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Sammendrag
Det er foretatt evaluering av tre konkurranser om kjøp av spesialiserte helsetjenester fordelt på 3
ulike fagområder. Konkurransene er gjennomført etter ulike prosedyrer og med ulike begrensinger
med hensyn til behandlingstilbudets geografisk plassering og i forhold til om tilbyderne bare skulle
være ideelle organisasjoner eller om kommersielle tilbydere skulle ha anledning til å delta.
Evalueringsarbeidet har hatt 3 perspektiv: 1) Vurdering av anskaffelsene ut fra et
pasientperspektiv.  2) Vurdering av anskaffelsen ut fra et leverandørperspektiv.  3) Vurdering av
anskaffelsesprosessen fra behovsvurdering til kontraktsinngåelse.

Vurderinger knyttet til pasientperspektivet

Totalt sett er tjenestetilbudet for pasientene styrket som følge av de gjennomførte konkurransene.
Spørreundersøkelsene som er gjennomført hos leverandører og hos ansatte indikerer at
konkurransegrunnlaget har bidratt til å stryke kvaliteten på tjenesteleveransene.
Konkurransegjennomføringen har resultert i kontrakter med leverandører som sammen med det
offentliges eget tilbud ivaretar helseforetakets sørge-for ansvar i regionen.  Innenfor spesialiserte
rehabiliteringstjenester og tverrfaglig rusbehandling foregår det nå store omstillingsprosesser og
utvikling av fagområdene initiert av det regionale helseforetaket. Omstillingsprosessene er ikke
problemfrie, men totalt sett indikerer svarene i spørreundersøkelsen at aktørenes kompetanse og
seriøsitet har økt som resultat av konkurransegjennomføringen. Dette er gunstig sett fra et
pasientperspektiv.  Forsinkelser i anskaffelsesprosessen har i noen tilfeller ført til kort tid fra
kontraktsinngåelse til oppstart. Dette er ikke ideelt verken for pasienter eller leverandører.
Undersøkelsen indikerer videre at selv om tjenestekvaliteten ser ut til å bli styrket gjennom
konkurransegjennomføringen, bidrar kontraktslengde og prisformat i liten grad til fornyelse og
utvikling av tjenestetilbudet for brukerne i kontraktsperioden.

Vurderinger knyttet til leverandørperspektivet

Totalt sett er konkurransene gjennomført tilfredsstillende. Helse Vest RFH har bevisst brukt
konkurransegjennomføringen til leverandørutvikling for leverandører av rehabiliteringstjenester og
tverrfaglig rusbehandling.  Konkurransene har ført til at noen ideelle organisasjoner har måttet legge
om, redusere eller avvikle tilbud fordi de ikke har vunnet frem i konkurransen, men det er også
etablert nye tilbud i regionen. Leverandørene vurderer generelt at kontraktenes løpetid er for kort til
å utvikle tjenestetilbudet, at det i liten grad legges til rette for kompetanseutvikling i avtaleperioden,
samt at konkurransene ikke styrker den faglige dialogen mellom aktørene.  Samtidig er den
generelle oppfatningen hos leverandørene at kravspesifikasjonen i konkurransegrunnlaget bidrar til
noe økt kompetansenivå, noe økt kvalitet, økt seriøsitet i bransjen og noe høyere effektivitet.

Vurdering av anskaffelsesprosessen

Det er forbedringspotensial i gjennomføring av anskaffelsesprosessen.  Både på leverandørsiden og
internt i helseforetaket er det behov for økt kompetanse om anskaffelsesprosesser hos de involverte.
Helse Vest RHF har den nødvendige kompetansen. De formelle kravene til kunngjøring,
tilbudsåpning, anskaffelsesprotokoll, klagebehandling med mere er ivaretatt., men roller, ansvar og
arbeidsprosesser bør forbedres og beskrives tydeligere for å sikre kvaliteten på saksbehandlingen.
Konkurransene som er gjennomført har til dels vært svært ressurskrevende og det har tatt lang tid
fra konkurransegrunnlaget ble sendt ut til kontrakter ble tildelt.  Klagebehandling og avlysning av
konkurranse er ressurskrevende prosesser.  Gjennom et bedre forarbeid kan både sporbarhet og
kvalitet i saksbehandlingen bedres, ressursbruken underveis reduseres, og tiden fra utlysning til
kontraktstildeling kortes ned.  En bedret kommunikasjon med leverandørmarkedet før
konkurransegrunnlaget er utarbeidet, bør være ett av tiltakene som vurderes i denne
sammenhengen.
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1. Innledning

1.1 Innledning
Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Helse Vest RHF

1.2 Formål og problemstillinger
Helse Vest RHF har gitt Deloitte i oppdrag å gjennomføre en ekstern evaluering av utvalgte
anskaffelser av spesialisthelsetjenester

Evalueringen har omfattet:

1. Hele anskaffelsesprosessen fra behovsvurdering til kontraktsinngåelse.  Dette er definert til å
omfatte

 Planlegging av prosessen (organisering av anskaffelsen og behovsvurdering)
 Gjennomføring av konkurransen frem til kontrakt er signert (utarbeidelse av

konkurransegrunnlag og kunngjøring, samt evaluering og kontraktstildeling)
 Oppfølging av inngåtte kontrakter har ikke vært omfattet av evalueringen.

2. En vurdering av anskaffelsene ut fra et pasientperspektiv. Dvs konsekvenser for pasienttilbudet,
herunder:

 Kontinuitet i tjenestetilbudet
 Geografisk tilgjengelighet i hele regionen
 Bredde og mangfold i tjenestetilbudet
 Evne til fornyelse og utvikling av tjenestetilbudet

3. En vurdering av anskaffelsen ut fra et leverandørperspektiv hhp
 Forutsigbarhet, spesielt for ideelle organisasjoner
 Ryddighet
 Profesjonalitet
 Anskaffelsens konsekvenser for fremtidig konkurransesituasjon og for opprettholdelse av

oppbygd kompetanse

Deloitte har vurdert anskaffelsesprosessene opp mot regelverket om offentlige anskaffelser, Helse
Vests egne rutiner og Deloittes kunnskap om beste praksis innen området

Identifiserte gap mellom beste praksis og gjennomførte anskaffelser er identifisert og forslag til
forbedringer av fremtidige prosesser er beskrevet i tiltaksform.

.
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2. Metode

Deloitte har gjennomført en evaluering av både interne ressurser i Helse Vest og leverandører for å
kartlegge alle sider ved anskaffelsesprosessen og anskaffelsene, slik Helse Vest beskrev i
tilbudsforespørselen.

Vi har gjennomført dokumentanalyse, intervjuer og elektronisk spørreundersøkelse som presentert i
vårt tilbud.

2.1 Om utvalget konkurranser
Det regionale helseforetaket har valgt ut tre anskaffelser for evalueringen. I utvelgelsen har Helse
Vest lagt vekt på følgende:

Få evaluert anskaffelser som er gjennomført i henhold til kun del I i forskriften og
anskaffelser som er gjennomført etter del I og II i forskriften,

Få evaluert en av anskaffelsene som alle fire RHFene hadde nylig gjennomført, jf.
Rehabilitering

Få evaluert anskaffelser som har medført engasjement fra ulike interesseorganisasjoner og
politiske partier, jf TSB-anskaffelsen

Evalueringen omfattet følgende tre utvalgte anskaffelser av private spesialiserte helsetjenester:

 Kjøp av kirurgiske tjenester fra private sykehus (2010)
 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester (2010)
 Kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra ideelle organisasjoner (2010)

2.2 Dokumentanalyse
Relevante dokumenter i form av anskaffelsesprotokoller, avtaledokument, evalueringer, styrenotat,
behovsnotat, konkurransegrunnlag mv. har blitt gjennomgått og vurdert ut fra innkjøpsfaglig og
helsefaglig perspektiv.

Vi forutsetter at all etterspurt dokumentasjon, kontrakter og alle sentrale konkurransedokumenter er
blitt gjort tilgjengelig for Deloitte i forbindelse med evalueringsarbeidet.

2.3 Spørreundersøkelse
I tråd med prosjektbeskrivelsen har Deloitte sendt ut elektronisk spørreskjema til leverandører og
ansatte som hadde vært involvert i konkurransene. Det regionale helseforetaket valgte ut og
oversendte navn på ansatte i helseforetakene som skulle motta spørreundersøkelsen
(saksbehandlere, helsefaglige eksperter og behovshavere).

Pasientperspektivet er ivaretatt gjennom intervjuer og utsendelse av spørreundersøkelse til utvalgte
ansatte i Helseforetakene i helseregion Vest. De innspill disse har fått gjennom sin løpende dialog
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med pasienter/ pasientorganisasjoner og kommunehelsetjenesten er så videreformidlet som innspill
til denne undersøkelsen.  Undersøkelsen ble sendt til 14 ansatte og vi mottok 11 svar.

Leverandørene som mottok spørreskjemaet var organisasjoner som i følge oversendte
konkurranseprotokoller fra det regionale helseforetaket hadde vist interesse for eller levert tilbud i
konkurransene. En del av grunnlaget hentet helseforetaket ut fra DOFFIN. Deloitte gjorde en
skjønnsmessig vurdering av hvilke leverandører som var aktuelle til å motta spørreskjemaet.
Organisasjoner som hadde vist interesse for konkurransen på DOFFIN, men som åpenbart ikke ville
være aktuelle tilbydere ble silt ut.  Undersøkelsen ble sendt til 72 organisasjoner og vi mottok 29
svar.

Av figurene senere i rapporten vil det fremgå hvor mange av henholdsvis ansatte og leverandører
som har svart på de ulike spørsmålene. Som det vil fremgå varierer antall respondenter for en stor
del mellom spørsmålene.

Deltakerne i spørreundersøkelsen er lovet anonymitet og resultatene er derfor presentert på en slik
måte at de som har svart ikke kan identifiseres. Vi har derfor valgt å ikke presentere svar på
spørsmål der færre enn fire personer har svart.

Svarene fra spørreundersøkelsen inngår likevel i grunnlaget for Deloittes samlede vurdering
sammen med annet innhentet datamateriale (intervju og dokumenter).

2.4 Spørsmålene i spørreundersøkelsen
Problemstillingene som ble tatt opp i undersøkelsen kan deles opp i 4 hovedkategorier

 Spørsmål knyttet behovsanalysen som lå til grunn for den aktuelle konkurransen
 Ansattes opplevelse av måloppnåelse for den aktuelle konkurransen
 Leverandørenes opplevelse av konkurransegjennomføringen
 Konkurransens betydning for leverandører og tjenestemottakere

Innenfor hver hovedgruppe spørsmål er det en rekke underspørsmål. I rapporten er svarene
behandlet for hver konkurranse og deretter samlet.

2.5 Intervju
Deloitte har gjennomført intervju av innkjøpsfaglige og helsefaglige nøkkelpersoner.
Intervjuobjektene har vært saksbehandlere, eksperter og behovshavere knyttet til de aktuelle
konkurransene.  Spørreundersøkelse og intervjuer er hovedsakelig foretatt i perioden desember
2011 til februar 2012.

2.6 Leverandørsamling
Alle leverandører som var mottakere av spørreundersøkelsen ble invitert til å delta på
leverandørsamling i Deloittes lokaler i Bergen 26.01.2012.  Samlingen ble gjennomført med
deltakere fra 9 organisasjoner som representerte alle de tre anskaffelsene som ble vurdert.

Etter en plenumsdiskusjon der det ble samtale omkring leverandørenes oppfatning av Helse Vests
konkurransegjennomføring ble det gjennomført særmøter med de leverandørene som ønsket dette.
Samlingen ga verdifull utdyping av de svar som var gitt i spørreundersøkelsen.
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3. Kirurgiske tjenester fra private
sykehus 2010

3.1 Kort om rammer og den faktiske konkurransegjennomføringen
Økonomisk ramme: om lag kr 69,25 mill. pr år for de generelle avtalene, om lag kr. 22 mill. pr år
innenfor ordningen «Raskere tilbake».

Anskaffelsesprosedyre: Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, forskriftens del I
og II ( uprioriterte tjenester ). Anskaffelsen ble gjennomført som en «åpen anbudskonkurranse».
Prosedyren tillater ikke forhandlinger. Kvalifikasjonskravene fremgår av konkurransegrunnlagets
punkt 4.12 til 4.1.5. Det ble blant annet satt krav til sykehusgodkjenning og godkjenning som
legespesialist. Konkurransen ble kunngjort på DOFFIN den 25.01.2010 og tilbudsfristen var
22.02.2010.  Avtalens varighet 2+1+1 år. Tentativ oppstart 01.05.2010. Tildelingskriterium var
laveste pris. Det ble opplyst i konkurransegrunnlaget at «evaluering av tilbudene vil være per
fagområde, og at kontrakter tildeles pr fagområde ut fra laveste pris. Der tilbyder med laveste pris
ikke har tilstrekkelig kapasitet skal gjenstående volum tildeles neste tilbyder rangert etter pris pr
fagområde.». Det ble stilt krav om at tjenestene skal utføres innenfor Helseregion Vest og det ble
presisert at tilbud med annet leveringssted ville bli avvist.

3.1.1 Behovsanalysen/ bakgrunn for konkurransen
Behovsanalysen:

Behovsanalysen har sitt utgangspunkt i «sørge for ansvaret».  Fagavdelingen utarbeidet internt
notat til Ledermøtet datert 25.11.2009. Bakgrunnen for notatet var at eksisterende avtaleportefølje
hadde løpetid frem til 30.04.10, slik at Helse Vest ville stå uten avtaler med private leverandører på
fagområdet dersom det ikke ble avholdt ny konkurranse.  Notatet tok utgangspunkt i gjeldende
avtaleportefølje og beskrev forventede behov fremover. I forkant av utarbeidelsen ble det gjort
henvendelser til Helseforetakene i regionen der disse ble bedt om å redegjøre for sine behov for
kirurgiske tjenester, med spesielt fokus på reduserte ventetider. Det ble så utarbeidet styrenotat
datert 07.12.2009 der det ble anbefalt å gjennomføre 2 åpne anbudskonkurranser, en for godkjente
private sykehus og en for privatpraktiserende spesialister. I styrenotatet ble det vektlagt at
opprettholdelse av den private produksjonen var nødvendig for å unngå lengre ventetider og flere
fristbrudd.

3.1.2 Åpningsprotokoll og Anskaffelsesprotokoll
Anskaffelsesprotokoll datert 26.04.2010 med vedlegg gir et fullstendig bilde av
konkurransegjennomføringen. Det fremgår av anskaffelsesprotokollen at tilbudene ble åpnet den 22.
februar 2010. Anskaffelsesprotokollen omfatter 2 anskaffelser.

1) Avtale om leveranse av kirurgiske tjenester med dagkirurgi og/eller kortidsinnleggelse fra
privat sykehus som er godkjent som sykehus av Helse- og omsorgsdepartementet, er
inkludert i ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF) og som ikke mottar basistilskudd fra
Helse Vest. Fagområder: Generell kirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi, ryggkirurgi,
urologisk kirurgi, øyekirurgi.

2) 2) Inngåelse av avtaler innenfor ordningen «Raskere tilbake» Behovet gjelder primært
kirurgiske tjenester, supplert med ikke-kirurgiske tjenester i form av diagnostisk avklaring og
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anbefalinger for ikke-kirurgisk behandling for pasienter der kirurgi ikke er hensiktsmessig.
Fagområder: Ortopedi, kirurgisk og ikke-kirurgisk aktivitet. Rygg: kirurgisk og ikke-kirurgisk
aktivitet.

Det kom inn tilbud fra 6 leverandører. 4 tilbud ble helt eller delvis avvist som følge av manglende
sykehusgodkjenning for ett eller flere fagområder. Det var et kvalifikasjonskrav at sykehus-
godkjenning forelå på tilbudstidspunktet.

KOFA behandlet to saker: 210/146 og 2010/147. Begge sakene ble avvist av sekretariatet i KOFA. I
løpet av denne prosessen ble det også tatt ut to midlertidige forføyninger mot Helse Vest. Begge
rettssakene gikk i Helse Vest sin favør.

3.2 Deloittes vurdering
Evaluering av tilbudene er foretatt i tråd med evalueringsmatrise. Evalueringsmatrisen var på plass
før tilbudene kom inn. Endelig versjon er datert 22.02.2010. Endelig versjon av evalueringsmatrisen
er datert og signert. På denne måten dokumenteres det på en god måte at evalueringskriterier og
vekting var etablert før tilbudene ble åpnet.

Behovsvurdering, konkurransegjennomføring og evaluering vurderes totalt sett som tilfredsstillende.
Gjennomgangen har ikke avdekket feil i saksbehandling.

3.3 Nærmere om data fra spørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsen til ansatte involvert i denne konkurransen hadde for få respondenter til at det
er forsvarlig å gjengi svarene. Kun to ansatte svarte på de fleste spørsmålene. Ansattes svar fra
spørreundersøkelsen inngår likevel i grunnlaget for Deloittes samlede vurdering sammen med annet
innhentet datamateriale (intervju og dokumenter).

3.3.1 Leverandørenes opplevelse av konkurransegjennomføringen

Leverandørene ble stilt en rekke spørsmål knyttet til opplevelse av konkurransen. Svaralternativene
var fra 1 (i liten grad) til 5 (i stor grad). Leverandørenes svar fremgår av figuren nedenfor.

Figur 1 Leverandørenes opplevelse av konkurransegjennomføringen

Som det fremgår av figuren er det i hvilken grad det var enkelt å forstå tildelingskriteriene og i
hvilken grad det var enkelt å forstå hvilke kriterier som lå til grunn for kvalifisering til konkurransen
leverandørenes avkryssing har gitt høyest gjennomsnittsverdi (4,3).

I kommentarfeltet blir det blant annet pekt på at større grad av dialog var savnet i forkant av
konkurransen og at det var svært kort tid fra beslutning om tildeling til oppstart av kontrakten.
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3.3.2 Konkurransens betydning for leverandører og tjenestemottakere

Konkurransers	generelle	betydning	for	bransjen	

Figuren nedenfor viser de spørsmål vi har stilt knyttet til konkurransers generelle betydning for
bransjen. Ansatte og leverandører ble bedt om å angi på en skala fra 1-5 i hvilken grad de var helt
uenig (1) eller helt enig (5) i påstander knyttet til følger av konkurranseutsetting.

Figur 2 Konkurransers betydning for bransjen. Leverandører synspunkt - I	

For alle spørsmålene er det stor spredning i de faktiske verdier leverandørene har krysset av for.
Hele skalaen fra 1 til 5 er benyttet. Aktørene har altså ikke lik oppfatning av hvilke konsekvenser
konkurransegjennomføringen har for bransjen generelt. I spørsmål 3 er spørsmålene knyttet  til
leverandørens opplevelser av konkurransen for egen organisasjon.

Betydningen	av	konkurransen	for	leverandører	og	tjenestemottakere	
I spørreundersøkelsen ble det stilt ulike spørsmål knyttet til ulike forhold ved konkurransen om
kirurgiske tjenester fra private sykehus 2010. Figuren nedenfor viser leverandørenes svar på
spørsmål der svaralternativene var fra verdien 1 (betydelig svekket) til 5 (betydelig styrket).

	
Figur 3 Betydningen av konkurransen – leverandørenes synspunkt l	

	

Som det fremgår av figuren er det særlig kompetanse og interne kvalitetssystem som
gjennomsnittsvarene indikerer at leverandørene mener har blitt styrket som følge av konkurranse.

Figuren nedenfor viser leverandørenes svar på spørsmål der svaralternativene var fra verdien 1 (i
svært liten grad) til 5 (i svært stor grad).

Figur 4 Betydningen av konkurransen – leverandørenes synspunkt lI
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Kravspesifikasjonens	betydning	

Av figur 4 ovenfor ser vi at betydningen av kravspesifikasjonen er det forholdet leverandørenes svar
har gitt høyest gjennomsnittsverdi med 3,5. I kommentarfeltet peker leverandørene på følgende
forhold når de ble spurt om på hvilken måte kravspesifikasjonen har hatt påvirkning på utviklingen av
tjenestetilbudet i sin virksomhet:

 Volum er viktig for å kunne beholde personell og kvalitet
 Kravspesifikasjonen er god og stiller de riktige kravene. Imidlertid burde kvalitet vært med i

vurderingen av tilbudene
o Deloittes kommentar: Kvalitet var ikke et evalueringskriterium. Kvalitetskravet ble i

konkurransen ivaretatt gjennom krav til sykehusgodkjenning som kvalifikasjonskrav.
 Mer fokus på miljø/ emballasje
 Vi har vektet oss noe mer i retning der vi har anbud.

Tilrettelegging	for	kompetanseutvikling	

Mens tre av fire leverandører mener at det i svært liten grad (har krysset av for verdien 1) legges til
rette for kompetanseutvikling underveis i kontraktsperioden, mener en leverandør at dette gjøres i
svært stor grad (gir gjennomsnittsverdi på 2). I kommentarfelt utdyper leverandørene på hvilken
måte kontrakten i liten grad legger til rette for kompetanseutvikling underveis i kontraktsperioden.
Det blir pekt på at det ikke er lagt inn krav om kunnskapsoverføring mellom leverandør og
oppdragsgiver, at stimuleringstiltak ikke finnes og at større grad av samarbeid og avhjelping med
køer kunne vært interessant.

Kontraktens	prisformat	

Gjennomsnittsverdien for leverandørenes svar er 2,3 når det gjelder i hvilken grad kontraktens
prisformat legger til rette for positiv utvikling av tjenestetilbudet. Leverandørenes faktiske svar viser
at en leverandør krysset av for verdien 3, en for verdien 4 og to leverandører for verdien 1 (i liten
grad).

I kommentarfelt blir det pekt på følgende forhold knyttet til på hvilken måte kontraktens prisformat i
liten grad legger til rette for utvikling av tjenestetilbudet:

 Prisene har de siste to rundene vært usunt lave. Når kontraktene i tillegg er så korte som de
er, gir det lite rom for utvikling av tjenestetilbudet.

 Fokus på pris alene blir helt feil. Det øker krav på kvantum og reduksjon på bl.a.
sikkerhetssystemer som koster penger. Det øker faren for bruk av ikke medisinske indiserte
prosedyrer for å dekke kostnader. Det har vi dessverre sett eksempler på. Krav til
kvalifikasjoner, leveringsdyktighet bør veies opp.

Kontraktens	varighet	

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


12

Gjennomsnittsverdien for leverandørenes svar er her 2,5. Når vi ser nærmere på leverandørenes
faktiske svar har en leverandør krysset av for verdien 3, en for verdien 5 (i stor grad) og to
leverandører for verdien 1 (i liten grad).

I kommentarfelt utdyper to leverandører på hvilken måte kontraktens varighet i liten grad legger til
rette for utvikling av tjenestetilbudet. De legger vekt på at kontraktene er for korte og at det er stor
risiko knyttet til dette. Usikkerheten er knyttet til antall ansatte og til investeringer i utstyr.

Kompetansekravs	betydning	for	utvikling	av	tjenestetilbudet	

Når det gjelder i hvilken grad de kompetansekrav som stilles til leverandørene i forbindelse med
konkurransen har betydning for utviklingen av tjenestetilbudet hos leverandørene, har to
leverandører krysset av for verdien 4, mens en leverandør har krysset av for verdien 1 og en
leverandør for verdien 2 (skala fra 1(i svært liten grad) til 5 (i svært stor grad)).

I kommentarfelt blir det pekt på at kompetansekravene er klare når det gjelder spesialitet. Det blir
videre pekt på at det blir lagt liten eller ingen vekt på historikk når det gjelder pasienttilfredshet,
infeksjonsregistrering eller andre kvalitetsmål. Iso sertifisering gis heller ingen kredit.

Omfang	og	oppbygning	av	konkurransen		 	

Leverandørene ble spurt om de hadde synspunkt knyttet til omfang og oppbygning av konkurransen
og på hvilket omfang/ oppbygning som fungerer best for konkurranser innen dette tjenesteområdet.
Følgende synspunkt kommer frem blant de fire leverandørene som svarer på spørsmålet:

 Det som er viktig er at avtaleperioden blir lang og forutsigbar. Om det blir splittet opp i
enkelte fag og at disse blir lagt ut i ujevne mellomrom kan vi ikke se har stor betydning.

 Krav til kvalitet og innovasjon savnes. Score kun på pris begrenser konkurransen og gir et
feil signal i forhold til det helsepolitiske fokus på kvalitetsindikatorer. Omfang og fagområder
må selvsagt avgjøres av Helse Vest, men vi som leverandør sitter med mye kunnskap om
hva som etterspørres av tjenester. Andre Helseregioner har begynt med dialogmøter i
forkant av anbud - da sikrer man at også erfaringene fra leverandørene blir tatt med i
vurderingen før konkurransen gjennomføres.

 Ved konkurranser med stort omfang er det viktig at det er en god og utfyllende beskrivelse
av hvilke instrumenter som etterspørres. Anbudet må være forståelig for mottaker.

 Anbud er krevende for alle parter, både for oss som leverandører og Helseforetak som
Anbudsgiver. Vi trenger ro og forutsigbarhet over tid. Det er bedre med lengre horisont, enn
kort.
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3.4 Samlet konklusjon kirurgiske tjenester fra private sykehus 2010
Deloittes vurdering er at kirurgitjenester er godt egnet til konkurranseutsetting. Dette er
standardiserte leveranser med et visst volum som kan avregnes i henhold til et avtalt kodeverk.

Pris som eneste evalueringskriterium:

Helse Vest har benyttet pris som eneste tildelingskriterium i konkurransen fordi dette ble vurdert som
det mest rettferdige. Hensikten med konkurransegjennomføringen var ikke primært å presse prisene
videre ned. Dette blir bekreftet i intervjuer og fremlagt dokumentasjon fra Helse Vest.
Tilbakemeldingene fra leverandørmarkedet i spørreundersøkelsen indikerer imidlertid at
leverandørene har oppfattet dette som en måte å presse prisene ned på.

Gjennom krav til sykehusgodkjenning er kvalitetskravet lagt høyt, og alle leverandører som møter
dette kvalitetskravet må vurderes som kompetente der de har sykehusgodkjenning. Videre ble det
stilt krav til at de skulle leveres dokumentasjon på spesialistgodkjenningen til medisinsk ansvarlig og
andre leger som var ansatt hos tilbyder eller planlagt brukt i utførelsen av tjenestene innenfor de
fagområder som tilbyder ga tilbud på. Det ble også stilt andre kvalifikasjonskrav, herunder krav til
kvalitetssikkerhetssystem. Vurdert ut fra et innkjøpsfaglig ståsted er Deloitte enige i Helse Vest sin
vurdering av at pris er et objektivt og egnet evalueringskriterium når kvalitet vurderes å være lik for
alle tilbyderne. I og med at leverandørmarkedet feilaktig kan oppfatte dette som et signal om at
kvalitetsarbeid og innovasjon ikke har tilstrekkelig fokus hos Helse Vest, bør tildelingskriteriene
likevel vurderes på nytt i senere konkurranser.

