modellen. 
 
Representantene fra Helse Stavanger og Helse Vest RHF mener en sentralisert modell vil 
være den beste for foretaksgruppen samlet, siden en sentralt får kontroll med alle 
innkjøpsressursene, og anbefaler at innkjøpsfunksjonen i foretaksgruppen skilles ut i en egen 
enhet.   Kontroll med ressursene gjør at arbeid med kategoristrukturen da kan prioriteres 
høyere enn i den sentralstyrte modellen. En kan også enklere flytte innkjøpsressurser fra 
kategori til kategori avhengig av behov. Disse representantene mener at den sentraliserte 
modellen har sin styrke ved at de samlede innkjøpsressursene konsentreres i en organisasjon, 
for derved å kunne yte innkjøpstjenester for lavest mulig kostnad for foretaksgruppen. Ved at 
dobbeltarbeid unngås, og man spesialiserer innkjøpere etter en kategoritenkning, vil trolig den 
samlede tid brukt til hver anskaffelse gå ned. Man får altså mer effektive anskaffelser.  
 
Videre vil det etter disse representanters syn trolig være mer krevende å få opprettet de 
nødvendige antall spesialistroller, hvis dette må skje i form av ansettelser i RHFet.   
 
Også representantene som anbefaler den sentraliserte modellen er opptatt av å ivareta 
helseforetakenes lokale behov. De mener dette kan løses med tilstrekkelig kvalitet ved hjelp 

Prosjektgruppen anbefaler # 3 
Prosjektgruppen er delt i anbefalingen knyttet til modell for organisering av 

innkjøpsfunksjonen i foretaksgruppen.  Arbeidsgruppens representanter fra Helse Førde, 
Helse Fonna og Helse Bergen mener den sentralstyrte modellen vil være mest tjenelig for 
innkjøpsfunksjonen i foretaksgruppen, mens representantene fra Helse Stavanger og Helse 

Vest RHF mener en sentralisert modell vil være den beste. 
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av en lokal innkjøpsmedarbeider som ikke skal ha oppgaver i kategoriarbeidet, men fokusere 
på koordinering av innkjøp, lokal implementering av kontrakter samt eventuelle lokale 
innkjøp.  
 
Arbeidet med å innføre kategoristyrt innkjøp betyr en til dels betydelig endring i måten å 
drive innkjøpsarbeid på.  Medlemmene som støtter den sentraliserte modellen tror dette 
endringsarbeidet vil bli mindre utfordrende med den sentraliserte modellen fordi denne 
modellen samler alle innkjøpsmedarbeiderne i en organisasjon.  Gjennom felles ledelse av 
disse medarbeiderne, vil disse lettere få et felles fokus på endringen som skal gjennomføres. 
 

5.3.3 Støtte/spesialist 

Uavhengig av de to modellene sentralstyrt og sentralisert innkjøp, vil innkjøpsfunksjonen for 
regionen samlet ha behov for et sett av spesialistroller for å understøtte kategoristrukturen og 
for å sørge for utarbeidelse og vedlikehold av felles prosesser, retningslinjer og rutiner, samt å 
drive med opplæring.  Støtte/spesialistrollen vil støtte og yte service til de andre definerte 
rollene på spesifikke områder. I tillegg vil Støtte/spesialist være ansvarlig for å utvikle og 
forbedre spesialistområdet, samt bistå ved innføring av nye rutiner/systemer innen innenfor 
eget spisskompetanseområde. Støtterollene er ikke tilknyttet kategoriteam på fast basis, men 
tilbyr støtte i planlegging og gjennomføring av innkjøpsprosessen. 
 
Aktuelle støtte/spesialistområder er (representerer ikke antall stillinger): 

− Juridisk – anskaffelsesrett og kontraktsrett 
− e-handel, kataloghåndtering 
− Miljø og etisk handel 
− Innkjøpscontrollerfunksjon  
− Innsamling/analyse av grunndata 
− Systemeierskap til alle innkjøpsrelaterte system 

 
Prosjektgruppen vurderer at det er behov for fire stillinger til å bekle rollene som er skissert 
over. Helse Vest RHF har i dag opprettet to stillinger knyttet til innkjøp.  En stilling som 
innkjøp- og logistikksjef og en rådgiverstilling.  I forbindelse med styrets behandling av 
årsbudsjettet for 2009 ble det foreslått å etablere en ny rådgiverstilling. Denne stillingen er 
ikke endelig opprettet.  Under forutsetning av at denne stillingen opprettes, er det etter 
prosjektgruppens vurdering behov for at det opprettes ytterligere to stillinger for at 
støtte/spesialistområdet skal kunne levere de forventede tjenestene til helseforetakene og til de 
ulike kategoriteamene. Antall regionale rådgivere kommer da opp i 4 årsverk.  En viktig del 
av støtte/spesialistrollene vil være å utarbeide og vedlikeholde prosess- og rutinebeskrivelser 
innen innkjøpsområdet, samt å drive med målrettet og strukturert opplæring av linjeledere og 
personer med bestillingsansvar i helseforetakene.  
 

 

Prosjektgruppen anbefaler - # 4 
Prosjektgruppen anbefaler at det på regionalt nivå opprettes 2 nye stillinger, slik at det i sum 

er 4 årsverk som bekler støtte/spesialistrollene i en ny modell for innkjøpsfunksjonen. 
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5.4 Etablering av kategoriteam 
Prosjektgruppen anbefaler at hver kategori skal styres av et kategoriteam. Kategoriteamene er 
blant annet ansvarlig for utarbeidelse og implementering av anskaffelsesstrategi(er) for de 
respektive kategorier. Teamet gjennomfører analyser av den forretningsmessige betydningen 
av artiklene som skal anskaffes, og grad av kompleksitet i leverandørmarkedet. Resultatene av 
disse analysene er at en av fire hovedstrategier velges for kategorien eller underkategorien. 
Eksempler på hovedstrategier listes i figuren under. Strategien gis verdi gjennom at teamet 
bruker den til å utarbeide handlingsplaner og innkjøpsplaner, og ved hjelp av dette 
gjennomfører kvalitativt gode og kosteffektive innkjøp. 
 

 
Fig. 8: Kategoristrategi  
 
Organisering basert på kategoriteam gir stor fleksibilitet. Kategoriteamene vil kunne tilpasses 
til behovene i gjeldende kategori. Kategoriteamene har følgende egenskaper: 

− Kategoriteamene er tverrfaglig sammensatt: 
o Tverrfagligheten og kompetansebehovet sikres gjennom at leder har med seg 

en strateg for fagområdet fra hvert av foretakene i teamet. 
o Tverrfagligheten skal sikre en tett og samtidig integrasjon mellom alle 

relevante fagområder for den enkelte kategori.  
o Kategorileder vil i tillegg kunne ha med seg en eller flere fagrepresentanter fra 

funksjonsteamene i kategorien hvis dette vurderes som nødvendig. Dette vil 
avhenge av hvor kompleks kategorien er, hovedpoenget er å bruke tilgjengelig 
spisskompetanse. 

− Kategoriteamene har en leder, som i hovedregel vil være innkjøper. 
− Kategoriteamene er permanente enheter. 
− Møtefrekvensen kan variere fra få ganger i året, til flere ganger i uken, avhengig 

av behov. 
− Linjene forespørres om å avgi ressurser til kategoriteamene 
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Kategoriteamene skal ha det overordnete ansvaret for Helse Vest sine anskaffelser innenfor 
den respektive kategori. Blant ansvarsområdene til teamene er: 
− Opparbeide og forvalte en faktabasert oversikt over status for den respektive kategori på 

vegne av foretaksgruppen, herunder (men ikke begrenset til):  
o Nøkkeltall (innkjøpsvolum pr foretak/ produkt / leverandør) 
o Status og planer for kategorien både i regionen, og for hvert enkelt HF 
o Avtaledekning og – lojalitet 

− Fastsette behov for eventuelle underkategorier og organisere disse 
− Følge opp kjernevirksomheten innenfor kategorien, og utvikle og vedlikeholde oversikt og 

beskrivelser av kjernevirksomhetens behov 
− Etablere og vedlikeholde innkjøpsplan for kategorien 
− Etablere og vedlikeholde leverandørmarkedsanalyser 
− Etablere og vedlikeholde kategoristrategier 
− Fordele operativt anskaffelsesarbeid til funksjonsteam i forbindelse med faktiske 

anskaffelser. 
− Gi input til årsbudsjett- og langtidsplanarbeidet i hvert enkelt foretak, samt i regionen som 

helhet 
− Kategoriteamet beslutter om anskaffelser bør gjennomføres på nasjonalt, regionalt eller 

lokalt nivå. 
− Avhengig av kategoriens natur kan kategoriteamet selv fungere som funksjonsteam 
 
På en rekke områder innen bl.a. MTU vil den umiddelbare muligheten for standardisering 
være begrenset av at de enkelte HF er i ulik fase på deler av utstyrsporteføljen. Det vil slik sett 
nødvendigvis være et langsiktig arbeid knyttet til å kunne planlegge en samordning av 
beslektet type utstyr på tvers av HF-ene. Kategoriteamene vil kunne stå sentralt i dette 
arbeidet. 
 
Kategoriteamene vil ha ulik arbeidsform og ulikt behov for møtefrekvens, avhengig av 
anskaffelsesdynamikken i den enkelte kategori. Enkelte team vil ha behov for en jevnlig 
aktivitet og med relativt hyppige møter. Andre team vil ha stor arbeidsbelastning i perioder 
rundt større anskaffelser, men mindre løpende aktivitet mellom disse. Det må tilligges det 
enkelte team selv å beslutte denne arbeidsformen, innenfor rammene av mandat og krav som 
stilles til teamene som helt sentrale deltakere i Helse Vest sitt strategiske innkjøpsarbeid.  
 
Kategoriteamet vil produsere en rekke viktige leveranser som enten funksjonsteam, fagmiljøer 
eller foretaksgruppens ledelse vil kunne ha nytte av:  
 
Funksjonsteamene vil ha nytte av  
− Bedre beslutningsgrunnlag  

o Nøkkeltall 

Prosjektgruppen anbefaler - # 5 
Prosjektgruppen anbefaler at hver av de 22 kategoriene skal styres av et kategoriteam. 
Prosjektgruppen anbefaler videre at anskaffelsene skal gjennomføres av funksjonsteam 

(underlagt det enkelte kategoriteam) i henhold til den regionale innkjøpsprosessen.  
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o Budsjetter 
− Bedre analyser av markeder og leverandører 
− Økt hastighet i behovsverifikasjonsfasen gjennom dedikerte fagressurser og oppbygging 

av behovsbibliotek 
− Bistand til rekruttering av ressurser med kompetanse som bidrar til gjennomføring av 

gode anskaffelser. Kategoriteamet vil også kunne gjøre endringer i funksjonsteam hvis 
disse er galt sammensatt. 

 
Ledelsen i foretaksgruppen vil ha nytte av  
− Økt gjennomføringskraft i regional standardisering 
− Etablering av tydelige målsetninger og overordnete strategier for kategorien., 
− Ansvarliggjøring av kategoriledere for å sikre at nødvendige tiltak blir gjennomført, og at 

målsetningene nås 
− At avtalelojalitet følges opp, og at eventuelle brudd på foretakets regelverk følges opp 
− At noen har kontroll med alle anskaffelser, og dermed kan stoppe anskaffelser som ikke er 

i tråd med kategoriens strategi 
 
Fagmiljøene vil ha nytte av 
− Et nettverk mellom ulike fagmiljø og innkjøpsmiljøet innenfor kategorien 
− Tilgang på komplementær kompetanse fra innkjøp som en strategisk samarbeidspartner 

for avdelinger og klinikker 

5.5 Etablering av kategorilederforum 
Prosjektgruppen anbefaler at lederne fra hvert kategoriteam møtes regelmessig i 
kategorilederforum. Dette forumet er ledet av Helse Vest RHF, og har som hovedoppgave å 
koordinere arbeidet på tvers av kategoriene. Kategorilederforum også vil beslutte eventuelle 
endringer i kategoriene, og sammen ha ansvar for at hele innkjøpsvolumet håndteres på en 
god måte. Kategorilederforum vil være et strategisk og rådgivende organ for helseforetakenes 
ledergrupper, og for ledergruppen i Helse Vest RHF. 
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Fig. 9: Illustrasjon av kategoristrukturen 
 

 

5.5.1 Ressursbruk i kategoristrukturen 

Det er forventet at ressursbruken i kategoristrukturen vil være størst i en oppstartsfase, siden 
strategier og planer skal utformes, samt underkategorier og funksjonsteam etableres. Dette er 
aktiviteter som er mer ressurskrevende første gang de gjennomføres. I normal drift skal 
planverket kun vedlikeholdes og oppdateres ved behov. 
 
De største driverne for hvor ressurskrevende arbeidet i kategoriteamet blir er trolig 
kompleksiteten i kategorien, men også antallet ulike fagmiljøer, grad av konsolidering i 
leverandørmarkedet, antallet kontrakter og varigheten av disse, heterogene behov i regionen 
og behov for lokale tilpasninger er viktige drivere for ressursbehovet. I tillegg vil antall 
funksjonsteam være en viktig driver.  
 
Som eksempler på ulike kategoriteam som sannsynligvis vil ha relativt ulik arbeidsform og 
ressurspådrag, kan en illustrere med hhv kategoriteamet for Laboratoriefag og kategoriteamet 
for energi.  
 
Kategoriteamet for Laboratoriefag skal dekke et område prosjektgruppen vurderer som 
komplekst. Det dekker fire hovedområder: Patologi, klinisk/medisinsk biokjemi, mikro og 
blodbankene. For å gjennomføre nødvendige anskaffelser innen disse områdene viser 
foreløpige analyser et behov for 6 – 8 funksjonsteam. Flere av funksjonsteamene vil ha de 
samme fagrepresentantene fra enkeltforetak.  
 

Prosjektgruppen anbefaler # 6 
Prosjektgruppen anbefaler etablering av kategorilederforum 
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Denne strukturen med funksjonsteam er til dels operativ pr april 2009, men funksjonsteamene 
jobber under et noe annerledes mandat enn det som foreslås i denne rapporten. 
Ressurspådraget i funksjonsteamene blir endret, men sammenliknbart med dagens 
ressursforbruk.  
 
Kategoriteamet er en ny struktur, og ressurser som skal brukes til dette arbeidet må tilføres ut 
over det som brukes i dagens modell. Prosjektgruppen anslår at kategoriteamet for lab vil 
trenge et møte pr måned de første 6 mnd, for så å redusere frekvensen til å møtes en gang pr 
tredje måned. Vi estimerer et møte til å ta noe mindre enn en dag inkludert noe for- og 
etterarbeid samt reisekostnader til utvalgte møter. 
 
Det planlegges med en fagstrateg pr HF, til sammen 4 fagstrateger som deltakere i 
kategoriteam. Det betyr at prosjektet anslår at det vil kreve ca 6 - 10 dagsverk pr fagstrateg pr 
år (også pr HF) å være deltaker i kategoriteamet som dekker kategorien Laboratoriefag. 
 
For kategorien Energi inkl medisinske gasser vil arbeidsmønsteret være helt annerledes. 
Varegruppene i kategorien er homogene, og det bør ligge vel til rette for å framforhandle 
regionale avtaler på alle energiformer (olje, gass, elektrisitet). Anskaffelsene vil typisk være 
både langt færre og sjeldnere enn i ovenfor nevnte kategori. Selv om kategoriteamet vil ha et 
lavt ressursbehov, vil kategorien energi være en arbeidskrevende kategori for innkjøperen 
som skal følge opp de børsbaserte strategiene med kjøp og salg av energiporteføljer. 
 
Prosjektgruppen estimerer at det vil være tilstrekkelig med 2 møter pr år i kategoriteamet for 
Energi inkl medisinske gasser. Det er også sannsynlig at det i driftssituasjon vil være mulig å 
gjennomføre kategoriarbeidet med enda mindre ressurspådrag. Dette vil føre til at det vil 
kreve ca en arbeidsdag å være fagstrateg på kategoriteamet for energi inkl medisinske gasser. 

5.5.2 Funksjonsteam 

Anskaffelsene skal følge regionens standardiserte anskaffelsesprosess, som gjennomføres av 
et funksjonsteam. Antallet funksjonsteam i hver kategori vil kunne variere fra et eller to til 
flere enn ti. Et funksjonsteam: 

− Har en leder, og som hovedregel vil lederen være innkjøper 
− I tillegg har leder med seg enten en eller flere fagpersoner som representerer 

fagmiljøet i sitt foretak. Som hovedregel deltar det faglige representanter fra hvert 
foretak, men det er ikke er krav. 

− Avhengig av hva anskaffelsen gjelder, kan funksjonsteamet være større eller 
mindre 

− Linjeorganisasjonen forespørres om å avgi deltakere til funksjonsteam 
− Funksjonsteamet er permanent gjennom at deltakerne er faste.  
− Funksjonsteamet er ansvarlige for å følge opp de innkjøpte varer og tjenester 

gjennom hele livsløpet. 
  

Det er en målsetning, men ikke et krav, å ha gjennomgående representasjon i kategoriteam og 
funksjonsteam, slik at en kan sikre best mulig informasjonsflyt innen hver kategori. Dette må 
veies mot ressursbruken dette vil kreve. Minimumskravet til faglig deltakelse i 
kategoriteamene er en fagstrateg pr foretak. 
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Kategoriteamene skal legge forholdene til rette for at funksjonsteamene skal kunne 
gjennomføre så gode anskaffelser som mulig. Funksjonsteamene rapporterer framdrift til 
kategoriteamet. Funksjonsteamene kommer også med sine innspill til kategoriteamet i 
forbindelse med utarbeidelse av strategier og planer. Siden det er funksjonsteamene som vil 
kjenne grensesnittene mot andre kategorier best, er det viktig at grensesnittene også håndteres 
av funksjonsteamene.  
 

5.6 Kategoriteamets mandat 
Kategoriteamets rolle i innkjøpsfunksjonen er overordnet funksjonsteamets. Hvor 
kategorileder kan være ansvarlig for å gjennomføre anskaffelser i et eller flere funksjonsteam, 
vil vedkommende i rollen som kategorileder ha fokus på kategorien som helhet, planer for 
gjennomføring av anskaffelser i kategorien, leverandørmarkedene kategorien forholder seg til 
samt analyser av mulige områder for standardisering på tvers av foretakene i regionen. 
 
Kategoriteamene har mandat til å styre porteføljen i sin kategori. Med dette menes at 
kategoriteamet sammen: 

− Skal kjenne behovene til brukerne av artiklene som anskaffes, og utarbeide og eie 
kategoriens behovsbeskrivelser 

− Bygger og deler innkjøpsfaglig kompetanse for sin kategori 
− Setter målsetninger for kategorien 
− Utarbeider handlingsplaner, herunder etablering av innkjøpsplaner 
− Utarbeider strategier, herunder prioriteringer og styring av etterspørsel 
− Organiserer arbeidet i kategorien, herunder etablering av underkategorier og 

funksjonsteam for å få gjennomført anskaffelser 
− Driver fram og følger opp anskaffelsesprosesser 
− Definerer datafangst og analyserer innkjøpsdata 
− Følger opp leverandører og avtaler  
− Måler progresjon på målsetninger 
− Rapporterer resultater 

 
Mandatet definerer klart hva som skal rapporteres, hvilke utslag av elementer/endringer som 
krever rapportering, og hvem som skal motta ulike rapporter. På denne måten sikrer man at 
problemstillinger og eventuelle endringer, både for innkjøpsmiljøet og leverandørmarkedet, 
som kan berøre andre kategorier fanges opp tidlig, samt at man oppnår en ”levende” 
oppdatering på tvers av de respektive kategoriinndelingene. 
 
Prosjektet anbefaler at det etableres en innkjøpshåndbok som blant annet beskriver rollene til 
deltakerne i teamene, hvordan brukermedvirkning skal sikres og den regionale standardiserte 
innkjøpsprosessen. Et slikt verktøy vil være et viktig virkemiddel i arbeidet med 
profesjonalisering og standardisering av innkjøpsarbeidet i Helse Vest. 
 

 

Prosjektgruppen anbefaler # 7 
Prosjektgruppen anbefaler at det før oppstart av arbeidet i pilotkategoriene 1. januar 2010 

etableres en innkjøpshåndbok for Helse Vest 
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5.7 Operative roller i kategoriteamet 

5.7.1 Kategorileder 

Rollen som kategorileder vil i de fleste tilfeller innehas av en innkjøper. Kategorileder har et 
regionalt ansvar for innkjøp, kontrakt og forvaltning av alt innkjøp (inkl styring av 
leverandørkommunikasjon) i sin kategori. Kategorileder har ansvar for framdrift i - og 
leveranse fra funksjonsteamene i kategorien.  
 
Viktige oppgaver for kategorileder er  

− Sette sammen et tverrfaglig kategoriteam som samlet er i stand til å utføre pålagte 
oppgaver best mulig. 

− Lede og drive fram arbeidet i kategorien 
− Sette kvantitative målsetninger for kategorien sammen med kategoriteamet  
− Utarbeidelse av strategier og planer for kategorien  
− Drive anskaffelsesarbeid gjennom å delta i- og lede funksjonsteam 
− Koordinering mot andre kategoriledere for å identifisere risiko i grensesnitt, og 

muligheter for samarbeid og synergier 
− Identifisere områder for standardisering, og arbeide mot dette der dette er 

formålstjenelig. 
− Innkjøpsfaglig utvikling av kategorien, samt oppbygging av tilstrekkelig 

fagkompetanse til å håndtere dialogen med fagmiljøene på en god måte 
− Administrativ utvikling av kategorien, herunder videreutvikling av 

innkjøpshåndbok og maler 
− Sikre grunnlagsdata løpende fra eksterne og interne kilder for kategorien, slik at 

påfølgende konkurranseprosesser baseres på korrekt grunnlag 
− Forvalte avtaler 
− Følge opp avtalelojalitet  
− Rapportere i henhold til etablerte rutiner og på forespørsel, herunder å gi input til 

årsbudsjett- og langtidsplanarbeidet i foretaksgruppen 
 

Oppsummert kan rollen beskrives som å ha det overordnede ansvaret for organisering og 
gjennomføring av anskaffelsene. 
 
Forventet ressursbruk for kategorileder er forventet å variere i stor grad med hvilken kategori 
en arbeider i.  

5.7.2 Innkjøpsrådgiver 

Hvert kategoriteam må inneha tilstrekkelig kompetanse for å ivareta det kommersielle 
innkjøps- og kontraktsansvar. Dette betyr at de innkjøpsfaglige representantene i teamet i sum 
må dekke tre hovedkompetanseområder: Det faglige ansvaret for at alle innkjøpsprosesser 
gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt andre formelle 
krav, det merkantile markedsansvaret, samt forvaltingsansvaret. Det kan være en og samme 
person som dekker flere eller alle tre kompetanseområdene for kategoriteamet, men i store 
kategoriteam kan det være flere enn en innkjøper som samarbeider. 
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5.7.3 Dedikerte fagstrateger  

Helseforetakene avgir faste fagstrateger til kategoriteamene. Fagstrategene innehar rollene 
fordi de har spesielt god innsikt i fagområdet, og enten akademisk eller gjennom 
stillingsmessig autoritet. Fagstrategene skal ikke belastes med administrative oppgaver, men 
gir sine innspill til strategi og planer.  
 
Rollen til disse HF - representantene er å forankre sitt HFs behov i kategoriteamet, og 
tilsvarende forankre kategoriteamets innstillinger og planer i eget HF. HF representantene har 
også et utvidet ansvar for å fange opp tilbakemeldinger på gjennomførte anskaffelser, slik at 
kategoriteamet akkumulerer kunnskap om leverandører og produkter over tid. 
 
De faste fagstrategene vil måtte bruke mer tid på kategoriarbeid i en oppstartsfase enn i en 
driftsfase. Erfaring fra andre bransjer kan indikere at ressurspådraget i normal drift dreier seg 
om et fåtall timer i måneden. For nærmere beskrivelse av ressurspådrag i en overgangsfase 
vises til kapittel 6.1. 

5.7.4 Fagrepresentanter fra funksjonsteam 

Ved behov vil kategoriteamet trekke på fagrepresentanter fra funksjonsteamene, for å sikre at 
kategoriteamet skal inneha faglig kompetanse til å utvikle en god behovsbeskrivelse. 
Fagrepresentantene skal også være bindeleddet mellom arbeidet i kategoriteamet og 
funksjonsteamet, samt mellom kategoriteamet og eget fagmiljø. Det er også 
fagrepresentantene sin oppgave å være faglig oppdatert på trender og innovasjoner som 
påvirker behovene som skal dekkes. I tillegg skal fagrepresentanten følge opp fagutviklingen i 
regionen, og se etter mulige områder for standardisering.  
 
Ressurspådrag i kategoriteamet for de faglige representantene fra funksjonsteamet vil holdes 
på et minimum, og deres deltakelse vil ha et faglig fokus 
 

5.8 Forholdet til linjeorganisasjonene 
Kategoriteamene har ansvaret for alle kontraktsinngåelser og innkjøp innen egen kategori. 
Kategoriteamet kan beslutte at enkelte produktområder skal dekkes med lokale avtaler, andre 
med regionale og atter andre med nasjonale avtaler. De operative innkjøpene som 
gjennomføres i hvert foretak gjennomføres i stadig større grad av ansatte i avdelinger. Økt 
utbredelse av elektroniske kataloger og e-handel vil forsterke denne trenden. 
 
Hvert HF er en selvstendig enhet, men produserer tjenester med mange fellestrekk. Derfor bør 
innkjøpsfunksjonen jobbe for standardisering hvor dette kan gi effekt, samtidig som det 
gjennomføres kostnadseffektive og risikoreduserende anskaffelser hvor lokale avtaler skal 
inngås eller videreføres. 
 
 

5.9 Forholdet til budsjettprosessen 
Input fra de enkelte kategoriteamene vil etter hvert kunne spille en svært viktig rolle i både de 
årlige budsjettprosessene og i langtidsplanleggingen i foretaksgruppen. Dette vil kunne bidra 
til en størst mulig grad av planmessighet og styring med innkjøpene i Helse Vest, og til å 
redusere ad-hoc anskaffelsene mest mulig. 
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Input fra innkjøpsområdet utgjør viktige bidrag til både årsbudsjetter og arbeidet med 
langtidsplanlegging i Helse Vest. Det er et viktig mål å videreutvikle dette, for derigjennom 
ytterligere å styrke budsjett- og planarbeidet, og å styrke koblingen mellom økonomisk 
styring og organisasjonens underliggende virksomhet. Gjennom kategoriteamenes løpende 
virke vil disse ha en helt særlig kunnskap om både faktisk status, behov, markedsmessige 
forhold og prioriteringer innenfor sine respektive kategorier. Denne kunnskapen legger til 
rette for en faglig god kobling mellom virksomhetens behov og budsjettets premisser 
 
Det vil derfor være viktig at input fra kategoriteamene samordnes og bringes inn i årshjulet og 
budsjettprosessene på både HF- og RHF-nivå. Formatet på dette må avklares med 
økonomiledelsen på HF- og RHF-nivå, likeså også tidsfrister for innsendelse 
 
I dag løper den overordnede budsjettprosessen i Helse Vest som følger: 
 
1-Juni:  Foreløpig inntektsramme fordeles til HF-ene, og det lokale 

 budsjettarbeidet kan begynne 
2-Oktober:  Statsbudsjettforslaget legges fram, og endelig inntektsramme bekreftes overfor 

HF-ene. 
3-Desember: HF-styrene vedtar budsjettene for de respektive HF 
4-Desember:  Konsolidert budsjett for Helse Vest vedtas i RHF-styret. 
 
Samhandlingen mellom innkjøpsmiljøet/kategoriteamene og økonomiledelsen rundt budsjettet 
må være iterativ og prosessorientert. Som en obligatorisk leveranse fra kategoriteamene 
anbefaler prosjektgruppen at disse utarbeider både en kortfattet statusrapport og en verifisert 
og prioritert behovsbeskrivelse. Den må i utgangspunktet bygge på foreløpig inntektsramme, 
og deretter fungere som en delmengde i det faktagrunnlaget både HF-budsjettene og det 
konsoliderte Helse Vest-budsjettet bygger på. 
 
Prosjektet anbefaler også at mandatet inneholder en ramme for fullmakt, samt en beskrivelse 
for utøvelsen av fullmakten(e). For å unngå tolkningsproblematikk kan en fullmaktsmatrise 
for hvert kategoriteam være hensiktsmessig, samtidig som man sammenstiller en overordnet 
matrise som angir grenseoppgangene og hvor man kan henvende seg/hvem man kan 
konsultere med hvis man er i skyggesone av egen fullmakt. 
 

6 Innføringsplan 
Denne rapporten beskriver hovedlinjene i en kategoristyrt innkjøpsfunksjon i Helse Vest, men 
det er ytterligere avklaringer som må gjøres på flere områder. Disse avklaringene knytter seg 
til arbeidet med innføringsfasen (høsten 2009 og hele 2010), og særlig arbeidet med å 
detaljplanlegge innføringen, herunder detaljering av nøkkeltall og faktagrunnlag, beskrivelser 
av rammebetingelser og spesifikke risikofaktorer samt problemstillinger knyttet til håndtering 
av løpende innkjøp i overgangsfasen for hver enkelt kategori. 
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Prosjektgruppen anbefaler at sluttrapporten saksbehandles i henhold til Helse Vests rutine for 
saksgang.  

6.1 Implementering i programfasen 
Generelt 
En kategoribasert organisering av det samlede innkjøpsarbeidet i Helse Vest er en betydelig 
endring og videreutvikling av innkjøpsområdet.  Tilnærmingen involverer mange 
medarbeidere på tvers av ulike fagområder. For at arbeidet skal nå de høye ambisjonene en 
har satt seg må det legges best mulig til rette for lykkes både i prosjekt-/pilotfasen, og på 
permanent basis. Dette forberedelsesarbeidet må omfatte så vel kompetansehevende tiltak 
som arbeidet med å legge til rette felles infrastruktur og konsistent og tilgjengelig 
støttemateriell/-metode. Arbeidet bør påbegynnes så snart som praktisk mulig, og det må 
sikres at en har kommet så langt som mulig i løpet av høsten 2009. 
 
Utvalg av pilotkategorier 
Innføringsfasen i programperioden vil konsentrere seg om utvalgte pilotkategorier. Årsaken til 
dette er ønsket om å redusere risiko og implementeringsbelastning, og å vinne erfaring 
gjennom en begrenset innfasing av enkeltkategorier. 
 
For at en skal kunne høste den ønskede erfaringseffekten gjennom pilotering, må en sikre at 
bestemte egenskaper/kriterier i sum er representert i pilotutvalget. Dette vil eksempelvis være: 
 

• Sannsynlighet for å lykkes 
• Økonomisk vesentlighet for Helse Vest 
• Økonomisk potensial på kort sikt som identifisert i WS med alle innkjøpsrådgiverne i 

regionen 
• Kompleksitet vs enkelthet kategorien 
• Kliniske/kjernenære kategorier vs støttefunksjonskategorier, og behovet for reell 

tverrfaglighet i kategorien 
• Kategorier med antatte regionale skalaeffekter vs kategorier med tyngre islett av lokal 

håndtering (Nasjonal – regional – lokal dimensjon) 
• Investeringselement vs drift 
• Egenproduksjon vs tjenestekjøp 
• Videre bør det tillegges vekt hvorvidt en allerede nå vet at det planlegges anskaffelser 

i pilotfasen 
 
Ut fra bl.a. ovenfor nevnte egenskaper har prosjektgruppen valgt ut 4 kategorier som i sum 
antas å representere dimensjoner og avveininger på en rimelig dekkende måte. 
 
Overordnet delprosjektplan for forberedelser til pilotering 
For å teste ut, og vinne erfaring med innkjøpsarbeid organisert etter kategorimodellen, 
anbefaler prosjektgruppen at følgende kategorier gjennomføres som pilot: 

Prosjektgruppen anbefaler # 8 
Prosjektgruppen anbefaler at det legges vekt på forankring av innholdet i rapporten når 

denne gjennomgår videre saksbehandling, herunder høring eller lignende. 
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2.   Radiologi 
12. Mat og drikke 
13. Tekstiler 
17. Kontor 
 
For å illustrere ressursbehovet som trengs for å gjennomføre godt kategoriarbeid i pilotfasen 
presenteres estimater for pilot –kategoriene. 
 
For radiologi vil teamet trolig ledes av en senior innkjøpsrådgiver. I oppstartsfasen vil denne 
rollen kreve minst 50% stilling. Videre vil teamet trenge faglig støtte fra en innkjøpsrådgiver i 
minst 25% stilling. For å etablere god tverrfaglighet i kategoriteamet trengs en fagstrateg fra 
radiologimiljøet i hvert foretak i opp til 20% stilling. Fra hvert foretak trengs det også en 
MTU-ingeniør i 10 – 20% stilling. Det kan videre være nødvendig med støtte i 10 – 20% 
stilling fra en fagperson tilknyttet Helse Vest IKT, for å ivareta database/lagring/drift. 
 
Totalt estimeres altså ressursbehovet ut over det innkjøpsfaglige til å tilsvare mellom et og to 
årsverk. Deler av dette er arbeid som allerede utføres i dag, men ikke med den regionale 
strukturen og planmessigheten det legges opp til i kategoriarbeidet. Etableringsfasen til teamet 
ventes å vare i et til to år. 
 
For de tre andre pilotene ventes ressursbehovet å være tilnærmet likt. Teamene settes sammen 
av en senior innkjøpsrådgiver i minst 50% stilling som teamleder. Videre vil teamene trenge 
faglig støtte fra en innkjøpsrådgiver i minst 25% stilling. For å etablere god tverrfaglighet i 
kategoriteamet inngår en fagstrateg fra relevant fagmiljø i hvert foretak i opp til 20% stilling i 
etableringsfasen. Det kan videre være nødvendig med noe spesialiststøtte fra RHFet. 
 
Totalt estimeres altså ressursbehovet ut over det innkjøpsfaglige til å tilsvare mindre enn et 
årsverk. Deler av dette er arbeid som allerede utføres i dag, men ikke med den regionale 
strukturen og planmessigheten det legges opp til i kategoriarbeidet. Etableringsfasen til teamet 
ventes å vare fra 6 til 12 måneder. 
 
Prosjektgruppen foreslår en overordnet delprosjektplan for forberedelser til pilotering av 
utvalgte kategorier som følger: 
 
Aktivitet Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Videreføre prosedyrebeskrivelser nivå 3
Utvikle elektronisk innkjøpshåndbok*
Oppnevne kategoriteam
Kickoff kategoriteamene
Opplæringstiltak kategoriteamene
Rekruttere/etablere støttefunksjoner
Pilotarbeid kategori "Radiologi" **
Pilotarbeid kategori "Tekstiler" **
Pilotarbeid kategori "Mat og drikke" **
Pilotarbeid kategori "Transport" **

2009 2010

 
Fig. 10: Skisse av delprosjektplan for forberedelser og gjennomføring av pilotering. 
 
 
Hovedmilepæler i prosjektplanen: 
 
1. Videreføring av prosedyrebeskrivelsene på nivå 3: 
Innkjøpsprogrammet er delt inn i tre delprosjekt: 
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o Organisering 
o Prosess 
o Teknologi 

 
Delprosjekt prosess, gjennomførte høsten 2008 en ny felles prosessbeskrivelse på overordnet 
nivå for regionale anskaffelser. Mye av det praktiske arbeidet i kategoriteamene må 
operasjonaliseres på et mer detaljert prosessnivå enn det som hittil er utarbeidet. Iht 
overordnet prosjektplan skal dette gjøres som et ”prosessbeskrivelse nivå 3”-arbeid. Dette 
arbeidet skal fortsatt skje som en del av delprosjekt prosess.  Av den grunn, og av hensyn til 
verdien av å bevare momentet i arbeidet i programmet anbefaler prosjektgruppen at dette 
arbeidet videreføres så snart som mulig. 
 
2. Utvikle elektronisk innkjøpshåndbok: 
Elektronisk tilgjengelig innkjøpshåndbok vil være et viktig virkemiddel for å utvikle en felles, 
gjennomarbeidet og operasjonalisert metode for arbeidet både i kategori- og 
funksjonsteamene. Det vil også bidra til å sikre kvalitet, deltakelse og reduksjon av 
operasjonell risiko. Arbeidet med denne håndboken må være dynamisk og kontinuerlig 
videreutvikles. Etter prosjektgruppens syn bør en imidlertid gjennomføre et prosjektbasert, 
intensivt arbeid for å etablere en ”førsteutgave” som bør være operativ tidligst mulig etter at 
kategoriteamene for pilotkategoriene har overtatt ansvaret for sine respektive kategorier, 
senest 01.01.2010. 
 
En førsteutgave av en slik håndbok bør gjøres ferdig så snart som mulig, for å bli 
videreutviklet suksessivt fram til mars 2010. Erfaringer fra arbeidet med pilotene bør løpende 
innarbeides i håndboken. 
 
3. Oppnevning av deltakere til kategoriteam: 
Verdien av arbeidet i kategoriteamene vil bl.a. påvirkes av at en klarer å rekruttere riktig 
kompetanse til de respektive pilotkategoriene. Arbeidet med å få oppnevnt deltakelse i disse 
teamene bør gjennomføres så snart praktisk mulig etter at delprosjektrapport ”Organisering” 
er godkjent i styringsgruppen. Oppnevningen bør så langt mulig være gjennomført i løpet av 
august d.å. 
 
4. Kick off og gjennomføring av opplæringstiltak for kategoriteamene: 
Forholdene må legges best mulig til rette for å lykkes med kategoristyrt innkjøp i både 
pilotfasen (ut 2010) og i en mer permanent driftssituasjon. Så snart kategoriteamene er 
oppnevnt bør det startes et arbeid med siktemål å bygge felles kompetanse for å realisere 
teamenes mandat. Dette arbeidet må ha både en motiverende og en kompetansebyggende 
målsetting. 
 
Kompetansebyggingen må forberedes godt, og vil bygge på workshops der en både går inn i 
generelle innkjøpsfaglige forhold, og der en anvender dette på de respektive teams kategorier. 
 
5. Rekruttering av felles, regionalt støttepersonell: 
Parallelt med arbeidet med å forberede arbeidet i kategoriteamene, bør en så snart som mulig 
starte arbeidet med å rekruttere/dedikere relevant felles spesialistkompetanse/-kapasitet. 
Prosjektgruppen anbefaler at en bestreber seg på å etablere slike tjenester så snart som mulig, 
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og slik at en kan nyttiggjøre seg deres operasjonelle kapasitet i pilotfasen. Prosjektgruppen 
understreker samtidig at en bør søke å legge til rette for fleksible løsninger der kostnadene 
holdes på et rimelig nivå.  
 
6. Pilotarbeidet i de først utvalgte kategoriene. 
Fire innkjøpskategorier er valgt ut til å representere arbeidet i en første pilotfase. Disse er 
valgt ut fra at de antas å representere ulike egenskaper som en ønsker å høste mest mulig 
erfaring på i programfasen ut 2010. 
Som vist ovenfor foreslås iverksatt en rekke praktiske tiltak for å forberede kategoriteamene 
best mulig for deres arbeid. Rent praktisk vil dette bety en glidende overgang der de senest 1. 
januar 2010 overtar det hele og fulle ansvaret for sine respektive kategorier i samsvar med 
deres mandater. 
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7 Appendiks 1: Ordforklaringer 
Kategoriteam Kategoriteamet er ansvarlig for planlegging, styring og kontroll, 

samt gjennomføring av alle anskaffelser i kategorien. Teamet er 
sammensatt av representanter for innkjøpsfunksjonen, relevante 
fagmiljøer og foretakene i regionen.  

Funksjonsteam Funksjonsteam er ansvarlig for gjennomføring av anskaffelser i 
henhold til Helse Vests anskaffelsesprosess. Funksjonsteam er 
tverrfaglig sammensatt med representasjon fra innkjøp, fag og 
foretak. Flere funksjonsteam rapporterer til et kategoriteam. 

Innkjøp Med innkjøp menes gjennomføring av anbudskonkurranse i 
henhold til Helse Vests anskaffelsesprosess, inklusiv inngåelse av 
kontrakt. Dette gjelder rammeavtaler eller større enkeltkjøp 

Anskaffelse Med anskaffelse menes gjennomføring av anbudskonkurranse i 
henhold til Helse Vests anskaffelsesprosess, inklusiv inngåelse av 
kontrakt. Dette gjelder rammeavtaler eller større enkeltkjøp 

Operasjonelt innkjøp Med operasjonelt innkjøp menes avrop mot eksisterende avtaler, 
eller mindre enkeltkjøp 

Kategori En kategori er en gruppe av artikler (varer og tjenester) som deler 
bestemte egenskaper. Hver kategori kan ha en eller flere 
underkategorier.  

Tverrfaglig Tverrfaglighet benyttes i rapporten for å beskrive team som er 
sammensatt med relevant og best mulig kompetanse for å utføre 
teamets arbeidsoppgaver. Dette vil inkludere innkjøpskompetanse 
og faglig spisskompetanse. 
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8 Appendiks 2 – Presentasjon av CASE 
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9 Appendiks 3 – Oppsummering av studietur 
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10 Appendiks 4 – Oppsummering av funn i WS 12. februar 
2009 
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Innledning  

Bakgrunn 
De fire eksemplene er valgt ut av prosjektgruppen på bakgrunn av et ønske om å lære fra ulike 
geografiske områder, samt innsikt i ulike måter å organisere innkjøpsarbeidet på.  

• Rhöen Klinikum (Tyskland) 
• Sykehuspartner (Norge) 
• Ontario (Canada) 
• NHS (Storbritannia) 

Målsetting 
Rapporten tar for seg ulike måter å organisere innkjøp på i helsesektoren, og hvilke fordeler 
og utfordringer ulike valg knyttet til organisering medfører. Formålet er å gi innsikt i hvordan 
fundamentale utfordringer knyttet til innkjøpsarbeid er løst i andre helseforetak. Dette kan 
igjen gi ideer til hvordan potensielle utfordringer i forbindelse med Innkjøpsprogrammet 
2007-2010 kan løses. 
 
Rapporten har også vært innformasjonsgrunnlag for valg av studietur. 
 

Rapporten fokuserer på følgende elementer: 

– Organisering og ansvarsfordeling. Denne dimensjonen ser på hvordan 
innkjøpsorganisasjonen er bygget opp, hvordan den er finansiert, og hvordan oppgaver 
er fordelt mellom brukere og utførere.  

– Styring. Denne dimensjonen tar for seg hvilke styringsmekanismer som brukes for å 
styre innkjøpsarbeidet. 

– Operativ gjennomføring. Viser hvordan innkjøpsarbeidet utføres, og hvilke instanser 
som er involvert i ulike stadier av innkjøpsprosessen, og hvordan tverrfaglighet sikres. 

– Prestasjonsmåling. I denne dimensjonen fokuseres det både på hvorvidt data samles 
inn for å måle prestasjoner og hvordan disse brukes i etterkant.  

– Støttesystemer. Hvorvidt det eksisterer felles IT-verktøy og rutineverk for 
anskaffelser og oppfølging av innkjøp.  

– Vareflyt. Hvorvidt vareflyt og logistikk er en integrert del av innkjøpsarbeidet. 
– Kategorisering. Hvorvidt kategorisering brukes, og eventuelt hvilken nomenklatur 

som er brukt. 

Tilnærming 
Arbeidet med å samle informasjon er utført i løpet av fire uker, fra 26. januar frem til 27. 
februar. For å nå målsettingen om å gi innsikt og ideer til løsning av utfordringer knyttet til 
innkjøpsfunksjonen i helseforetak er arbeidet først og fremst basert på sekundærdata. Som et 
supplement er personer i eller i nær tilknytning til organisasjonene intervjuet over telefon.  
 



 
Innkjøpsprogrammet 2007-2010 

Fire eksempler på organisering av innkjøp i helseforetak 

 

   
 Side 4 av 17  
 

Skriftlige kilder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rhön Klinikum 
o Årsrapporter (1999-2007) 
o www.rhoen-klinikum-ag.com 
o DVFA Conference 27.11.03 

• Sykehuspartner 
o Vedlegg til styresak 051/2007 

”Ekstern kvalitetssikring av 
Sykehuspartner” 

o Instruks for sykehuspartner 
o Handlingsplan Innkjøp og logistikk 
o Prosjektmandat PIL 2010 
o www.sykehuspartner.no 
o www.nyheter.doffin.no, ”Effektivisert 

innkjøp og vareflyt gir 
milliardinnsparing”   

• Canada 
o eSupplyChainReport 
o HSCM_WG_Performance_Measurem

ent_Report 
o www.fin.gov.on.ca   
o www.hscn.org  

• NHS 
o Collaborative procurement in England 
o Strategic review of cphs 080407 
o Lpp_booklet revised4.pdf 
o www.lpp.uk 
o www.pasa.nhs.uk  
o www.nhs.uk    
o www.ich.ucl.ac.uk  
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Beskrivelse av de ulike eksemplene 

Rhöen Klinikum 
 

Rhöen Klinikum er en ledende, privat sykehusgruppe 
bestående av 46 foretak i Tyskland. Sykehusgruppen 
var landets første til å bli notert på børs. Deres 
målsetting er å fokusere og sammenstille alle kliniske 
prosesser mot pasientens behov og samtidig sørge for 
kostnadseffektiv utførelse. "We are committed to 

delivering affordable, high-quality patient care for 

everybody at any time."  

 

Dette er løst blant annet gjennom en spesialisering og 
rendyrking av produksjon av helsetjenester, slik at 
hvert foretak har et smalere spekter av spesialiserte 
tjenester mens gruppen samlet sett tilbyr hele 
spekteret. Innkjøp og logistikk har høyt fokus, og de 
mener selv å ha utviklet en metodikk for å sikre lavest 
totalkostnad. 
 

Figur 1: Sykehusgruppen Rhöen Klinikum 

Bskrivelse av innkjøpsfunksjonen 

Organisering og ansvarsfordeling: Rhöen Klinikum har implementert en desentralisert 
struktur for å ivareta lokal autonomi. Noen oppgaver utføres sentralt, deriblant utarbeidelse av 
kvalitetskrav for anskaffelser. I tillegg er koordinering av avtaler og vilkår innen gitte 
kategorier og prinsipper for konfliktløsning sentralisert. Oppfølging og måling av prestasjoner 
er styrt sentralt. 
 
Styring: Virksomheten styrer med bruk av incentiver på flere nivåer i organisasjonen, også på 
individnivå.  
 
Operativ gjennomføring: Den enheten som er best på en gitt kategori får ansvar for å inngå 
avtaler på vegne av gruppen. Sykehusene har en viss grad av frihet med hensyn til hvorvidt de 
ønsker å benytte felles kontrakter, eller benytte egne lokale kontrakter.  
 
Prestasjonsmåling: Innkjøpsdata samles i en database, og gjøres tilgjengelig på intranett. 
Informasjonen brukes i fremste rekke til sammenlikning av prestasjoner mellom foretak innen 
gruppen, og måling av reduksjon i kostnader og er derfor et viktig styringsverktøy. Videre 
brukes informasjonen for å sikre avtalelojalitet og beste kommersielle vilkår, og eksternt mot 
leverandørene for å søke lavere priser eller bedre kvalitet.  
 
Vareflyt: Det er etablert lagre på de enkelte sykehusene som driftes av leverandøren. 
Systemet er oppbygget slik at sykehusene ikke belastes kostnader før varen brukes, men 
likevel er tilgjengelig ved behov. 
 
Kategorisering: Rhöen Klinikum anvender SAP. 
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Erfaringer 

• Fordeler 
– Involverer og skaper eierskap til innkjøpsprosessen i linjen 
– Fremstår som én profesjonell kunde i markedet 
– Gir incentiver til å fokusere på kostnadsreduksjon 
– Fokuserer på kontinuerlig forbedring 
– Samordning sentralt balansert mot lokal autonomi 
– System for håndtering av intern uenighet knyttet til prioriteringer   

 
• Ulemper/utfordringer 

– Overdrevet konkurransefokus kan ødelegge for helhetlig utvikling og læring 
– Målkonflikt mellom kostnader og kvalitet 

 

Utfyllende kommentarer til utvalgte fordeler/utfordringer 

Samordning sentralt balansert mot lokal autonomi 
Rhön Klinikum har i sin innkjøpsmodell balansert behovet for å kunne gjøre lokale 
tilpasninger mot gevinsten man får ved sentral samordning (Se Figuren). Den personen med 
beste forutsetninger for å gjøre gode innkjøp innen en produktkategori får ansvar for å inngå 
avtaler for alle sykehusene. Hvem som får det ansvaret er basert på kunnskap om produktet og 
merkantile ferdigheter eller leverandørrelasjoner. De øvrige sykehusene står fritt til å benytte 
egne avtaler, såfremt de kan vise at denne avtalen er bedre tilpasset de lokale behovene. I 
noen tilfeller kan også avtaler inngått lokalt av et av de andre foretakene være bedre for 
gruppen som helhet og danne grunnlaget for en ny felles avtale. Det som skaper balansen er at 
kravene til økonomisk resultat øker incentivene til å benytte de beste avtalene - både for 
foretaket som helhet - og for individuelle innkjøpsmedarbeidere og klinikere. 
 
System for håndtering av intern uenighet knyttet til prioriteringer   
Det er utarbeidet klare føringer for hvordan prioriteringer skal håndteres. Grunnet deres 
posisjon som børsnotert, er de spesielt nøye med faglig kvalitet i alt de gjør, og 
risikohåndtering i forbindelse med dette. Retningslinjene setter pasienten først, de ansatte på 
andre plass, og deretter aksjeeierne. Dersom det oppstår interne uenigheter løses dette i et 
styre/kontrollutvalg, som er sammensatt av både medisinskfaglige og merkantile ressurser.  
 
Rhön Klinikum arbeider kommersielt mot leverandørene på flere måter, både i forkant av og 
etter kontraktsinngåelse. Målet er å sikre rett kvalitet til rett pris, og kontinuerlig utfordre 
leverandørene med hensyn til pris, kvalitet og service.  
 
Kjernen er å utfordre enhetene til å benytte avtalene med beste vilkår og ansvarliggjøre dem i 
forhold til eget økonomisk resultat. 
 
Målkonflikt mellom kostnader og kvalitet 
Rhön Klinikum er opptatt av å skape en kobling mellom styret og operativ ledelse. Det jobbes 
kontinuerlig med kompetanse og erfaringsutveksling slik at vurdering av kostnads- og 
kvalitetsspørsmål til en hver tid håndteres på en god måte. Det er en utfordring å sikre 
kommersielt kompetent personell til å utfordre medisinskfaglig personell.  
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Sykehuspartner 
 

 
Helse Sør-Øst består pr. 1. april 2009 av 14 
helseforetak, og omsatte i 2008 var 52 
milliarder kroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Regionen Helse Sør-Øst 

Organisering og styring 

Organisering: I Helse Sør-Øst er innkjøpsarbeidet sentralisert i et shared service centre og 
har siden 2003 har vært driftet av Sykehuspartner. Innkjøpsvirksomheten til Sykehuspartner 
bygger på en etablert struktur i tidligere Helse Sør.  
 
Sykehuspartner fremstår som en tjenesteleverandør til helseforetakene, og har ansvar for 
operativ gjennomføring. RHF’et er ansvarlig for drift og samordning av SGIL. 
 
Sykehuspartner står for utlysninger og den formelle gjennomføringen av anbud for 
henholdsvis helseforetakene og helseforetaksgruppen.  
 
Operative innkjøp utføres i Sykehuspartner som utfører regionale anskaffelser, og koordinerer 
lokale anskaffelser/avtaler, samt følger opp leverandører og vareflyt. En eller flere person i 
linjen på hvert HF har ansvar for innkjøpssupport på lokalt plan, og rapporterer i egen linje. 
 
Styring: Innkjøpene styres av en styringsgruppe (SGIL – styringsgruppe for innkjøp og 
logistikk). Styringsgruppen består av innkjøps- og logistikkledelsen i RHF’et, representanter 
fra de lokale HF’ene og innkjøpsdirektør for Sykehuspartner. SGIL har mandat til å fatte 
beslutninger mht innkjøp, og legger frem saker til beslutning en gang i kvartalet, og har 
månedlige statusmøter.  
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Operativ gjennomføring: For større anskaffelser nedsettes et produktråd, hvor helsefaglig 
personell tas ut av produksjon for å delta i innkjøpsarbeid. 
 
Prestasjonsmåling: I dag er det begrenset bruk av innkjøpsdata. Som en del av Helse Sør-Øst 
sitt program for innkjøp og logistikk (PIL 2010) skal tre delprosjekter bidra til bedre 
infrastruktur, innhenting og analyse av data. Disse er felles plattform for 

informasjonsutveksling, felles varekatalog og kategori- og sortimentsstyring. Sykehuspartner 
har ambisjoner om å sammenstille data fra helseforetakene etter implementering av ny 
katalogdatabase (NorKat). Dette verktøyet skal forbedre prosessen med å vurdere og 
sammenlikne pris og resultat før ny kontraktsinngåelse, samt å sikre at bestillinger er ihht 
avtale. 
 
Støttesystemer: Intranett for kommunikasjon / informasjon om avtaler. Bruke e-handel.no og 
katalogdatabasen til å gjennomføre innkjøp.  
 
Vareflyt: Det er etablert et samarbeid med DHL om et felles logistikksystem, håndtert i 
Forsyningssenteret, som per dags dato er kun delvis implementert. 
 
Kategorisering: Sykehuspartner benytter en hybrid modell basert på Gard og UNSPSC, men 
mener arbeidet med UNSPSC er svært utfordrende fordi kodeverket ikke er detaljert nok for 
de medisinsk-tekniske kategoriene.  
 
 
Det helsefaglige har klar prioritering foran det merkantile i innkjøpsarbeidet. 

Erfaringer 

• Fordeler 
– Frigjør ressurser til primæroppgaver - pasientbehandling 
– Fremstår som én profesjonell kunde i markedet 
– Samordning og effektivisering av anskaffelser, vareflyt og teknologi. 

 
• Ulemper/Utfordringer 

– Krever klare målsettinger og strategi for å implementere valgt løsning 
– Uklart hvordan målsettingene og organiseringen bidrar til gevinstuttak og 

kostnadsreduksjoner 
– Bidrar ikke tilstrekkelig til lederinvolvering i innkjøpsorganisasjonen 
– For lav prioritering av det merkantile fører til makttap overfor leverandører 
– Utfordringer knyttet til avstand mellom innkjøpsorganisasjonen og brukere 
– Utfordringer mht å plassere ansvaret og oppgaver mellom helseforetakene, 

Sykehuspartner og Forsyningssenteret  
– Risiko for å miste bestillerkompetanse i helseforetakene 
– Konflikt med hensyn til fordeling av kostnader i forhold bruk av ressurser 
– Utfordring systemmessig at de ulike HF’ene bruker ulike IT-systemer 
– Internt fokus for å utvikle produktkataloger kan føre til risiko for ikke å treffe 

leverandørmarkedet 
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Utfyllende kommentarer til utvalgte fordeler/utfordringer 

Frigjør ressurser til primæroppgaver – pasientbehandling 

Sentralisering av innkjøpstjenestene reduserer dobbeltarbeid, og gir besparelser i form av 
lavere administrasjonskostnader. I tillegg gir samordning lavere priser på varer og tjenester, 
og aggregering av volum er en hovedkilde for besparelser. I følge Sykehuspartners egne 
nettsider arbeides det med å få bedre oversikt over forbruksdata for å beregne faktisk gevinst 
og i neste omgang fordele denne på heleforetakene. 
 

Samordning og effektivisering av anskaffelser, vareflyt og teknologi. 

Ved å konsolidere volumet i et kommersielt innkjøpsmiljø, vil man både kunne utføre 
anskaffelser mer effektivt og hente ut bedre priser i markedet. Forsyningssenteret som er 
under utrulling skal forbedre vareflyten til sykehusene og redusere dobbeltarbeid i forbindelse 
med logistikk. Standardisering av teknologi er et av hovedsatsningsområdene i tiden som 
kommer, og senere ser man for seg sentralisering og standardisering av laboratorium, kjøkken 
og vaskeri. 
 

For lav prioritering av det merkantile fører til makttap overfor leverandører 

Helse Sør-Øst RHF presiserte at merkantile gevinster var underordnet helsefaglige. For stort 
fokus på kvalitet kan gå på bekostning av å sikre avtaler med den beste totalkostnad. Det er en 
utfordring å få helseforetakene til å prioritere å få på plass en fungerende 
bestillerorganisasjon. 
 
En av Sykehuspartner sine roller er å være en brems med hensyn til kvalitet. På de områder 
hvor fagmiljøene ønsker å kjøpe det beste utstyret må Sykehuspartner representere en 
motkraft til dette.  
 

Utfordringer knyttet til avstand mellom innkjøpsorganisasjonen og brukere 

Det er potensielt en risiko for at de faktiske behovene ikke blir ivaretatt på samme måte når 
operativt innkjøp foregår i en separat enhet i forhold til driften. Det kan oppstå en målkonflikt 
som følge av at Sykehuspartner er en leverandør til helseforetaket. Sykehuspartner vil da 
naturlig kunne ha en egeninteresse, og det kan oppstå en risiko for tilfeller hvor de mest 
kostnadseffektive anskaffelsene ikke sikres. I en slik situasjon er det svært viktig at Helse Sør-
Øst har den nødvendige bestillerkompetanse i forhold til eget behov.  
 

Utfordringer mht å plassere ansvaret og oppgaver mellom helseforetakene, Sykehuspartner og 
Forsyningssenteret 

Styringsgruppen (SGIL) ble tidligere ledet av Sykehuspartner, men ledes nå av det regionale 
helseforetaket, og har deltakere både fra Sykehuspartner og de lokale heleforetakene. SGIL 
møtes månedlig, og legger fram saker til beslutning hvert kvartal. Mens det regionale 
helseforetaket har ansvar for drift av SGIL har Sykehuspartner ansvar for å operasjonalisere 
de strategier som er besluttet, gjennomføre regionale anskaffelser både når det gjelder varer 
og tjenester, og å lede prosjekter som gjelder innkjøp. Tidligere var Sykehuset mer fristilt, 
mens de i det siste har RHF’et tatt større grep om operativ utførelse. Flere av tjenestene 
Sykehuspartner leverer, kan også håndteres av HINAS.  
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Risiko for å miste bestillerkompetanse i helseforetakene 

Helse Sør-Øst RHF understreker viktigheten av å sikre at helseforetakene sitter med 
innkjøpskompetanse lokalt, og har opprettet bestillingssupport i de enkelte foretakene. Det å 
styre premissene for innkjøp vil være enda viktigere når det operative arbeidet skjer i en 
annen organisasjon, og vil være en av utfordringene for RHF’et for å sikre både kvalitet og 
effektivitet i innkjøpsarbeidet. 
 

Konflikt med hensyn til fordeling av kostnader i forhold bruk av ressurser 

Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF bruker en diskusjonstilnærming for å fordele kostnader 
forbundet med drift av Sykehuspartner. Dette skjer i budsjettprosessen, hvor man diskuterer 
hvilke aktiviteter de ulike foretakene ønsker å foreta neste periode, og kostnader forbundet 
med dette. Uten objektive fordelingsnøkler er det vår erfaring at det er en risiko for at det kan 
oppstå konflikter mellom de ulike foretakene. 
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Ontario-Canada 
 

Canada har dominerende, nasjonale 
innkjøpsorganisasjoner som sykehus 
knytter seg opp til (Premier and 
Medbury). De ti ulike provinsene står 
overfor svært ulike utfordringer med 
hensyn til anskaffelser, avhengig av 
hvor stort areal hvert sykehus betjener 
og hvor nær sentrale områder 
sykehusene er lokalisert. Følgelig har 
ulike sykehus valgt noe ulike 
tilnærminger til organisering av 
innkjøpsfunksjonen. Trenden i senere 
tid er at helsesektoren har beveget seg 
mot dannelse av større regioner 
innenfor de ti provinsene med regionale 
innkjøpsorganisasjoner.  
 
 
 

 

Organisering og styring 

Organisering: Finansdepartementet i Ontario har etablert et program kalt OntarioBuys for 
anskaffelser på tvers av provinsens offentlige avdelinger. I Ontario har en gruppe helseforetak 
bestående av 46 sykehus og OntarioBuys gått sammen om å investere i oppbygging og 
implementering av en GPO. Denne er organisert som en egen juridisk enhet, hvor driften 
siden finansieres gjennom dokumenterte besparelser eller proporsjonale innskudd fra 
foretakene. Den regionale innkjøpsorganisasjonen implementeres i tre faser.  
 
 
Styring: Innkjøpsorganisasjonen har et selvstendig styre. Gruppen koordinerer større innkjøp 
og investeringer, som legges inn i fireårige budsjettplaner.  
 
Ved større anskaffelser er innkjøpsprosessen delt i flere steg. Først samler GPO’en 
kravspesifikasjoner fra hvert enkelt sykehus. Den sentrale innkjøpsgruppen sourcer marked, 
leverandør og priser. Deretter vil GPO’en gjennomføre anbudsrunde som fokuserer på 
totalkostnad og utarbeider en ”short list” av leverandører som tilfredsstiller kravene i størst 
mulig grad. Klinisk helsepersonell bistår i verifiseringen av listen før GPO’en utfører selve 
forhandlings- og kontraktsinngåelsesprosessen.  
 
Dersom noen sykehus har behov for spesialisert tilbehør, suppleres dette i den samme 
forespørselen. På den måten får sykehus med generelle behov muligheten til å anskaffe 
utstyret til en god pris, og foretak med ekstra behov kan få ekstrautstyr til forhåndsbestemte 
og gunstige vilkår.  
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Innkjøpsorganisasjonen koordinerer ofte innkjøpene mellom sykehus av betydelig ulik 
størrelse. Dette er håndtert på ulike måter. Enten får hvert sykehus en stemme hver for å sikre 
de små sykehusenes rettigheter, eller de får stemme proporsjonalt med deres andel av 
innkjøpsvolumet. 
 
Innkjøpsdata: GPO’en har etablert et sentralisert regionalt innkjøpssystem med felles 
produktkataloger og standardiserte arbeidsprosesser.  
 
GPO’en måler prestasjoner lokalt og regionalt (balansert målstyring). Måltallene brukes til å 
redusere antall leverandører og kutte produktspekter gjennom standardisering.  
 
Støttesystemer og infrastruktur: Aktiv bruk av automatiserte innkjøpsprosesser, 
prestasjonsmåling og systemer for å sikre datakvalitet. Innkjøpsorganisasjonen har etablert 
felles måltall som de enkelte sykehusene kan bruke til innbyrdes benchmarking.  
 

Erfaringer 

• Fordeler 
– Forbedret servicenivå for pasientbehandling gjennom mer effektiv utnyttelse 

av ressurser 
– Aggregering av volumer, automatisering av innkjøpsprosessen, bedre 

lagerstyring, bedre kontraktshåndtering og produktstandardisering bidrar til 
kostnadsbesparelser for innkjøp  

• Ulemper/utfordringer 
– Sterk sentralisering øker vanskelighetene med hensyn til å ivareta 

enkeltsykehusene sine særbehov 
– I dette eksempelet møtte prosjektet store utfordringer å få etablert et felles, 

konsistent målesystem, da utgangspunktet var inkonsistens og store forskjeller 
i detaljeringsgrad og kvalitet 

– Utfordringer med å designe et system felles målesystem som legger til rette for 
dynamikk og utvikling  

– Manglende kunnskap om dagens situasjon gir utfordringer i forhold til å  
kunne måle forbedringer i forhold denne 

– Det er uenighet knyttet til hvilke måltall som vil gi best innsikt, og hvor nivået 
for benchmarking bør ligge 

 
 

Utfyllende kommentarer til utvalgte fordeler/utfordringer 

Forbedret servicenivå for pasientbehandling gjennom mer effektiv utnyttelse av ressurser 

For at myndighetene skal bistå finansielt er det strenge krav til dokumentasjon av fremtidige 
besparelser. Til grunn for beslutningen om innkjøpssamordningen foreligger grundig analyser 
om at gevinsten vil overgå implementerings- og driftskostnadene.  
 
For å sikre at økonomiske besparelser kommer pasientene til gode, må man fokusere på 
pasientenes behov i tillegg til kostnader. Det ble spesielt nevnt risikoen for å skape 
monopolister ved å samle innkjøpene hos en leverandør, og at erfaringene med dette var 
negative på lengre sikt.  
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Sterk sentralisering øker vanskelighetene med hensyn til å ivareta enkeltsykehusene sine 
særbehov 

Det har vært en utfordring å hente ut gevinster fra sentralisert samordning grunnet hensynet til 
lokal autonomi. For å sikre at det enkelte sykehus føler seg ivaretatt av den felles 
innkjøpsorganisasjonen og for å unngå risiko for favorisering velges ledelsen eksternt og ikke 
blant innkjøpssjefene i sykehusene. 

Utfordringer med å designe et system felles målesystem som legger til rette for dynamikk og 
utvikling  

Ulik kvalitet i datagrunnlaget og uensartede datasystemer i de ulike sykehusene gjør det 
vanskelig å etablere felles målesystemer. Organisasjonene er i stadig endring, og dette er også 
med på å gjøre det vanskeligere å sikre konsistens i kontrollmålingene.  
 
Erfaringen er for øvrig at det var lett å finne måltall, men vanskelig å finne de få, gode 
måltallene. Viktigheten av å være grundig ble understreket, særlig med hensyn til definisjonen 
av måltallene, slik at man i ettertid kunne sammenlikne tallene.  
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NHS - England 
Innkjøpsarbeidet i England er et samarbeid mellom nasjonale, regionale og lokale foretak. 
Nasjonale avtaler fremforhandles gjennom Office of Government Commerce (OGC) og NHS 
Purchasing and Supply Agency (PASA).  

Nasjonale innkjøpsorganisasjoner 

Office of Government Commerce (OGC) forhandler frem kontrakter og rammeavtaler på 
tvers av departementene innenfor spesifikke kategorier. De regionale innkjøpsorganisasjonene 
og de lokale helseforetakene står fritt til å benytte seg av disse avtalene. Målet er å utnytte 
volumet til samlet offentlig virksomhet innen følgende kategorier: ICT, Utilities, property & 
Office Solutions, Professional Services(Consultance, Recourcing), Payment Solutions, Travel 
and eCommerce.  
 
NHS Purchasing and Supply Agency (PASA) er et utførende organ som bidrar med 
strategisk og praktisk rådgivning, samt kompetanseheving og opplæring til alle parter som er 
involvert i innkjøp i NHS (herunder også leverandørutvikling). PASA har hatt hovedansvar 
for utrulling og implementering av de regionale innkjøpsorganisasjonene og et større program 
for å heve innkjøpsprestasjoner og øke kostnadseffektivitet (Supply Chain Excellence 
Programme, SCEP). 

Regionale innkjøpsorganisasjoner 

Collaborative Procurement Hubs (CPH) er sponset av helseforetak i regionen som knytter 
seg til organisasjonen. De er initiert og implementert av PASA, er på ulike 
implementeringsstadier, og har derfor varierende tjenestespekter og realiserte besparelser å 
vise til. Hovedformålet er å øke innkjøpskompetanse og –prestasjoner i helseforetakene, øke 
avtalelojalitet til nasjonalt og regionalt fremforhandlede kontrakter, samt realisere besparelser 
gjennom strategisk sourcing og aggregering av volum.  
 
Hovedaktiviteter er kostnads- og forbruksanalyse på tvers av regionen, og påfølgende 
vurdering av hvor det er uutnyttet potensial for besparelser. Foretakene får deretter råd med 
hensyn til hvilken innkjøpsstrategi som vil gi best verdi: nasjonale kontrakter inngått av OGC 
eller PASA, eksisterende regionale avtaler CPH’en har inngått eller eksisterende lokale 
avtaler. Dersom konklusjonen er at det er et hull i avtaledekningen vil CPH’ene forsøke å få i 
stand regionale avtaler. 
 
London Procurement Programme (LPP) var i utgangspunktet lansert som et ni-måneders 
program for å øke samordning mellom 73 helseforetak i Londonområdet, men har siden blitt 
utvidet med flere ”pakker” med milepæler som medlemsforetakene kan implementere. LPP 
arbeider paralellt med CPH’ene, og sammen med dem i enkelte prosjekter. LPP styrer etter 
seks kategorier (Estates and Facilities, IT and Telecoms, Medical and Surgical, Pharmacy, 
Professional Services, Purchased Healthcare (formerly Continuing Care)) og har i tillegg et 
team for effektiv vareflyt (Supply Chain). 
 
Hovedmålene til LPP er både besparelser gjennom samordning og forbedring av kvalitet 
gjennom kompetanseheving og innovasjon: 

• maksimere verdien gjennom samordning av innkjøp 
• sikre at helseforetakene kan hente ut gevinstene og reinvestere disse i pasientbehandling 
• utnytte innkjøpskompetansene i helseforetakenes innkjøpsteam 
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• samarbeide med andre organisasjoner hvor det kommer medlemshelseforetakene til 
gode 

• utvikle kommersiell kompetanse for NHS i London som er dynamisk og høye 
prestasjoner 

• forbedre karrieremuligheter og personlig utvikling for ansatte i innkjøpsfunksjonene 
• oppmuntre til innovasjon og utvikling i nye behandlingsmetoder og ny teknologi for å 

bidra til verdiskapning 
• utvikle nettverk som inkluderer kliniske interessenter i den kommersielle prosessen 

 
Figur 3: Regionale innkjøpsorganisasjoner i England 

 
 

Organisering og styring 

Organisering: Avtale og kontraktsinngåelse skjer både nasjonalt, regionalt og lokalt. Det 
enkelte foretak utfører selv de faktiske innkjøpene og står fritt til å velge hvilke avtaler de vil 
benytte for enhver kategori.  
 
Innkjøpsdata: Bevisst bruk av måltall og prestasjonsmåling for kontinuerlig forbedring, hvor 
det fokuseres på utvalgte kostnadsfaktorer relatert til innkjøp (eks. besparelse vs forbruk). 
Informasjonen brukes til optimalisering av produktspekter og kontrakter.  
 
Sykehusene under NHS har generelt store forbedringspotensialer med hensyn til datakvalitet i 
innkjøpsbeslutninger. Dette svekker troverdigheten til realiserte gevinster oppnådd gjennom 
innkjøp. 
 
Nasjonalt er det utviklet en kategoriseringsstandard, eCl@ss, som bygger blant annet på 
UNSPSC1. Det varierer hvorvidt kategorisering er tatt i bruk i foretakene. Noen foretak har 

                                                 
1 United Nations Standard Product and Services Code 
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andre eller egne kategoriseringsstandarder, andre har integrert eCl@ss i sine finansielle 
rapporteringssystemer. Andre igjen har gjort en engangsøvelse med analyse av forbruk og 
kostnader basert på eCl@ss for å vurdere hvilke kategorier som har urealiserte økonomiske 
potensialer. 
 
Støttesystemer og infrastruktur: Det er i flere av CPH’ene etablert automatiserte 
bestillingsrutiner for å bidra til færre feil. Videre er det fokusert på kompetanseutvikling, både 
lokalt, regionalt og nasjonalt. 
 

Erfaringer 

• Fordeler 
– Frigjør ressurser til primæroppgaver  
– Henter ut stordriftsfordeler gjennom aggregert innkjøpsvolum 
– Sikrer fagkompetanse gjennom et samlet miljø for innkjøp 
– Samordning og effektivisering av anskaffelser, vareflyt og teknologi. 

 
• Ulemper/Utfordringer 

– Utfordringer mht målstyring, ansvar og grensesnittsstyring mellom 
innkjøperorganisasjonene og de ulike enhetene 

– Risiko for å miste bestillerkompetanse i helseforetakene 
– Hvordan fordeles ressurser og kostnader knyttet til virksomheten? 

 

Utfyllende kommentarer til utvalgte fordeler/utfordringer 

Her har vi søkt å beskrive både generelle utfordringer i CPH’ene og trekke inn detaljer fra 
LPP. 

Hvordan sikre tverrfaglighet i innkjøpsfunksjonen? 

Det jobbes parallelt med å utvikle kommersiell kompetanse og å utvikle nettverk for å 
oppfordre kliniske interessentgrupper til å delta i den kommersielle prosessen. Her trekkes det 
i stor grad på innkjøpsteam i de enkelte sykehus. 
 

Utfordringer mht målstyring, ansvar og grensesnittsstyring mellom innkjøperorganisasjon og de 
ulike enhetene 

Generelt er det en utfordring at sykehusene på den ene siden betaler for CPH’ens tjenester, og 
på den andre siden ikke er forpliktet til å benytte seg av tjenestene. For en gitt kategori kan det 
enkelte sykehus risikere å stå overfor valg mellom avtaler inngått med samme leverandør av 
ulike instanser på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.  
 
En annen utfordring er at ledelsen i helseforetakene ikke prioriterer innkjøp. Anskaffelser er 
ikke sett på som å ha en nøkkelrolle i oppnåelse av strategiske og finansielle mål. 
 
LPP løser det på følgende måte: 
Foretakene kan selv lansere innkjøpsprosjekter, og kan da trekke på ressurser i LPP. I tillegg 
er LPP ansvarlig for å utarbeide regionale kontrakter og oppfølging av disse, samt 
koordinering med andre regionale hub’er.  
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LPP var i utgangspunktet ett program, men har siden blitt utvidet med flere ”pakker” med 
milepæler som medlemsforetakene kan implementere.   

• Programmet har en styringsgruppe, et driftsstyre, et programkontor og syv 
kategoriteam. 

• Programmet har en styringsgruppe med ansvar for finansiering og styring, 
konfliktløsning, kommunikasjon og måloppnåelse.  

• Videre er driftsstyret ansvarlig for å maksimere besparelser gjennom samordnende 
innkjøp, forankring av programmet, fasilitere aktiviteter ute i foretakene samt utfordre 
programmet og ta tak i utfordringer. 

• Programkontoret har ansvar for den daglige driften. Deres oppgaver er alt fra 
rapportering, kommunikasjon, overvåking av gevinstfordeling. Programledelsen har 
samtidig ansvar for fagekspertise og økonomisk styring og kontroll. 

• Videre har LPP kategoriteam som har ansvar for styring og aktiviteter innen sine 
kategorier (Estates and Facilities, IT and Telecoms, Medical and Surgical, Pharmacy, 
Professional Services, Purchased Healthcare (formerly Continuing Care)).  

 

Risiko for å miste bestillerkompetanse i helseforetakene 

LPP løser det på følgende måte: 
Hvordan løse dette er til en viss grad opp til de enkelte foretakene. Great Ormond Street 
Hospital sikrer dette gjennom å beholde lokale innkjøpsansvarlige for de ulike kategoriene 
som samarbeider med LPP. 
 

Hvordan fordeles ressurser og kostnader knyttet til virksomheten? 

Det vanligste er at medlemsforetakene betaler en årlig avgift til CPH’en, ofte proporsjonalt 
med innkjøpsbudsjett eller planlagte aktiviteter. Deretter fordeles realiserte gevinster tilbake 
til foretakene etter samme mønster. 
 

Linker til mer informasjon 
 

– Rhön Klinikum (Tyskland) 
• http://www.rhoen-klinikum-ag.com/rka/cms/rka_2/deu/index.html 

– Sykehuspartner (Norge) 
• http://sykehuspartner.no/index.php?option=com_frontpage 

– Ontario (Canada) 
• http://www.hscn.org/ 

– NHS (Storbritannia) 
• http://www.pasa.nhs.uk/PASAweb 
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Innledning  
 

Bakgrunn 
Som en del av prosjektet Organisering og produktområdeinndeling ble det gjennomført en 
studietur til London 4. – 6. mars. Storbritannia og NHS ble valgt som mål for studieturen 
fordi de nylig har gjennomgått en regionalisering av store deler av innkjøpsvolumet NHS 
kjøper hvert år. En ønsket å besøke et sykehus, en regional innkjøpshub og den nasjonale 
organisasjonen PASA. Gjennom PwCs nettverk ble det formidlet kontakt med Great Ormond 
Street Hospital for Children. Prosjektet tok videre kontakt med London Procurement 
Programme (LPP) og PASA. Henvendelsene ble positivt mottatt. 

Målsetting 
Målsettingen med turen var å lære hvordan NHS organiserer sitt innkjøpsarbeid ved hjelp av 
regionale innkjøps-HUBer, samt en kategoristyrt tilnærming.  

Tilnærming 
Prosjektgruppen utformet en intervjuguide som ble lagt til grunn for alle møtene sammen med 
den korte beskrivelsen som ble sendt med i e-post korespondansen når møtene skulle avtales. 
I tillegg til dette var det på alle møter fri diskusjon rundt problemområder, utfordringer og 
løsninger. 

Intervjuguide 
COMPETENCE AND LEARNING 
a) How is learning incorporated into the purchasing processes handled at the different 
organisation levels; E.g. Local Hospitals, CPH (Collaborative procurement hubs) and PASA 
(Purchasing and supply agency)? 
 
b) -With special attention to building and maintaining knowledge and competence for 
participants directly involved in the purchasing process. 
 
c) -Is there a quality control process for securing relevant competence of the team involved in 
the process (for both function-teams and category-teams) 
 
ORGANISATION AND MANDATE (FOR FUNCTIONAL TEAMS) 
Definition of functional teams; who is involved? 
(Definition of category teams; who is involved?) 
 
d) How is end-user involvement ensured in the purchasing organisations? 
-With special attention to the production of requirement specifications for the tenders, and in 
the process to follow as well; regarding evaluation of the bids/offers.  
 
And how is disagreement solved within the functional teams (/category teams)? 
 
INTRODUCTION OF NEW PRODUCTS  
e) How are new products and services implemented;             
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Who does what with regards to both local end users and storehouses (information, catalogue 
updating, etc)? 
 
f) How is responsibility and authority defined with regards to the implementation of new and 
perhaps to some extent even controversial products? 
 
COMMUNICATION 
g) How is product complaints and product errors (products not in compliance with contract 
agreements) reported (from end users, etc) 
 
h) Who does what concerning errors/complaints in relation to end users/supplier/producer? 
 
i) On a general basis; how does the organisation ensure learning/exchange of experience with 
regards to new tenders? (eg how is experience from one contract period brought into the 
succeeding process of an upcoming new tender) 
 
RIGIDITY IN THE SYSTEM 
j) Not all hospitals need to participate in all tenders; 
But how is regional or even national tender processes anchored in the local hospitals needs (-
who is invited to contribute, and what mandate is given to these lower levels? 
 
k) Is there room for special (local) agreements for the individual hospitals? (yes) 
 
l) Are all Medical Technical Equipments procured from a central point? 
 
m) Concering Medical Technical Equipments (MTE), how is infrastructure/building 
customization handled? 
 
n) How is new technology testing done; is there a central point for this, or does the local 
hospital/institution handle this as well? 
 
o) How is the relationship between the purchaser procuring MTE and the purchaser procuring 
supplies for the MTE? Is this done by the same purchaser? 
p) Which incentives are in place to ensure that relevant personnel/specialists gets involved in 
the purchasing processes (time issues, travel expenses etc?) 
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Møte: NHS Trust Great Ormond Street Hospital for Children 
Great Ormond Streeet Hospital (GOSH) er et stort og velrenomert barnesykehus sentralt i 
London. Sykehuset har ikke akuttfunksjon. Sykehuset hadde i regnskapsåret 2007 - 2008 en 
omsetning på 270 mill GBP (ca 3 mrd NOK) og ca 3000 ansatte. Innkjøpsvolumet var på ca 
90 mill GBP  
 
Vi møtte: 
 

o Ralph Mike (Director of Facilities and Estates)  
o Silvana Iuliano (Purchasing Manager). 

 

Oppsummering fra møtet 
Kompetanse og læring 
Innkjøpsrådgiverne støtter linjeorganisasjonen i anskaffelsesprosessen, og sørger for 
kompetanseoverføring på denne måten. Se også under for detaljer om samarbeidet mellom 
innkjøp og fagmiljøer. 
 
GOSH kan selv velge om de ønsker å benytte regionale / nasjonale avtaler, eller inngå avtaler 
selv. I praksis er det en stor del lokale avtaler, noe som gjør det nødvendig å ha 
innkjøpskompetanse lokalt. Innkjøpsteamet har imidlertid lite ressurser, noe som gjør at de 
ønsker å benytte så mange regionale og nasjonale avtaler som mulig. 
 
Det er innkjøpsavdelingen som produserer innkjøpsordre i innkjøpssystemet, ikke 
sluttbrukerne. 
 
Organisering og mandat 
GOSH har ikke en standardisert anskaffelsesprosess, og heller ikke en standardisert 
sammensetning av funksjonsteam. Avhengig av anskaffelsens art vil team og framgangsmåte 
være ulik, alt fra forskningsaktige studier av ulike alternative produkter, til prosesser uten 
klinisk deltakelse. Det er imidlertid som regel fagmiljøet som leder anskaffelser, støttet av 
innkjøpsrådgivere. GOSH vurderer det som en suksessfaktor at fagpersoner leder 
anskaffelsene. En viktig motivasjonsfaktor for å få klinisk deltakelse er at avdelingene 
beholder ressursene de sparer gjennom bedre anskaffelser.  
 
GOSH mente at en innen utvalgte fagfelt aldri vil komme rundt personlige preferanser når det 
gjelder hva slags artikler som anskaffes. En har ingen annen måte å komme rundt uenighet på 
enn gjennom dialog og forhandling, GOSH forsøker å benytte insentiver for å oppmuntre til 
mer kommersielt gunstige anskaffelser (som for eksempel at avdelingene får beholde egne 
innsparinger) 
 
GOSH anvender ikke kategoristyring på en slik måte at en sikrer fullstendighet i 
avtaledekning. Dette er delvis begrunnet i at en har utfordringer med hvilke historiske 
innkjøpsdata som er tilgjengelig. 
 
GOSH er entusiastiske over muligheten til å gjennomføre en fullstendig reskontroanalyse for 
første gang. Analysen er utviklet av London Procurement Progrmme, som ved hjelp av en 
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automatisk algoritme kategoriserer innkjøpsvolumet i eClass1 kategorier. Det fanges ikke 
kategoriinformasjon i GOSHs innkjøpssystem. 
 
 
Innføring av nye produkter 
Lokale kontrakter legges ut i lokale kataloger. Dette utføres av innkjøpsavdelingen. Det 
eksisterer ikke en nasjonal katalog, men nasjonale avtaler tilgjengeliggjøres gjennom 
internett. De importeres ikke til den lokale katalogen. 
 
Kommunikasjon 
Det samles inn informasjon om kvalitet i henhold til lover og forskrifter. Det er sterk 
oppfølging på infeksjonsbekjempelse.  
 
Rigiditet i systemet 
GOSH kan selv velge om de ønsker å benytte regionale / nasjonale avtaler, eller inngå avtaler 
selv. Hvis GOSH ønsker å delta i et regionalt anbud må de i forkant forplikte et volum til 
avtalen. De kan ikke trekke seg fra samarbeidet etter at volumet er forpliktet. Dette er en 
ledelsesutfordring. Det samles innkjøpsdata (priser, leverandører, volum) fra alle deltakende 
parter. Økende transparens og mer erfaring bidrar til større oppslutning til de frivillige 
regionale prosessene. 
 
Det er fageksperter innen ulike fag som leder anskaffelsene når det gjelder MTU. MTU-
anskaffelser gjennomføres i økende grad regionalt gjennom LPP. 
 
I GOSH er innkjøp organisert under facilities. Samme person er prosjektleder for anskaffelsen 
og de bygningsmessige endringer og utbedringer som evt må foretas. Det har vært eksempler 
på nasjonale anskaffelser som systematiserer dette på en god måte (nasjonal anskaffelse av 
MR apparater), men det er ingen strukturert prosess. 
 
Det finnes ordninger for frikjøp av ressurser til regionale innkjøpsprosesser. Det er ikke et på 
forhånd fastlagt omfang basert på roller i anskaffelsen. Det utarbeides en kost / nytte 
vurdering (business case) i forbindelse med frikjøp av ressurser. 
 
Følgende spørsmål er etter møtet sendt til GOSH for ytterligere utdyping: 
Hvordan organiseres arbeidet med å samle tilbakemeldinger fra sluttbrukere, hvordan 
videreformidles dette til leverandøren, og hvordan sikrer man læring i denne prosessen 
(spørsmål g, h og i) 
 
Hvordan gjennomføres testing av ny teknologi? 

 

                                                 
1  NHS eClass er et kodeverk som brukes til å kategorisere innkjøp i NHS 
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NHS Purchasing and supply agency (PASA) 
NHS Purchasing and Supply Agency (PASA) er et utførende organ som bidrar med 
strategisk og praktisk rådgivning, samt kompetanseheving og opplæring til alle parter som er 
involvert i innkjøp i NHS (herunder også leverandørutvikling). PASA har hatt hovedansvar 
for utrulling og implementering av de regionale innkjøpsorganisasjonene og et større program 
for å heve innkjøpsprestasjoner og øke kostnadseffektivitet (Supply Chain Excellence 
Programme, SCEP).  
 
Vi møtte: 
 

o Andrew Rudd (Director – Procurement Enablement).  
 
Rudd orienterte om organiseringen av NHS, som ble vurdert til å ha en svak styringslinje og 
stor grad av lokal autonomi. Av det totale innkjøpsvolumet i NHS på ca 20 mrd £ fordeler 
dette seg på de ulike nivåene som følger: 
 

− PASA: ca 3,2 mrd £ 
− HUBene: ca 3-4 mrd £ 
− Lokale avtaler: ca 13-14 mrd £ 

 
Rudd informerte om at det pågår en gjennomgående analyse av hvordan innkjøps-
organisasjonen i NHS er organisert. Blant annet mente han at finansieringsmetoden til 
HUBene, hvis inntekter er en andel av oppnådde besparelser, var en feiltakelse og kom til å 
bli endret. Det er etablert en sjekklistebasert mal for å beslutte hvilket nivå som er det beste 
for en avtale (regionalt, nasjonalt eller lokalt), men grunnet finansieringsmodellen for 
HUBene benyttes denne malen i for liten grad. 
 
PASA er organisert som en matrise, med kategoriteam som jobber mot ulike markeder med 
anskaffelser. Ressursene som jobber i kategoriteamene eies og avgis av Andrew Rudd. PASA 
er finansiert av sentrale midler, og tar bare betalt fra brukerne når de må leie inn støtte til å 
gjennomføre særlig store anskaffelser. 
 
Det gjennomføres en Comprehensive Spending Review (CSR) i regi av finansdepartementet 
med jevne mellomrom. Rudd informerte om at PASA har blitt presentert med svært ambisiøse 
krav til besparelser i anskaffelser. Disse skal realiseres gjennom økt kommersielt fokus på 
volumprodukter, samt et økt fokus på demand management og behovsspesifikasjon. 
 
I tillegg til UNSPSC2, benytter NHS eClass til kategorisering. Grunnen til at begge systemene 
benyttes er at er at kodeverket i UNSPSC ikke vuderes å være godt nok tilpasset helsesektoren 
enda. . UNSPSC er i utvikling og NHS vil trolig begynne innføring av dette i løpet av en 5-års 
periode (avhengig av tempo i utviklingen av UNSPSC).  
 
PASA har stort fokus på måling på tvers av helseforetak, og arbeider derfor for etablering av 
standarder. I tillegg til eClass til kategorisering, anvendes GTIN til merking av artikler og 
DUNS nr til merking av leverandører. 

                                                 
2  UNSPSC er en forkortelse på United Nations Standard Products and Services Code, og er et globalt system for 
å sortere varer og tjenester i kategorier 
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NHS ønsker ikke å etablere en nasjonal e-handels katalog. Grunnet ulike lokale avtaler for 
samme artikler med tanke på blant annet pris vil vedlikehold av en slik katalog blir 
uhensiktsmessig ressurskrevende. PASA jobber for at det skal etableres en nasjonal datapool 
som lister alle artikler med eClass- og UNSPSC-koder, slik at datafangst over tid vil bli mer 
konsistent. Det er flere selskaper som leverer vedlikehold av lokal katalog basert på 
artikkelinformasjon fra nasjonal datapool, og prisinformasjon fra lokale/regionale/nasjonale 
avtaler. 
 
PASA benytter et system for å følge og overvåke gevinstrealisering. Systemet er basert på 
vurderinger av markedsverdi, og verdien på kontrakter angis i % av markedsverdi. Systemet 
har data om de fleste lokale avtaler, og kan derfor også brukes til å måle lojalitet til 
kontrakter. Hvis det er mindre enn 75 – 80% oppslutning til en nasjonal kontrakt vil dette føre 
til at det ikke videreføres avtale på dette området. 
 
PASA vurderer følgende områder som sine største muligheter de neste årene: 
 

1. eEnablement. I større grad benytte e-handelskataloger og konkurranse-
gjennomføringsverktøy for å effektivisere anskaffelsesprosessen og for å få bedre data 
om anskaffelser, avtaler og priser nasjonalt 

2. Demand management. Sikre tilstrekkelig behovsforståelse og spesifikasjon slik at en 
kan unngå både under- og overdekning av behov. 

3. Comissioning. Et system hvor primærhelsetjeneste/fastlege kjøper spesialiserte 
helsetjenester på et marked er under utvikling. Den kommersielle kompetansen til de 
som gjennomfører dette kjøpet er vurdert som utilstrekkelig, og PASA vil jobbe for å 
øke denne i tiden framover. 
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London Procurement Programme 
London Procurement Programme (LPP) var i utgangspunktet lansert som et ni-måneders 
program for å øke samordning mellom 73 helseforetak i Londonområdet, men har siden blitt 
utvidet med flere ”pakker” med milepæler som medlemsforetakene kan implementere. LPP 
arbeider parallelt med HUB’ene 3, og sammen med dem i enkelte prosjekter. I praksis 
fungerer LPP som en HUB. Deltakelse i anskaffelsene som LPP gjennomfører er frivillig.  
 
Vi møtte:  

o Gary Welch (Program Director)  
o Mario Varela (Director of Procurement and e-Commerce ved helseforetaket Barts and 

The London. Varela er også leder for LPPs arbeidsstrøm som jobber med medisinsk-
teknisk utstyr) 

 
Historisk sett har London hatt særlig uavhengige sykehus med stor grad av spesialisering.  
 
Kompetanse og læring 
LPP har hatt fokus på kommunikasjonsarbeid og på å bygge engasjement i de deltakende 
helseforetakene. I vurdering av organisasjonens kjernekompetanse trakk Welch fram 
følgende: 
 

1. Opparbeide engasjement fra interessenter 
2. Programstyring 
3. Innkjøp 

 
Lederne av de enkelte arbeidsstrømmene bruker mye tid på å finne de riktige lederne og 
deltakerne til anskaffelsesteamene. Rett deltakelse i anskaffelsesteamene vurderes som en 
suksessfaktor. Dette er ikke en strukturert prosess. For MTU er det faglig standing som er det 
viktigste utvelgelseskriteriet for deltakelse i teamet.  
 
Organisasjon og mandat 
Hver hovedkategori har et kategoristyre som definerer tiltak og prosjekter (anskaffelser) innen 
kategorien. Kategoristyret godkjenner også business casene som utarbeides før anskaffelsene 
igangsettes.  
 
Det etableres anskaffelsesteam basert på planer utviklet av kategoristyret. Teamene etableres 
etter at helseforetakene har forpliktet volum til avtalen. Kravspesifikasjoner utarbeides i 
teamet, og kvalitetssikres hos de deltakende helseforetakene før utlysing. Det er vanlig med 
lokale tillegg og presiseringer i utlysningene. Det er ikke utarbeidet en strukturert prosess for 
å løse uenigheter i anskaffelsesteamene. Det arbeides med relativt korte avtaleperioder. 
 
Det er deltakere fra helseforetakene som driver arbeidet i kategoristyrene og 
anskaffelsesteamene, støttet av stabspersonell fra LPP.  
 
Innføring av nye produkter 
Følges opp i etterkant 
 

                                                 
3  HUB er en forkortelse for  Collaborative Procurement HUB`s , som er regionale innkjøpsorganisasjoner. 
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Kommunikasjon 
Se kompetanse og læring for deler av svarene. Resterende følges opp i etterkant. 
 
Rigiditet i systemet 
LPP arbeider med kategorier som det ikke eksisterer nasjonale avtaler på. For tiden er det 
etablert følgende arbeidsstrømmer (fungerer som kategorier): Hver av arbeidsstrømmene er 
ledet av en representant for et helseforetak, med støtte fra LPP 
 

− Facilities and Estates 
− IT-Telekom 
− Medical & Surgical 
− Farmasi 
− Professional services 
− Agency and temporary staff 
− Data and e-enablement 
− Supply Chain Management 
− Purchased Healthcare 

 
Helseforetakene som deltar på avtaler forplikter et volum i forkant av utlysing, men det er 
ikke obligatorisk å delta i anskaffelsene. Det er innen hver kategori valgt ut enkelte områder 
som er gjennomførbare og som det antas vil gi størst økonomiske besparelser.  
 
Det er etablert en regional rapportering fra LPP. Rapporteringen er basert på uttrekk av 
reskontrodata. Disse dataene blir automatisk kategorisert av LPP, og rapportert tilbake til 
helseforetakene. Videre rapporterer LPP jevnlig til alle helseforetak etter mal presentert på 
side 11: 
 
Det er enkelte foretak som ikke ønsker å dele data og delta på regionale anskaffelser. All 
måling LPP har utført tilsier at ingen av helseforetakene klarer å oppnå like gode priser som 
LPP. Se siste side for eksempel på hvordan LPP måler og rapporterer hver anskaffelse som 
gjennomføres.  
 
Følgende spørsmål er etter møtet sendt til LPP for ytterligere utdyping: 
Sammensetning av kategoristyrene 
Hvordan organiseres arbeidet med å samle tilbakemeldinger fra sluttbrukere, hvordan 
videreformidles dette til leverandøren, og hvordan sikrer man læring i denne prosessen 
(spørsmål g, h og i) 
 
Hvordan gjennomføres testing av ny teknologi? 
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Kategori Tiltaksnavn 
Frist for 
gj.f 

Historisk 
spend 

Målsetning 
for sparing 

Forecast savings Actual savings 
2008 2009 2010 2011 2008 2009 20xx 

    X %        
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Sammendrag 
 

Overordnet bilde av workshopen 
Figur 1 viser et bilde av alle kategoriene som ble plassert i matrisen. Den største tettheten av 
underkategorier er i kvadrantene med middels eller lavt økonomisk potensial og høy 
gjennomførbarhet. Innkjøpsprogrammet vil fokusere på kategoriene som er plassert inne i 
pilen i figuren i en stegvis innføring av kategoristyrt innkjøp.  
 
Figur 1: Gruppene har vurdert majoriteten av underkategoriene å ha middels økonomisk potensial og høy 
gjennomførbarhet.  
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Innledning  

Bakgrunn  
Workshopen hadde en tredelt målsetting. Det ene var å kvalitetssikre kategoriinndeling basert 
på grunnlaget fra forprosjektet. Det vil være nyttig å samle innspill på hvorvidt denne 
strukturen er formålstjenlig. Resultatet fra workshopen vil også bli brukt som grunnlag for 
kvantitative analyser. Det andre formålet er å involvere de som vil bli berørt av 
reorganiseringen, og sikre at prosjektet fanger opp deres spørsmål og innspill, samt at 
prosjektet klarer å nyttegjøre seg kompetansen i organisasjonen. Tredje og siste formål er å 
hente inn taus kunnskap i organisasjonen vedrørende kategorisering av innkjøp. 
 
Oppsummeringen angir status etter workshopen 12. februar 2009. Resultatet av workshopen 
er ikke en fullstendig bruttoliste over kategorier på underkategorinivå, og inndeling mellom 
underkategoriene er også ufullstendig. Denne rapporten vil være grunnlaget for videre 
kvantitativ analyse, og resultatene som fremkommer i denne rapporten vil legges til grunn for 
videre arbeid i innkjøpsprogrammet. 

Gjennomføring av workshopen  
Workshopen ble holdt 12. februar 2009 på Hotell Neptun. Det var 28 deltakere fra Helse Vest 
og fire deltakere fra PwC. Dagen begynte med en innledende presentasjon av 
Innkjøpsprogrammet 2007-2010 og prosjektet Organisering og produktområdeinndeling for å 
gi alle deltakerne et felles utgangspunkt for arbeidet i workshopen. 
 
Gruppen ble fordelt på fire bord for gruppediskusjoner. Utgangspunktet for diskusjonen var et 
oppsett med 51 underkategorier fordelt på 10 hovedkategorier1 hentet fra forprosjektet til 
Innkjøpsprogrammet.  
 
Hvert bord tok for seg utvalgte kategorier. På bordet satt en bordleder og en sekretær, og disse 
ble ved bordet for å sikre kontinuitet i diskusjonene. Hver gruppe var i sin tur innom alle fire 
bordene, slik at hver gruppe var innom alle kategoriene. Gruppene ble bedt om å plassere 
kategoriene i en matrise i forhold til deres vurdering av i hvilken grad det er uutnyttet 
økonomisk potensial som kan hentes ut ved en regional samordning og hvorvidt det er 
gjennomførbart (se Figur 2).  
 
I løpet av workshopen ble det foreslått 36 nye underkategorier av gruppene. Det ble ikke 
foreslått at noen underkategorier ble flyttet til andre hovedkategorier, og gruppene nevnte ikke 
at de ønsket å fjerne noen av kategoriene. 
 
Figur 2: Matrisen som ble presentert i workshopen 

                                                 
1 NHS – National Health Services i England. 
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I tillegg ble deltakerne i gruppene bedt om å begrunne plasseringen i matrisen med drivere.  
Det var på forhånd identifisert en rekke potensielle drivere av økonomisk potensial og en 
rekke drivere av gjennomførbarhet, og disse er listet og forklart under: 

Drivere og begrensere for økonomisk potensial  

A. Volum: Et stort volum blir sett på som en driver for økonomisk potensial, mens et lite 
volum vil begrense økonomisk potensial.  

B. Avtaledekning i kategorien: Dersom det allerede er god avtaledekning i regionen vil 
det ses på som en begrenser, fordi man da må anta at en del av potensialet er hentet ut 
allerede. Her vil lav avtaledekning være en driver.  

C. Godhet i eksisterende avtaler: Gode avtaler er en begrenser for økonomisk potensial, 
mens manglende godhet i avtaler vil være en driver. 

D. Godhet i etablerte leverandørforhold: Dersom det er gode, etablerte 
leverandørforhold i en kategori vil dette være en begrenser for økonomisk potensial.  

E. Konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked: Dersom 
konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked er preget av stor konkurranse 
mellom leverandørene og det er mange tilbydere, vil det være en driver for økonomisk 
potensial. Dersom det er få tilbydere, og leverandørene har stor makt, vil 
konkurranseforholdene være en begrenser for økonomisk potensial. 

F. Modenhet i kategorien: Dersom modenhet i kategorien er lav vil det være en driver 
for økonomisk potensial, og motsatt dersom det er jobbet lenge med denne kategorien 
og modenheten er høy.  

G. Annet: 

Drivere og begrensere for gjennomførbarhet  

H. Erfaring i regionen: Dersom man har god erfaring med kategorien i regionen, vil det 
være en driver for gjennomføring av regionale innkjøp. Motsatt vil det være en 
begrenser dersom man har lite erfaring. 

I. Dagens organisering: Dersom dagens organisering legger til rette for regionale 
innkjøp vil organiseringen være en driver. Dersom dagens organisering vanskeliggjør 
regionale innkjøp vil den være en begrenser. 
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J. Interesse og deltakelse fra fagmiljøene: Høy interesse og deltakelse fra fagmiljøene 
vil lette arbeidet med en gitt kategori, og er derfor en driver. Dersom det er vanskelig å 
inkludere fagmiljøene i arbeidet vil det være en begrenser.  

K. Veletablerte beskrivelser av behovene i kategorien: Veletablerte beskrivelser av 
behovene innen en gitt kategori vil være en driver for gjennomførbarheten. Dersom 
beskrivelsene må utarbeides eller oppdateres, vil dette være en begrenser. 

L. Forventet ressursbruk i arbeidet med kategorien: Hvis forventet ressursbruk i 
arbeidet med kategorien er lavt vil det være en driver for gjennomførbarheten. Dersom 
det er forventet at arbeidet med en gitt kategori vil trekke mye ressurser vil det være 
en begrenser for gjennomførbarheten. 

M. Dagens avtaler: Dersom man er bundet gjennom eksisterende avtaler vil det være en 
begrenser for gjennomførbarheten. Motsatt vil det være en driver for 
gjennomførbarhet dersom det ikke finnes hindringer i form av bindende avtaler. 

N. Annet:   
 
 
Gruppeinndelingen i forkant av WS satt opp som følger:  
 Tabell 1: Gruppeinndeling 

Gruppenr. 1 2 

Farge på ballen   

Bordleder Edvardsen, Kirsti (HFO HF) Olsen, Per Scott (HFØ HF) 

Sekretariat Hesthamar, Bjørn Thomsen, Bjørn 

Gruppe-medl. 

Frøyland, Lars Johan (HV RHF) 

Bjørgo, Ståle (HB HF) 

Holme, Dag (HB HF) 

Kvalheim, Liv (HB HF) 

Tobiassen, Odd Kåre (HS HF) 

Thorsheim, John-Einar (PK HB HF) 

Hamborg Inger Frøydis (HV RHF) 

Johansen, Rolf Ludvig (HB HF) 

Graue, Silje Kristine Sande (HB HF) 

Aardal, Kristian (HB HF) 

Wiksnes, Wenche (HFO HF) 

Vasshus, Norunn (HS HF) 

Gruppenr 3 4 

Farge på ballen   

Bordleder Myrmellom, Bjørn Tony (HB HF) Andersen June Merethe (HS HF) 

Sekretariat Kirkebø, Sigurd Loven Johannessen, Petter 

Gruppe-medl. 

Norheim, Åsmund (HV RHF) 

Eeg, Hege (HB HF) 

Jebsen, Karl Johan (HB HF) 

Riksfjord, Torgeir (HS HF) 

Nygaard, Hans Henrik Fløisand (AV) 

Per Nordenson (HV IKT AS) 

Meland, Elisabeth (HV RHF) 

Pedersen, Joakim Solbakk (HB HF) 

Wangen, Hilde (HB HF) 

Grindheim, Geir Charles (HFO HF) 

Josdal, Ingvar (HS HF) 

Bruland, Aud K (PK HB HF) 

Analyse 
Hver kategori har av hver gruppe som har svart fått en score med hensyn til gruppens 
vurdering av økonomisk potensial og gjennomførbarhet. Kategorier hvor en gruppe har ment 
at kategorien har høyt økonomisk potensial eller høy gjennomførbarhet har blitt tildelt tallet 1. 
På samme måte er kategorier som har blitt plassert som medium fått verdien 2, og kategorier 
med lavt økonomisk potensial og lav gjennomførbarhet ble tildelt tallet 3.  
 

3 4 

1 2 
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Deretter har vi multiplisert scoren for hver av dimensjonene hver gruppe har gitt hver 
kategori. Hvis en gruppe har plassert en kategori oppe i høyre hjørne, altså H-H, så blir den 
multipliserte verdien 1. Tilsvarende vil en kategori som av en gruppe er plassert i nedre 
venstre hjørne få verdien 9. 
 
Til slutt er de fire verdiene summert til å gi kategorien en poengscore. Denne scoren forteller 
noe om gruppenes vurdering av potensialet til hver enkelt kategori. Scoren er brukt til å 
rangere kategoriene. Kategoriene som gruppene i workshopen samlet sett er enig i har 
potensial er beskrevet i detalj i neste kapittel. Det vil i det videre arbeidet være viktig å 
verifisere disse erfaringene og underbygge dette med kvantitative analyser. 
 
Videre er alle kategoriene som ble diskutert eller foreslått i workshopen gjennomgått i forhold 
til diskusjonen om driverne.  
 
Det er også lagt vekt på å identifisere personer som utpeker seg med spesielt god kompetanse 
og innsikt i de ulike kategoriene. 
 
Tabell 2 viser noen nøkkeltall fra scoringen av kategoriene i workshopen. Hvis gruppen var 
usikker, eller hadde for liten kunnskap om kategorien kunne de velge å ikke plassere ballen. 
Noen av kategoriene er plassert av alle gruppene, mens andre ikke er plassert av noen. Det 
vanskeliggjør sammenlikning basert på poengscoren, siden denne vil være ulik i forhold til 
om det er 4 eller færre grupper som har svart. Det er satt en grense for poengscoren for hver 
av gruppene. 
 
Den videre analysen fokuserer på diskusjonen rundt hver underkategori, da hovedkategoriene 
i denne analysen behandles som summen av underkategoriene. 
 
Tabell 2: Forklaring av poengscore basert antall grupper som har svart 
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Gruppenes vurdering av underkategorier 

Kategorier fire grupper har vurdert og med poengscore 9 eller 
lavere 
Dette kapittelet fokuserer på de kategoriene som alle fire gruppene har plassert. Det er gjort 
en rangering av disse kategoriene, og de kategoriene med den laveste poengscoren trekkes 
frem. For disse kategoriene undersøkes det hvorvidt prioriteringen skriver seg fra høyt 
økonomisk potensial, høy gjennomførbarhet eller begge. Videre fanges innspillene fra 
gruppene opp med hensyn til drivere.  
 
Det er viktig å merke seg at innspillene fra der hvor en, to eller 3 grupper har svart vil også 
være verdifulle, da det ofte var en person i en-to grupper som hadde god kunnskap innen 
området.  
 
Figur 3: Blant de 35 underkategoriene hvor alle fire gruppene hadde svart, fordelte kategoriene seg jevnt 
utover poengskalaen (fra 4-36). Av disse plasserte gruppene samlet sett 13 kategorier i den øvre enden av 
poengskalaen med en score på 9 eller mindre. 
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Kategoriene som gruppene mener bør prioritereres i forhold til regionalisering enten grunnet 
økonomisk potensial, gjennomførbarhet eller begge er listet i Tabell 3. Grønn farge og et ettall 
betyr at gruppene plasserte kategorien som ”Høy”. Gul farge og et totall betyr at gruppene 
plasserte kategorien som ”Middels”. Rød farge og et totall betyr at gruppene plasserte 
kategorien som ”Lav”. Som tabellen viser er gruppene enig med tanke på gjennomførbarheten 
for åtte av kategoriene, mens det er elementer av uenighet for de siste fem. Bildet er litt 
annerledes for vurderingen av det økonomiske potensialet.  
 
Tabell 3: Vurdering av økonomisk potensial og gjennomførbarhet for de 13 kategoriene rangert som 
prioriterte basert på gruppenes besvarelser 
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Som tabellen viser er gruppene enig med tanke på gjennomførbarheten for åtte av 
kategoriene, mens det er elementer av uenighet for de fem andre. Bildet er litt annerledes for 
vurderingen av det økonomiske potensialet. For å forstå vurderingene de ulike gruppene har 
gjort, må vi se nærmere på argumentene som ble trukket frem (se Tabell 4). I det følgende vil 
hver av kategoriene bli gjennomgått med hensyn til plassering i matrisen og begrunnelsen til 
de fire gruppene. Parentes rundt bokstaven betyr at gruppene gir en vurdering av driveren. For 
eksempel vil A bety at gruppene mener volumet er stort, hvilket gjør at volum er en driver. 
Omvendt vil (A) bety at gruppene mener volumet er lite, og da er volum en begrenser. 
 
Tabell 4: Drivere og begrensere for de 13 kategoriene rangert som prioriterte basert på gruppenes 
besvarelser 

 
 
Tabell 5: Forklaring til tabell 4 
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PC og teknisk infrastruktur 

Alle fire gruppene har rangert PC og teknisk infrastruktur som den kategorien med størst 
potensial, med en poengscore på 5.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1, 2 og 4 vurderer det økonomiske potensialet som høyt. 
Gruppe 3 mener det er middels. Alle fire gruppene er enig i at volum og avtaledekning i 
kategorien er drivere.  Gruppe 1, 2 og 4 mener at godhet i eksisterende avtaler er en driver, 
mens gruppe 3 mente det er en begrenser. Gruppe 3 og 4 er uenige med hensyn til 
konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked – gruppe tre mener det er en driver, 
mens gruppe 4 mener det er en begrenser. Gruppe 3 trekker også frem modenhet i kategorien 
som en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene vurderer gjennomførbarheten som høy. Gruppe 2 mener 
at erfaring i regionen og dagens organisering er begrensere. Gruppe 4 mener også at erfaring i 
regionen er en begrenser, mens gruppe 3 mener det er en driver. 

Konsulentavtaler 

Alle fire gruppene har rangert konsulentavtaler blant kategoriene med størst potensial, med en 
poengscore på 7. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1, 2 og 3 mener Konsulentavtaler har middels økonomisk 
potensial. Gruppe 4 mener det økonomiske potensialet er høyt. To grupper nevnte volum og 
modenhet i kategorien som drivere (Gruppe 1 og 3). En gruppe nevnte avtaledekning som 
driver (Gruppe 1). Tre av gruppene nevnte konkurranseforholdene i kategoriens 
leverandørmarked som driver (Gruppe 2, 3 og 4). Vi ser her at gruppe 2 og 4 bruker samme 
argument, men kommer til ulik konklusjon med hensyn til potensialet. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene vurderte gjennomførbarheten som høy. Gruppe 1 
begrunnet det med at dagens organisering er en driver. 

System- og applikasjonsavtaler 

Alle fire gruppene har rangert system- og applikasjonsavtaler blant kategoriene med størst 
potensial, med en poengscore på 7. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1, 2 og 4 mener det økonomiske potensialet er middels. 
Gruppe 3 mener det er høyt. Alle fire gruppene trekker frem volum og avtaledekning i 
kategorien som drivere. Gruppe 3 og fire mener godhet i eksisterende avtaler er en driver. I 
tillegg nevner gruppe 3 konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked som en 
begrenser.  
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Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe fire nevner 
med at erfaring i regionen er en begrenser.  

Kontormateriell  
Alle fire gruppene har rangert kontormateriell blant kategoriene med størst potensial, med en 
poengscore på 8. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 og 3 mener det økonomiske potensialet er middels. Gruppe 
2 og 4 mener det økonomiske potensialet er høyt. Gruppe 1 begrunner plasseringen med at 
volum og godhet i eksisterende avtaler er drivere. Gruppe 2 og 3 er enig i at godhet i 
eksisterende avtaler er en driver.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 2 og 4 mener gjennomførbarheten er høy, gruppe 3 mener den 
er middels. Gruppe 1 og 2 begrunner det med at veletablerte beskrivelser av behovene og 
dagens avtaler er drivere. Gruppe 2 nevner også erfaring i regionen som en driver. Gruppe tre 
mener dagens organisering er en driver. 

Tørrvarer 

Alle fire gruppene har rangert tørrvarer blant kategoriene med størst potensial, med en 
poengscore på 8.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1, 2 og 3 mener det økonomiske potensialet er høyt. Gruppe 1 
begrunner det med at volum og godhet i eksisterende avtaler er drivere. Gruppe 2 er enig i at 
godhet i eksisterende avtaler er en driver, mens gruppe 3 begrunner det med at godhet i 
etablerte leverandørforhold er en driver. Gruppe 4 mener det økonomiske potensialet er 
middels.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe1 mener gjennomførbarheten er lav. De argumenterer det med at 
dagens organisering og forventet ressursbruk er begrensere. Gruppe 2 og 4 mener 
gjennomførbarheten er høy, men gruppe 2 er enig med gruppe 1 om at forventet ressursbruk 
er en begrenser. Gruppe 3 mener gjennomførbarheten er middels. 

Kjøpte helsetjenester 

Alle fire gruppene har rangert rusbehandling samt røntgen-, laboratorie- og patologitjenester 
samt kirurgiske tjenester blant kategoriene med størst potensial. Rusbehandling har fått en 
poengscore på 8, de andre har havnet på en poengsum på 9. 
 
Økonomisk potensial: Gruppene var noe uenig med hensyn til økonomisk potensial, men 
trakk frem de samme argumentene. Gruppe 1 mener at alle har lavt økonomisk potensial, 
bortsett fra Kirurgiske tjenester som de mener har middels potensial. Gruppe 2 og 3 mener at 
alle de nevnte kategoriene har middels potensial. Gruppe 4 mener at Kirurgiske tjenester har 
lavt potensial, at Røntgentjenester har høyt potensial, mens de tre andre har middels potensial. 
Gruppe 1, 2 og 3 begrunner det med at godhet i eksisterende avtaler og 
konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked er drivere. Gruppe 1 og 2 nevner i 
tillegg volum som en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten til kjøpte helsetjenester er 
høy. Gruppe 1, 2 og 3 begrunner det med at beskrivelser av behovene i kategorien og dagens 
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avtaler er drivere. Gruppe 1 og 2 nevnte også at erfaring i regionen og dagens organisering er 
drivere.  

Ernæring 

Alle fire gruppene har rangert ernæring blant kategoriene med størst potensial. Gruppene er 
uenig mht det økonomiske potensialet og gjennomførbarhet, og poengscoren ble 9. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 2 mener 
det økonomiske potensialet er middels, og begrunner det med at godhet i eksisterende avtaler 
er en driver. Gruppe 3 og 4 mener det økonomiske potensialet er høyt. Gruppe 3 mener 
modenheten i kategorien er en driver. Gruppe 4 er enig med gruppe 2 med hensyn til at 
godhet i eksisterende avtaler er en driver, og mener også at konkurranseforholdene i markedet 
er en driver. I tillegg nevner gruppe 4 en annen driver – standardisering. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 2 og 4 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 3 mener 
gjennomførbarheten er lav. Gruppe 1 mener dagens organisering er en driver, gruppe 3 og 4 
mener det er en begrenser. Gruppe 3 nevner også at interesse og deltakelse fra fagmiljøene er 
en begrenser. 

Blodposer 

Alle fire gruppene har rangert blodposer blant kategoriene med størst potensial, med en 
poengscore på 9. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 2 og 4 
mener det økonomiske potensialet er høyt. Gruppe 3 mener det økonomiske potensialet er 
middels. Gruppe en mener volum er en driver, men at avtaledekning i kategorien er en 
begrenser. Gruppe 2 og 4 er enig i at volum er en driver. Gruppe 2 mener at modenhet i 
kategorien er en begrenser. Gruppe 3 mener konkurranseforholdene er en begrenser, mens 
gruppe 4 mener det er en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 2 og 4 mener gjennomførbarheten er høy, gruppe 3 mener den 
er middels. Gruppe 2 begrunner det med at interesse og deltakelse fra fagmiljøene er en 
driver. Gruppe 4 begrunner det med at erfaring i regionen og dagens organisering er drivere.  

Generelle forbruksvarer (rør, propper, pipetter, pip.spisser, o.l) 

Alle fire gruppene har rangert generelle forbruksvarer blant kategoriene med størst potensial. 
Gruppene er uenig mht det økonomiske potensialet og gjennomførbarhet, og total poengscore 
er 9. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 2 mener 
det økonomiske potensialet er middels. Gruppe 3 og 4 mener det økonomiske potensialet er 
høyt. Tross ulik vurdering av potensialet er alle fire gruppene er enig i at volum er en driver, 
og gruppe 1, 2 og 4 er enig i at avtaledekning i kategorien er en begrenser. Gruppe 2 mener 
modenhet i kategorien er en driver, mens gruppe 3 mener det er en begrenser. Gruppe 4 
nevner også at konkurranseforholdene i kategoriens leverandørforhold er en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 2 og 4 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 3 mener 
gjennomførbarheten er lav. 
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Detaljert gjennomgang per kategori 

Agency Labour (Byråavtaler) 
 
Figur 4: Plassering av underkategorier under Agency Labour (Byråavtaler) 

 

 
 
Kategoriene er nesten uten unntak allerede på regionale avtaler, og dette gjenspeiles i at 
gruppene mener gjennomførbarheten er høy for alle underkategoriene. Det ble trukket frem at 
det ville være hensiktsmessig å gå gjennom kategoriene med hensyn til terminologi, da noen 
av underkategoriene kunne blandes sammen (eksempelvis Agency Labour og Corporate). 
 
Her nevnte gruppene at det fantes forbedringspotensial med hensyn til dagens avtaler. Flere 
nevnte at det var mulig å bli enda flinkere til å beskrive det faktiske behovet i 
behovsverifikasjon og kravspesifikasjoner. Videre nevnte noen grupper utfordringer med 
avtaleformater som ga leverandørene eksklusive rettigheter, men ikke leveranseplikt. Det 
medførte utfordringer i perioder hvor leverandør hadde lav kapasitet.  Forbausende at 
kontraktsformatet ikke ga leverandør leveranseplikt. Her kan det være viktig å fokusere på 
kvalitative elementer i kontraktene og vurdere å gå opp i pris. 
 
Tabell 6: Vurdering av økonomisk potensial og gjennomførbarhet for Agency Labour (Byråavtaler) 

 

 
 
Tabell 7: Drivere og begrensere for Agency Labour (Byråavtaler) 

 



 
Innkjøpsprogrammet 2007-2010 

Analyse av workshop kategorisering 12. februar 2009 

 

   
 14 av 48  
 

 
Tabell 8: Forklaring til tabell 7 

 
 

Avtaler om vikartjenester 

Tre av gruppene har gitt kategorien Avtaler om vikartjenester en total poengscore på 13. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet er høyt, og begrunner det 
med at godhet i eksisterende avtaler, godhet i etablerte leverandørforhold og modenhet i 
kategorien er drivere. Gruppe 3 og 4 mener det økonomiske potensialet er lavt. Begge 
gruppene er enig med gruppe 1 om at godhet i eksisterende avtaler er en driver, og gruppe 3 
nevnte i tillegg at avtaledekningen i kategorien er en driver. Det gruppen diskuterte var at man 
kunne bedre avtaledekningen gjennom å forbedre inndeling av stillinger. 
 
Gjennomførbarhet: De tre gruppene er enig i at gjennomførbarheten er høy. Gruppe 1 og 
gruppe 4 trekker frem dagens organisering som en driver. Gruppe 3 og 4 nevner dagens 
avtaler som en driver, og gruppe 3 nevnte også veletablerte beskrivelser som en driver. 

Avtaler om rekrutteringstjenester 

Tre av gruppene har gitt kategorien Avtaler om vikartjenester en total poengscore på 7. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 3 og fire 
mener det er middels, og begge begrunner det med at godhet i eksisterende avtaler er en 
driver. Gruppe 3 nevner i tillegg godhet i etablerte leverandørforhold som en driver, mens 
gruppe 4 trekker frem modenhet i kategorien som en driver.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1 mener gjennomførbarheten er lav. De begrunner det med at 
erfaring i regionen og veletablerte beskrivelser av behovene er begrensere. Gruppe 3 og 4 
mener gjennomførbarheten er høy.  
 

Corporate (Foretaksavtaler) 
 
Det fremsto for gruppene som åpenbart at dette var kategorier det er hensiktsmessig å 
samordne regionalt. Gruppene var ikke sikker på at alt det økonomiske potensialet ved å 
aggregere volumet var hentet ut, men de var uenig om størrelsen på uutnyttet potensial. 
 
Figur 5: Plassering av underkategorier under Corporate (Foretaksavtaler) 
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Tabell 9: Vurdering av økonomisk potensial og gjennomførbarhet for Corporate (Foretaksavtaler) 

 
 
Tabell 10: Drivere og begrensere for Corporate (Foretaksavtaler) 
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Tabell 11: Forklaring til tabell 10 

 

Konsulentavtaler 

Alle fire gruppene har rangert konsulentavtaler blant kategoriene med størst potensial, med en 
poengscore på 7. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1, 2 og 3 mener Konsulentavtaler har middels økonomisk 
potensial. Gruppe 4 mener det økonomiske potensialet er høyt. To grupper nevnte volum og 
modenhet i kategorien som drivere (Gruppe 1 og 3). En gruppe nevnte avtaledekning som 
driver (Gruppe 1). Tre av gruppene nevnte konkurranseforholdene i kategoriens 
leverandørmarked som driver (Gruppe 2, 3 og 4). Vi ser her at gruppe 2 og 4 bruker samme 
argument, men kommer til ulik konklusjon med hensyn til potensialet. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene vurderte gjennomførbarheten som høy. Gruppe 1 
begrunnet det med at dagens organisering er en driver. 
 
Videre ble det diskutert at det kunne være hensiktsmessig å skille mellom ulike 
konsulentavtaler. Det var hovedsakelig to typer avtaler det burde skilles på: tradisjonell 
konsulentvirksomhet, eller ”management consulting” og rådgivere innen for bygg- og 
anleggsprosjekter, eller ”rådgivende ingeniørtjenester”. 
 
Gruppene nevner at de har inntrykk av at det er en tøff konkurranse for konsulentavtaler, og at 
innkjøpspolicyen er å spre volumet på få leverandører for å ta ut marginer. Konsulentavtaler: 
regionale avtaler, konkurransen virker (det er tøff konkurranse).  

Reiseavtaler 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Reiseavtaler en total poengscore på 10. Gruppene ga 
inntrykk av at de fremforhandlede regionale avtalene er gode. Det som eventuelt kan gi 
økonomisk potensial er håndtering av avtalene internt. Her mente flere av gruppene at det var 
forbedringspotensial med hensyn til å øke bruk av avtalene og å lære opp brukerne i forhold 
til mulighetene avtalene gir.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 og 2 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 1 
mener dagens avtaler er en begrenser, mens gruppe to nevner konkurranseforholdene i 
kategoriens leverandørmarked som begrenser. Gruppe 3 og 4 mener det er middels. De to 
gruppene er enig med gruppe 1 med hensyn til dagens avtaler som begrenser. Gruppe tre 
trekker likevel frem volum som driver. Gruppe 4 trekker i tillegg frem avtaledekning som 
begrenser. 
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Gjennomførbarhet: Alle fire gruppene mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 1, 3 og 4 
trekker frem dagens organisering og dagens avtaler som drivere. Gruppe 3 og 4 mener også at 
behovsbeskrivelsene i kategorien er drivere.  

Kontormateriell 

Alle fire gruppene har rangert kontormateriell blant kategoriene med størst potensial, med en 
poengscore på 8. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 og 3 mener det økonomiske potensialet er middels. Gruppe 
2 og 4 mener det økonomiske potensialet er høyt. Gruppe 1 begrunner plasseringen med at 
volum og godhet i eksisterende avtaler er drivere. Gruppe 2 og 3 er enig i at godhet i 
eksisterende avtaler er en driver.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 2 og 4 mener gjennomførbarheten er høy, gruppe 3 mener den 
er middels. Gruppe 1 og 2 begrunner det med at veletablerte beskrivelser av behovene og 
dagens avtaler er drivere. Gruppe 2 nevner også erfaring i regionen som en driver. Gruppe tre 
mener dagens organisering er en driver. 
 
Kontormateriell: har hatt gode anbudskonkurranser, men kan begrense sluttbrukerens valg, 
kan man bundle? Eks: kulepenner – skal det finnes i sortimentet 15 kroners kulepenner? 
Format/bundling og standardisering samt etterlevelse av avtaler. 

Forsikringsavtaler 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Forsikringsavtaler en total poengscore på 12. 
 
Økonomisk potensial: Alle gruppene mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 1, 2 
og 3 mener at godhet i eksisterende avtaler er en begrenser. I tillegg nevner gruppe 2 volum 
som en driver og avtaledekning i kategorien som en begrenser.  
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 1, 2 og 3 
nevner dagens organisering, veletablerte beskrivelser av behovene i kategorien og dagens 
avtaler er drivere.  

Bank- og finansavtaler 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Bank- og finansavtaler en total poengscore på 12. 
 
Økonomisk potensial: Alle gruppene mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 1, 2 
og 3 er enig i at godhet i eksisterende avtaler er en begrenser, mens gruppe to nevner 
konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked som begrenser. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 1, 2 og 3 
nevner dagens organisering, veletablerte beskrivelser av behovene i kategorien og dagens 
avtaler er drivere. 

Juridiske tjenester 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Juridiske tjenester en total poengscore på 12. 
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Økonomisk potensial: Alle gruppene mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 1, 2 
og 3 nevner dagens organisering, veletablerte beskrivelser av behovene i kategorien og dagens 
avtaler er drivere. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 1, 2 og 3 
nevner dagens organisering, veletablerte beskrivelser av behovene i kategorien og dagens 
avtaler er drivere. 

Purchased Health Care (Kjøpte helsetjenester) 
Hovedinntrykkene gruppene gir er at det er noe begrenset hva det er mulig å hente ut i denne 
kategorien, hvor det stort sett allerede er regionale avtaler. Likevel kom det et utspill det vil 
være viktig å ta med seg om hvorvidt man kan gjøre vurderinger om å kjøpe flere 
helsetjenester i stedet for å produsere dem selv dersom det er stort press på kapasiteten. Dette 
vil kunne gi indirekte besparelser og verdi for pasienten, men vil være utfordrende å 
gjennomføre grunnet risiko for støy. Gruppene mente likevel tanken var viktig å ta til 
etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Plassering av underkategorier under Purchased Health Care (Kjøpte Helsetjenester) 

 

 
 
Tabell 12: Vurdering av økonomisk potensial og gjennomførbarhet for Purchased Health Care (Kjøpte 
helsetjenester) 
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Tabell 13: Drivere og begrensere for Purchased Health Care (Kjøpte helsetjenester) 

  
 
 
Tabell 14: Forklaring til tabell 13 

 

Rehabilitering 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Rehabilitering en total poengscore på 10. 
 
Økonomisk potensial: Gruppene var noe uenig med hensyn til økonomisk potensial, men 
trakk frem de samme argumentene. Gruppe 1og 3 mener at det økonomiske potensialet er 
lavt. Gruppe 2 og 4 mener det økonomiske potensialet er middels. Gruppe 1, 2 og 3 begrunner 
det med at godhet i eksisterende avtaler og konkurranseforholdene i kategoriens 
leverandørmarked er drivere. Gruppe 1 og 2 nevner i tillegg volum som en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten til rehabilitering er høy. 
Gruppe 1, 2 og 3 begrunner det med at beskrivelser av behovene i kategorien og dagens 
avtaler er drivere. Gruppe 1 og 2 nevnte også at erfaring i regionen og dagens organisering er 
drivere.  
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Rusavtaler 

Alle fire gruppene har rangert rusbehandling blant kategoriene med størst potensial. 
Rusbehandling har fått en poengscore på 8. 
 
Økonomisk potensial: Gruppene var noe uenig med hensyn til økonomisk potensial, men 
trakk frem de samme argumentene. Gruppe 1 mener at kategorien har lavt økonomisk 
potensial. Gruppe 2, 3 og 4 mener at kategorien har middels potensial. Gruppe 1, 2 og 3 
begrunner det med at godhet i eksisterende avtaler og konkurranseforholdene i kategoriens 
leverandørmarked er drivere. Gruppe 1 og 2 nevner i tillegg volum som en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten til rusavtaler er høy. Gruppe 
1, 2 og 3 begrunner det med at beskrivelser av behovene i kategorien og dagens avtaler er 
drivere. Gruppe 1 og 2 nevnte også at erfaring i regionen og dagens organisering er drivere.  

Kirurgiske tjenester 

Alle fire gruppene har rangert Kirurgiske tjenester blant kategoriene med størst potensial. 
Kirurgiske tjenester har fått en poengscore på 9. 
 
Økonomisk potensial: Gruppene var noe uenig med hensyn til økonomisk potensial, men 
trakk frem de samme argumentene. Gruppe 1, 2 og 3 mener at a kategorien har middels 
potensial. Gruppe 4 mener at Kirurgiske tjenester har lavt potensial. Gruppe 1, 2 og 3 
begrunner det med at godhet i eksisterende avtaler og konkurranseforholdene i kategoriens 
leverandørmarked er drivere. Gruppe 1 og 2 nevner i tillegg volum som en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten til Kirurgiske tjenester er høy. 
Gruppe 1, 2 og 3 begrunner det med at beskrivelser av behovene i kategorien og dagens 
avtaler er drivere. Gruppe 1 og 2 nevnte også at erfaring i regionen og dagens organisering er 
drivere.  

Røntgentjenester 

Alle fire gruppene har rangert Røntgentjenester blant kategoriene med størst potensial. 
Røntgentjenester har fått en poengscore på 9. 
 
Økonomisk potensial: Gruppene var noe uenig med hensyn til økonomisk potensial, men 
trakk frem de samme argumentene. Gruppe 1 mener at Røntgentjenester har lavt økonomisk 
potensial. Gruppe 2 og 3 mener at Røntgentjenester har middels potensial. Gruppe 4 mener at 
Røntgentjenester har høyt potensial. Gruppe 1, 2 og 3 begrunner det med at godhet i 
eksisterende avtaler og konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked er drivere. 
Gruppe 1 og 2 nevner i tillegg volum som en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten til Røntgentjenester er høy. 
Gruppe 1, 2 og 3 begrunner det med at beskrivelser av behovene i kategorien og dagens 
avtaler er drivere. Gruppe 1 og 2 nevnte også at erfaring i regionen og dagens organisering er 
drivere.  

Laboratorietjenester 

Alle fire gruppene har rangert Laboratorietjenester blant kategoriene med størst potensial. 
Laboratorietjenester har fått en poengscore på 9. 
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Økonomisk potensial: Gruppene var noe uenig med hensyn til økonomisk potensial, men 
trakk frem de samme argumentene. Gruppe 1 mener at Laboratorietjenester har lavt 
økonomisk potensial. Gruppe 2 og 3 mener at Laboratorietjenester har middels potensial. 
Gruppe 4 mener at kategorien har middels potensial. Gruppe 1, 2 og 3 begrunner det med at 
godhet i eksisterende avtaler og konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked er 
drivere. Gruppe 1 og 2 nevner i tillegg volum som en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten til kjøpte helsetjenester er 
høy. Gruppe 1, 2 og 3 begrunner det med at beskrivelser av behovene i kategorien og dagens 
avtaler er drivere. Gruppe 1 og 2 nevnte også at erfaring i regionen og dagens organisering er 
drivere.  

Patologitjenester 

Alle fire gruppene har rangert Patologitjenester blant kategoriene med størst potensial. 
Patologitjenester har fått en poengscore på 9. 
 
Økonomisk potensial: Gruppene var noe uenig med hensyn til økonomisk potensial, men 
trakk frem de samme argumentene. Gruppe 1 mener at Patologitjenester har lavt økonomisk 
potensial. Gruppe 2, 3 og 4 mener at kategorien har middels potensial. Gruppe 1, 2 og 3 
begrunner det med at godhet i eksisterende avtaler og konkurranseforholdene i kategoriens 
leverandørmarked er drivere. Gruppe 1 og 2 nevner i tillegg volum som en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten til kjøpte helsetjenester er 
høy. Gruppe 1, 2 og 3 begrunner det med at beskrivelser av behovene i kategorien og dagens 
avtaler er drivere. Gruppe 1 og 2 nevnte også at erfaring i regionen og dagens organisering er 
drivere.  

Facilities & Estates (Gods og hjelpemidler) 
Kategorien ble ledet av Per Scott Olsen fra Helse Førde HF, og sekretariatet ble ledet av Bjørn 
Thomsen, PwC.  
 
Gruppene nevnte noen underkategorier eller artikler som de var usikker på hvilken 
hovedkategori de tilhørte. Blant disse var hvitevarer, brunevarer, håndklær, sengetøy, 
tilhørende renseritjenester, bestikk, autoklaver, steriliseringsutstyr, bekkenvasker – 
dekominator.   
 
Det ble diskutert at noen av disse naturlig falt under medisinsk forbruksmateriell, men at det 
kunne være fornuftig å ta en gjennomgang for å finne ut hva som var mest naturlig med 
hensyn til disse artiklene.  
 
Flere av gruppene nevnte også at det ville være viktig med et tydelig grensesnitt opp mot 
bygg og byggeprosjekter som falt under prosjektkontoret.  
 
Figur 7: Plassering av underkategorier under Facilities & Estates (Gods og Hjelpemidler) 
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Tabell 15: Vurdering av økonomisk potensial og gjennomførbarhet for Facilities & Estates (Gods og 
Hjelpemidler) 
 

 
 
Tabell 16: Drivere og begrensere for Facilities & Estates (Gods og Hjelpemidler) 

 
 
Tabell 17: Forklaring til tabell 16 
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Leieavtaler 

Diskusjonen under er avgrenset til å omhandle avtaler relatert til bygninger og eiendommer.  
Alle fire gruppene har gitt kategorien Leieavtaler en total poengscore på 36. 
 
Økonomisk potensial: Alle gruppene mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 2 og 
4 mener volum er en driver, mens gruppe 3 mener det er en begrenser. Gruppe 3 og 4 er enig i 
at avtaledekning er en begrenser, mens gruppe 4 i tillegg nevner konkurranseforholdene i 
kategoriens leverandørmarked og modenhet i kategorien som begrensere.  
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten er lav. Gruppe 2, 3 og 4 
begrunner det med at erfaring i regionen er en begrenser. For denne kategorien har foretakene 
den stedlige kompetansen. I tillegg nevner gruppe 4 at dagens organisering som en begrenser. 
 
Det ble poengtert at for leieavtaler må man leie der og da ut fra de gjeldende markedsvilkår, 
og at potensialet for regionalisering av avtaler derfor er relativt lite. Det ble trukket frem er at 
det vil være behov for en sentralisert kompetanse og sentralt utarbeidede maler som det kan 
trekkes veksler på lokalt. Flere ga uttrykk for nytten av en støtteperson sentralt som kan gi 
støtte og support lokalt med kunnskap innen faget eiendomsmegling, men at det også er svært 
viktig med lokal markedskunnskap. 

Serviceavtaler 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Serviceavtaler en total poengscore på 11. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener Serviceavtaler har lavt økonomisk potensial. De 
begrunnet det med at volum og konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked er 
drivere. Gruppe 2 mener det økonomiske potensialet er høyt. De begrunner det med at 
volumet er en driver, avtaledekningen i kategorien, godhet i eksisterende avtaler og godhet i 
eksisterende leverandørforhold er drivere. Gruppe 3 og 4 mener det økonomiske potensialet er 
middels.   
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1 og 4 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 2 og 3 mener 
gjennomførbarheten er middels. Gruppe 2 begrunner dette med at erfaring i regionen og 
dagens organisering er drivere. 
 
Det typiske for denne type avtale er at man blir bundet til en leverandør ved kjøp av utstyr. 
Heisavtaler ble nevnt spesifikt. Dette fordi leverandørene innenfor dette segmentet har skapt 
seg en særlig dominerende stilling. Gruppene framholdt at det burde være mulig å få i stand 
bedre avtaler om reservedeler og service ved inngåelsen, og at man som kunde burde bli 
flinkere å stille krav.  
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Håndverkertjenesteavtaler 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Håndverkertjenesteavtaler en total poengscore på 31. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1, 3 og 4 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 2 
mener det økonomiske potensialet er middels. Alle gruppene er enig i at volum er en driver. 
Gruppe 2 mener avtaledekningen er en driver, mens gruppe 3 mener det er en begrenser. 
Gruppe 3 og 4 trekker frem konkurranseforholdene i kategoriens leverandørforhold som 
begrensere, og gruppe 4 nevner også modenhet i kategorien som en begrenser.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 3 og 4 mener gjennomførbarheten er lav. Gruppe 2 mener 
gjennomførbarheten er middels. Gruppe 1 begrunner dette med at interesse og deltakelse fra 
fagmiljøene er en begrenser. Gruppe 3 og 4 trekker frem erfaring i regionen som en begrenser, 
mens gruppe 4 nevner i tillegg dagens organisering som en begrenser.  
  
Diskusjonen i gruppene gjorde det tydelig at majoriteten mente det først og fremst er naturlig 
med lokal forankring for denne kategorien. Faktorer som tilstedeværelse, respons og relasjon 
ble nevnt som viktige argumenter for dette. Gruppene mente det var mulig å bli flinkere til å 
utarbeide kravspesifikasjoner. 
 
I tillegg stilte gruppene spørsmålstegn ved hvor mange større aktører for regionen som kunne 
være aktuelle i en slik sammenheng. Det kom frem et eksempel på en nasjonal aktør innen 
elektrotjenester - YIT. Det ble nevnt at en regional leverandør kunne være styrende og 
eventuelt kan knytte til seg lokale håndverkere. Det vil gi en kombinasjon av sentral styring 
og lokal forankring. 
 
Stavanger har internservice som tar noe selv – en ordning det er gått bort fra i Bergen. Her 
mente gruppene det ville være nyttig å få en diskusjon på hva som ville være optimalt å kjøpe 
versus å levere med egne ressurser.  

Energiavtaler 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Energiavtaler en total poengscore på 12. 
 
Økonomisk potensial: Alle gruppene mener Energiavtaler har lavt økonomisk potensial. Alle 
gruppene nevnte volum som en driver og avtaledekning i kategorien som en begrenser. 
Gruppe 1, 3 og 4 trekker frem konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked som en 
begrenser, og gruppe 2, 3 og 4 nevnte godhet i eksisterende avtaler som begrenser. Det ble 
nevnt at det e fremforhandlet sentrale svært gode avtaler som hele tiden måler seg etter beste 
priser i markedet. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 2, 3 og 4 
trekker frem erfaring i regionen som en driver, og gruppe 2 mener dagens organisering også 
er en driver. 

Møbelavtaler 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Møbelavtaler en total poengscore på 14. 
 
Økonomisk potensial: Alle gruppene mener det økonomiske potensialet er middels. Gruppe 
1, 2 og 3 mener avtaledekningen er en driver, mens gruppe 2 mener det er en begrenser. 
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Gruppe 2, 3 og 4 nevner volum som en driver. Gruppe 2 og 3 er enig i at godhet i dagens 
avtaler er en driver, mens gruppe 4 i tillegg nevner konkurranseforholdene som en begrenser. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 3 og 4 er enig i at gjennomførbarheten er middels, mens 
gruppe 2 mener den er høy. Gruppe 2, 3 og 4 er enig i at erfaring i regionen er en begrenser, 
mens gruppe 2 trekker i tillegg frem dagens organisering som en begrenser. 
 
For denne kategorien finnes i dag noen fellesavtaler. Gruppene nevner potensielle 
utfordringer med større aktører uten lokal forankring, for eksempel der man må reise til Odda 
for å skru møbler som fører til dårlig responstid.  
 
Det ble også nevnt at det kunne være hensiktsmessig med en oppdeling i for eksempel 
institusjonsmøbler, kontormøbler, salonger. Gruppene var enig i at sykehussenger er noe helt 
annet som ikke faller naturlig sammen med noen av de andre kategoriene.  

Kjøretøyavtaler 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Kjøretøyavtaler en total poengscore på 10. Her har 
gruppene avgrenset diskusjonen til å omhandle ambulanser og kjøretøyer og mener 
sykehustransport er ivaretatt på annet hold.  
 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 og 4 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 2 og 
3 mener det er middels. Alle gruppene er enig i at volum er en driver, men at avtaledekningen 
er en begrenser. Gruppe 4 trekker også frem godhet i etablerte avtaler som en begrenser.  
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 2 og 4 mener 
dagens organisering er en driver, mens gruppe 3 mener dagens organisering er en begrenser.  
Gruppe 4 legger i tillegg frem erfaring i regionen som en driver. 
 
Det som ble diskutert i gruppene var at denne kategorien var preget av lite konkurranse, og at 
det er etablert relasjoner til de leverandørene som kan levere. Særlig er det få aktører som 
produserer ambulanser. Gruppene nevnte at det største potensialet var sannsynligvis knyttet til 
ettermarkedet for service og reparasjoner. Her er det en risiko for at man betaler for mye, og 
en sentralisert oppfølging kunne bidratt til å redusere det.  

IT & Telecoms (IKT) 
Kategorien ble ledet av Per Scott Olsen fra Helse Førde HF, og sekretariatet ble ledet av Bjørn 
Thomsen, PwC. 
 
En utfordring som ble nevnt for IKT området er i de tilfellene hvor helsefaglig personell skal 
inkluderes i innkjøpsprosessen, for eksempel i forbindelse med MTU. Generelt uttrykte 
gruppene at det er lite å hente sentralt knyttet til server, lagring og nettverk, samt 
kopieringsutstyr. Noen nevnte også at det vil være hensiktsmessig å se på hvorvidt Helse Vest 
IKT er den mest kosteffektive leverandøren. 
 
Figur 8: Plassering av underkategorier under IT & Telecoms (IKT) 
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Tabell 18: Vurdering av økonomisk potensial og gjennomførbarhet for IT & Telecoms (IKT) 

 
 
Tabell 19: Drivere og begrensere for IT & Telecoms (IKT) 

 
 
Tabell 20: Forklaring til tabell 19 
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PC og teknisk infrastruktur 

Alle fire gruppene har rangert PC og teknisk infrastruktur som den kategorien med størst 
potensial, med en poengscore på 5.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1, 2 og 4 vurderer det økonomiske potensialet som høyt. 
Gruppe 3 mener det er middels. Alle fire gruppene er enig i at volum og avtaledekning i 
kategorien er drivere.  Gruppe 1, 2 og 4 mener at godhet i eksisterende avtaler er en driver, 
mens gruppe 3 mente det er en begrenser. Gruppene mente det var mye å hente, fordi man 
ikke er flinke nok til å få i stand gode avtaler. Det ble også nevnt at utfordringen ligger i at 
man er bundet av de store aktørene med sine betingelser (Microsoft for software). Gruppe 3 
og 4 er uenige med hensyn til konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked – 
gruppe tre mener det er en driver, mens gruppe 4 mener det er en begrenser. Gruppe 3 trekker 
også frem modenhet i kategorien som en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene vurderer gjennomførbarheten som høy. Gruppe 2 mener 
at erfaring i regionen og dagens organisering er begrensere. Gruppe 4 mener også at erfaring i 
regionen er en begrenser, mens gruppe 3 mener det er en driver. 

System- og applikasjonsavtaler 

Alle fire gruppene har rangert system- og applikasjonsavtaler blant kategoriene med størst 
potensial, med en poengscore på 7. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1, 2 og 4 mener det økonomiske potensialet er middels. 
Gruppe 3 mener det er høyt. Alle fire gruppene trekker frem volum og avtaledekning i 
kategorien som drivere. Gruppe 3 og 4 mener godhet i eksisterende avtaler er en driver. I 
tillegg nevner gruppe 3 konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked som en 
begrenser.  
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe fire nevner 
med at erfaring i regionen er en begrenser.  

Telefonavtaler (Trafikk) 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Telefonavtaler (Trafikk) en total poengscore på 11. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1, 2 og 4 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 3 
mener det økonomiske potensialet er middels. Alle gruppene er enig i at volum er en driver, 
og at avtaledekning er en begrenser. Gruppe 1, 2 og 3 mener at godhet i eksisterende avtaler 
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er en begrenser, mens gruppe 4 mener det er en driver. Gruppe 3 nevnte i tillegg modenhet i 
kategorien som en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 2 nevner 
erfaring i regionen som en driver. 
 
For telefontrafikk benyttes i følge gruppene en nasjonalt fremforhandlet avtale. Gruppene 
mente at potensialet her ikke gikk ut på å forhandle frem bedre priser, men smartere bruk av 
avtalen. Her mente gruppene at et tiltak kunne være bedre informasjon til brukerne.  

Telefonapparater (Mobil mv) 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Telefonapparater (Mobil mv) en total poengscore på 10. 
Her ble det diskutert hvorvidt man skulle gi valgmuligheter eller gå for standardisering. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 og 3 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 2 og 
4 mener det er middels. Alle gruppene er enig i at volum er en driver, og at avtaledekning er 
en begrenser. Gruppe 1 og 3 mener at godhet i eksisterende avtaler er en begrenser, mens 
gruppe 3 mener det er en driver. Gruppe 3 nevnte i tillegg modenhet i kategorien som en 
driver. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 2 nevner 
erfaring i regionen som en begrenser. 
 

Videokonferanseutstyr 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Videokonferanseutstyr en total poengscore på 13. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1, 2 og 4 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 3 
mener det økonomiske potensialet er middels. Alle gruppene er enig i at avtaledekning er en 
begrenser. Gruppe 1 og 2 mener at godhet i eksisterende avtaler er en begrenser, mens gruppe 
3 mener det er en driver. Gruppe 3 nevnte i tillegg modenhet i kategorien som en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 2 og 4 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 3 mener 
gjennomførbarheten er middels. Gruppe 2 nevner erfaring i regionen som en begrenser. 
 
Videokonferanseutstyret som man har i dag er dyrt og utdatert, men det er ikke ønskelig å 
bytte det ut fordi det er ønskelig å forsvare investeringen. Det er mulig å få tak i bedre og 
rimeligere utstyr, men man ønsker å benytte seg av det eksisterende utstyret for å forsvare 
investeringen.   

Food & beverages (Mat og drikke) 
Kategorien ble ledet av Bjørn Tony Myrmellom (HB HF), og sekretariatet ble ledet av Sigurd 
Loven Kirkebø, PwC. 
 
Figur 9: Plassering av underkategorier under Food & beverages (Mat og drikke) 
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Tabell 21: Vurdering av økonomisk potensial og gjennomførbarhet for Food & beverages (Mat og drikke) 

 
 
Tabell 22: Drivere og begrensere for Food & beverages (Mat og drikke) 

 
 
Tabell 23: Forklaring til tabell 22 

 

Tørrvarer 

Alle fire gruppene har rangert tørrvarer blant kategoriene med størst potensial, med en 
poengscore på 8.  
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Økonomisk potensial: Gruppe 1, 2 og 3 mener det økonomiske potensialet er høyt. Gruppe 1 
begrunner det med at volum og godhet i eksisterende avtaler er drivere. Gruppe 2 er enig i at 
godhet i eksisterende avtaler er en driver, mens gruppe 3 begrunner det med at godhet i 
etablerte leverandørforhold er en driver. Gruppe 4 mener det økonomiske potensialet er 
middels.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1 mener gjennomførbarheten er lav. De argumenterer det med at 
dagens organisering og forventet ressursbruk er begrensere. Gruppe 2 og 4 mener 
gjennomførbarheten er høy, men gruppe 2 er enig med gruppe 1 om at forventet ressursbruk 
er en begrenser. Gruppe 3 mener gjennomførbarheten er middels. 

Ferskvarer 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Ferskvarer en total poengscore på 14. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 og 3 mener det økonomiske potensialet er høyt. De to 
gruppene er enig i at godhet i dagens avtaler er en driver og at konkurranseforholdene i 
kategoriens leverandørmarked er en begrenser. Gruppe 1 nevner i tillegg volum som en 
driver. Gruppe 2 og 4 mener det økonomiske potensialet er middels. Gruppe 2 begrunner det 
med at avtaledekning i kategorien og godhet i dagens avtaler er drivere. Gruppe 4 nevnte også 
godhet i dagens avtaler som en driver. Alle gruppene mente godhet i eksisterende avtaler er en 
driver, men det var uenighet med hensyn til størrelsen på det økonomiske potensialet.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 2 og 3 mener gjennomførbarheten er lav. De tre gruppene er 
enig i at forventet ressursbruk i arbeidet med kategorien er en begrenser, og gruppe 1 og 3 
nevnte i tillegg dagens organisering som en begrenser. Gruppe 4 mener gjennomførbarheten 
er høy.  

Meierivarer 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Meierivarer en total poengscore på 14. Det fremkom av 
diskusjonen at kategorien har et stort volum og at dagens avtaler er arbeidskrevende å følge 
opp. I tillegg ble det nevnt at konkurranseforholdene er vanskelige, noe som også til en viss 
grad gjelder ferskvarer.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 og 2 mener det økonomiske potensialet er høyt. Gruppe 3 
mener det økonomiske potensialet er middels. Gruppe 4 mener det økonomiske potensialet er 
lavt. Gruppe 1, 2 og 3 er enig i at konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked er 
en begrenser. Gruppe 1 nevnte at volum var en driver, gruppe 2 mener godhet i eksisterende 
avtaler er en driver. Gruppe 4 er enig med gruppe 3 med hensyn til at godhet i eksisterende 
avtaler er en driver, men de nevner i tillegg standardpriser som en begrenser. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1 og 3 mener gjennomførbarheten er lav. Gruppe 2 mener 
gjennomførbarheten er middels. Gruppe 1 argumenterer med at forventet ressursbruk i 
arbeidet med kategorien er en begrenser, mens gruppe 2 mener det er en driver. Gruppe 4 
mener gjennomførbarheten er høy.  

Pharmacy (Farmasi) 
Kategorien ble ledet av Bjørn Tony Myrmellom (HB HF), og sekretariatet ble ledet av Sigurd 
Loven Kirkebø, PwC. 
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Figur 10: Plassering av underkategorier under Pharmacy (Farmasi) 

 

 
 
Tabell 24: Vurdering av økonomisk potensial og gjennomførbarhet for Pharmacy (Farmasi) 

 
 
Tabell 25: Drivere og begrensere for Pharmacy (Farmasi) 

 
 
Tabell 26: Forklaring til tabell 25 
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Legemiddel 

Alle fire gruppene har gitt kategorien Legemiddel en total poengscore på 12. Gruppene er 
svært uenig med hensyn til økonomisk potensial og gjennomførbarhet. 
 
Det kom frem av diskusjonen at gevinstpotensialet for legemidler trolig knytter seg til 
hvordan Helse Vest forholder seg til LIS som region. I dag er LIS-avtalene foretaksvise, noe 
som gir rom for variasjon og regional ulikhet knyttet til legemidler. Det ble også nevnt at LIS 
avtalene ikke gjelder hjemmebehandling, slik at sykehusene ikke kan bruke legemidler kjøpt 
over LIS-avtaler til å behandle pasienter utenfor sykehusene. Dette ble løftet fram som noe å 
ta med videre, siden hjemmebehandling er et vekstområde samtidig som prisene er unødig 
høye grunnet innretningen av LIS-avtalene. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 og 4 mener det økonomiske potensialet er middels. Gruppe 
2 og 3 mener det økonomiske potensialet er høyt. Gruppe 2 nevner godhet i eksisterende 
avtaler som en begrenser, men mener standardisering er en driver. Gruppe 3 mener modenhet 
i kategorien er en driver. Gruppe 4 er enig med gruppe 2 med hensyn til standardisering, men 
mener godheten i dagens avtaler også er en driver. I tillegg nevner gruppe 4 volum som en 
driver og konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked som en begrenser. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 2 og 3 mener 
gjennomførbarheten er lav. Gruppe 2 begrunner det med at dagens organisering har elementer 
som både fungerer som driver og begrenser, men at interesse og deltakelse fra fagmiljøene er 
en driver. Gruppe 3 mener dagens organisering er en begrenser, og er uenig med gruppe 2 
med hensyn til interesse og deltakelse fra fagmiljøene, de mener det er en begrenser. Gruppe 4 
mener gjennomførbarheten er høy, men er enig med gruppe 3 i at dagens organisering og 
interesse og deltakelse fra fagmiljøene er begrensere. 

Diverse væsker 

Tre av gruppene har gitt kategorien Diverse væsker en total poengscore på 8. Gruppene er 
svært uenig med hensyn til økonomisk potensial og gjennomførbarhet. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet er høyt. Gruppe 3 mener 
det er middels, mens gruppe 4 mener det er høyt. Gruppe 4 begrunner det med at volum er en 
driver. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1 og 4 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 2 mener 
gjennomførbarheten er lav, mens gruppe 3 mener gjennomførbarheten er middels. Gruppe 2 
og 3 er enig i at dagens organisering er en begrenser.  

Ernæring 

Alle fire gruppene har rangert ernæring blant kategoriene med størst potensial. Gruppene er 
uenig med hensyn til det økonomiske potensialet og gjennomførbarhet, og poengscoren ble 9. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 2 mener 
det økonomiske potensialet er middels, og begrunner det med at godhet i eksisterende avtaler 
er en driver. Gruppe 3 og 4 mener det økonomiske potensialet er høyt. Gruppe 3 mener 
modenheten i kategorien er en driver. Gruppe 4 er enig med gruppe 2 med hensyn til at 
godhet i eksisterende avtaler er en driver, og mener også at konkurranseforholdene i markedet 
er en driver. I tillegg nevner gruppe 4 en annen driver – standardisering. 
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Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 2 og 4 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 3 mener 
gjennomførbarheten er lav. Gruppe 1 mener dagens organisering er en driver, gruppe 3 og 4 
mener det er en begrenser. Gruppe 3 nevner også at interesse og deltakelse fra fagmiljøene er 
en begrenser. 

Medical & Surgical Consumables (Med. & kir.  forbruksvarer) 
Gruppene ga uttrykk for at inndelingen av underkategorier under hovedkategorien med & kir 
forbruksvarer i workshopen er ufullstendig. Kategoriinndelingen for dette området bør 
gjennomgås på nytt i prosjektet. Videre er det i følge gruppene regionale avtaler på de fleste 
områdene. Gruppene mente imidlertid å observere tydelig forbedring av de regionale avtalene 
fra første til andre avtaleperiode. For de områdene hvor gruppene ga uttrykk for at 
helseforetaket har erfaring med avtaleinngåelse, mener gruppene det er tydelig at lærekurven 
har bidratt til bedre avtaler i Helse Vest. 
 
Figur 11: Plassering av underkategorier under Medical & Surgical Consumables (Med. & kir.  
forbruksvarer) 

 
 
Tabell 27: Vurdering av økonomisk potensial og gjennomførbarhet for Medical & Surgical Consumables 
(Med. & kir.  forbruksvarer) 
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Tabell 28: Drivere og begrensere for Medical & Surgical Consumables (Med. & kir.  forbruksvarer) 

 
 
Tabell 29: Forklaring til tabell 28 

 

Injeksjon, infusjon, transfusjon 

Tre av gruppene har gitt kategorien Injeksjon, infusjon, transfusjon en total poengscore på 6. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 2, 3 og 4 mener det økonomiske potensialet er middels. 
Gruppe 1 har ikke uttalt seg om det økonomiske potensialet, men mener det påvirkes av 
modenhet i kategorien. Gruppe 2 og 3 nevner avtaledekning som en begrenser. Gruppe 2 
nevner også godhet i eksisterende avtaler som begrenser. Gruppe 3 og 4 er uenig med hensyn 
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til modenhet i kategorien – gruppe 3 mener det er en driver, gruppe 4 mener det er en 
begrenser.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 2, 3 og 4 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 1 har ikke 
uttalt seg om gjennomførbarheten, men mener den påvirkes av dagens organisering. Gruppe 2 
og 3 mener forventet ressursbruk er en begrenser, og gruppe to trekker også frem dagens 
organisering som en driver.  Gruppe 4 mener erfaring i regionen er en driver.  

Respirasjon og anestesi 

Tre av gruppene har gitt kategorien Respirasjon og anestesi en total poengscore på 7. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 2og 3 mener det økonomiske potensialet er middels, gruppe 4 
mener det er høyt.  Gruppe 1 har ikke uttalt seg om det økonomiske potensialet, men mener 
det påvirkes av modenhet i kategorien. Gruppe 2 mener potensialet påvirkes av at 
avtaledekning og godhet i eksisterende avtaler er begrensere, men at modenhet i kategorien er 
en driver. Gruppe 3 mener volum og avtaledekning er drivere. Gruppe 4 mener at volum og 
modenhet i kategorien er drivere, mens godhet i eksisterende avtaler og 
konkurranseforholdene er begrensere. I tillegg nevnte gruppe 4 standardisering som en driver.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 2 og 3 mener gjennomførbarheten er middels, gruppe 4 mener 
den er lav. Gruppe 1 har ikke uttalt seg om gjennomførbarheten, men mener den påvirkes av 
dagens organisering. Gruppe 2 og gruppe nevnte at forventet ressursbruk er en begrenser. 
Gruppe 4 nevner i tillegg interesse og deltakelse fra fagmiljøene som en begrenser. 

Urologi 

Tre av gruppene har gitt kategorien Urologi en total poengscore på 7. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 2 og 3 mener det økonomiske potensialet er middels, gruppe 4 
mener det er høyt. Gruppe 1 har ikke uttalt seg om det økonomiske potensialet, men mener 
det påvirkes av modenhet i kategorien. Gruppe 2 mener potensialet påvirkes av at 
avtaledekning og godhet i eksisterende avtaler er begrensere, men at modenhet i kategorien er 
en driver. Gruppe 3 er enig med gruppe 2 med hensyn til at avtaledekning er en begrenser og 
at modenhet i kategorien er en driver. Gruppe 4 nevnte også modenhet i kategorien som en 
driver. De mente også at godhet i etablerte leverandørforhold er en driver, og at 
konkurranseforholdene inneholder egenskaper som kan være både drivere og begrensere. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 2 og 3 mener gjennomførbarheten er middels, gruppe 4 mener 
den er lav. Gruppe 1 har ikke uttalt seg om gjennomførbarheten, men mener den påvirkes av 
dagens organisering. Gruppe 2 og 4 nevnte at forventet ressursbruk er en begrenser. Gruppe 4 
nevner i tillegg interesse og deltakelse fra fagmiljøene som en begrenser. 

Dren, sug, sonder og kniver 

Tre av gruppene har gitt kategorien Dren, sug, sonder og kniver en total poengscore på 6. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 2, 3 og 4 er enig i at det økonomiske potensialet er middels. 
Gruppe 1 har ikke uttalt seg om det økonomiske potensialet, men mener det påvirkes av 
modenhet i kategorien. Gruppe 2 mener potensialet påvirkes av at avtaledekning og godhet i 
eksisterende avtaler er begrensere, men at modenhet i kategorien er en driver. Gruppe 3 er 
enig med gruppe 2 med hensyn til at avtaledekning er en begrenser og at modenhet i 
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kategorien er en driver. Gruppe 4 nevnte også modenhet i kategorien som en driver. De mente 
også at konkurranseforholdene er en begrenser. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 2, 3 og 4 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 1 har ikke 
uttalt seg om gjennomførbarheten, men mener den påvirkes av dagens organisering. Gruppe 2 
nevnte at forventet ressursbruk er en begrenser. 

Bandasjer, kompresser, sårbehandlingsprodukter og gips 

Tre av gruppene har gitt kategorien Bandasjer, kompresser, sårbehandlingsprodukter og gips 
en total poengscore på 6. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 2, 3 og 4 mener det økonomiske potensialet er middels. 
Gruppe 1 har ikke uttalt seg om det økonomiske potensialet, men mener det påvirkes av 
modenhet i kategorien. Gruppe 2 mener potensialet påvirkes av at avtaledekning og godhet i 
eksisterende avtaler er begrensere, men at modenhet i kategorien er en driver. Gruppe 3 er 
enig med gruppe 2 med hensyn til at avtaledekning er en begrenser og at modenhet i 
kategorien er en driver. Gruppe 4 mener volumet er en driver, men at konkurranseforholdene 
er en begrenser.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 2, 3 og 4 er enig i at gjennomførbarheten er høy. Gruppe 1 har 
ikke uttalt seg om gjennomførbarheten, men mener den påvirkes av dagens organisering. 
Gruppe 2 og 4 nevnte at forventet ressursbruk er en begrenser. Gruppe 4 mener i tillegg at 
interesse og deltakelse fra fagmiljøene og behovsbeskrivelser er begrensere.  

Operasjonsdekking, beskyttelse og bekledning 

Tre av gruppene har gitt kategorien Operasjonsdekking, beskyttelse og bekledning en total 
poengscore på 7. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 2 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 3 og 4 
mener det er middels. Gruppe 1 har ikke uttalt seg om det økonomiske potensialet, men mener 
det påvirkes av modenhet i kategorien. Gruppe 2 mener potensialet påvirkes av at 
avtaledekning og godhet i eksisterende avtaler er begrensere, men at modenhet i kategorien er 
en driver.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 2, 3 og 4 er enig i at gjennomførbarheten er høy. Gruppe 1 har 
ikke uttalt seg om gjennomførbarheten, men mener den påvirkes av dagens organisering. 
Gruppe 2 nevnte at forventet ressursbruk er en begrenser. Gruppe 3 mener at dagens 
organisering er en begrenser. Gruppe 4 nevner erfaring i regionen som en driver, men mener 
interesse og deltakelse fra fagmiljøene kan både være en driver og en begrenser. 

Pleie, temperatur og hygiene 

Tre av gruppene har gitt kategorien Pleie, temperatur og hygiene en total poengscore på 7. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 2 og 3 mener det økonomiske potensialet er middels. Gruppe 
4 mener det er lavt. Gruppe 1 har ikke uttalt seg om det økonomiske potensialet, men mener 
det påvirkes av modenhet i kategorien. Gruppe 2 mener potensialet påvirkes av at 
avtaledekning og godhet i eksisterende avtaler er begrensere, men at modenhet i kategorien er 
en driver. 
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Gjennomførbarhet: Gruppe 2, 3 og 4 er enig i at gjennomførbarheten er høy. Gruppe 1 har 
ikke uttalt seg om gjennomførbarheten, men mener den påvirkes av dagens organisering. 
Gruppe 2 nevnte at forventet ressursbruk er en begrenser. 

Kategorier som ble nevnt under workshopen 

På bord 3 ble det løftet opp forslag til flere underkategorier enn de som er ligger i figuren, og 
disse er listet under. Innspillene tes med inn i det videre arbeidet med  
 
18. Protese/implantat (Stent) 
19. Stomi 
20. Kirurgiske småinstr. 
21. Stent (tilpasset fagmiljø) 
22. Radiologiske engangsprd. 
23. Gastrologiske engangsprd. 
24. Ortopediske preparater 
25. Pacemaker mm 

26. Implantater, Sement, Proteser  
27. Kardiologi, Stent 
28. NN - skopi (flere typer) 
29. Radiologi  
30. Sutur  
31. Prosedyrepakker 
32. Sterilisering 
33. Gastrostomi 
34. Dialyse forbruksmateriell 

35. Strømper 
36. Elektroder 
37. Diatermi 
38. Biopsi 
39. Hansker 
40. Sprit desinfeksjon 
41. Verneutstyr 
42. Gynekologi 

 
Stomi: Gruppe 4 mener både økonomisk potensial og gjennomførbarhet er lav. De begrunner 
det med at volum er en begrenser, men at konkurranseforholdene i kategoriens 
leverandørmarked er en driver. Gruppe 1 nevnte også stomi, men plasserte ikke kategorien i 
matrisen. 
 
Kirurgiske småinstrumenter: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 6. Gruppe 4 
mener det økonomiske potensialet er middels, men at gjennomførbarheten er lav.   
 
Stent: En gruppe har gitt stent en poengscore på 2. Gruppe 4 mener det økonomiske 
potensialet er høyt, og det begrunnes med at avtaledekningen er en driver for økonomisk 
potensial. Videre mener gruppen at gjennomførbarheten er middels, og det begrunnes med at 
dagens organisering er en driver, men at interesse og deltakelse fra fagmiljøene er en 
begrenser. Gruppen presiserer at det for denne kategorien er viktig med svært god dialog med 
fagmiljøene. 
 
Radiologiske engangsprodukter: To grupper har gitt kategorien en poengscore på 8. Gruppe 
1 mener det økonomiske potensialet er høyt, og nevner at dagens avtaler og avtaledekning er 
begrensere. Gruppe 4 mener det økonomiske potensialet er middels, og begrunner det med at 
volum er en driver. Gruppe 1 plasserte kategorien i ruten for middels gjennomførbarhet, mens 
gruppe 4 mener gjennomførbarheten er lav. 
 
Gastrologiske engangsprodukter: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 2. Gruppe 
1 mener gastrologiske engangsprodukter har høyt økonomisk potensial, og nevner begrunner 
det med at dagens avtaler og avtaledekning er begrensere.  Gruppen mener 
gjennomførbarheten er middels. 
 
Ortopediske prep.: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 4. Gruppe 1 mener 
økonomisk potensial og gjennomførbarhet er middels.  
 
Pacemaker mm: To grupper har gitt kategorien en poengscore på 4. Gruppe 1 og 4 mener 
begge at kategorien har middels økonomisk potensial og høy gjennomførbarhet. 
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Implantater, Sement, Proteser: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 2. Gruppe 2 
mener det økonomiske potensialet er middels, og at gjennomførbarheten er høy. De begrunner 
det med at avtaledekning, godhet i eksisterende avtaler og modenhet i kategorien er 
begrensere, men at konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked er en driver. 
 
Nnskopi: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 2. Gruppe 2 mener det økonomiske 
potensialet er middels, og at gjennomførbarheten er høy. 
 
Radiologi: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 2. Gruppe 2 mener det 
økonomiske potensialet er middels, og at gjennomførbarheten er høy. 
 
Sutur: To grupper har gitt kategorien en poengscore på 8. Gruppe 2 mener det økonomiske 
potensialet er middels, og at gjennomførbarheten er høy. Gruppe 4 er enig i at det økonomiske 
potensialet er middels, men mener gjennomførbarheten er lav. Gruppe 2 argumenterer med at 
volum er en driver for økonomisk potensial, mens interesse og deltakelse fra fagmiljøene er 
en begrenser for gjennomførbarhet. 
 
Prosedyrepakker: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 3. Gruppe 3 mener det 
økonomiske potensialet er høyt, men at gjennomførbarheten er lav. Gruppe 3 mener her er det 
identifisert økonomisk potensial, men det er usikkert hvordan dette kan håndteres i en egen 
kategori. Her er lagring lokalt en utfordring. Gruppen mener det vil i det videre være viktig å 
vurdere hvorvidt driveren skal være fagområde, artikkel eller annet.  
 
Sterilisering mm.: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 2. Gruppe 4 mener det 
økonomiske potensialet er middels, og at gjennomførbarheten er høy. Gruppen mener erfaring 
i regionen er en driver for gjennomførbarhet. 
 
Gastrostomi: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 2. Gruppe 4 mener det 
økonomiske potensialet er middels, og at gjennomførbarheten er høy. Det økonomiske 
potensialet drives av konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked, mens 
gjennomførbarheten drives av interesse og deltakelse fra fagmiljøene.  
 
Dialyse forbruksmateriell: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 4. Gruppe 4 
mener det økonomiske potensialet og gjennomførbarheten er middels. Gjennomførbarheten 
begrenses i følge gruppe 4 av interesse og deltakelse fra fagmiljøene og behovsbeskrivelser. 
 
Strømper: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 2. Gruppe 4 mener det 
økonomiske potensialet er middels, og at gjennomførbarheten er høy. Det økonomiske 
potensialet drivers i følge gruppe 4 av volum og avtaledekning i kategorien. 
 
Elektroder: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 2. Gruppe 4 mener det 
økonomiske potensialet er middels, og at gjennomførbarheten er høy. Det økonomiske 
potensialet begrunnes med at godhet i eksisterende avtaler og konkurranseforholdene i 
kategoriens leverandørmarked er drivere. 
 
Diatermi: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 9. Gruppe 4 mener det økonomiske 
potensialet og gjennomførbarheten er lav. 
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Biopsi: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 3. Gruppe 4 mener det økonomiske 
potensialet er lavt. Det begrunnes med at volum er en driver. Gruppen mener videre at 
gjennomførbarheten er høy, og at forventet ressursbruk i arbeidet med kategorien er en driver. 
 
Hansker: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 3. Gruppe 4 mener det økonomiske 
potensialet er lavt, men at gjennomførbarheten er høy. 
 
Sprit desinfeksjon: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 2. Gruppe 4 mener det 
økonomiske potensialet er middels, og det begrunnes med at volum er en driver. Videre 
nevnes det at gjennomførbarheten er høy. 
 
Verneutstyr: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 3. Gruppe 4 mener det 
økonomiske potensialet er lavt, men at gjennomførbarheten er høy. 
 
Tabell 30: Tre underkategorier ble foreslått, men ikke plassert i matrisen av noen gruppe 

# Kategori Gruppe  

18 Protese/implantat (Stent) 4 
27 Kardiologi, Stent  
42 Gynekologi 1 

Laboratory consumables & equipment (LAB: forbruksmateriell & 
utstyr) 
Gruppene diskuterte hvorvidt underkategoriene var fullstendig og gjensidig utelukkende, og 
diskusjonen gjaldt særlig de to siste underkategoriene (12-13). Denne diskusjonen er fanget 
opp under hver av kategoriene i den detaljerte gjennomgangen under. 
 
Gruppene diskuterte her hvorvidt underkategoriene var utstyrsavhengig eller ikke. Gruppene 
vurderte det dit hen at utstyrsuavhengige artikler ville ha større økonomisk potensial og 
gjennomførbarhet enn de utstyrsavhengige. Det blir viktig at prosjektet på et senere tidspunkt 
gjør en gjennomgang med hensyn til hva som skal være driveren for inndeling i kategorier – 
utstyret eller eget bruk. Noen av avtalene på utstyrskjøp betraktes som gode og regulerer også 
forbruksmateriell. Men det finnes også avtaler hvor forbruksmateriale ikke er inkludert. For 
sistnevnte vurderes det økonomiske potensialet å være stort. 
 
 
Figur 12: Plassering av underkategorier under Laboratory consumables & equipment (LAB: 
forbruksmateriell & utstyr) 
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Tabell 31: Vurdering av økonomisk potensial og gjennomførbarhet for Laboratory consumables & 
equipment (LAB: forbruksmateriell & utstyr 
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Tabell 32: Drivere og begrensere for Laboratory consumables & equipment (LAB: forbruksmateriell & 
utstyr 

 
 

 
Tabell 33: Forklaring til tabell 28 

 

Reagenser 

Fire grupper har gitt kategorien reagenser en poengscore på 11. Gruppene var til dels uenig 
med hensyn til økonomisk potensial og gjennomførbarhet.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 2 og 3 
mener det er middels, og de to gruppene begrunner det med at volum er en driver. Gruppe 2 
mener godhet i dagens avtaler både er en driver og en begrenser, mens gruppe 3 mener 
konkurranseforholdene i dagens leverandørmarked er en begrenser. Gruppe 4 mener det 
økonomiske potensialet er høyt.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1 og 2 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 2 begrunner 
dette med at dagens organisering er en driver. Gruppe 3 og 4 mener gjennomførbarheten er 
middels. 
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Div. kit 

Fire grupper har gitt kategorien reagenser en poengscore på 14. Gruppene var til dels uenig 
med hensyn til økonomisk potensial og gjennomførbarhet.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet er lavt. Det begrunnes 
med at volum er en begrenser, men at avtaledekning og modenhet i kategorien er drivere. 
Gruppe 2 mener det økonomiske potensialet er middels. Det begrunnes med at volum er en 
driver, samt at godhet i dagens avtaler både er en driver og en begrenser. Gruppe 3 og 4 
mener det økonomiske potensialet er høyt. Gruppe 3 begrunner dette med at volum, 
avtaledekning og modenhet i kategorien er drivere. Gruppe 1 og 3 er altså enig med hensyn til 
avtaledekning og modenhet i kategorien, men kommer til ulik konklusjon med hensyn til det 
økonomiske potensialet. Gruppe 1 anslår at volum er en begrenser, mens gruppe 2 og 3 mener 
det er en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1 mener gjennomførbarheten er lav, gruppe 2 og 4 mener den er 
høy, mens gruppe 3 mener den er middels. 

Urinstix 

Tre grupper har gitt kategorien reagenser en poengscore på 9. Gruppene var enig med hensyn 
til økonomisk potensial og gjennomførbarhet.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1, 3 og 4 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 1 
og 3 begrunner det med at avtaledekningen i regionen, godhet i eksisterende avtaler og 
modenhet i kategorien er begrensere. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 3 og 4 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe3 begrunner 
dette med at erfaring i regionen, dagens organisering, interesse og deltakelse fra fagmiljøene 
og dagens avtaler er drivere. 

Interne kvalitetskontroller, kjemi/immunoassays 

Tre grupper har gitt kategorien reagenser en poengscore på 8. Gruppene var noe uenig med 
hensyn til økonomisk potensial og gjennomførbarhet.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 og 4 mener det økonomiske potensialet er middels. Gruppe 
1 begrunner det med at volum, avtaledekning, godhet i eksisterende avtaler og modenhet i 
kategorien er begrensere. Gruppe 3 mener det økonomiske potensialet er høyt, og begrunner 
det med at volum, godhet i eksisterende avtaler og modenhet i kategorien er drivere, men at 
avtaledekning i kategorien er begrensere. Gruppe 1 og gruppe 3 er uenig i hvorvidt volum, 
godhet i eksisterende avtaler og modenhet i kategorien er drivere eller begrensere, men er enig 
i at avtaledekning er en begrenser.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1 mener gjennomførbarheten er høy, mens gruppe 3 og 4 mener 
den var middels. Gruppe 3 begrunner det med at erfaring i regionen er en driver.  

Gelkort med reagenser 

To grupper har gitt kategorien reagenser en poengscore på 11. De to gruppene var svært uenig 
med hensyn til økonomisk potensial og gjennomførbarhet.  
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Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet var middels, og 
begrunner det med at volum er en driver, mens avtaledekning i kategorien og modenhet i 
kategorien er begrensere. Gruppe 3 mener det økonomiske potensialet er lavt, og begrunner 
det med at avtaledekningen i kategorien er en driver, men at konkurranseforholdene i 
kategoriens leverandørmarked er en begrenser. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1 mener gjennomførbarheten er høy, mens gruppe 3 mener den 
var lav. Sistnevnte begrunner det med at dagens organisering og dagens avtaler er begrensere.  

Blodposer 

Fire grupper har gitt kategorien reagenser en poengscore på 9. Gruppene var noe uenig med 
hensyn til økonomisk potensial, men var ganske enig med hensyn til gjennomførbarhet.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet er lavt. De begrunner det 
med at volum er en driver, men at avtaledekning i kategorien er en begrenser. Gruppe 2 og 3 
mener det økonomiske potensialet er høyt. Gruppe 2 begrunner det med at volum og 
avtaledekning i kategorien er drivere, mens modenhet i kategorien er en begrenser. Gruppe 3 
begrunner det med at konkurranseforhold i dagens leverandørmarked er en begrenser. Gruppe 
4 mener det økonomiske potensialet er middels. De argumenterte med at volum, og 
konkurranseforhold i dagens leverandørmarked er drivere, men at avtaledekning i kategorien. 
Gruppene bruker samme argumenter, men kommer frem til ulikt resultat. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 2 og 4 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 4 
begrunner det med at erfaring i regionen er en driver, og at dagens organisering er en 
begrenser. Gruppe 2 begrunner det med at interesse og deltakelse fra fagmiljøene er en driver. 
Gruppe 3 mener gjennomførbarheten er middels.  

Blodtypereagenser 

Fire grupper har gitt kategorien reagenser en poengscore på 15. Gruppene var tildels uenig 
med hensyn til økonomisk potensial og gjennomførbarhet.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 og 3 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 1 
begrunner det med at avtaledekning i kategorien og dagens avtaler er drivere. Gruppe 3 
begrunner det med at volumet og avtaledekning er begrensere. De to gruppene er her uenig 
med hensyn til avtaledekningen. Gruppe 2 og 4 mener det økonomiske potensialet er høyt. 
Gruppe 2 begrunner det med at volumet og modenhet i kategorien er drivere, og at 
avtaledekningen i kategorien er en begrenser.  
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1 og 2 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 2 begrunner 
det med at interesse og deltakelse fra fagmiljøene er en driver. Gruppe 3 mener 
gjennomførbarheten er lav, mens gruppe 4 mener den er middels.  

Blodposer 

Alle fire gruppene har rangert blodposer blant kategoriene med størst potensial, med en 
poengscore på 9. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 2 og 4 
mener det økonomiske potensialet er høyt. Gruppe 3 mener det økonomiske potensialet er 
middels. Gruppe 1 mener volum er en driver, men at avtaledekning i kategorien er en 
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begrenser. Gruppe 2 og 4 er enig i at volum er en driver. Gruppe 2 mener at modenhet i 
kategorien er en begrenser. Gruppe 3 mener konkurranseforholdene er en begrenser, mens 
gruppe 4 mener det er en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 2 og 4 mener gjennomførbarheten er høy, gruppe 3 mener den 
er middels. Gruppe 2 begrunner det med at interesse og deltakelse fra fagmiljøene er en 
driver. Gruppe 4 begrunner det med at erfaring i regionen og dagens organisering er drivere.  

Generelle forbruksvarer (rør, propper, pipetter, pip.spisser, o.l) 

Alle fire gruppene har rangert generelle forbruksvarer blant kategoriene med størst potensial. 
Gruppene er uenig mht det økonomiske potensialet og gjennomførbarhet, og total poengscore 
er 9. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet er lavt. Gruppe 2 mener 
det økonomiske potensialet er middels. Gruppe 3 og 4 mener det økonomiske potensialet er 
høyt. Tross ulik vurdering av potensialet er alle fire gruppene er enig i at volum er en driver, 
og gruppe 1, 2 og 4 er enig i at avtaledekning i kategorien er en begrenser. Gruppe 2 mener 
modenhet i kategorien er en begrenser, mens gruppe 3 mener det er en driver. Gruppe 4 
nevner også at konkurranseforholdene i kategoriens leverandørforhold er en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1, 2 og 4 mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 3 mener 
gjennomførbarheten er lav. Gruppe 2 og 3 nevner interesse og deltakelse fra fagmiljøene som 
en driver. Gruppe 4 mener erfaring i regionen er en driver, men at dagens organisering er en 
begrenser. 

Prøvetakingsutstyr  

Fire grupper har gitt kategorien Prøvetakningsutstyr en poengscore på 11. Gruppene var 
ganske enig med hensyn til økonomisk potensial, men var tildels uenig med hensyn til 
gjennomførbarhet.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1, 2 og 3 mener det økonomiske potensialet er middels. 
Gruppe 4 mener det er høyt. Alle fire gruppene er enig i at volum er en driver, og gruppe 1, 2 
og 4 er enig i at avtaledekning er en begrenser. Gruppe 2 mener at modenhet i kategorien er 
en begrenser, mens gruppe 3 mener det er en driver. Gruppe 4 nevnte også 
konkurranseforholdene i kategoriens leverandørmarked som en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1 og 3 mener gjennomførbarheten er middels. Gruppe 3 og 4 
mener gjennomførbarheten er høy. Gruppe 2 og 3 er enig i at interesse og deltakelse fra 
fagmiljøene er en driver. Gruppe 1 mener forventet ressursbruk i arbeidet med kategorien er 
en begrenser. Gruppe 4 mener erfaring i regionen er en driver, men at dagens organisering er 
en begrenser. 

Forbruksvarer til pasientnær analysering 

Fire grupper har gitt kategorien Forbruksvarer til pasientnær analysering en poengscore på 10. 
Gruppene var tildels uenig med hensyn til økonomisk potensial, men var enig med hensyn til 
gjennomførbarhet.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 og 3 mener det økonomiske potensialet er lavt, mens gruppe 
2 og 4 mener det er middels. Alle fire gruppene mener volum er en driver, og gruppe 1 og 2 er 
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enig i at avtaledekning er en begrenser. Gruppe 2 mener at modenhet i kategorien er en 
begrenser, mens gruppe 3 mener det er en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Alle gruppene er enig i at gjennomførbarheten er høy. Gruppe 2 
begrunner det med at interesse og deltakelse fra fagmiljøene er en driver. Gruppe 4 mener 
veletablerte beskrivelser av behovene i kategorien er en driver, men at forventet ressursbruk i 
arbeidet med kategorien er en begrenser. 

Molekylær-/cellebiologi/immunhistokjemi 

Tre av gruppene har gitt kategorien reagenser en poengscore på 15. Gruppene er til dels uenig 
med hensyn til økonomiske potensial og gjennomførbarhet. 
 
Økonomisk potensial: Gruppe 1 mener det økonomiske potensialet er middels. De begrunner 
det med at volum og modenhet i kategorien er drivere. Gruppe 3 mener det er høyt, mens 
gruppe 4 mener det er lavt. Gruppe 3 er enig med gruppe 1 om at volum og modenhet i 
kategorien er drivere, men mener i tillegg at avtaledekning i kategorien er en driver. Gruppe 4 
mener også at avtaledekningen i kategorien er en driver. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 1 og 3 mener gjennomførbarheten er middels. Gruppe 4 mener 
gjennomførbarheten er lav. Gruppe 1 mener forventet ressursbruk i kategorien er en begrenser  
 
To av gruppene mente det ville være mer hensiktsmessig å trekke ut immunhistokjemi i en 
egen undergruppe, og at patologi er et bedre begrep å bruke om den underkategorien. De to 
gruppene mente at for en slik underkategori er det økonomiske potensialet høyt, og 
gjennomførbarheten middels. 

Resistenslapper, og lignende. Mikrobiologi2 

To grupper har gitt kategorien reagenser en poengscore på 8. De to gruppene er vidt uenig om 
det økonomiske potensialet, men er enig med hensyn til gjennomførbarheten. 
 
Økonomisk potensial: Gruppegruppe 1 mener at det økonomiske potensialet er lavt. Det ble 
begrunnet med at volum er en begrenser. Gruppe 3 har gitt kategorien høyt økonomisk 
potensial. Gruppe 3 er enig i at volum er en begrenser, men mener at avtaledekning og 
modenhet i kategorien er drivere. 
 
Gjennomførbarhet: Begge gruppene mener gjennomførbarheten er middels. 

Medical devices (Medisinske apparater) 
Gruppene mente at hovedkategorien var lite oversiktlig, og kun et fåtall i hver gruppe ga 
uttrykk for at de hadde god innsikt. Begrepsbruken ble diskutert, og det ble reist spørsmål om 
hva som er forskjellen på hovedkategorien ”medisinske apparater” og underkategorien 
”medisinskteknisk utstyr”. Gruppene ønsket at dette blir presisert, og at en inndeling på 

                                                 
2 Gruppe 3 mente underkategorien slik den sto var ufullstendig, og foreslo å bruke kun begrepet mikrobiologi. 
Svarene fra denne gruppen forutsetter at Mikrobiologi er en egen kategori, og at ikke Resistenslapper og 
lignende er med.  
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underkategorinivå blir gjennomført. En av gruppene henviste til internasjonalt nomenklatur 
for inndeling av medisinskteknisk utstyr3. 
 
En av gruppene har gitt hovedkategorien en poengscore på 3. Gruppe 2 mener kategorien har 
høyt økonomisk potensial, men at gjennomførbarheten er lav. 
 
Figur 13: Plassering av underkategorier under Medical devices (Medisinske apparater) 

 

 
 
 
Tabell 34: Vurdering av økonomisk potensial og gjennomførbarhet for Medical devices (Medisinske 
apparater) 

 
 

                                                 
3 NHHK – MTU nomenklatur for inndeling (internasjonalt) http://www.medtekn.no/nkkn/web/omnkkn.htm, 
http://www.uib.no/ood/advrep/Doc/GMDN_from_NKKN.pdf og 
http://www.ghtf.org/meetings/conferences/8thconference/presentations/Nomenclature/robertallen.ppt 
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Tabell 35: Drivere og begrensere for Medical devices (Medisinske apparater) 

 
 
Tabell 36: Forklaring til tabell 35 

 

Medisinsk-teknisk utstyr 

Hovedinntrykket til gruppene er at dette ikke er hovedkategorien med størst ”Quick win”-
potensial, og at det vil være vanskelig å gjennomføre regional samordning for denne 
hovedkategorien. Gruppene mente potensialet først og fremst gjaldt ettermarkedet, og foreslo 
en gjennomgang av de store avtalene. Videre identifiserte gruppene et økonomisk potensial 
gjennom standardisering.  
 
En av gruppene har gitt kategorien en poengscore på 3.  
 
Økonomisk potensial: Gruppe 3 mener kategorien har høyt økonomisk potensial. 
Argumentene er at volumet og avtaledekningen i kategorien er drivere. Gruppe 4 har ikke 
plassert kategorien, men mener at volum og modenhet i kategorien vil være drivere for 
økonomisk potensial. 
 
Gjennomførbarhet: Gruppe 3 mener gjennomførbarheten er lav, og begrunner det med at 
dagens organisering og interesse og deltakelse fra fagmiljøene er begrensere. Gruppe 4 har 
ikke plassert kategorien, men er enig med gruppe 3 om at interesse og deltakelse fra 
fagmiljøene er en begrenser. 

Kategorier som ble nevnt under workshopen 

På bord 4 ble det løftet opp flere underkategorier enn de som er listet i figuren. Disse er listet 
under. Kategoriseringen av medisinsk teknisk utstyr må gjennomgås på nytt av prosjektet, og 
må bearbeides og verifiseres i det videre arbeidet. 
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3. Røntgenutstyr 
4. Strålemaskiner 
5. Endoskopi 
6. Lab 
7. Ultralydsapparater 

8. Serviceavtaler 
9. Forbruksmateriell 
10. Utlånsavtaler/innlånsavtaler 
11. Mindre teknisk utstyr med høy utskiftningsgrad 
12. Annet MTU 

 
Røntgenutstyr: To grupper har gitt kategorien en poengscore på 6. Gruppe 1 mener 
Røntgenutstyr har høyt økonomisk potensial, og begrunner det med at volum er en driver, 
men at avtaledekning er en begrenser. Gruppe 4 mener det økonomiske potensialet er middels, 
og begrunner det med at volum er en begrenser. Begge gruppene mener gjennomførbarheten 
er middels. Gruppe 1 begrunner det med at dagens organisering er en begrenser.  
 
Ultralydsapparater: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 9. Gruppe 4 mener både 
økonomisk potensial og gjennomførbarhet er lav, og begrunner det med at volum er en 
begrenser. Gruppe 1 har nevnt kategorien, men ikke plassert den i matrisen.  
 
Mindre teknisk utstyr med høy utskiftningsgrad: En gruppe har gitt kategorien en 
poengscore på 4. Gruppe 3 mener både økonomisk potensial og gjennomførbarhet er middels. 
Det begrunnes med at volum og avtaledekning er drivere.  
 
Annet MTU: En gruppe har gitt kategorien en poengscore på 4. Gruppe 1 mener økonomisk 
potensial er middels, og begrunner det med at modenhet i kategorien er en driver. Gruppe en 
mener også gjennomførbarhet er middels. Det begrunnes med at dagens organisering er en 
begrenser. Gruppe 4 har også nevnt kategorien, men ikke plassert den i matrisen. 
 
Tabell 37: Øvrige kategorier som ble foreslått, men ikke plassert i matrisen 

# Kategori Gruppe  

4 Strålemaskiner 1 
4 

5 
Endoskopi 1 

4 
6 Lab 1 
8 Serviceavtaler 2 
9 Forbruksmateriell 2 

10 Utlånsavtaler/innlånsavtaler 2 
 


