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Bakgrunn 

Føretaksgruppa Helse Vest kjøper inn varer og tenester for ca 5 mrd kroner kvart år.  Helse Vest er ein 
stor samfunnsaktør, og dette er midlar som må nyttast på beste måte.  Som stor samfunnsaktør er det 
også viktig at Helse Vest, gjennom innkjøpsarbeidet, tek ansvar knytt til etisk handel, til miljø og til 
arbeidet mot sosial dumping.  rbeidet vårt med å fremja helse og livskvalitet for eigen befolkning, må 
ikkje skje utan tanke på helse og livskvalitet til andre. 

Lov og forskrift om offentlige anskaffingar gjeld for Helse Vest si innkjøpsverksemd.  

Pasientbehandling er ei kjerneoppgåve for helseføretaka, og svært mange av dei varene som blir kjøpt 
inn, kjem i direkte pasientkontakt.  Helse Vest har difor lagt stor vekt på å ha gode prosesser med brei 
deltaking frå dei ulike fagprofesjonane for å sikre at rett produkt til rett kvalitet blir kjøpt inn.  Dette 
skjer ved at det for alle innkjøpsprosessar vert skipa faggrupper som skal spesifisera dei produkt ein har 
behov for. Dei same fagfolka evaluerer dei produkta som blir tilbudt frå dei ulike leverandørane i 
anbodskonkurransen. Til sjuande og sist handlar kvalitetssikring av innkjøpsprosessane altså om 
pasienttryggleik – at pasienten kan være trygg på at produkta som blir nytta i behandlinga er trygge og 
velprøvde, og at det kliniske personellet veit å nytta produktet på rette måten. 

Gode innkjøp handlar difor om meir enn berre pris. Produkta som blir kjøpt inn må ha ein adekvat 
kvalitet og eigenskapar som gjer dei tenelege i pasientbehandlinga.  

Aktuelt 

Innkjøpa i vår region skjer på tre nivå – lokalt, regional og nasjonalt.  Mange varer og tenester blir 
framleis kjøpt inn lokalt ved det einskilde helseføretak. Særleg gjeld dette varer og tenester til bygg og 
eigedom, og til større medisinsk teknisk utstyr. Etter reforma i 2002 starta eit stort arbeid med å 
samordna innkjøpa i regionen. Samkjøp gir større volum og betra prisar i marknaden.   

Totalt har Helse Vest sidan 2003 spart i overkant av 300 millionar kroner på det regionale 
innkjøpssamarbeidet. For dei tre siste åra fordeler tala seg slik : 

År 
 

Potensiell årleg gevinst 

2011 25 mill 
2012 34 mill 
2013 (første halvår) 11 mill 

 

Dette er gevinstar som kjem direkte av lågare prisar, og kor ein kan samanlikna tidlegare prisar med nye 
prisar.  

I tillegg til desse gevinstane kjem gevinstar ved det nasjonale innkjøpssamarbeidet som er etablert 
gjennom Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS).  Ein fersk rapport frå HINAS syner at det 
nasjonale innkjøpssamarbeidet har gitt gevinstar på ca 1,6 milliardar kroner de 10 siste åra (2003-2013).   
Helse Vest sin andel av desse er ca 20%, altså nærare 320 millionar kroner for same tidsperiode (10 år).  
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                Tabell: Gevinstar  HINAS 2003-2013 

Samla sett kan ein derfor sette opp dette reknestykket over gevinstar knytt til innkjøp for Helse Vest,  
dei 10 siste åra : 

 Type gevinst Beløp 
Gevinstar ved regional samordning av innkjøp 310 mill. kroner 
Gevinstar ved nasjonal samordning av innkjøp 320 mill. kroner 
Samla gevinstar ved samordning av innkjøp 630 mill. kroner 

 

Det er viktig å merke seg at gevinstar ved innkjøp av legemiddel ikkje er medrekna i tabellen over.  
Legemiddel blir også kjøpt inn nasjonalt, men ikkje gjennom HINAS. Her er det 
«legemiddelsamarbeidet» LIS, som står for avtaleetablering. LIS har eigne rapporteringar knytt til 
gevinstar, men også dette innkjøpssamarbeidet kan vise til gode resultat med stadig betre prisar.  

Kategoriarbeid 
 
Som eit ledd i forbetringsarbeidet knytt til innkjøp, etablerte Helse Vest for nokre år tilbake begrepet 
kategoribaserte innkjøp. Dette er ein måte å arbeide med innkjøp på som blir rekna som «beste praksis» 
for store organisasjonar, både offentlige og private. Tanken er at alt som blir kjøpt av varer og tenester 
blir gruppert inn i ulike kategoriar. På den måten får ein betre oversikt og struktur på det som skal 
kjøpast inn.  
 
Det er nå semje mellom dei regionale helseføretaka om at alle regionane skal nytte kategoribasert 
innkjøp etter modellen som er utvikla i Helse Vest.  
 

Innovasjon og offentlege anskaffingar 

I Oppdragsdokument 2011 og 2012 har dei regionale helseforetakene fått i oppdrag å vurdere korleis 
offentlige anskaffelser kan leggje til rette for innovasjon og før – kommersielle anskaffingar. Helse Vest 
deltek i ei nasjonal arbeidsgruppe knytt til dette. Gruppa skal utarbeide strategi for videre arbeid med 
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offentlige anskaffingar som et middel for å fremmje innovasjon og før – kommersielle anskaffingar, lage 
veiledning for dette og komme med forslag til pilotprosjekter. Gjennom det regionale kategoriarbeidet 
ser ein også på korleis ein kan invitera leverandørane inn for strukturerte dialoger og prosessar for 
innovasjon og innovative løsningar til beste for pasientane.  
 
Truverd og omdømme 
 
I eit samfunnsansvarsperspektiv vil truverdet til en stor offentleg innkjøpar som Helse Vest 
være avhengig av eit opent, transperent og ryddig samarbeid med leverandørane. Av den grunn har 
Helse Vest eit nært samarbeid med dei ulike bransjeorganisasjonane som representerar leverandørane.  
Det er også, i kompaniskap med dei andre regionane inngått samarbeidsavtalar med «Leverandører til 
helse-Norge» (LFH) og Legemiddelindustrien. Helse Vest sitt arbeidet mot bransjeforeningane har særleg 
vore knytta til bruk av elektroniske forretningsprosessar (e-handel) for å sikra mest muleg effektive 
handelsprosessar mellom kjøpar (Helse Vest) og leverandørane (elektroniske bestillingar og elektronisk 
faktura).  
 


	Forslag til vedtak:

