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Oppsummering og anbefaling
Spesialisthelsetjenesten kjøper årlig varer og tjenester for ca. 40 milliarder kroner.
Innkjøpskostnadene utgjør en tredjedel av den totale kostnadsbasen til spesialisthelsetjenesten.
Spesialisthelsetjenesten har over flere år arbeidet målrettet for å samordne og standardisere
innkjøpsarbeidet. Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) ble opprettet alt før staten overtok
ansvaret for spesialisthelsetjenesten, mens Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) ble
besluttet opprettet i samband med opprettelsen av de regionale helseforetakene. De fire regionale
helseforetakene har hatt fokus på å samordne innkjøp og hente ut økonomiske og kvalitative
effekter, men ser at det fortsatt er et potensiale for ytterligere gevinstrealisering.
I foretaksmøte 7. januar 2014 ba Helse- og omsorgsdepartementet de fire regionale helseforetakene
å foreslå hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etableres, for å sikre økt
samordning mellom regionene og hente ut ytterligere økte gevinster på innkjøpsområdet.
I rapporten presenteres tre ulike modeller for organisering av den nasjonale innkjøpsfunksjonen.
Anbefalt fremtidig målbilde beskrives under modell A, «Én Nasjonal innkjøpsfunksjon».
Det skisserte målbilde svarer ut den bestillingen som Helse- og omsorgsdepartementet gav de
regionale helseforetakene i Foretaksmøte den 7. januar. Ingen nordiske eller andre europeiske land
har så langt konsolidert innkjøp til sykehussektoren slik det beskrives i målbildet. I en europeisk
kontekst er derfor målbildet ambisiøst. Å nå målbildet er avhengig av det pågående arbeidet i
prosjektet «Nasjonal samhandling og standardisering» innenfor innkjøpsfunksjonen. Prosjektet har
definert tre hovedområder:
 Kategoristyring
 Felles retningslinjer og rutiner
 Teknologi-støtte
Prosjektet skal etter planen sluttføres innen 30. juni 2015.
Styringsgruppens oppsummering og anbefaling
Som en del av prosessen er berørte enheter gitt anledning til å komme med innspill til forslagene
til fremtidig organisering av innkjøpsfunksjonen. Et foreløpig utkast til rapport har vært sendt ut til
de regionale helseforetakene (med videre distribusjon til helseforetakene), HINAS, LIS, nasjonalt
felleseide virksomheter og konserntillitsvalgte.
Oppsummeringen nedenfor gjenspeiler styringsgruppens anbefalinger etter gjennomgang av
mottatte innspill.


Anbefalt fremtidig målbilde innebærer at det opprettes «En nasjonal innkjøpsfunksjon».
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I prosessen frem mot å realisere målbildet må helseforetakene få trygghet for at
innkjøpsfunksjonen blir godt ivaretatt. Tett samhandling med helseforetakenes ulike
fagmiljøer er en viktig forutsetning for å lykkes i prosessen.



Prosjektet «Nasjonal samhandling og standardisering» er sentralt og en grunnleggende
forutsetning for å definere fremtidig kategoristyring, felles retningslinjer og rutiner samt
teknologi-støtte. Som en del av utformingen av kategoristyringen drøftes blant annet følgene
områder;
 Utforming av modeller for god samhandling/involvering mellom den nasjonale funksjonen
og helseforetakene
 Håndtering av «bestiller-funksjonen»
 Vurdere behov for, samt gjennomføre ytterligere analyser relatert til gevinstpotensialet ved
konsolidering av fremtidig foreslåtte kategorier



De fire helseregionene er i dag ulikt organisert og samordnet innen innkjøpsfunksjonen. I
arbeidet fram mot å realisere målbildet må innkjøpsressursene regionalt konsolideres. Som en
del av arbeidet må regionene tilstrebe å innrette innkjøpsarbeidet mer likeartet. En regional
konsolideringsfase ses som et nødvendig første skritt for å nå målbildet, og avgjørende for å
håndtere risiko. For å sikre en mest mulig harmonisert konsolidering på tvers av regionene
anbefales et tverr-regionalt prosjekt under ledelse av en av regionene etablert.



Fire-årig handlingsplan for HINAS er vedtatt. Planen medfører at en større del av de samlede
innkjøpene gjennomføres i nasjonal regi. Regionenes positive bidrag er en viktig premiss for
at planen kan gjennomføres også i tiden frem mot realisering av målbildet.



LIS har i dag ansvar for store deler av kategoriansvaret for legemidler. LIS ønsker at ansvaret
utvides til å favne alle områder under kategorien «Legemidler og apotekvarer.» Organisatorisk
plassering av LIS er tidligere behandlet i AD-møte. Endelig organisering av LIS foreslås
sluttbehandlet i AD-møte. LIS-styret poengterer behovet for snarlig avklaring og har
argumentert for at LIS midlertidig organisatorisk plasseres sykehusnært under et regionalt
helseforetak.



Frem mot det fremtidige målbildet vil tydelige delmål som tidsfastsettes i en milepælsplan bli
etablert. Fremdriften i milepælsplanen forutsettes evaluert og risikostyrt på definerte
tidspunkter. Eksempel på definerte milepæler kan være måloppnåelser i leveranser fra
prosjektet «Nasjonal samhandling og standardisering». Etter at definerte målsetninger er
innfridd settes konkret tidsfastsettelse for å realisere målbilde om «En nasjonal
innkjøpsfunksjon».



I tillegg til rene kvantitative gevinsteffekter bør kvalitative effekter innenfor områder som etisk
handel, miljø, innovasjon og etiske retningslinjer for leverandørkontakt vektlegges i prosessen.



Én Nasjonal innkjøpsfunksjon kan opprettes som et helseforetak (HF). Alternativt kan
funksjonen organiseres som et AS eller som en forpliktende nettverksorganisasjon. Endelig
organisasjonsform avklares i den videre prosess mot realisering av endelig målbilde.
Fagforbundet/LO fremholder at de på generelt grunnlag foretrekker en nettverksløsning for
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nasjonalt samarbeid der man samarbeider over regionsgrenser. Det poengteres imidlertid at en
nettverksløsning kan være et steg mot større grad av nasjonal konsolidering og da som eget
HF.


Berørte ansatte må involveres på en aktiv og god måte i det videre arbeidet frem mot å
realisere målbildet.



En nasjonal innkjøpsfunksjonen baseres på en desentralisert struktur med utgangspunkt i
dagens fysiske lokalisering av innkjøpsressursene. I rapporten er ikke logistikkområdet
behandlet.
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1 Innledning
1.1

Mandat og avgrensning

Helse- og omsorgsdepartementet ba i foretaksmøtet 7. januar 2014 de regionale helseforetakene
om å:
«…arbeide videre med å samordne og standardisere arbeidet med innkjøp/logistikk for å sikre en effektiv
nasjonal løsning på dette området. Det skal legges vekt på å etablere nasjonale løsninger for
kategoristyring, retningslinjer, rutiner og støttesystemer» og «innen 1. september 2014 (senere endret til
1. november) komme med forslag til hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etableres. I
forslaget skal det fremgå hvordan dagens enheter og ressurser på innkjøpsområdet, herunder HINAS og
LIS-samarbeidet, skal inngå i en felles nasjonal struktur. Det må fremlegges en tidsplan for arbeidet, og
synliggjøres hvordan man kan oppnå en optimal og hensiktsmessig struktur og gevinstrealisering på dette
området. Helse Sør-Øst RHF skal lede arbeidet.»

De regionale helseforetaksdirektørene vedtok i AD-møte 17. mars 2014 opprettelsen av et
prosjekt med mandat for å utrede hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon kan etableres.
Mandatet ble presisert i AD-møte 16. juni 2014, og lyder:


Drøfte og vurdere ulike løsningsforslag for hvordan en utvidet nasjonal
innkjøpsorganisasjon kan etableres



Særlig vurdere hvordan HINAS kan «bygges om» for å kunne ivareta en funksjon som
utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon hvor alle dagens enheter og ressurser på
innkjøpsområdet inngår, herunder
o vurdere om det er hensiktsmessig og nødvendig med endring av selskapsstruktur
fra aksjeselskap til helseforetak for HINAS
o vurdere en avdelingsstruktur for HINAS i en rolle som utvidet nasjonal
innkjøpsorganisasjon



Etablere en tidsplan og overordnet plan for implementering av anbefalt løsning



Levere en overordnet plan for gevinstrealisering for den anbefalte løsning

Prosjektmandatet i sin helhet finnes i vedlegg (kapittel 8.11).

1.2

Sammenheng med prosjektet «Nasjonal samhandling og standardisering»

Prosjektmandatet avgrenser herværende prosjekt til å vurdere organisatoriske løsninger og
strukturer for å oppnå en optimal og hensiktsmessig struktur for en nasjonal innkjøpsfunksjon.
Parallelt med dette prosjektet gjennomføres prosjekt «Nasjonal samhandling og standardisering,
fase 3» hvor tre hovedområder for samarbeid er identifisert. Disse tre områdene er:


Kategoristyring



Retningslinjer og rutiner



Teknologi-støtte

Prosjekt vil svare ut første del av oppdrag gitt fra HOD i foretaksmøte 7. januar 2014, og er en
forutsetning for å hente synergier av standardisering på innkjøpsområdet. For nærmere
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informasjon om «Nasjonal samhandling og standardisering, fase 3» vises til vedlagte
prosjektdirektiv (vedlegg kapittel 8.11). Dette arbeidet skal være sluttført innen 2. halvår 2015.

1.3

Samhandling med de kliniske fagmiljøene

Utvikling av en ledende innkjøpsfunksjon forutsetter god samhandling med funksjonelle
brukermiljøer. Gjensidig erfaring av at denne samhandlingen fungerer er avgjørende for å levere
resultater innenfor innkjøpsområdet over tid. En videre konsolidering og standardisering på
brukersiden knyttet til metodevurdering, harmonisering av spesifikasjoner og modell for
brukermedvirkning vil forenkle realiseringen av målbildet om en nasjonal innkjøpsfunksjon. En
nasjonal innkjøpsfunksjon kan forsterke en slik konsolidering gjennom kategoristrategier med dette
som fokus.
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2 Dagens situasjon
2.1

Allerede oppnådde resultater gjennom samordning av innkjøp

En plan for å videreutvikle innkjøpsfunksjonen i spesialisthelsetjenesten bør bygge på erfaringer
fra Norge og andre land vi naturlig sammenligner oss med. Det er gjennom mer enn 10 års arbeid
på nasjonalt nivå etablert en nasjonal innkjøpsportefølje på nesten 9 milliarder kroner eller om lag
20 % av den totale innkjøpskostnadsbasen gjennom selskapene HINAS og LIS. (Porteføljen
fordeler seg omtrent likt mellom de to selskapene.) Det har også gjennom mange år vært
gjennomført en planmessig regional konsolidering av innkjøp som har realisert betydelige
kostnadsbesparelser og etablert en mer harmonisert praksis innenfor et bredt spekter av
innkjøpsområder. Innkjøp har også bidratt til kvalitative gevinster som økt pasientsikkerhet,
standardisering og økt bevissthet rundt ansvarlig innkjøp, blant annet med fokus på etisk handel og
miljø. Sammenlignet med spesialisthelsetjenesten i andre nordiske land og andre sammenlignbare
sektorer i Norge er innkjøpssamarbeidet i spesialisthelsetjenesten allerede kommet langt i sin
samordning. Fremtidig økt samordning og profesjonalisering gjennom ytterligere konsolidering vil
bidra til å løfte både økonomiske og kvalitative effekter innen innkjøpsområdet ytterligere.

2.2

Hvordan oppgavene innenfor innkjøpsfunksjonen løses i dag

Oppgavene innenfor innkjøpsfunksjonen løses i dag av de regionale helseforetak, helseforetakene
og felles nasjonale enheter som HINAS og LIS.
Dagens organisering av innkjøp er en kombinasjon av linjeorganisering under hvert helseforetak
og innkjøpsenheter i sentrale enheter under regionene. Sentrale enheter er etablert med det formål
å skape synergier mellom helseforetakene og sikre en felles tilnærming til videreutvikling av
innkjøpsfunksjonen. I Helse Sør-Øst er det opprettet en sentral enhet, Sykehuspartner, som i dag
har nær 50 medarbeidere innenfor innkjøp og logistikk.
Summert viser kartlegging i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten at der er i overkant
av 165 dedikerte årsverk knyttet til anskaffelsesfunksjonen i spesialisthelsetjenesten. For nærmere
beskrivelse av dagens organisering av innkjøpsfunksjonen henvises til vedlegg under kapittel 8.

2.3

Utfordringer med dagens styringsmodell for nasjonalt innkjøpssamarbeid

HINAS ble etablert som et felleseid aksjeselskap mellom helseregionene i 2003, og har siden
etableringen vært et viktig element i å gjennomføre felles nasjonale anskaffelsesprosesser. Dagens
styringsmodell innebærer at HINAS utfører oppdrag på bestilling fra de fire regionale
helseforetakene. Ulik regional tilnærming innen innkjøpsområdet har vært en utfordring for
utviklingen av HINAS sin virksomhet, samtidig som det etablerte handlingsrommet begrenser
HINAS sin evne til å påta seg et helhetlig ansvar for innkjøpskategorier, da dette avhenger av
eiernes mulighet og ønske om å samordne seg. Styringsmodellen for HINAS er under
videreutvikling fra eiers side ved tydeliggjøring av bestiller-utfører rollen, jmf prosess for
utarbeidelse av handlingsplan 2014-2017.
LIS er organisert som en avdeling i Sykehusapotekene HF i Helse Sør-Øst, men styres faglig av et
LIS-styre som har sitt mandat fra en samarbeidsavtale mellom regionene. Dette innebærer at det er
ulike styringsmodeller for dagens nasjonale innkjøpsorganisasjoner.
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3 Endringsdrivere og gevinstområder
3.1

Endringsdrivere

3.1.1 Økt globalisering og markedskonsolidering
Innkjøp av varer og tjenester utgjør en tredjedel av spesialisthelsetjenestens kostnadsbase.
Markedet for helsemateriell er, som en rekke andre markedssegmenter, utsatt for en globalisering
forårsaket av fire hovedårsaker;
-

Forskjeller i lønnsnivå mellom ulike deler av verden gir økende effekt av global handel

-

Oppkjøp og konsolidering av aktører sentraliserer makt til færre globale leverandører

-

Digitalisering av informasjon skaper bedre transparens og muliggjør effektiv global handel

-

Effektiviteten i globale logistikk-kjeder er i stadig utvikling og muliggjør mer
kostnadseffekt global logistikk

Økt globalisering skaper muligheter for å realisere nye anskaffelsesstrategier med potensial for
ytterligere kostnadsreduksjoner. Økt konsolidering på leverandørsiden øker behovet for
tilsvarende konsolidering på kundesiden. Samordning av den nasjonale innkjøpsporteføljen i
spesialisthelsetjenesten vil skape en vesentlig bedre konkurranseposisjon i anskaffelsesprosesser
som henvender seg til det globale leverandørmarkedet.
3.1.2 Økt fokus på pasientsikkerhet, standardisering og metodevurdering
Produkter og tjenester som innkjøpsfunksjonen inngår avtaler for skal gi en verdi for
spesialisthelsetjenesten utover det rent økonomiske. Det er avgjørende at innkjøpene også har som
fokus å bidra til en bedre pasientopplevelse og gi høyere sikkerhet for pasienten. Det vil derfor
være viktig i en anskaffelsesprosess å vurdere hvordan et produkt eller en tjeneste bidrar inn i et
behandlingsforløp. For å sikre at ny teknologi eller nye produkter innføres i spesialisthelsetjenesten
bør det derfor legges til grunn i hvilken grad anskaffelsene utgjør en positiv verdi for
pasientsikkerhet og pasientbehandling. For å oppnå en standardisert tilnærming til dette, bør
innkjøpsfunksjonen benyttes som en bidragsyter inn i systemet for metodevurdering som er innført
i spesialisthelsetjenesten.

3.2

Gevinstområder

3.2.1 Kostnadseffekter gjennom konsolidering og bedre innkjøpsstrategier
De største gevinstene ved en utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon er direkte innkjøpsbesparelser. Det
er likevel ikke hensiktsmessig å definere konkrete kvantitative mål for innkjøpsbesparelser før det
er foretatt en nærmere analyse av potensialet innen de enkelte innkjøpskategoriene. Imidlertid
tilsier erfaringer at ledende innkjøpsvirksomheter oppnår en direkte kostnadsbesparelse ved en
førstegangs konsolidering av en innkjøpskategori på 10-20 %. (Erfaringer fra HINAS har vist at i
noen tilfeller kan gevinsten være helt opp mot 50 %.) Videre kontinuerlig forbedringsarbeid gir
årlige innkjøpsbesparelser på 1-3 % av den totale innkjøpskostnadsbasen. Besparingspotensialet
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for det kontinuerlige forbedringsarbeidet vil avhenge av kategorisammensetning for virksomheten
og hvilke hovedmålsettinger innkjøpsfunksjonen jobber etter.
3.2.2 Kvalitetseffekter gjennom helhetlig tilnærming til strategiske utfordringer
Konsolidering av innkjøpsfunksjonen vil kunne bidra i å realisere kvalitative effekter inn mot
spesialisthelsetjenestens kliniske virksomhet. En konsolidert innkjøpsfunksjon vil samle nasjonens
innkjøpskompetanse innenfor de definerte kategorier og muliggjøre en mer helhetlig tilnærming til
den delen av det kliniske forbedringsarbeidet som har berøringsflater mot leverandørsiden.
Eksempelvis vil man i en prosess knyttet til metodevurdering avstemme denne inn mot
kategoriekspertisen for å synliggjøre hvilke alternativer for utstyr og materiell som finnes i
markedet, gjøre kostnadsvurderinger knyttet til de ulike alternativer, samt avstemme forhold
knyttet til implementering opp mot eventuelle forpliktelser i gjeldene leverandøravtaler.
Innkjøpsfunksjonen har ansvar også utover kvaliteten i produktene og tjenestene som anskaffes.
Funksjonen skal også sørge for at behandling av vår egen helse ikke går utover andres. Produkter
og tjenester som anskaffes skal produseres innenfor godkjente lover og standarder for miljø- og
arbeidsforhold. Innkjøpsfunksjonen bør ha et utvidet fokus på samfunnsansvar, som innbefatter
etisk handel, miljø, innovasjon og etiske retningslinjer for leverandørkontakt.
3.2.3

Effektivisering gjennom standardisering og konsolidering av prosesser

Dagens lokale og regionale organisering av innkjøpsfunksjonen medfører at hver region har
utviklet egne prosesser og prosedyrer for innkjøpsarbeidet. Det medfører også en viss grad av
duplisering av arbeidsprosesser som skjer parallelt i alle regioner. En styrket nasjonal
innkjøpsfunksjon vil gjøre det mulig å implementere felles beste praksis arbeidsprosesser, samt
konsolidere anskaffelsesprosessene inn i færre større prosesser. En slik konsolidering kan gi
effektivitetsgevinster som vil frigjøre ressurser til å jobbe dypere med de respektive kategorier.
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4 Målbilde for utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon
4.1

Overordnet målbilde

Spesialisthelsetjenesten skal levere gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen når de
trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi. En
profesjonell innkjøps- og logistikkfunksjon bidrar vesentlig til å muliggjøre dette. En profesjonell
og spesialisert innkjøpsfunksjonen frigjør tid hos helsepersonell til kjerneoppgaver, bidrag til større
økonomisk handlingsrom, og sørger for at riktig utstyr er tilgjengelig for pasientbehandling til
riktig tid og rett kostnad.
En nasjonal innkjøpsfunksjon vil dra fordel av en samlet kompetansebase hvor der kan gis rom for
spesialisering, bruke beste praksis og utvikle standardiserte prosesser og dermed bli en enda bedre
støttefunksjon for kjernevirksomheten. Funksjonen må ha fokus på brukernes behov og synliggjøre
resultatene gjennom bedre kvalitet og bedret økonomi. Funksjonen skal være den selvsagte
samarbeidspartner for sykehusene. For å få dette til må funksjonen over tid bygge tillit ved å
demonstrere at den tilnærmer seg oppgaven med kundeorientering og samfunnsansvar, har
nødvendig kompetanse og kapasitet, og at den leverer resultater i tråd med forventninger.
4.2

Oppgaver som vil kunne legges til en nasjonal innkjøpsfunksjon

Den nasjonale innkjøpsfunksjonen bør i første omgang ha ansvar for innkjøpsarbeidet knyttet til
kategoristyring, herunder utvikling av kategoristrategier, gjennomføring av anskaffelsesprosesser
og forvaltning av kontrakt og leverandører i kontraktsperioden. Funksjonen bør ha en ledende rolle
i utvikling av metoder og verktøy, etablering av felles prosesser og policyer, samt være et
kompetansesenter for ivaretakelse av samfunnsansvar og ivaretakelse og implementering av beste
praksis, inkludert beste praksis for innovative offentlige anskaffelser. Enheten bør dernest få et
ansvar for å etablere og følge opp harmonisert måling og rapportering av prestasjoner til
innkjøpsfunksjonen opp mot etablerte målsetninger og eventuelle tjenesteavtaler mot
helseforetakene.
Videre bør den nasjonale innkjøpsfunksjonen ha en sentral rolle i harmonisering og standardisering
av elektronisk informasjonsflyt mellom systemer og løsninger, samt drive standardisering av
støttesystemer og verktøy innenfor innkjøpsfunksjonen.
I et lengre perspektiv vil den nasjonale innkjøpsfunksjonen kunne utvides til en mer helhetlig
forsyningsfunksjon hvor inngående logistikk, lagerstruktur og distribusjon inngår som del av et
felles nasjonalt ansvar. Dette forholdet er imidlertid ikke utredet nærmere i denne rapporten

4.3

Kategoristyring

En kategori er en logisk gruppering av varer og tjenester med utgangspunkt i fellestrekk knyttet til
leverandørmarkedene den omfatter. Inndelingen i kategorier bør også hensynta hvordan behovene
fra interne brukere, fagmiljøer eller de ansvarlige for innkjøpskostnadene er representert.
Eksempelvis kan «Eksterne helsetjenester» og «Legemidler og apotekvarer» utfra disse kriteriene
defineres som kategorier.
Tradisjonelt har offentlige innkjøpere vært generalister. Utviklingen i markedene og i sykehusene
krever derimot stadig mer spesialisert innkjøpskompetanse. Behovet for en mer strategisk
tilnærming til innkjøpskategoriene er anerkjent og innført i flere helseregioner. Den økte
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spesialiseringen og økte fokuset på strategisk innkjøp, gjør at behovet for innkjøpskompetanse er
annerledes og mer spisset enn det har vært tidligere. Dette kan være en utfordring for de mindre
innkjøpsmiljøene i spesialisthelsetjenesten.
En kategoriansvarlig må være en ekspert på sin innkjøpskategori; kjenne markedet og utviklingen
av dette, kjenne brukernes behov og utviklingen av ulike behandlingsformer på området.
Den nasjonale innkjøpsfunksjonen kan i prinsippet ta et nasjonalt kategoriansvar for alle kategorier.
Dette innebærer at funksjonen vil ta en styrende rolle i forhold til utvikling av innkjøpskategoriene
med etablering av forbedringsmålsetninger og planer, samt påse at kategoriene utvikles i retning
mot ledende praksis innenfor kategorien.
Det presiseres at behovs-, kvalitets- og funksjonsvurderinger vil tilligge det respektive fagmiljø.
Fagmiljøene vil utforme dette i tett samarbeid med kategoriansvarlige i innkjøpsfunksjonen.
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5 Alternative modeller for organisering og struktur
Som beskrevet er det både markedsmessige, kompetansemessige og systemmessige argumenter for
en ytterligere nasjonal standardisering og konsolidering av innkjøp til spesialisthelsetjenesten. I
dette kapitlet drøftes ulike organisatoriske modeller for en utvidet nasjonal samordning av
innkjøpstjenesten.

5.1

Felles prinsipielt fundament for de alternative organisatoriske modellene

Som tidligere beskrevet har det siden 2003 skjedd en kontinuerlig samordning av innkjøp i
spesialisthelsetjenesten. Prosjekter har vært gjennomført, og er under gjennomføring for en
ytterligere samordning og standardisering. I disse arbeidene er det fastlagt noen felles prinsipper
for beste praksis for samordning av innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Disse prinsippene ligger til
grunn for alle de ulike organisatoriske modellene som drøftes:

5.2

-

Organisasjonsmodellen vil bygges på kategoristyringsmodellen med etablering av nasjonalt
kategoriansvar

-

Den nasjonale innkjøpsfunksjonen vil ha et koordinerende ansvar for alle kategorier, men i
ulik grad ha ansvar for forvaltning av de enkelte kategoriene

-

Nasjonalt forvaltede kategorier betyr ikke nødvendigvis at alle anskaffelser innen
kategoriene gjennomføres som nasjonale anskaffelsesprosesser, og det betyr heller ikke at
det velges felles nasjonale leverandører for kategoriene

-

I den grad kategoriansvaret for den enkelte kategori legges nasjonalt bør det likevel
bestrebes å benytte kompetanse på lokasjoner hvor det er etablert relevant
kategorikompetanse

-

Kundene, i kraft av fagrepresentanter fra HF’ene og relevante fag- og forskningsmiljøer vil
inngå i tverrfunksjonelle kategoriteam med ansvar for bidrag i utvikling av
kategoristrategier, kravspesifisering av behov og evaluering av anbudene

-

Organisasjonsmodellen skal muliggjøre gevinster ved at ansvarsområdene til den enkelte
innkjøper blir spissere innenfor en definert kategori med mulighet for spesialisering av
kompetanse knyttet til forståelse av brukerbehov, markedsforståelse, kostandsdriver,
produktkompetanse og utviklingstrender

Introduksjon til de tre modellene som er drøftet

I det følgende drøftes tre ulike modeller for hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon kan
etableres. Modellene reflekterer spennet i identifiserte alternativer avhengig av ambisjonsnivå og
endringskapasitet i spesialisthelsetjenesten på innkjøpsområdet:
Modell A: Én nasjonal innkjøpsfunksjon: Modellen beskriver hvordan man kan etablere en
nasjonal enhet med overføring av strategisk ansvar for innkjøp fra regionene til den nasjonale
innkjøpsfunksjonen og etablering av nasjonal kategoristyring for majoriteten av
innkjøpsporteføljen. Denne modellen vil på et konseptuelt nivå inneha den mest optimale
strukturen og beskrives i drøftingen som et optimalt fremtidsbilde. Det er samtidig en felles
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erkjennelse at det er et betydelig steg å endre seg fra dagens modell til Én nasjonal
innkjøpsfunksjon, spesielt med tanke på at organisasjonen skal bygge kompetanse på
kategoriarbeid og samhandling på tvers av regionene.
Modell B: Regional konsolidering: Modellen beskriver hvordan nasjonalt samarbeid kan
forsterkes gjennom større grad av koordinering av innkjøpene i en nettverksmodell mellom
regionene. Modellen innebærer også en forenkling av denne samordningen gjennom en sterkere
standardisering innenfor hver region etter felles nasjonale føringer. Denne modellen kan
representere et første steg i retning av Én nasjonal innkjøpsfunksjon.
Modell C: Nasjonal konsolidering: Modellen beskriver hvordan andelen nasjonale anskaffelser
kan økes uten overflytting av det strategiske ansvaret fra regionene til den nasjonale
innkjøpsfunksjonen. Den nasjonale innkjøpsfunksjonen videreutvikles med utgangspunkt i
hvordan HINAS opererer i dag. Denne modellen representerer et alternativt fremtidsbilde med
større grad av nasjonal konsolidering av innkjøp enn i dag, men uten en vesentlig endring av dagens
styringsmodell.

5.3

Drøfting av alternative organisatoriske modeller for den nye nasjonale
innkjøpsfunksjonen

For å synliggjøre forskjellene mellom de ulike modellene som drøftes vil vi beskrive modellene i
nedenfor nevnte dimensjoner. Matrisen har til hensikt å synliggjøre hva som er lagt i de ulike
begrepene.

#

Dimensjon

Problemstilling

1

Ambisjonsnivå

Hvilket ambisjonsnivå for nasjonalt kategoriomfang og
gevinstpotensial legges til grunn for modellen og hvilken rolle vil den
nasjonale enheten inneha?

2

Kategoristyring

Hvilket omfang av kategorier legges til den nasjonale
innkjøpsfunksjonen, og hvilken grad av kategoriansvar legges til
enheten?

3

Styringsmodell

Hvilken eierstyringsmodell er hensiktsmessig for den nye nasjonale
innkjøpsfunksjonen?

4

Enheter som inngår

Hvilke enheter bør inngå i den nasjonale innkjøpsfunksjonen for å
underbygge ambisjonsnivået?

5

Organisering

Hvilken dimensjon bør være dominerende for valg av
organiseringslinje – geografi eller kategori? Hvilke fellesfunksjon bør
etableres på tvers av de vertikale linjene i organisasjonen?

6

Selskapsform

Hvilken selskapsform er mest hensiktsmessig for den nasjonale
innkjøpsfunksjonen?
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Hvordan bør den nasjonale innkjøpsfunksjonen etableres og hvordan
bør enhetene som inngår samordnes?

5.3.1 Modell A: Én nasjonal innkjøpsfunksjon
Ambisjonsnivå
Modellen er basert på ambisjonen om å etablere et samlet nasjonalt innkjøpsmiljø med nødvendige
strukturer for å etablere, gjennomføre og realisere betydelige økonomiske og kvalitative gevinster
gjennom en nasjonal innkjøpsstrategi for spesialisthelsetjenesten.
Kategoristyring
I modellen får den nasjonale innkjøpsfunksjonen en sentral rolle i å koordinere alle kategorier og
ha utøvende kategoriansvar for de fleste kategorier i innkjøpsporteføljen. Enkelte kategorier kan
av særlige hensyn bli liggende i andre selskaper eller funksjoner, men vil likevel bli koordinert med
den nasjonale innkjøpsfunksjonen. På lik linje med de øvrige modellene utvikles god praksis for
kategoristyring. Nasjonalt kategoriansvar innebærer et ende-til-ende fokus for kategoriene med
ansvarliggjøring for kvalitet, tilgjengelighet, avtalelojalitet og realisering av forbedringsmål.
Styringsmodell
Styringsmodellen endres sammenlignet med dagens Bestiller – Utfører modell. Regionene ivaretar
eierskap gjennom styret og årlige oppdragsdokument. Den nasjonale innkjøpsfunksjonen overtar
operativt og strategisk ansvar fra regionene knyttet til innkjøp. Langsiktige strategiplaner som
understøtter de regionale helseforetakenes virksomhetsstrategier utvikles. Styrets rolle vil være å
sikre at selskapet og dens administrasjon leverer på oppdragsdokumentets bestilling. En ny
nasjonal innkjøpsorganisasjon arbeider tett inn mot medisinske og andre sentrale fagligmiljøer i
utvikling av kategoristrategier.
Enheter som inngår
HINAS og LIS samt strategiske og operative enheter på regionsnivå inngår i den nasjonale enheten.
Anskaffelsesressurser med relevant kategorikompetanse på helseforetaksnivå vil også inngå i den
nye nasjonale innkjøpsfunksjonen.
Også i denne modellen vil helseforetakene, der det er ønske og behov for dette, inneha operativ
anskaffelseskompetanse
samt
ivareta
logistikkfunksjonen
og
inneha
nødvendig
bestillerkompetanse.
Organisering
Organisasjonen bør ha en sentral styring med desentralisert lokalisering. Organisasjonen utformes
etter en kategoristruktur med samordning av fellesfunksjoner.
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Selskapsform
Dersom ressurser fra regionale helseforetak og helseforetak samt strategisk ansvar overføres fra
regionene til en nasjonal innkjøpsfunksjon kan innkjøpsfunksjonen organiseres som et AS eller
helseforetak. Den nye organisasjonen vil i stor grad ha grenseflater mot kjernevirksomheten, noe
som taler for at virksomheten opprettes som et helseforetak.
Etablering
Alle relevante enheter fusjoneres i en ny organisasjon. Gjennom nyetablering av en nasjonal
innkjøpsfunksjon sikrer en at alle inngående enheter stiller med samme utgangspunkt for å
bemanne den nye organisasjonen og at funksjonens metode og verktøykasse etableres. Overføring
av medarbeidere til en ny organisasjon vil være omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser om
virksomhetsoverdragelse. En oversikt over relevant regelverk / lovgivning er oppsummert i
vedlegg (kapittel 8).
Opprettelse av en ny nasjonal innkjøpsfunksjon kan sees på som et så omfattende omrokkering av
innkjøpsfunksjonen at man velger å opprette en ny organisasjon der man tenker nytt rundt
organiseringen. Modellen kan imidlertid også la seg realisere ved at man velger å videreutvikle
dagens HINAS. Uavhengig av hvordan man velger å realisere denne modellen vil HINAS også for
fremtiden ha en sentral rolle i det nasjonale innkjøpssamarbeidet.
Pro et contra ved alternativet
Drøftingen nedenfor er ikke ment å være utfyllende men kun tenkt å skissere noen sentrale forhold
som taler for og mot den skisserte modellen.
Pro
Modellen innebærer en nasjonal samordning av både strategiske og operative innkjøpsmiljøer noe
som bl.a. muliggjør en optimal realisering av økonomiske og kvalitetsmessige gevinster. En samlet
nasjonal innkjøpsledelse og nasjonal struktur letter gjennomføringen av felles kategoristyring,
retningslinjer og rutiner, samt harmonisering av teknologi. En samlet nasjonal innkjøpsfunksjon
for spesialisthelsetjenesten vil være et av Norges største og mest robuste innkjøpsmiljøer og vil ha
fordeler relatert til rekruttering, kompetanse- og karriereutvikling.
Contra
Denne modellen krever overføring av strategisk ansvar fra de regionale helseforetakene til den
nasjonale innkjøpsfunksjonen. Modellen forutsetter også til en viss grad en tilsvarende
konsolidering av behovssiden. Endringsomfanget for denne modellen vil derfor være større enn
ved de øvrige modellene og dermed kan risiko ved gjennomføring være større. En stegvis
implementering ansees derfor å være hensiktsmessig. En nasjonal organisasjon kan også oppleves
å ha større avstand til det enkelte helseforetak enn en lokal eller regional innkjøpsfunksjon. Dersom
deler av anskaffelsesressursene på et enkelt helseforetak overføres til den nasjonale
innkjøpsfunksjonen og øvrige innkjøpsressurser blir værende i en lokal innkjøpsfunksjon kan en
slik oppdeling innebære utfordringer.
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Risikovurdering
Modellen forutsetter en flytting av strategisk ansvar fra helseregionene til den nasjonale
innkjøpsfunksjonen med implisitt svekkelse av helseregionenes direkte kontroll med
innkjøpskostnadsbasen. Samtidig forblir det juridiske ansvaret i helseregionene på lik linje med
ansvaret for helseforetakenes leveranseevne og økonomisk styring. En ansvarsoverføring bør
derfor forberedes gjennom en grundigere utredning av detaljene i styringsmodellen.
En effektiv konsolidert nasjonal innkjøpsfunksjon forutsetter også en viss grad av konsolidering av
behovssiden i de kliniske miljøene. En for rask fremdrift på innkjøps-siden kan komme i utakt med
det øvrige konsolideringsarbeidet.
En nasjonal kategoristrategi med ambisjoner om å skape resultat vil skape behov for endringer i
forhold til dagens praksis. Kategoristrategiene og endringskonsekvensene må derfor være godt
forankret i de berørte brukermiljøer og hos kategoriinteressenter. Denne samhandlingsformen må
læres og utvikles over noe tid for å sikre gode prosesser og ryddighet i roller og ansvar.
Risikoforholdene som er fremholdt indikerer behovet for en stegvis utvikling mot en slik modell.

5.3.2 Modell B: Regional konsolidering
Ambisjonsnivå
Regional konsolidering er en mulig modell for å sikre at innkjøpsarbeidet innenfor
spesialisthelsetjenesten videreutvikles i retning av økende grad av samordning og standardisering,
med tilhørende konsolidering av innkjøpsvolumer uten at det foretas endringer i styringsmodell og
organisering. Modellen vil gi økt potensial for gevinster ved at regionene blir mer ensartet og
dermed forenkler koordinering og samarbeid på nasjonalt nivå. Modellen sikrer også større grad
av konsolidering av volumer på tvers av helseforetakene innenfor hver region.
Kategoristyring
I denne modellen vil HINAS få en koordinerende rolle for de fleste kategorier, samt utøvende
kategoriansvar for kategorier som ligger innenfor deres handlingsplan. For kategorier som
plasseres nasjonalt kan et utvidet kategori-ansvar med ende-til ende fokus for kategorien overføres
til den nasjonale enheten, eller ansvaret kan forvaltes i en nettverksstruktur på tvers av regionene
hvor en region kan tillegges hovedansvaret for enkelte av kategoriene.
Styringsmodell
Hovedprinsippene i nåværende styringsmodell for HINAS holdes fast og strategisk ansvar for
innkjøp ligger i regionene. For å møte utfordringene knyttet til dagens styringsmodell må rollene
rendyrkes og forbedres. Det må sikres en koordinering av regionenes bestillinger slik at disse blir
sammenstilt og gjenstand for en felles prioritering inn mot den nasjonale innkjøpsfunksjonen.
HINAS styret er her ment å gis en sentral rolle. Styret bidrar også i utviklingen av en nasjonal
innkjøpsstrategi og den videre harmonisering mellom regionene. Definisjonen av de oppgavene
som legges til styret tilsier at modellen med riktig utforming skal kunne fungere uten at det
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opprettes formelle bestiller-organer ved siden av styret. En viktig forutsetning for at denne
modellen skal fungere er at HINAS sikrer forankring på regionalt nivå. HINAS’ nylig utviklede
4-årige handlingsplan er et viktig bidrag i dette forankringsarbeidet.
Enheter som inngår
HINAS har i dag en nasjonal rolle og vil i modellen videreføre denne rollen.
LIS foreslås i denne modellen å omdannes til en kategori «Legemidler og apotekvarer». Kategorien
kan enten legges til et regionalt helseforetak som en nasjonal kategori utøvd i en nettverksmodell
eller kategorien kan legges til HINAS som en nasjonalt styrt kategori.
Organisering
Den nasjonale innkjøpsfunksjonen organiseres som i dag men dreies mot økende grad av kategoriorganisering. Regionenes anskaffelsesressurser samordnes og organiseres etter kategorier i
samsvar med en felles kategori-struktur.
Selskapsform
HINAS videreføres i stor grad som i dag, og det er naturlig å beholde selskapsformen uendret som
AS. De regionale innkjøpsenhetene konsolideres og kan etableres som avdelinger eller som egne
selvstendige enheter under regionene.
Etablering
HINAS videreføres som nasjonal innkjøpsfunksjon.
Regionale innkjøpsenheter videreføres eller etableres som egne helseforetak, avdelinger eller
samordnede funksjoner. Anskaffelsesressurser på regionsnivå og helseforetaksnivå samordnes i de
regionale enhetene.
LIS kan i denne modellen legges både til et regionalt helseforetak eller til HINAS. Beslutning om
organisatorisk plassering av LIS har tidligere vært oppe til behandling i AD-møte. Organisatorisk
plassering av LIS sluttbehandles i AD-møtet.
Pro et contra ved alternativet
Pro
Denne modellen krever begrensede endringer men vil bidra til å sikre en fortsatt konsolidering av
innkjøpsområdet. Dagens styringsmodell kan beholdes, men må rendyrkes og forsterkes for å sikre
at gjennomføringskraften i det nasjonale arbeidet bedres. Innkjøpsmedarbeidere og organisasjonen
for øvrige vil oppleve denne modellen som en begrenset endring og således ha meget begrenset
risiko. Sammenlignet med dagens situasjon forsterker denne modellen også samordning mellom
regionene og styrker HINAS styrets rolle i utviklingen av en nasjonal innkjøpsstrategi, etablering
av felles arbeidsprosesser, standardisering av systemstøtte og kompetansebygging. Modellen
innebærer også en standardisering av kategoriarbeid i forhold til dagens modell.
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Contra
Modellen har sammenlignet med de to øvrige modellene, en mer desentral beslutningsmyndighet.
Strategisk ansvar er ikke plassert under en felles ledelse men fordelt mellom fire regioner, hvilket
kan gi en lavere gjennomføringskraft enn ved en mer konsolidert modell. Det fremheves også at
beslutningsprosessene for fordeling av kategorier i en nettverksmodell er krevende. Tilsvarende er
det ventet at forvaltningen av de nasjonale kategoriene som legges til en region kan bli mer
krevende enn ved en felles styring av ressursene. Standardisering på tvers av regionene blir mer
utfordrende enn i de øvrige modellene i og med at regionene ikke har en felles ledelse og
linjestruktur.
Risikovurdering
Modellen har ingen vesentlige risikofaktorer knyttet til endring av ansvarsforhold mellom
regionene og innkjøpsfunksjonen. Derimot vil det være risikofaktorer knyttet til ulikt
forpliktelsesnivå fra regionene side da det ikke er etablert overbyggende strukturer. En
nettverksbasert modell for kategoriene som ikke løftes til det nasjonale nivået innebærer også en
risiko for uenighet mellom regionene i fordelingen av kategoriansvar. Det er også en reell risiko
for svak gjennomføringskraft av strategiene i nettverksmodellen da den enkelte kategori-ansvarlige
ikke kontrollerer ressursene i øvrige regioner.