Arbeidet med anskaffelsen startet for sent

Kravet om sykehusgodkjenning på tilbudstidspunktet førte til klager. KOFAs sekretariat avviste
klagene for at de ikke ville føre frem. Helse Vest fikk også medhold av domstolen i de to sakene som
ble tatt inn for retten.  Konklusjonen er at Helse Vest ikke har brutt regelverket.
Anskaffelsesprosessen ble totalt sett svært ressurskrevende og dro noe ut i tid før kontrakt kunne
tildeles.

Etter vår vurdering ble det for kort tid fra kontrakt ble tildelt og til leveransene skulle starte. Endelig
tildelingsbrev ble sendt den 26.04.2010 og leveransene skulle starte den 01.06.2010 (den
opprinnelige planen var 01.05.2010). Den korte mobiliseringstiden er også uheldig for leverandørene
av sykehustjenester som ikke får optimalt med tid til å planlegge produksjonen i forhold til nye
avtaler.

Behovsanalyse og behovsdekning

Behovsanalysen er bra, men det er forbedringsområder.  Behovsanalysen burde i enda større grad
bygget på faktum og statistikk om kapasiteter og forventet vekst innenfor en tilstand/
behandlingsbehov. Bedre datafangst og dataanalyse i behovsfasen kombinert med en klarere
strategi for hvorfor private aktører skal benyttes ville gjøre konkurransene mer målrettet og sikre at
avtaler og leveranser blir behovsdekkende.

Det er ikke dokumentert at det er foretatt leverandørmarkedsanalyse i forkant av
konkurransegjennomføringen. Etter Deloittes vurdering bør en slik analyse alltid foretas som del av
det forberedende arbeidet.

De uttrykte målsettingene knyttet til konkurransen om kirurgiske tjenester fremgår av styrenotat og
svar fra ansatte i den elektroniske undersøkelsen som er foretatt i forbindelse med
evalueringsarbeidet.( Svarene fra ansatte er ikke gjengitt i rapporten fordi det er for få respondenter).
De uttrykte målsettingene har fokus på geografisk spredning, økt tjenesteproduksjon, samt
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reduksjon av ventetid og kostnader. Innovasjon og kvalitetsheving i tjenestetilbudet har ikke hatt
spesiell fokus i denne konkurransen. Det er derved et rimelig godt samsvar mellom leverandørenes
og helseforetakets opplevelse av konkurransen og konkurransens målsettinger.

Prisformat, avtalelengde og kontrakt.

Vi vurderer prisformatet – pris per inngrep – som hensiktsmessig. Avtalelengden på 2+1+1 år
vurderes også som tilstrekkelig til å sikre hensiktsmessig produksjon. Kontraktsbestemmelsene gir
Helse Vest en rekke muligheter for oppfølging av leverandør og leveranse. Opsjonsbestemmelsene
gir også god mulighet til å justere kontraktsporteføljen dersom den faktiske behovsdekningen for
pasientene ikke vurderes som tilfredsstillende.

Ivaretagelse av Ideelle organisasjoner

Helseregionen har avtaler med to somatiske sykehus som drives av ideelle organisasjoner. Deres
leveranser ble ikke konkurranseutsatt i denne konkurransen. Konkurransen ble gjennomført som
åpen anbudskonkurranse. Kirurgi er et kommersielt marked med økende profesjonalisering av
aktørene. Deloitte vurderer den valgte konkurranseformen som hensiktsmessig for formålet.

Evalueringsrapport

Det er ikke fremlagt evalueringsrapport for fremtidig læring etter gjennomført konkurranse.
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4. Spesialiserte rehabiliteringstjenester
2010

4.1 Kort om rammer og den faktiske konkurransegjennomføringen
4.1.1 Behovsanalysen/ bakgrunn for konkurransen
Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester ble behandlet i RHF’ets styremøte den 03.02.2010. Av
notatet fremgår at det er behov for å styrke kvaliteten på innholdet i de rehabiliteringstjenester Helse
Vest kjøper, samt at det i konkurransegrunnlaget legges opp til å øke fagkompetansen og endre
innholdet i tjenestene. Dette for å utvikle tjenestene i tråd med nasjonale og regionale føringer for
rehabiliteringsfeltet. Det fremgår videre at det er gjennomført møter om behovsvurderinger med
helseforetakene og brukerutvalg som bakgrunn for innretting på konkurransen. Det legges opp til å
kjøpe rehabiliteringstjenester i omtrent samme omfang som eksisterende avtaler.

Det opplyses i styrenotatet at det er ønskelig å oppnå kortere liggetid og med individuelt tilpasset
opphold – kombinert med mer samhandling med pasientens hjemkommune. Det var også et mål å
oppnå tettere samhandling om blant annet fag- og tjenesteutvikling mellom helseforetak og
institusjoner i opptaksområdet til foretaket. Et annet mål for konkurransen var at færre pasienter
skulle trenge å reise ut av regionen. Kontraktens varighet ble omtalt som en avveining mellom
lovverk, ønske om stabile rammevilkår for fag- og tjenesteutvikling, samt behovet for fleksibilitet som
følge av mulig endring av organisering av rehabiliteringstjenester som følge av
samhandlingsreformen.

Konkurransegjennomføring:

Konkurransen om kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester ble annonsert med en ramme på ca.
kr. 105 mill. pr år. I tillegg ble det annonsert avtaler innenfor «raskere tilbake» på ca kr. 15 mill. pr.
år. Begge konkurranser ble annonsert sammen. Avtalen om kjøp av spesialiserte
rehabiliteringstjenester ble annonsert med løpetid fra 01.08.2010 til 31.12.2012 med ensidig opsjon
på forlengelse i 1+1 år, mens «raskere tilbake» ble annonsert med løpetid 01.08.2010 til 31.12.2010
med ensidig opsjon på årlige forlengelser frem til 31.12.2014. Konkurransen ble annonsert i
Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Haugesund Avis og Firda. Videre ble den annonsert på
Helse Vests Nettside. Alle rehabiliteringsinstitusjoner som hadde avtale med helse Vest RHF ble
gjort oppmerksomme på konkurransen i brev datert 16.02.2010.

Konkurransen ble utlyst 19. og 20. februar. Frist for å melde seg på i konkurransen var 1. mars 2010

Konkurransegrunnlaget presiserte at anskaffelsen gjaldt rehabiliteringstjenester på et faglig
spesialisert nivå utover det som normalt forventes ytt i kommunehelsetjenesten. Medisinsk og
helsefaglig kompetanse til personellet skulle være på spesialisthelsetjenestenivå. Tilbud som
omfattet flere pasientgrupper - fortrinnsvis 3 eller flere pasientgrupper og 30 eller mer enn 30 plasser
som omfattet både pleietrengende og selvhjulpne, ville bli prioritert. Det ble presisert at dette i
særskilte tilfeller kunne fravikes. I konkurransegrunnlaget ble det også presisert at tjenestene skulle
utføres innenfor Helseregion Vest. Tilbud med annet leveringssted ville bli avvist.

Anskaffelsen ble gjennomført i tråd med lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og
forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, del 1.
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Det økonomisk mest fordelaktige tilbud ut fra tildelingskriteriene angitt i konkurransegrunnlaget
skulle vinne. Det ble presisert at alle deler av tilbudet ville kunne være gjenstand for forhandlinger.

Kvalifikasjonskrav var skatteattest, HMS egenerklæring, firmaattest, dokumentasjon på
tilfredsstillende økonomisk situasjon, samt dokumentasjon på tekniske og faglige kvalifikasjoner.
Under tekniske og faglige kvalifikasjoner ble det listet opp 9 underpunkt som skulle dokumenteres
tilfredsstillende for å bli kvalifisert.

Tilbudsfrist var satt til 12. april 2010. Avtalenes starttidspunkt var satt til 01.08.2010.

Det fremgikk av kontakts bestemmelsene at kontraktssummen for ordinære avtaler skulle være
rammefinansiert og utbetales forskuddsvis i 12 like månedlige rater. Ved lavere belegg enn 90
prosent kan Helse Vest gjøre trekk i betalingen.

«Raskere tilbake» avtalen skulle være aktivitetsbasert og faktureres med bakgrunn i produserte
oppholdsdøgn multiplisert med avtalt døgnpris. Det ble satt et tak for volumet per leverandør.

Tildelingskriterier ble oppgitt å være kvalitet, pris og tilgjengelighet. Det ble videre opplyst at det ville
bli lagt noe mer vekt på kvalitet enn på pris og tilgjengelighet. I konkurransegrunnlaget ble det
opplyst hvordan kvalitet vil bli vurdert, listet som 6 underpunkt. Det ble opplyst at alle kostnader
forbundet med ytelsen ville inngå ved vurdering av tilbudt pris. Ved vurdering av tilgjengelighet ville
Helse Vest vurdere tilrettelegging for 1) funksjonshemmede, 2) institusjonens tilgjengelighet ved
bruk av offentlig kommunikasjon, 3) åpningstid, ferieavvikling.

Kontraktsinngåelse var planlagt til 1. juli 2010.

4.1.2 Åpningsprotokoll og Anskaffelsesprotokoll
Anskaffelsesprotokollen er datert 9. juni 2010. Det fremgår av denne at rammen er økt til ca 132 mill.
pr. år.  Det fremgår av protokollen at 21 leverandører har vist interesse for konkurransen, åtte leverte
tilbud, to leverandører er avvist, en leverandør er avvist på grunn av for sent innlevert tilbud, en
leverandør er avvist fordi kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt. Etter avvisning blir seks tilbud
evaluert. Tre av tilbyderne leverte i tillegg tilbud innenfor «raskere tilbake». Det ble gjennomført
forhandlingsmøter med alle seks tilbydere og alle reviderte sine tilbud i flere omganger. Det opplyses
at evalueringskriteriet tilgjengelighet ikke har vært utslagsgivende for rangering av innkomne tilbud.
Fem av seks  tilbydere tildeles kontrakt.

Evalueringsnotat av 09.06.2010 ligger som vedlegg til anskaffelsesprotokollen. I dette notatet er
leverandørene rangert på bakgrunn av pris, på bakgrunn kvalitet og på bakgrunn av tilgjengelighet.
Det fremgår av notatet at tilgjengelighet er vurdert lik for alle leverandørene, slik at tildeling har
skjedd på bakgrunn av pris, kvalitet og hensynet til et helhetlig rehabiliteringstilbud i regionen. Dette
er i tråd med det som er opplyst i konkurransegrunnlaget. Notatet redegjør for hvilke vurderinger
som gjøres for den enkelte tilbyder i forhold til evalueringskriteriene. Basert på disse vurderingene
ble kontraktene tildelt.

I fordeling av volumer på de ulike institusjoner ble også den regionale fordelingen vurdert.

Deloittes vurdering

Behovsvurderingen i forkant av konkurransen har vært en grundig prosess som har involvert både
brukerutvalg og fagpersoner.

Konkurransegjennomføringen har vært tilfredsstillende. Vår evaluering har ikke avdekket feil. KOFA
sak 2010/214, klage på evaluering med mer, er avvist.
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Ivaretagelse av Ideelle organisasjoner

Anskaffelsen ble gjennomført etter del I i forskriften med hjemmel i FOA § 2-1 (3) tredje setning .I
konkurransegjennomføringen ble ideelle organisasjoner sidestilt med andre tilbydere. Alle de ideelle
organisasjonene som ble kvalifisert har blitt tildelt kontrakter under like konkurransevilkår som andre
tilbydere. Alle de ideelle organisasjonene som hadde kontrakt i forrige avtaleperiode, vant ny
kontraktsperiode. Det ble tildelt kontrakt til en leverandør som ikke hadde kontrakt i forrige periode.
Kontrakten er tildelt en ideell organisasjon. De ideelle organisasjonene i regionen har som gruppe
kommet styrket ut av konkurransegjennomføringen.

4.2 Nærmere om data fra spørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsen til ansatte involvert i denne konkurransen hadde for få respondenter til at
det er forsvarlig å gjengi svarene. Kun to ansatte svarte på de fleste spørsmålene. Ansattes
svar fra spørreundersøkelsen inngår likevel i grunnlaget for Deloittes samlede vurdering
sammen med annet innhentet datamateriale (intervju og dokumenter).

4.2.1 Leverandørenes opplevelse av konkurransegjennomføringen

I spørreundersøkelsen stilte vi ulike spørsmål knyttet til gjennomføring av konkurransen. Syv
leverandører svarte på disse spørsmålene og svarene fremgår av figuren under.

Figur 5 Leverandørenes opplevelse av konkurransegjennomføringen. Svaralternativer fra 1 (i liten grad) til 5 (i stor
grad)

Leverandørene var mest positive til spørsmålet om i hvilken grad i konkurransedokumentene var
enkle å forstå og forholde seg til. Spørsmålet knyttet til tilfredshet med oppdragsgiver gjennom hele
prosessen har fått lavest gjennomsnittsverdi (2,9). På dette spørsmålet var det stor spredning i
svarene til leverandørene.  Fire leverandører krysset av for verdiene 1( en leverandør) eller 2( tre
leverandører), mens tre krysset av for 4 (to leverandører) eller 5 (en leverandør).

Deloitte spurte også leverandørene om de hadde synspunkt knyttet til omfang og oppbygning av
konkurransen, og på hvilket omfang/oppbygning som fungerer best for konkurranser innen dette
området. De fleste leverandørene svarte at færre og større konkurranser er å foretrekke, samt
kontrakter av lengre varighet. En leverandør hadde motsatt synspunkt og pekte på at leverandørene
ved en stor konkurranse blir svært sårbare ved at de risikerer å miste inntektsgrunnlaget. Denne
leverandøren peker på at anbudsrunden burde åpne for at flere små virksomheter kunne levere små
spesialtilpassede tilbud, i stedet for å satse på en stor leverandør som ikke er i stand til å spesialsy
tilbudet til pasientene.

En leverandør påpekte at det burde vært skilt mellom pasienter som kan ha rehabilitering i grupper
og pasienter som må ha individuell oppfølging. Konkret nevnes ønsket om å skille mellom fase 1
rehabilitering (rett fra sykehus) og fase 2 (gjerne 6-8 uker etter operasjon). rehabilitering da det er
helt ulike tilbud (individuelt / gruppe) og det blir da vanskelig å sammenligne og konkurrere på pris.

Leverandørene hadde videre følgende tilleggskommentarer til Helse Vests gjennomføring av
konkurransen:

 I utg.pkt så registrerte vi at kvalitet stod sentralt i kravspesifikasjonen. Etterhvert registrerte vi
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også at pris ble et viktig element.
 Vi savner faglig kompetanse hos de som vi forhandlet med. Vi opplevde likevel å bli møtt på

en god måte.
 Avgjørelsene for tildelingen av oppdraget var til syvende og avhengig av pris i vesentlig

større grad enn den prosentvise andel som var oppgittutvelgelseskriteriene. (Dette er en
leverandørs oppfatning. Deloitte presiserer for ordens skyld at denne påstanden ikke er
verifisert i vår evaluering)

 Det var altfor korte frister fra man eventuelt ville få tilsagn på avtale og til tilbudet skulle være
oppe og gå. Vi vurderer det som faglig uforsvarlig å etterkomme slike korte frister, da små
virksomheter nødvendigvis vil måtte ansette nytt personale dersom man får anbudet, og det
er ikke gjennomførbart på 1-2 måneder. Slike korte frister fører til at det ikke er reell
konkurranse. Små virksomheter som ikke kan ansette personale med mindre man vinner
anbudskonkurransen, har i realiteten ingen mulighet til å tilfredsstille kravene til oppstart.

 Det virker også urimelig at virksomheter som kan tilby et stort volum og tilbud til flere
pasientgrupper skal foretrekkes. Dette er spesialiserte rehabiliteringstjenester, som krever
individuelle tilbud til den enkelte pasient. Det må være viktigere at tilbudet til den enkelte er
basert på høy faglig kunnskap og erfaring om akkurat den pasientgruppen, enn at volumet er
stort og at mange pasientgrupper får tilbud samme sted.

4.2.2 Konkurransens betydning for leverandører og tjenestemottakere

Konkurransers	generelle	betydning	for	bransjen:	

Figuren nedenfor viser spørsmål knyttet til konkurransers generelle betydning for bransjen.

Figur 6 Konkurransers betydning for bransjen. Leverandører synspunkt - I	

Leverandører ble bedt om å angi på en skala fra 1-5 i hvilken grad de var helt uenig (1) eller helt
enig (5) i påstander knyttet til følger av konkurranseutsetting. Svarene viser at selv om
leverandørenes gjennomsnittsvar indikerer størst enighet i at tjenestekvaliteten har økt som følge av
konkurranser og minst enighet i bedre brukertilpasset tjenestetilbud viser gjennomsnittsvarene at
leverandørene verker er helt enig eller helt uenig i påstandene

Betydningen	av	konkurransen	for	leverandører	og	tjenestemottakere	
I spørreundersøkelsen ble det stilt ulike spørsmål knyttet til ulike forhold ved konkurransen om
spesialiserte rehabiliteringstjenester 2010. Figuren nedenfor viser leverandørenes og ansattes svar
på spørsmål der svaralternativene var fra verdien 1 (betydelig svekket) til 5 (betydelig styrket).

Figur 7 Betydningen av konkurransen – leverandørenes synspunkt l	
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Av figuren går det frem at leverandørene i gjennomsnitt mener at både kompetansen, de interne
kvalitetssystemene og tjenestekvaliteten har blitt styrket som følge av konkurransen.

Figuren nedenfor viser leverandørenes svar på spørsmål der svaralternativene var fra verdien 1 (i
svært liten grad) til 5 (i svært stor grad).

Figur 8 Betydningen av konkurransen – leverandørenes synspunkt lI

Kravspesifikasjonens	betydning	

Når det gjelder kravspesifikasjonens betydning for utviklingen av tjenestetilbudet viser
leverandørenes gjennomsnittssvar at dette oppfattes å ha stor betydning. I kommentarfelt blir det
pekt på hvilken måte kravspesifikasjonen har hatt betydning for leverandørenes tjenestetilbud

 Utvikling og tilpasning av tilbudet etter de krav og forventninger som stilles til oss.
 Tydelige kravspesifikasjon innenfor faglig kvalitet og innhold har vært med på å styrke

utviklingen organisasjonen.
 Vi har hatt sterkt fokus på spesialisert rehabilitering, Dette har medført til betydelig økning av

fagstillinger. Vi har utviklet helhetlig rehabilitering og har fokus på samarbeid med både
spesialisthelsetjenesten og kommunene som vi sender pasientene til etter
rehabiliteringsoppholdet.

 Kravspesifikasjonen bidrar til at de forskjellige tjenestetilbudene blir detaljert beskrevet.

Tilrettelegging	for	kompetanseutvikling	

Leverandørene gjennomsnittsvar på i hvilken grad det ble lagt til rette for kompetanseutvikling i
kontraktsperioden er verdien 3,2. Når vi ser nærmere på de faktiske svarene som er gitt er det stor
spredning i hvilke verdier leverandørene har krysset av for. To leverandører utdyper i kommentarfelt
på hvilken måte de mener kontrakten i liten grad legger til rette for kompetanseutvikling underveis i
kontraktsperioden:
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 Prispresset i konkurransen reduserte vårt utgangspunkt for bemanning og prisnivået gjelder
hele perioden. Vi legger selvsagt opp til nødvendig kompetanseheving og utviklingsarbeid,
men anskaffelsesformen og konkurranseelementet stimulerer ikke spesielt disse aktivitetene.

 Det er svært få evalueringsmøter underveis. Kontrakten legger imidlertid opp til at en i
samarbeid med helseforetak skal drive kompetanseutvikling.

Kontraktens	prisformat	

To leverandører mener kontraktens prisformat i liten grad (har krysset av for verdien 1) legger til
rette for utvikling av tjenestetilbudet, mens to andre har svart verken eller på dette spørsmålet
(verdien 3) og en svarte at dette ble gjort i stor grad (verdien 4).

I kommentarfelt peker en leverandør på at prisen er bestemt for hele kontraktsperioden bortsett fra
en liten prisjustering for å utdype på hvilken måte kontraktens prisformat i liten grad legger til rette
for utviklingen av tjenestetilbudet.

Kontraktens	varighet	

Leverandørenes gjennomsnittssvar viser at kontraktens varighet i liten grad oppleves å legge til rette
for utvikling av tjenestetilbudet.  To leverandører har krysset av for verdien 1 og tre for verdien 2. I
kommentarfelt utdyper leverandørene på hvilken måte kontraktens varighet i liten grad legger til rette
for utvikling av tjenestetilbudet:

 Utfordrende å legge langsiktige planer med korte avtaleperioder
 Varigheten og tidsperspektiv er alt for kort.
 Vi ønsker oss langsiktige løpende avtaler for å bygge opp tjenestetilbudet. Å bygge gode

fag-team tar tid. Vi får ikke investert i nye bygg eller f.eks. lease dyrt treningsutstyr med så
korte kontrakter.

 Kort varighet gir begrensninger i forhold til oppstart av forskingsprosjekter knyttet til det
enkelte tjenestetilbudet. Det er imidlertid mulighet til å gjennomføre mindre utviklingsprosjekt
til det enkelte tilbudet.

Kompetansekravs	betydning	for	utvikling	av	tjenestetilbudet.	

Leverandørene ble også spurt om i hvilken grad de kompetansekrav som stilles til dem som
leverandør i forbindelse med konkurransen har betydning for utviklingen av tjenestetilbudet i deres
virksomhet. Syv leverandører svarte på spørsmålet der svaralternativene var fra 1 (i svært liten grad)
til 5 (i svært stor grad). Leverandørenes svar er spredt på alle svaralternativer og gjennomsnittsvaret
har verdien 3,1.

I kommentarfelt utdyper leverandørene på hvilken måte de kompetansekrav som blir stilt til dem som
leverandør i forbindelse med konkurransen har hatt betydning for utviklingen av tjenestetilbudet i
virksomheten.

I denne kontrakt definerte oppdragsgiver nivå på kvalitet og kompetanse sett i relasjon til
økonomiske midler som ble lagt inn i kontrakten/tjenesten.

 Har hatt positiv påvirkning på utvikling av kompetanse. Vi har generelt fokus på
kompetanseutvikling og bygger kompetanse utover kravene fordi vi ser at pasientgruppen
vår trenger det.

Konsekvenser	for	leverandørene	ved	at	de	ikke	fikk	tildelt	kontrakt	

Omfang	og	oppbygning	av	konkurransen		 	
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Leverandørene ble spurt om de hadde synspunkt knyttet til omfang og oppbygning av konkurransen
og på hvilket omfang/ oppbygning som fungerer best for konkurranser innen dette tjenesteområdet.
Følgende synspunkt kommer frem blant de seks leverandørene som svarer på spørsmålet:

 Det vil helt klart være en fordel med lengre avtaler. Dette med tanke på utvikling og
prosesser som tar tid.

 En form for kontrakt hvor det eventuelt innarbeides elementer av konkurranse, jfr.
samfunnskontrakt, burde vært interessant å se nærmere på. En avtaleperiode bør etter vår
mening ligge på 8-10 år for denne type tjenester, med mulighet for forlengelse.

 For oss er langsiktighet og forutsigbarhet særs viktig for å bli en solid aktør for levering av
kvalitets - tjenester. Så vi ønsker færre, konkurranser og vi ville ønsket å inngå en langsiktig
kontrakt. Anbudsprossesser krever tid og store ressurser for virksomheter.

 Forskning og fagutvikling ønsker vi å prioritere. Med korte avtaleperioder, settes det ikke i
gang forskning på dr.grads nivå fordi vi ikke vet hvor lenge vi skal levere den ytelsen.

 Best er lengre kontrakter med flere tjenesteområder slik at organisasjonen får anledning til å
bygge opp en del av driften på en grundig og seriøs måte. Dette som følge av krav til
avansert / seriøs faglig drift og kostnader herav. Korte kontrakter kan avstedkomme ad-hoc
innsats og arbeid og vil ikke gi samme faglige seriøsitet og styrke.

 Med en stor konkurranse er du svært sårbar (risikerer å miste hele inntektsgrunnlaget).
Anbudskonkurranse krever imidlertid mye ressurser om med mindre konkurranser oftere ville
en sannsynligvis måtte mer ressurser på administrasjon av dette.

 Skal man kunne bygge opp et faglig forsvarlig tilbud innen dette området, må det være en
forutsigbarhet over tid, hvilket innebærer at det ikke er formålstjenlig hverken for pasientene
eller leverandør med for korte avtaleperioder. Avtaleperiodene må minst være for 3 år.
Imidlertid er dette et meget spesialisert felt, der det er krevende å levere store mengder,
dersom tilbudet skal kunne holde en høy faglig standard. Anbudsrunden burde derfor åpne
for at flere små virksomheter kunne levere små, spesialtilpassede tilbud, i stedet for å satse
på en stor leverandør som ikke er i stand til å spesialsy tilbudet til pasientene.

4.3 Samlet konklusjon Spesialiserte rehabiliteringstjenester 2010
Tilbakemeldingene fra både leverandører og ansatte indikerer at konkurransegjennomføringen har
ført til bedre tjenestekvalitet. Svarene fra ansatte er ikke gjengitt i rapporten fordi det er for få
respondenter. De tre ansatte som har svart påpeker at økt kvalitet på tjenestetilbudet, geografisk
tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet var sentrale målsettinger i konkurransen. De samme
vurderinger kan leses av styrenotatet.

Totalt sett vurderer vi konkurransegjennomføringen som rimelig vellykket både sett fra et
pasientperspektiv og fra et leverandørperspektiv. Den geografiske tilgjengeligheten for tjenestene er
ikke optimal, men det var den heller ikke før konkurransegjennomføringen.
Konkurransegjennomføringen i seg selv har ikke bidratt til å forverre den geografiske
tilgjengeligheten.

Konkurransen førte ikke til et fullgodt tilbud for alle grupper det var ønskelig å dekke gjennom
avtalene. Eksempelvis var et styrket tilbud til gruppen unge voksne et av områdene som man håpet
å løse gjennom konkurransegjennomføringen, men som det viste seg at konkurransen alene ikke ga
fullgod løsning på.  Implementering av tjenestetilbud for noen av institusjonene har tatt noe tid bl.a.
fordi det tar tid å rekruttere og å gjøre nye tilbud kjent.

Det er ikke dokumentert at det er foretatt leverandørmarkedsanalyse i forkant av
konkurransegjennomføringen. Etter Deloittes vurdering bør en slik analyse alltid foretas som del av
det forberedende arbeidet.

Kontraktenes løpetid:
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Helsedirektoratets rapport (Rapport IS-1947)  «Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom
kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet» gir en gjennomgang av dagens
og ønsket pasientforløp innen rehabilitering. I rapportens punkt 1.1. siteres fra oppdragsbrevet fra
Helse og Omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet:

 «Kommunene har i dag mulighet til å kjøpe plasser i de private rehabiliteringsinstitusjonene, men
benytter dette i svært liten grad. Det er grunn til å tro at private rehabiliteringsinstitusjoner med
døgnopphold for selvhjulpne pasienter i mange tilfelle tilbyr tjenester som i lys av ny og utvidet
kommunerolle vil falle inn under kommunehelsetjenestens ansvar. Et kommunalt tilbud hvor
pasienten kan bo hjemme vil kunne være mer kostnadseffektivt, samtidig som tilbudet gis nær
tjenestene som skal følge opp over tid……………………»

Det fremgår av Helsedirektoratet Rapport IS-1947, at oppdraget har 2 deler. Del 1 er gjennomført og
rapport foreligger, mens oppdragets del 2 består i en gjennomgang av dagens tilbud i de private
rehabiliteringsinstitusjonene basert på anbefalingene i rapportens del 1. Målet med gjennomgangen
skal være å avklare hvilke deler av tilbudet som ut fra en faglig vurdering bør være kommune- og
spesialisthelsetjenestens ansvar.

