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Oppsummering 
 
Denne styresaken legges likelydende fram for styrene i alle landets regionale helseforetak og er derfor 
skrevet på bokmål. 
 
Saken er en direkte oppfølging av styresak O 069/2012 «Felles regional utredning for å fremme 
innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser».  
 
Gjennom et samarbeidsprosjekt hvor alle fire helseregioner har deltatt, er det nå blitt publisert en ny 
veileder for førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten, slik ovennevnte styresak anbefalte. 
Veilederen er utviklet for å legge enda bedre til rette for innovasjon innen offentlige anskaffelser i 
helseforetakene i Norge.  
 
Den nasjonale arbeidsgruppen for innovative anskaffelser i spesialisthelsetjenesten ble opprettet etter et 
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og har, i tillegg til de fire helseregionene, hatt deltagere 
fra HINAS, Sykehuspartner, Direktoratet for ikt og forvaltning (DIFI), Forskningsrådet og Innovasjon 
Norge.  
 
Gruppen er blitt ledet av innovasjonssjef Bjørn Grønli i Helse Sør-Øst RHF.  I oppdragsdokumentet til 
helseregionene fra Helse og omsorgsdepartementet i 2011 og 2012 står det følgende: “Helse Sør-
Øst/Helse Nord/Helse Midt-Norge/Helse Vest RHF skal i samarbeid med øvrige helseforetak iverksette 
tiltak for å ivareta innovasjonspotensialet knyttet til offentlige innkjøp, - blant annet gjennom 
førkommersielle avtaler”.  
 
Prosjektdirektør Johnny Heggestad og logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland har vært Helse Vest 
sine representanter i arbeidsgruppen. 
 
Fakta 
 
En rekke sentrale offentlige dokumenter peker på store utfordringer innen helse- og omsorgsektoren og 
at det er behov for innovasjon for å bidra til gode og fremtidsrettede løsninger. I stortingsmelding nr. 7/ 
2008-2009 ”Et nyskapende og bærekraftig Norge”, understrekes det at ”i en så stor sektor vil innovasjon 
kunne medføre betydelige tjenesteforbedringer og store innsparinger”. Meldingen gir klart uttrykk for at 
offentlige sektor bør gå foran som krevende kunde.  
 
En førkommersiell anskaffelse er en metode/prosess for anskaffelse av forsknings- og utviklingstjenester 
(FoU), som etter gjeldende regelverk er unntatt prosedyrekravene i Forskrift om offentlige anskaffelser. 
Når en offentlig oppdragsgiver identifiserer et behov det ikke finnes en dekkende løsning på i markedet 
kan metoden førkommersiell anskaffelse være en av flere innfallsporter for å fremskaffe en løsning. Det 
gjennomføres betydelig forsknings- og utviklingsarbeid i norske helseforetak, men dette har i begrenset 
grad blitt gjennomført i forbindelse med anskaffelsesprosesser og i samarbeid med innkjøpsavdelingene i 
helseforetakene.  
 
Veilederen er utviklet for å legge til rette for at det innkjøpsfaglige miljøet og det helsefaglige miljøet kan 
jobbe sammen for å bruke de muligheter som finnes i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
(LOA/FOA) til å bidra til innovasjon i anskaffelsesprosessene og til å være pådrivere for å skape nye 
løsninger, produkter og tjenester som kan dekke nåværende og fremtidige behov.  
 
Veilederen vil også bli brukt av Difi som referansedokument i kurs og seminarer for offentlige innkjøpere. 
Den nasjonale arbeidsgruppen vil fortsette å samarbeide i 2014 for erfaringsdeling på tvers av regioner 
på førkommersielle anskaffelser. 
 
 
 