Leverandørene har i sine svar etterlyst lengre avtaleperioder for å tilrettelegge for tjenesteutvikling
og investeringer i kompetanse og utstyr. Sett i lys av den omstillingen rehabiliteringstjenestene står
oppi og den fortsatt ikke helt klare ansvars- og oppgavedelingen mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten, vurderer Deloitte kontraktenes løpetid som hensiktsmessig i denne
omstillingsperioden.

Inngåtte avtaler:

I og med at disse tjenesteleveransene er under kraftig omstilling ønsker vi å sette fokus på at
avtaleteksten for de inngått avtaler med leverandørene gir Helse Vest RHF gode muligheter for å
videreutvikle leveranser og leverandører i løpet av avtaleperioden.

Avtaletekstens punkt 2 Formål: 2. avsnitt: «Avtalen skal medvirke til å utvikle en samhandling preget
av forutsigbarhet, effektivitet, god ressursutnyttelse, faglig utvikling, og god kvalitet på tjenestene til
beste for pasienten» Kontrakten har bestemmelse om at institusjonen skal legge til rett for kortere
oppholdstider og økt gjennomstrømning av pasienter. Avtalens punkt 8 setter krav til samhandling:
institusjonene plikter å være aktiv i å utvikle godt samarbeid med helseforetakene og kommunene. I
avtalen presiseres dessuten at Helse Vest kan kreve endring av avtalen hvis helhetlige regionale
forhold tilsier det.

Regional vurderingsenhet i Helse Vest har inngått samarbeidsavtaler, forankret i ytelsesavtalen,
med de 5 institusjonene som ble tildelt kontrakt. I disse beskrives blant annet felles
utviklingsområder. Avtalene skal bidra til samordning av tilbud i helseregionen. Den regionale
vurderingsenheten følger opp kontraktens punkt 6.4 og 6.5, altså forhold knyttet til behandling og
fag, mens oppfølging av kontraktsvilkår forøvrig ligger hos Vest RHF. Vurderingsenheten har vært
pådrivere overfor leverandørene i veiledningsopplegg for skriving av epikriser og etablering av
opplegg for registrering og rapportering av ventetider. Enheten samler objektive data om de private
institusjonene i forhold til vurdering og behandling. Disse dataene supplerer institusjonenes
tertialvise rapportering til NPR, Norsk Pasient Register.

Deloittes anbefaling er at disse objektive dataene aktivt benyttes i forbindelse med vurderinger
knyttet til utøvelse av opsjon.  Tilbakemeldingene fra ansatte i RHF’et indikerer at det trass i en
omfattende behovsanalyse før konkurransestart ikke er et perfekt samsvar mellom tjenestene
leverandørene tilbyr og Helseforetakenes behov.

Avtaletid 01.10.2010 til 31.12.2012.  Rett til forlengelse 1+1 år. Utløsning av opsjon må varsles
senest 4 måneder før utløpet av avtaleperioden. Altså innen 31.08.2012. Vår anbefaling er at
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opsjoner ikke bør erklæres uten forutgående vurderinger av leveranser og behovsdekning fra hver
enkelt leverandør, samt vurdering av hvilke deler av tilbudet som ut fra en faglig vurdering bør være
kommune- og spesialisthelsetjenestens ansvar.
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5. Tverrfaglig spesialisert
rusbehandling fra ideelle
organisasjoner 2010

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige ble en del av spesialisthelsetjenesten ved
gjennomføringen av rusreformen fra 1.januar 2004.

Reformens overordnede mål var at rusmiddelmisbrukere med sammensatte problemer skulle få
gode tjenester og at behandlingsresultatene skulle bli bedre, ved at behandlingen skulle utvikles til
en tverrfaglig spesialisert tjeneste der både sosialfaglige og helsefaglige perspektiver vektlegges.

5.1 Kort om rammer og den faktiske konkurransegjennomføringen
Helse- og omsorgsdepartementet vurdering var i 2009 at tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
i liten grad var kunnskapsbasert, og at behandlingseffekter tilsvarende i liten grad var dokumentert.
Ved gjennomføringen av denne konkurransen var behandlingsretningslinjer og veiledere fortsatt
under utarbeidelse.

Ved tidspunktet for gjennomføring av konkurransen hadde Helse Vest RHF avtale med åtte private
ideelle leverandører som med sine 13 enheter representerte 76 % av døgnplassene innen TSB, og
nærmere 60 % av det polikliniske tilbudet.  De gjeldende avtalene var av to hovedtyper: (I) Avtaler
som hadde en årlig indeksregulert økonomisk ramme fra Helse Vest RHF, inngått i 2005, og
forlenget én gang med varighet til og med 31.12.10, og (II) Avtaler inngått i 2009 og gjeldende til og
med 31.12.2010, der leverandørene fakturerte helseforetakene etter bruk av behandlingsplasser.

5.1.1 Mål for konkurransen

Målet med konkurransen er beskrevet å være å kunne tilby tjenester innenfor TSB som bedre enn
tidligere klarer å møte den enkelte pasient og dennes behov for behandling for sine rusproblem, at
tjenestene er tettere knyttet opp til helseforetakene vedrørende samarbeid om gode pasientforløp,
og at tjenestene i tillegg skal være bedre rustet til å støtte opp om de øvrige tjenestene mange
rusmiddelavhengige har behov for.

Det regionale helseforetaket ønsket å oppnå dette ved å inngå parallelle avtaler med private ideelle
organisasjoner, med fire års varighet fra og med 01.01.2011, om leveranse av TSB (med unntak av
LAR og «dobbeltdiagnoser»).

5.1.2 Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige fra ideelle organisasjoner
ble i 2010 gjennomført i hht Forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1 (3) som gir anledning til å
gjennomføre forenklet prosess med ideelle organisasjoner.
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Konkurransen ble gjennomført i 2010, lyst ut 28. juni 2010, med revidert konkurransegrunnlag datert
19.08.2010, og tilbudsfrist 6. september 2010. Avtaletid fire år fra og med 01.01.2011, med total
økonomisk ramme om lag kr 254 millioner per år, opprinnelig lyst ut med en ramme på kr 230
millioner per år.

Anskaffelsen er i konkurransegrunnlaget beskrevet som omfattet av Lov om offentlige anskaffelser
av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, der forskriftens’
del I kommer til anvendelse.  Dette innebærer at konkurransen ikke følger de spesielle
prosedyrekravene som er stilt i forskriftens del II og III. Det presiseres i konkurransegrunnlaget at
loven og forskriftens grunnleggende krav om konkurranse så langt som mulig vil bli lagt til grunn for
anskaffelsen. Det vil si god forretningsskikk, likebehandling og at prosessen skal være forutsigbar,
gjennomsiktig og mulig å etterprøve,

Det er opplyst at de kvalifiserte leverandørene få sitt tilbud evaluert i forhold til tildelingskriteriene, og
prinsippet om «økonomisk mest fordelaktige tilbud».  Prosedyren beskrives videre slik at etter
forhandlinger vil oppdragsgiver velge ut hvilke(n) tilbyder(e) det skal inngås avtale med.

Konkurransen var organisert med tre hovedevalueringsområder; (1) behandlingstjenester innen TSB
(herunder: poliklinikk, stabilisering og utredning, døgnklinikk, ambulante/utadrettede tjenester,
døgnplasser for avrusing, samt dagplasser), (2) Spesialfunksjon etter 12-trinns modellen, og (3)
Behandlingstilbud spesielt rettet mot unge rusmiddelavhengige.

Det enkelte evalueringsområdet gis en detaljert beskrivelse i kravspesifikasjonen.

Konkurransegrunnlaget angir videre at det enkelte tilbud vil bli vurdert utfra disse åtte
evalueringsområder, og da hva som er økonomisk mest fordelaktig utfra tildelingskriteriene kvalitet,
bredde i behandlingstilbudet (med unntak for (2) over), pris og tilgjengelighet.

Disse fire tildelingskriteriene beskrives detaljert i konkurransegrunnlaget, og i tillegg presiserer
oppdragsgiver at hensynet til «god geografisk balanse i tjenestetilbudet», både i det enkelte
helseforetaksområdet samt i helseregionen som helhet, vil kunne føre til at oppdragsgiver fraviker en
rangering basert på de nevnte tildelingskriteriene.   Det er da i utgangspunktet stilt som krav at
tjenestenes leveringssted, med unntak av (2) skal være i fylkene Hordaland og Rogaland, at
behandlingsplasser i døgnklinikk spesielt rettet mot unge rusavhengige skal være i Helse Bergen sitt
opptaksområde, og at plasser for avrusing primært skal anskaffes i opptaksområdet til Helse Bergen
og Helse Stavanger.

Kvalifikasjonskrav: I tillegg til kravet om at leverandør skal være en private ideell\e organisasjon, har
oppdragsgiver stilt som krav at tilbyder er en lovlig etablerte virksomhet, og at tilbyder kan
dokumentere organisasjon, ledelse, gjennomføringsevne og lokaliteter som kan sikre
tjenesteleveranse i hele avtaleperioden, i tillegg til lovbestemte krav til HMS. Det er også presisert at
personalet må beherske norsk språk.  Det kreves videre en «tilfredsstillende økonomisk situasjon»,
og oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjøre en kredittvurdering av tilbyder. Endelig er det et
krav at leverandøren har gode faglige kvalifikasjoner med erfaring fra tilsvarende oppdrag på
spesialisthelsetjenestenivå, disponerer spesifikk fagkompetanse, samt kan dokumentere et
velfungerende kvalitetssikringssystem/-styringssystem.

Tildelingskriterier: De fire tildelingskriteriene kvalitet, bredde i behandlingstilbudet, pris og
tilgjengelighet er beskrevet detaljert i konkurransegrunnlaget. Tildelingskriteriet «bredde i
behandlingstilbudet», der kravene til hva som forventes omfattet av de ulike behandlingstilbudene
også er spesifisert i kravspesifikasjonen (Vedlegg 3), er viet særlig oppmerksomhet med presisering
av hva som vil gi ekstra uttelling i evalueringen.  Tildelingskriteriene er ikke gitt spesifikk vekting.
Dette er det heller ikke krav om i henhold til regelverket. Oppdragsgiver opplyser at «I forholdet
mellom tildelingskriteriene vil det bli lagt mer vekt på kvalitet enn på pris, bredde i behandlingstilbud,
tilgjengelighet og geografisk balanse».
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5.1.3 Behovsanalyse
Det er i styresak til møte 02.12.2009, grundig redegjort for bakgrunn, avgrensning og anbefalt
innretning av konkurransen.

Videre er det dokumentert et grundig forarbeid der en faggruppe med utgangspunkt i flere års
erfaringsmateriale over kapasiteter knyttet til spesialisert behandling av rusmiddelavhengige fra
regionen, har etablert de behovsestimatene som lå til grunn for anskaffelsen.

5.1.4 Åpningsprotokoll og Anskaffelsesprotokoll
Av anskaffelsesprotokollen datert 05.11.2010 fremgår det at 12 leverandører leverte inn tilbud,
fire av disse ble avvist.

5.1.5 Evaluering:
Vi er forelagt et internt notat; «Kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2010. Evaluering
og forslag til valg av leverandør», datert 3. november 2010.

Det fremgår her innledningsvis at fire tilbydere har blitt avvist av ulike årsaker, og at to av disse
har påklaget denne beslutningen. Én av de åtte leverandørene hadde anmodet om at deres tre
klinikker ble evaluert hver for seg, og således var det totalt 10 tilbud som skulle evalueres.

Notatet dokumenterer en grundig evaluering innenfor hvert av hoved-evalueringsområdene, for
«behandlingstjenester innenfor TSB» også for de seks underevalueringsområdene, i forhold til
tildelingskriteriene kvalitet, pris, bredde i behandlingstilbudet og tilgjengelighet, og alle
tilbyderne rangeres i forhold til de nevnte tildelingskriterier innenfor hvert evalueringsområde.
Det beskrives videre hvordan oppdragsgiver av hensyn til den «geografiske balanse» har
avveket rangeringen innenfor fire evalueringsområder under «behandlingstjenester innenfor
TSB», der tilbydere i Rogaland i hvert av disse tilfellene velges foran en i utgangspunktet
høyere rangert tilbyder i Hordaland.

Basert på evalueringen av de 10 tilbudene og etter forhandlinger med de åtte tilbyderne, valgte
oppdragsgiver å inngå avtale med seks av disse; hvorav fem innenfor «Behandlingstjenester
innen TSB», én innenfor «Spesialfunksjon etter 12-trinns modellen», og to innenfor
»Behandlingstilbud spesielt rettet mot unge rusmiddelavhengige».

I brev til tilbyderne, datert 05.11.2010, gjennomgår oppdragsgiver innledningsvis grunnlaget for
evalueringen, og referer at det i tråd med konkurransegrunnlaget har blitt lagt mest vekt på
«kvalitet». Oppdragsgiver opplyser her «Videre har Helse Vest lagt mer vekt på «bedde i
behandlingstilbudet» enn «pris» og «tilgjengelighet». I forholdet mellom «pris» og
«tilgjengelighet» har vi valgt å legge mer vekt på «pris» enn «tilgjengelighet»».
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5.2 Nærmere om data fra spørreundersøkelsen

5.2.1 Behov som lå til grunn for konkurransen
I spørreundersøkelsen ble de ansatte spurt om på hvilket grunnlag det ble fastsatt omfang av og
hvilke tjenester som inngikk i konkurransen om spesialiserte rehabiliteringstjenester.

Figur 9 Svar på spørsmålet «På hvilket grunnlag ble det fastsatt omfanget av, og hvilke tjenester som inngikk i
konkurransen om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2010? (na = 7). Flere svaralternativer var mulig.

De ansatte vurderer historisk informasjon som grunnleggende i forhold til å bestemme omfang og
tjenesteinnhold i denne anskaffelsen.

5.2.2 Ansattes opplevelse av måloppnåelse som følge av konkurransen
Figuren nedenfor viser hva de ansatte har krysset av for på spørsmål om hvilke tre mål de opplevde
som den viktigste grunnen til at konkurransen om tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra ideelle
organisasjoner ble gjennomført. Figuren viser også hvilke mål de ansatte opplevde at faktisk ble
oppnådd i konkurransen.  Tallverdiene angir antall respondenter for det aktuelle svaralternativet.

Figur 10 hvilke mål opplever de ansatte som den viktigste grunnen til at konkurransen om tverrfaglig spesialisert
rusbehandling ble gjennomført (na= 7) og hvilke mål ble faktisk oppnådd gjennom konkurransen (na=7)?
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Av figur 10 ser vi at det å sikre god geografisk tilgjengelighet for innbyggerne i helseregionen og å
øke kvaliteten på helsetjenestene blir fremhevet som særlig viktige mål, og at måloppnåelse i forhold
til geografisk tilgjengelighet får like høy score som selve målvurderingen.

Bredde og mangfold i behandlingstilbudet i regionen får høyere score på måloppnåelse enn selve
målvurderingen, mens bildet er motsatt når det gjeldet bedømmelsen av om kvaliteten på
helsetjenestene er økt.

På spørsmål om hvordan de ansatte vurderer at brukernes tilbud er i dag sammenlignet med før
konkurransen, er det like mange som mener at tilbudet har blitt noe bedre, som dem som mener at
det er som før.  En ansatt mener tilbudet er blitt noe dårligere.

5.2.3 Tilbydernes opplevelse av konkurransegjennomføringen
Tilbyderne ble stilt en rekke spørsmål knyttet til opplevelse av konkurransen. Svaralternativene var
fra 1 (i liten grad) til 5 (i stor grad). Tilbydernes svar fremgår av figuren nedenfor.

Figur 11 Tilbydernes opplevelse av konkurransegjennomføringen

Svarene viser at Tilbyderne i gjennomsnitt har krysset av for verdien 3,9 når det gjelder at det var
enkelt å forstå hvilke kriterier som lå til grunn for kvalifisering til konkurransen og at
konkurransedokumentene var enkle å forstå og forholde seg til.

Lavest gjennomsnittsverdier finner vi for spørsmålene om konkurransen har vært rettferdig og
objektiv (to tilbydere krysset av for verdien 1 og tre for verdien 2). ( Deloitte vil for ordens skyld
presisere at dette er leverandørenes opplevelse. Vår evaluering har ikke avdekket forhold ved
konkurransegjennomføringen som indikerer at konkurransen ikke har vært rettferdig og objektiv.
Deloittes vurdering av konkurransegjennomføringen fremgår av punkt 5.3), og i forhold til tilfredshet
med kommunikasjon med oppdragsgiver gjennom hele prosessen (fire av elleve tilbydere krysset av
for verdien 1) der tilbyderne i snitt gir verdien 2,4.

Når det gjelder de øvrige spørsmålene viser svarene gjennomsnittsverdier mellom 2,8 og 3,6. For
alle spørsmålene i figuren ovenfor var det stor spredning i de svar tilbyderne krysset av for.

Tilbyderne har i undersøkelsen gitt en del tilleggskommentarer til gjennomføringen av konkurransen.
Leverandørenes opplevelser har vært ulike: En leverandør er gjennomgående godt fornøyd med
gjennomføringen av anskaffelsen og opplevde seg godt ivaretatt. Andre leverandører har gitt
kommentarer der de er kritiske i forhold til kommunikasjon om tidsfrister og overholdelse av disse,(
generelt at tilbyder får korte frister, mens Helse Vest RHF ikke overholder sine egne), gjennomføring
av forhandlinger, herunder hvilke tema det kunne forhandles om, (f.eks. at pensjonsspørsmålet ikke
var en del av forhandlingene.) Tilbydere uttrykker at de savnet muligheten for dialog og avklaringer
der det ble behov for dette og at det i signeringsfasen av avtalen ikke var gitt muligheter for
avklaring, presisering og drøfting av uklare punkter/forståelse av enkelte punkter.
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En tilbyder uttrykker at kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier var formulert, men at disse ikke ble
etterlevd i evalueringen. Deloitte presiserer for ordens skyld at et slikt manglende samsvar ikke er
registrert i vår evaluering.

Klager	og	klageprosesssen	

Tre tilbydere leverte klage i forbindelse med konkurransen om tverrfaglig rusbehandling fra ideelle
organisasjoner. To av tilbyderne svarte nei på spørsmål om de mente klageprosessen i hovedsak
var ryddig og profesjonelt håndtert fra Helse Vest RHFs side. Det ble i kommentarfelt pekt på at
misnøyen var knyttet til kvalitet i saksbehandlingen og manglende innsyn i dokumenter.( Angående
innsyn ønsker Helse Vest RHF å presisere at de som spurte fikk innsyn i henhold til regelverket.
Helse Vest har unntatt opplysninger hvor de har lovpålagt taushetsplikt.)

Begrunnelse	for	avgjørelsen	

Fire av fem tilbydere (n=5) som svarte på spørreundersøkelsen gir svar som indikerer at de ikke har
fått en begrunnelse som gjør at de forstår avgjørelsen om at deres virksomhet ikke ble tildelt
kontrakt.

Fire av fem tilbydere (n=5) som svarte på spørreundersøkelsen opplyser at de vil delta i nye
konkurranser fra helseforetaket på samme fagområde

5.2.4 Konkurransens betydning for leverandører og tjenestemottakere
Vi har stilt spørsmål til både tilbydere og ansatte om deres synspunkt knyttet til konkurransers
generelle betydning for bransjen, og spesifikt om konkurransen om tverrfaglig rusbehandling fra
ideelle organisasjoner. De fleste spørsmål er stilt både til ansatte og tilbydere, men noen spørsmål
er kun stilt til en av gruppene.

Konkurransers	generelle	betydning	for	bransjen		

Figuren nedenfor viser de spørsmål vi har stilt både til tilbydere og ansatte i helseforetaksgruppen.
Spørsmålene er knyttet til konkurransers generelle betydning for bransjen.

Figur 12 Konkurransers betydning for bransjen. Tilbydere synspunkt - I	

Ansatte og tilbydere ble bedt om å angi på en skala fra 1-5 i hvilken grad de var helt uenig (1) eller
helt enig (5) i påstander knyttet til følger av konkurranseutsetting. Av de fire spørsmålene i figuren
ovenfor går det fram at ansatte i helseforetaket i gjennomsnitt er mer enige i påstandene knyttet til
konkurransers betydning for bransjen enn tilbyderne, med unntak av påstanden om at
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tjenestekvalitet har økt som følge av konkurranse, der tilbyderne i gjennomsnitt er noe mer enige i
påstanden.

For alle de fire påstandene indikerer imidlertid gjennomsnittsvarene at tilbydere og ansatte verken er
enige eller uenige i påstandene. Mest enig er de ansatte i påstanden om større grad av
spesialisering som følge av konkurranse (gjennomsnittsverdi 3,6). Mens de ansattes faktiske svar
ligger rundt gjennomsnittsverdiene, er det stor spredning i de tretten tilbydernes svar.

Betydningen	av	konkurransen	for	leverandører	og	tjenestemottakere	
I spørreundersøkelsen ble det stilt ulike spørsmål knyttet til ulike forhold ved konkurransen om
tverrfaglig rusbehandling fra ideelle organisasjoner. Figuren nedenfor viser leverandørenes og
ansattes svar på spørsmål der svaralternativene var fra verdien 1 (betydelig svekket) til 5 (betydelig
styrket).

Figur 13 Betydningen av konkurransen – leverandørenes synspunkt l	

	

Som det går frem av figuren indikerer gjennomsnittsvarene at de ansatte mener at konkurranse har
påvirket leverandørenes interne kvalitetssystemer (gjennomsnittsverdi 4) i større grad enn det
leverandørene selv mener.  Flere ansatte har imidlertid valgt å ikke svare på dette spørsmålet.

De ansatte mener også i noe større grad enn leverandørene, at konkurranse i noen grad har
påvirket tjenestekvaliteten (gjennomsnittsverdi 3,6).

Det er også for disse spørsmålene, noe større spredning i leverandørenes svar sammenlignet med
de ansatte.

Figuren nedenfor viser leverandørenes og ansattes svar på spørsmål om ulike forhold ved
konkurransen og deres betydning for utvikling av tjenestetilbudet, der svaralternativene var fra
verdien 1 (i svært liten grad) til 5 (i svært stor grad).

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


31

Figur 14 Betydningen av konkurransen – leverandørenes synspunkt lI

Som figuren viser er de ansatte er gjennomgående mer positive enn leverandørene hva angår
konkurransens betydning.

Kravspesifikasjonens	betydning	

Ansatte og leverandørenes gjennomsnittsvar viser at kravspesifikasjon oppfattes å ha betydning for
utvikling av tjenestetilbudet. I kommentarfelt peker leverandørene på følgende forhold for å utdype
på hvilken måte kravspesifikasjonen har hatt påvirkning på tjenestetilbudet i deres virksomhet:

 Intern kvalitetskontroll og rapporteringssystem for å sikre at produksjonsnivå er i henhold til
inngått avtale

 Er et nyttig styringsverktøy i forhold til tjenestetilbudet.
 Ved utforming av tjenestetilbud, kompetanseprofil på personell og ved at Helse Vest har

estimert lengde på ulike type behandlinger på en annen måte enn tidligere.
 Kravspesifikasjonen inneholder en del nye tjenester som f.eks. ambulant virksomhet. Dette

åpner for en større bredde i det totale tjenestetilbudet ved institusjonen og setter oss i større
grad i stand til å oppfylle noen av intensjonene i Samhandlingsreformen. Større differensiering
av døgntilbudet gjennom skillet mellom døgnklinikk og stabilisering og utredning gir et bedre
tilbud til særlig de pasientene som har behov for et mer spesialisert medisinsk og
medikamentelt tilpasset tilbud - bla. LAR-pasienter. På den annen side har koblingen mellom
avrusningsfuksjon og §6-2a unødig svekket det lokale tilbudet til gravide i Fonna-området.

 Ga mulighet for utvidelse av tilbudet internt og felles behandling for medikamentfrie- og LAR-
pasienter, eks. prosedyreendringer og holdningsarbeid blant pasienter og ansatte. Rammer for
oppholdstid påvirker i noe grad.

De ansatte gir uttrykk for følgende oppfatninger om på hvilken måte kravspesifikasjonen har hatt
påvirkning på utviklingen av tjenestetilbudet:

 Kravspesifikasjonen i seg selv har vært klargjørende for å sikre et nedre behandlingsnivå
(kvalifikasjonskrav for kunne levere spesialisthelsetjenester)

 Kravspesifikasjonen har medført at det er etablert flere nye tilbud til rusmiddelavhengige i
regionen. Egne døgnplasser er avsatt til utredning og stabilisering. Utadrettede
behandlingstjenester blir nå gitt i eller nær hjemmet. Flere institusjoner kan nå gi et dagtilbud
til pasienter med behov for mer oppfølging og behandling enn det som poliklinikkene kan gi. I
Bergen og Stavanger er det også etablert et tilbud med akutt-timer i poliklinikker og
akuttinnlegging i institusjon for pasienter i akutt krise på grunn av rusmisbruk.

 To ansatte påpeker at Kravspesifikasjonen førte til at leverandørene har utviklet nye
akuttilbud, stabiliseringstilbud og dagtilbud noe som påvirker behandlingskjeden positivt. .
Negativ konsekvens var at velfungerende og etablerte tilbud ble nedlagt fordi disse ikke vant
frem i konkurransen. Dette betydde at foretaket på kort varsel måtte gå inn og finne andre
løsninger.
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Tilrettelegging for kompetanseutvikling

Gjennomsnittsvarene viser at mens ansatte mener at det legges til rette for kompetanseutvikling
underveis i kontraktsperioden, mener leverandørene at dette i liten grad er tilfellet. I kommentarfelt
peker leverandørene på følgende forhold for å utdype på hvilken måte kontrakten i liten grad legger
til rette for kompetanseutvikling i kontraktsperioden:

 Har så langt sett lite til dette hvis vi ser bort fra den tertialvise kontraktoppfølgingen fra
oppdragsgiver som vi opplever svært nyttig. Foruten rapportering, representerer disse
møtepunktene en mulighet til å tilrettelegge for kompetanseutvikling.

 Helse Vest gjennomfører ikke fagsamlinger. ( For å unngå misforståelser tar vi inn
faktaopplysning fra Helse Vest RHF om at de har sitt kompetansesenter KOFOR som står
for fagsamlinger. Videre gjennomfører Helsedirektoratet fagsamlinger)

 Meget stramme økonomiske rammer knyttet nesten utelukkende til volumet på den kliniske
produksjonen åpner i svært liten grad for muligheten for fagsamlinger og andre langsiktige
kompetansehevende tiltak som forutsetter at fagpersonellet blir tatt ut av direkte
tjenesteyting. Korte tidshorisonter på kontraktens varighet begrenser også muligheten til å
delta i mer langsiktige forsknings- og kompetanseutviklingsprosjekter. Kontrakten setter klare
krav til betydelig medisinsk kompetanse- bla. legetjenester, uten at det medfølger godkjente
legehjemler som muliggjør meritterende praksis for spesialisering.

Kontraktens prisformat

Av figur 14 fremgår det at leverandørene i gjennomsnitt mener at kontraktens prisformat i liten grad
legger til rette for positiv utvikling av tjenestetilbudet, mens de ansatte i middels grad mener at dette
er tilfellet. I kommentarfelt kommer det frem følgende synspunkt fra leverandørene om på hvilken
måte kontraktens prisformat i liten grad legger til rette for utvikling av tjenestetilbudet.

 Prissystemet gir ikke nok fleksibilitet i forhold til å gjennomføre større fagutviklingsprosjekt i
løpet av kontraktsperioden. Mer ressursbruk på dokumentasjon og telling går ut over andre
funksjoner

 Selv om kontrakten i prinsippet er lagt opp som rammefinansiering, virker den i praksis som
et stramt stykkprisbasert grunnlag for driften. En av konsekvensene er allerede nevnt under
begrensning for utvikling av infrastruktur.(s.d.) - bla. fordi en ikke kan inngå lange
finansieringsavtaler for oppgradering av bygg/nybygg. Trekk i rammen påfølgende driftsår på
grunnlag av forrige års produksjon gir liten grad av forutsigbarhet i ansattes ansettelsesvilkår
og kontinuiteten av tjenestene vis a vis pasienter og samarbeidspartnere. Gjennom dette
bindes hele ressursbruken opp mot direkte tjenesteproduksjon med lite rom for
videreutvikling av tilbud og innovasjonsarbeid i forhold til ny metodikk.  innovasjon av nye
tilbud

Kontraktens varighet

Også når det gjelder kontraktens varighet går det frem av figur 14 at leverandørene i gjennomsnitt
mener at denne i liten grad legger til rette for positiv utvikling av tjenestetilbudet, mens de ansatte i
middels grad mener at dette er tilfellet. I kommentarfelt kommer det frem følgende synspunkt fra
leverandørene om hvorfor/ på hvilken måte kontraktens varighet i liten grad legger til rette for
utvikling av tjenestetilbudet.

 Korte kontrakter med liten forutsigbarhet gjør at dette er vanskelig
 4 år altfor kort tidshorisont. Varigheten bør være lengre. Aller helst løpende avtaler.

Langsiktighet gir bedre stabilitet og kontinuitet i tilbudet, og muliggjør satsing på
kompetanseoppbygging som igjen fremmer kvaliteten.

 Kort tidshorisont fører til uforutsigbarhet ift. Kapitalkostnader og investeringer Beholde og
rekruttere attraktive fagfolk. Kompetanseheving ved lengre videre- og etterutdanninger Fare
for store pensjonskostnader ved opphør. Langsiktig utvikling i tjenestetilbudet både ved den
enkelte virksomhet og i samhandling / relasjonsbygging / samarbeidsavtaler med andre
aktører
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 Kontraktens varighet er grunnleggende for kort. Dette gjelder både i forhold til å kunne
investere i nødvendig infrastruktur som bygninger, utstyr osv. Dernest at en ikke kan framstå
som tilstrekkelig forutsigbar og sikre kontinuitet i forhold til samarbeidspartnere både på
kommunalt nivå og i øvrig spesialisthelsetjeneste

 For kort varighet Lite rom for å videreutvikle og justere tilbudet (eks. lagt inn tilbud på nye
interne tiltak, men lite rom for justering etter oppstart og evaluering av tiltaket)

Kompetansekravs betydning for utvikling av tjenestetilbudet

Når det gjelder leverandørenes oppfatning av i hvilken grad de kompetansekrav som stilles til dem
som leverandør i forbindelse med konkurransen har betydning for utviklingen av tjenestetilbudet i
deres virksomhet, har respondentene angitt alle verdier fra 1 til 5, men gjennomsnittsverdien er 3,2.

I kommentarfelt utdyper leverandørene på hvilken måte de kompetansekrav som har blitt stilt til dem
i forbindelse med konkurransen har hatt betydning for utvikling av tjenestetilbudet i deres
virksomhet.

 Det må vektlegges kompetansekrav ved rekruttering av personell
 Er nødt til å følge de samme kravene for å henge med i utviklingen.
 Har ikke så langt hatt vesentlig betydning.
 Dette handler om prioriteringer. De kompetansekrav som stilles, skal imøtekommes. De

prioriteres, ift. ansettelser og fagutviklingsprofil. Med kort avtalelengde kan kompetansekrav
bli noe uforutsigbare.

 Det er positivt at oppdragsgiver har stilt tydelige og spesifiserte krav til kompetanse på
samtlige virksomhetsområder på institusjonen. Vi opplever dette som en god og betryggende
ramme for kvalitetssikring og nødvendig kompetanseheving. Dette har påvirket rekruttering
til og sammensetning av fagteamene - bla. med styrkning av den medisinskfaglige delen - og
gjennom dette et bredere tilbud som når flere pasienter med sammensatte lidelser og større
komorbiditet i forhold til psykiske lidelser og somatisk sykdom.

Konsekvenser for tilbyderne ved at de ikke fikk tildelt kontrakt

Fem tilbydere peker i kommentarfelt på konsekvenser for deres virksomhet som følge av at de ikke
ble tildelt kontrakt:

 Som landsdekkende leverandør innen TSB er det negativt at pasienter fra en region
utelukkes.

 Konsekvenser for institusjonen og for arbeidsplassene i form av betydelig nedbemanning.
Andre institusjoner ble nedlagt.

 Det har fått noen konsekvenser, men driften er opprettholdt. Det har vært en omlegging av
driften for å følge kravene Helse Vest stilte i konkurransen slik at vi fremdeles kan brukes.

 Organisasjonen har lagt ned 3 avdelinger/institusjoner med oppsigelse av 108 medarbeider.
Det igjen har ført til mye arbeid i å reorganisere gjenstående virksomheter for videre drift.
Gjenstående virksomhet sitter igjen med pensjonsforpliktelser som er opparbeidet gjennom
mange års drift på oppdrag og etter avtale med det offentlige, først avtale med fylket og
siden 2004 avtale med helseforetaket.

Omfang	og	oppbygning	av	konkurransen		 	

Leverandørene ble spurt om de hadde synspunkt knyttet til omfang og oppbygning av konkurransen
og på hvilket omfang/ oppbygning som fungerer best for konkurranser innen dette tjenesteområdet.
Følgende synspunkt kommer frem blant de elleve tilbyderne som svarte på spørsmålet:

 Konkurranse om tjenesteleveranse har positive sider i forhold til kvalitetskrav, men er ikke
gunstig som modell for ideelle virksomheter, usikkerhetsmomentet som ligger i
tidsbegrensede avtaler er stor og kan få konsekvenser over tid

 Vi mener pasienter i Helse Vest-området også skal ha rett til behandlingstilbud utenfor
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regionen.
 Vi tror at konkurranse er en dårlig måte å utvikle tjenestetilbudet innenfor TSB
 Helse sør-øst har startet opp en forenklet anbudsrunde hvor de inngår løpende avtaler noe

som kan være bra for de som får avtaler, men gjerne ikke så bra for de som ikke får avtaler.
Det vil da være vanskeligere for disse å arbeide seg inn igjen fordi alle avtaler er løpende.

 Vi vil foretrekke en stor konkurranse med mange tjenesteområder - og som tidligere nevnt
med lang avtaletid. Gjennomføring av hyppige anskaffelser er svært ressurskrevende - både
for oppdragsgiver og leverandør. Ressursbruken bør konsentreres om å utføre kvalitativt
gode tjenester til beste for pasientene.

 For å ivareta helhetlige og forutsigbare tjenestetilbud, som var godt forankret i andre deler av
spesialisthelsetjenestene og kommunene, er langsiktige avtaler veien å gå.

 Å sikre et bredt differensiert og sammenhengende tjenestetilbud ved en virksomhet kan kun
gjøres gjennom en stor konkurranse der en tilbyr et helhetlig tjenestespekter. Oppstykking av
konkurransen vil bidra til større fragmentering og økt uforutsigbarhet.

5.3 Samlet konklusjon Tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra ideelle
organisasjoner 2010

Konkurransen er gjennomført som forenklet anskaffelsesprosess rettet mot private ideelle
organisasjoner, der de innkomne tilbudene er evaluert i forhold til de oppgitte tildelingskriterier
innenfor hvert av åtte evalueringsområder.

Det er i forberedelsene til anskaffelsen presentert en grundig redegjørelse for bakgrunn,
avgrensning og anbefalt innretning av konkurransen, der avgrensning av tilbyderne til private ideelle
organisasjoner og den aktuelle anskaffelsesprosedyre, ble vedtatt i det regionale helseforetakets
styre.

Det er vår vurdering at det aktuelle tjenestetilbudet, utfra de vurderinger som kommer til uttrykk i den
aktuelle styresaken, egner seg for anskaffelse gjennom den konkurranseform som er valgt, og
begrenset til ideelle organisasjoner.

Det synes ikke like godt begrunnet at tjenestetilbudene, med unntak av Spesialfunksjon etter 12-
trinnsmodellen, skal være lokalisert innenfor Helseregion Vest.  Helse Vest opplyser at dette er en
faglig avveining. Helseforetaket ønsker ut fra sitt «sørge for ansvar» å ha et tilbud til sine pasienter i
sin helseregion. Dersom tilbudet ikke kan dekkes innenfor helseregionens geografiske grenser går
man utenfor regionen.  Deloitte presiserer for ordens skyld at Helse Vest RHF ikke bryter noe
regelverk gjennom en slik avgrensing, men vi påpeker at konkurransen i leverandørmarkedet derved
blir svekket.

Det er dokumentert en grundig og detaljert evaluering, der hensynet til «geografisk balanse» har
medført at oppdragsgiver, innenfor fire av evalueringsområdene, har fraveket den opprinnelige
rangeringen utfra evaluering etter tildelingskriteriene. I alle disse tilfellene har dette omfattet én
leverandør i Hordaland, som på grunn av dette ikke fikk avtale med Helse Vest RHF innenfor noe
tjenesteområde.

Videre er det et observandum at oppdragsgiver i konkurransegrunnlaget rangerer tildelingskriteriet
«kvalitet» foran de øvrige kriteriene, som i teksten fremstår som likestilte, mens det i melding om
tildeling, i brev av 05.11.10, tilkjennegis følgende vekting av de øvrige tildelingskriteriene: «Videre
har Helse Vest lagt mer vekt på «bredde i behandlingstilbudet» enn «pris» og «tilgjengelighet». I
forholdet mellom «pris» og «tilgjengelighet» har vi valgt å legge mer vekt på «pris» enn
tilgjengelighet»».  Dette er en anskaffelse etter Lov om offentlige anskaffelser Del 1 og Helse Vest
RHF bryter ikke regelverket med denne evalueringen.
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Den gjennomførte spørreundersøkelsen knyttet til tilbydernes opplevelse av
konkurransegjennomføringen, viser at halvparten av respondentene svarer at man i mindre/ liten
grad har opplevd konkurransen som rettferdig og objektiv, og mer enn en tredjedel av de samme
beskriver liten grad av tilfredshet i forhold til kommunikasjon med oppdragsgiver gjennom hele
prosessen. I fellesmøte med tilbydere i denne anskaffelsen, ble noen av respondentenes erfaringer
knyttet til disse spørsmålene belyst med enkelteksempler, som også omfattet episoder i
forhandlingsfasen som tilbyderne opplevde som uprofesjonell opptreden fra oppdragsgivers side.

Respondentene er også samstemte i sin vurdering av at prisformat og kontraktslengde ikke
understøtter mulighet til å opprettholde kompetanse og til fornyelse og utvikling. Samtidig pekes det
på at et alternativ med løpende kontrakter ville være å foretrekke for dem som var i kontrakts
posisjon, men for øvrig virke ekskluderende og ikke fornyende.

Vår undersøkelse har avdekket svakheter i Helse Vest RHF sin kommunikasjon med
leverandørmarkedet i forkant av konkurransegjennomføringen.  Konkurransegrunnlaget med
tilhørende spesifikasjon i konkurransen om tverrfaglig spesialisert rusbehandling representerte en
stor endring i forhold til tidligere avtaleprosesser. Denne gang ble det gjennomført en reell
konkurranse i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Videre var det lagt opp til en prisingsmodell
som fordret at alle tilbyders kostnader (herunder pensjonskostnader) var kalkulert inn i tilbudte
priser, samt at eventuelle forbehold til kontrakten måtte presenteres i forbindelse med
tilbudsinnlevering. I tillegg var det til dels store endringer i spesifikasjonsgrunnlaget, slik at flere
aktører måtte gjøre endringer i sine tjenesteleveranser for å vinne frem i konkurransen.

Helse Vest RHF sin dialog med leverandørmarkedet etter at konkurransegrunnlaget var publisert har
foregått i tråd med regelverket.  Vår evaluering har heller ikke avdekket forhold som tyder på at
konkurransen ikke har vært rettferdig og objektiv. Tilbakemeldingene fra tilbyderne i den
gjennomførte spørreundersøkelsen tyder imidlertid på at aktørene i leverandørmarkedet har hatt en
annen forventning til kommunikasjon underveis i prosessen enn det regelverket gir muligheter for.
Deloittes vurdering er at Helse Vest RHF ville vært tjent med å gjennomføre dialogkonferanser med
tilbyderne i forkant av konkurransegjennomføring. En slik dialog med leverandørmarkedet ville
muliggjort forventningsavklaringer med hensyn på tjenesteinnhold, prismodeller og regelverkets
bestemmelser om kommunikasjon i konkurransefasen.

Det er ikke dokumentert at det er foretatt leverandørmarkedsanalyse i forkant av
konkurransegjennomføringen. Etter Deloittes vurdering bør en slik analyse alltid foretas som del av
det forberedende arbeidet.

I perioden forut for denne anskaffelsen hadde Helse Vest RHF avtale med åtte leverandører med til
sammen 13 enheter, hvorav tre lokalisert utenfor Helseregion Vest. Resultatet av konkurransen er at
tjenestene leveres av færre leverandører, der to er lokalisert i Hordaland, tre i Rogaland, og én
utenfor Helseregion Vest. Det totale volumet døgnplasser representerer også en liten reduksjon,
med en tydelig intern omfordeling; Helse Bergen (-15%), Helse Stavanger (-4%), og Helse Fonna
(+100%). Antall dagplasser er økt i begge fylker, og det polikliniske tilbudet er økt betydelig.

Tilbudet innenfor regionen er således blitt noe endret både hva angår tjenesteinnhold og geografisk
fordeling, med konsekvenser for de lokale tjenesteleverandører som ikke nådde opp i konkurransen.
Vår vurdering er at det er viktigere at anskaffelsen, med den aktuelle innretning og
konkurransegjennomføring, har tydeliggjort tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelavhengige som en del av spesialisthelsetjenesten, og at den har ført til økte krav til
faglighet, kvalitet og differensiering i tjenestetilbudet.

I et brukerperspektiv må gjennomføringen av anskaffelsen vurderes til totalt sett til å ha bidratt til et
styrket tilbud hva gjelder tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Totalt sett er vår
vurdering at anskaffelsen er gjennomført på en god måte i tråd med gjeldende regelverk.
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6. Generelle erfaringer knyttet til
konkurransegjennomføring

6.1 Arbeidsprosesser, verktøy og roller i arbeidet med anskaffelser
Ti ansatte har svart på spørsmål om i hvilken grad de ansatte opplever at det er klart definert
hvordan arbeidsprosessen for anskaffelser av spesialisthelsetjenester skal foregå. Svaralternativene
var fra 1 (ikke i det hele tatt) til 5 (i svært stor grad). Tre ansatte har svart at dette er noe uklart ved å
krysse av for verdien 2, fire ansatte mener dette i stor grad er klart ved å krysse av for verdien 4,
mens tre ansatte har svart verken eller ved å krysse av for verdien 3

Ti ansatte og også svart på spørsmål om i hvilken grad opplever de at det er gode verktøy og maler
tilgjengelig til støtte for anskaffelser av spesialisthelsetjenester. Også her var svaralternativene fra 1
(ikke i det hele tatt) til 5 (i svært stor grad). Tre ansatte har her svart at de ikke er tilfreds med
verktøyene og malene ved at de har krysset av for verdiene 1 (to personer) eller 2 (en person). Tre
personer har imidlertid krysset av for verdien 4 og fire ansatte for verdien 3.

På spørsmål om i hvilken grad opplever du din rolle i anskaffelsesprosessen(e) har vært klart
definert (Svar fra 1 (ikke i det hele tatt) til 5 (i svært stor grad)), har også ti ansatte svart. Fem
personer opplever sin rolle som i stor grad (verdien 4) som klart definert. Fire personer har krysset
av for verdien 3 og en person for verdien 2.

6.2 Opplevelse av konkurransers betydning for antallet aktører
Ansatte og leverandører ble spurt om hvilke følger gjennomføring av konkurranser får for markedet.
Åtte ansatte mente at konkurransegjennomføring har som resultat at det blir færre og større aktører.
20 leverandører (74%) var enige i dette.

En ansatt og tre leverandører (11%) mente at konkurransegjennomføring har ingen effekt på antall
aktører i markedet. De siste fire leverandørene (15%) har krysset av for  svaralternativet annet (to
leverandører) og konkurransegjennomføring har som resultat at det blir flere og mer spesialiserte
aktører (to leverandører)

6.3 Konkurransers betydning for utvikling av bransjen
Figuren nedenfor viser leverandørers og ansattes opplevelse av hvordan konkurransegjennomføring
totalt sett har påvirket aktørene. Svaralternativene var fra 1-5 der 1= helt uenig og 5= helt enig.
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Som det fremgår av figuren indikerer de ansattes gjennomsnittsvar noe uenighet knyttet til
påstandene om at konkurranse bidrar til godt faglig samarbeid mellom aktørene og at effektiviteten
hos aktørene har økt som følge av konkurranse. For førstnevnte påstand viser også leverandørene
noe uenighet.

For de øvrige to påstandene indikerer gjennomsnittsvarene (verdier fra 3,3 til 3,5) at både
leverandører eller ansatte verken er enige eller uenige i påstandene.

Figuren illustrerer at leverandørene i noe sterkere grad enn ansatte opplever at kravspesifikasjonen
har betydning for utviklingen av tjenestetilbudet. Samtidig har leverandørene en klar oppfatning av at
kontraktens varighet ikke legger til rette for utvikling av tjenestetilbudet. Leverandørene er i snitt
uenig i at kontraktens varighet legger til rette for utvikling av tjenestetilbudet (gjennomsnittssvaret er
1,8).

Leverandørene er i snitt litt uenig i påstanden om at det er lagt til rette for kompetanseutvikling i
kontraktsperioden (2,5). På dette punktet er de ansatte i snitt noe enige (3,9).

Når det gjelder påstanden om at prisformatet som benyttes i kontraktene legger til rette for utvikling
av tjenestetilbudet er leverandørene noe uenige (verdien 2,3), men ansatte i snitt verken er enige
eller uenige.

Deloittes vurdering

Arbeidsprosesser, verktøy og roller i arbeidet med anskaffelser:

Arbeidet med anskaffelser av spesialisthelsetjenester gjennomføres i et samarbeid mellom
eieravdelingen og fagavdelingen. Helse Vests innkjøpsorganisasjon er ikke involvert i anskaffelsene.

Vår gjennomgang tyder på god forståelse for anskaffelsesregelverket. Men roller og ansvarsdeling
er ikke klart nok beskrevet. Svarene fra ansatte indikerer det samme. Flere etterlyser også verktøy
og maler.  Vi savner en skriftlig beskrivelse av innkjøpsprosessen for kjøp av
spesialisthelsetjenester, inklusive en standardisert prosjektplan med angivelse av frister for oppstart
og de ulike milepæler i prosjektet.
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Tilbakemeldingene fra både leverandører og ansatte indikerer at innkjøpsprosessen starter for sent
og at dette får konsekvenser både for kvaliteten i innkjøpsarbeidet og for leverandørenes
mobilisering og implementering av nye avtaler. Til syvende og sist går dette utover pasientenes
tilbud.

Styrenotatene som er fremlagt er grundige og holder høy standard. Vi savner likevel
innkjøpsstrategiske dokumenter med beskrivelse av mål og virkemidler for konkurransen, samt en
dokumentert risikoanalyse. Vi savner også en dokumentert leverandørmarkedsanalyse som en del
av beslutningsunderlaget før det fattes beslutninger om konkurranseform og konkurranseomfang.

Vi har ikke fått fremlagt evalueringsrapporter fra noen av konkurransegjennomføringene.  Slike
evalueringsrapporter vil være verdifulle hjelpemidler for senere konkurranser og som innspill til
standardisering av arbeidsprosesser.

Oppfølgingsansvaret for kontraktene ligger hos eieravdelingen, mens det faglige
oppfølgingsansvaret ligger hos fagavdelingen. Organisering av dette arbeidet; ansvar, rolledeling,
frekvens, fokusområder med mer bør etableres senest i forbindelse med kontraktsoppstart.
Herunder kriterier og prosess for å benytte eller ikke benytte avtalenes opsjonsmuligheter. Vi har
notert oss at kontraktene på en god måte regulerer retten til oppfølging og leverandørenes plikt til
rapportering, men vi har ikke fått fremlagt en operativ plan for hvordan dette arbeidet skal
gjennomføres. Kontraktsoppfølging ligger for øvrig utenfor denne rapportens omfang.

Totalt sett gjøres det godt arbeid, men aktivitetene er i for liten grad beskrevet i prosessbeskrivelser,
rutiner, maler og sjekklister.

Konkurransers betydning for utvikling av bransjen

Det regionale helseforetakets konkurransegjennomføring har stor betydning for utvikling av de
tjenesteområdene som omfattes av konkurransegjennomføringen. Leverandørene tilpasser sin
tjenesteproduksjon etter den kravspesifikasjonen som Helse Vest RHF legger til grunn i
konkurransen. Innenfor spesialiserte rehabiliteringstjenester og tverrfaglig rusbehandling foregår det
nå store omstillingsprosesser og utvikling av fagområdene initiert av det regionale helseforetaket.

Disse omstillingsprosessene er ikke problemfrie, men totalt sett indikerer svarene i
spørreundersøkelsen at aktørenes kompetanse og seriøsitet har økt som resultat av
konkurransegjennomføringen.
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7. Anbefalte tiltak

7.1 Bedre anskaffelsesprosesser
Utarbeidelse av innkjøpsstrategi for anskaffelsen

o Det er ikke utarbeidet skriftlige anskaffelsesstrategier med dokumentert risikoanalyse og
leverandørmarkedsanalyse for de aktuelle anskaffelsene.  Vi finner noen av disse
elementene i ulike dokumenter, men vi savner et samlet anskaffelsesstrategidokument.  Et
slikt strategidokument er en naturlig del av en styresak.

o Vi anbefaler at det etableres en standard mal for anskaffelsesstrategi som skal benyttes ved
alle anskaffelser av spesialiserte helsetjenester.  Som en del av et slikt strategidokument
anbefales målsettinger med anskaffelsen tydeliggjort og anbefalinger om kontraktslengde,
konkurranseform og eventuelle begrensninger mhp geografi eller andre begrensinger om
hvem som skal få delta i konkurransen, beskrives i strategidokumentet.  Dette sikrer en
sporbar prosess og legger til rette for at alle relevante forhold blir vurdert før
konkurransegjennomføringen starter.

o Anskaffelsesstrategien skal synliggjøre helseforetakets interne strategi og er ikke ment som
et offentlig dokument som skal erstatte anskaffelsesprotokoll.  Praksisen med
anskaffelsesprotokoll opprettholdes som i dag.

Interne rutiner og prosedyrer for kjøp av spesialiserte helsetjenester

o Ikke identifisert og fremlagt skriftlige rutiner/prosedyrer for kjøp av spesialiserte
helsetjenester.  Prosessbeskrivelser anbefales etablert og implementert i styringssystemet.

o Kompetansen om konkurransegjennomføring i henhold til Lov om offentlige anskaffelser
ligger i eieravdelingen og er primært knyttet til et enkelt individ med juridisk bakgrunn.
Kompetansen er god, men organiseringen er svært sårbar.

o Av hensyn til den totale kvalitetssikringen i RHFet anbefales en gjennomgang for å sikre at
rutiner og prosessbeskrivelser ved kjøp av spesialiserte helsetjenester blir i samsvar med de
overordnede føringene for andre tjenesteanskaffelser til Helse Vest RHF. Vi vil generelt
anbefale tettere dialog med anskaffelsesmiljøet enn det som synes å være praksis i dag.

Organisering, planlegging og gjennomføring, inkludert brukerinvolvering

o Anskaffelsene gjennomføres i et samarbeid mellom Fagavdeling og Eieravdeling, og ulike
fagressurser involveres etter behov.  Arbeidsdeling og forventninger til deltakerne bør
tydeliggjøres.  Forventningsavklaring med involverte fagpersoner i forhold til tidsbruk og
leveranser kan være et nyttig hjelpemiddel.

o Konkurransegjennomføringene har vært svært ressurskrevende og gått over lang tid.  Det
anbefales å styrke planleggingen gjennom opprettelsen av formelle anskaffelsesgrupper –
kategoriteam – for de ulike innkjøpsområdene.  Kategoriteam sammen med prosess og
rutinebeskrivelser som sikrer at det blir tid til å «gjøre det rett første gang» legger til rette for
raskere og bedre prosesser.  Kategoriteam er etablert i andre deler av Helse Vest RHF sin
anskaffelsesportefølje.  Erfaringene bør kunne overføres også til kjøp av
spesialisthelsetjenester.

o Anskaffelsesprosedyre har variert fra konkurranse til konkurranse.  Valg av
anskaffelsesprosedyre og begrunnelsen for dette valget inngår som en del av
anskaffelsesstrategidokumentet som anbefales etablert.
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Dialogen med leverandørmarkedet

o Tilbakemeldingene fra aktørene i leverandørmarkedet viser at det er ønske om bedre dialog i
prosessen.  Vår vurdering er at forventningsavklaring tidlig i anskaffelsesprosessen kunne
forebygget en del problemer.  Det bør vurderes å legge opp til felles leverandørmøte før
konkurransegrunnlaget sendes ut.  Dette må være åpen invitasjon til et møte der
helseforetaket kan informere om den planlagte anskaffelsesprosessen og leverandørene kan
gi sine innspill.  Kravet til likebehandling må ivaretas.

Utarbeidelse av erfaringsnotat

o Det er ikke utarbeidet evalueringsnotater for fremtidig læring for noen av de aktuelle
anskaffelsesprosessene.  Erfaringsoppsamling er en nødvendig forutsetning for
kvalitetsheving ved senere prosjektgjennomføring.  Vi anbefaler at det etablerers rutine for
systematisk erfaringsoppsamling, og at dette dokumentet brukes som grunnlag for
planlegging av nye anskaffelsesprosesser.

o Spørreundersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med denne rapporten gir en
statusrapport på hvordan de ulike konkurransene har blitt oppfattet at de involverte.  Det bør
vurderes rutinemessig å sende ut tilsvarende undersøkelser etter senere
konkurransegjennomføringer.  På denne måten gis helseforetaket viktige tilbakemeldinger til
bruk i evalueringsarbeidet, samtidig som dialogen med leverandørmarkedet opprettholdes.
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