5.3.3 Modell C: Nasjonal konsolidering
Ambisjonsnivå
Nasjonal konsolidering er en modell som er basert på en videreutvikling av HINAS som en
fellestjeneste for nasjonale innkjøp med ansvar for kategoristyring, avtaleforvaltning og
kompetanseutvikling. Modellen setter et høyere ambisjonsnivå for nasjonal samordning og
gevinstrealisering enn ved en regional konsolidering. Modellen innebærer også at HINAS vil ha
tilstedeværelse med avdelinger i alle regioner.
Kategoristyring
I denne modellen vil den nasjonale innkjøpsfunksjonen få en koordinerende rolle for de fleste
kategorier, samt utøvende kategoriansvar for flere kategorier enn ved en regional konsolidering.
For kategorier som plasseres nasjonalt bør det overføres et utvidet kategori-ansvar med ende-til
ende fokus for kategorien. En begrenset andel av kategoriene forvaltes i regionenes eller
helseforetakenes gjenværende innkjøpsfunksjoner.
Styringsmodell
Hovedprinsippene i nåværende styringsmodell for HINAS holdes fast hvor strategisk ansvar for
innkjøp ligger i regionene. Bestiller (RHF) – Utfører (HINAS) modellen tydeliggjøres og styrkes,
slik at utfordringene i styringsmodellen slik den praktiseres i dag reduseres.
Enheter som inngår
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HINAS og LIS inngår i den nasjonale innkjøpsfunksjonen. LIS omdannes til en kategori
«Legemidler og apotekvarer». Den nasjonale enheten videreutvikles enten gjennom egen
rekruttering eller ved en gradvis overtakelse av eksisterende innkjøpsressurser på regionsnivå og
helseforetaksnivå. Omfanget av øvrige ressurser som overføres til den nasjonale enheten må skje i
samsvar med hvilke kategorier som etableres som nasjonale kategorier.
Organisering
Den nasjonale innkjøpsfunksjonen organiseres med hovedkontor i Vadsø. LIS vil ha sin nåværende
lokalisering i Oslo. Avdelingskontorer opprettes i regionene. Avdelingskontorene vil bemannes av
innleide/overførte ressurser fra regionene og helseforetakene samt nyrekrutterte ressurser.
Kategorikompetanse blir hovedorienteringen for organiseringsmodellen. Fellesfunksjoner for den
nasjonale innkjøpsfunksjonen samordnes nasjonalt.
Selskapsform
HINAS videreføres i stor grad som i dag, men med et bredere kategoriansvar. Det kan likevel også
i denne modellen være naturlig å beholde selskapsformen uendret som AS da det strategiske ansvar
forblir i regionene.
Etablering
HINAS videreføres som nasjonal innkjøpsfunksjon. LIS fusjonerer med HINAS og «Legemidler
og apotekvarer» etableres som egen innkjøpskategori i HINAS. HINAS bygges opp enten ved at
det rekrutteres direkte til HINAS hoved- og avdelingskontorer eller ved at medarbeidere ved øvrige
innkjøpsenheter på regions- eller helseforetaksnivå leies inn/overføres til HINAS.
Pro et contra ved alternativet
Pro
Modellen er en videreutvikling av de to eksisterende nasjonale enhetene i spesialisthelsetjenesten
og krever ingen vesentlige endringer i styringsmodell eller organisering foruten at disse to enhetene
slås sammen. Man utnytter dermed de to enhetenes samlede kompetanse og kapasitet innen
nasjonal samordning av innkjøp, samt at man også innhenter kategorikompetanse og kapasitet fra
regionene og helseforetakene. Modellen har økt potensiale for gevinstrealisering gjennom en større
konsolidering av kategoriansvar på nasjonalt nivå. Samtidig oppnås en større grad av samordning
av fellestjenester, nasjonal standardisering og koordinering av kategoristyring, harmonisering av
rutiner og retningslinjer, samt standardisering av systemstøtte innenfor innkjøpsfunksjonen.
Contra
Modellen innebærer at strategisk utvikling av innkjøpsfunksjonen fortsatt vil drives fra et regionalt
nivå med den konsekvens at videreutvikling i regionene kan skje med ulikt fokus og fremdrift.
Modellen har fokus på samling av innkjøpsvolum og vil ha begrenset potensiale i å gjennomføre
mer gjennomgripende kategoristrategier i og med at den nasjonale funksjonen ikke har et fullt ut
strategisk ansvar. Samordning av bestillerfunksjonen kan bli krevende dersom regionene har ulikt
fokus og prioritering.
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Risikovurdering
Modellen har begrenset risiko knyttet til endring av ansvar mellom regionene og den nasjonale
innkjøpsfunksjonen. En ansvarliggjøring for kategoriene med ende-til-ende fokus innebærer en
ansvarsoverflytting fra helseforetak og regionene til den nasjonale innkjøpsfunksjonen. Det er også
en risiko for at utfordringene knyttet til dagens modell for den nasjonale innkjøpsfunksjonen
vedvarer, og således at fremdriften i det nasjonale arbeidet ikke går med den ønskede hastigheten.

5.4

Endringer for innkjøpsfunksjonen på helseforetaksnivå

Alle de drøftede modellene forutsetter som hovedprinsipp en videreføring av lokale
innkjøpsfunksjoner på hvert enkelt helseforetak. De fleste oppgaver innenfor innkjøps- og
logistikkfunksjonen som i dag håndteres på helseforetaksnivå anbefales å forbli lokale også i
fremtidig løsning. I hovedsak vil kun oppgaver innenfor «Kategoristyring» bli påvirket av
etableringen av en nasjonal innkjøpsfunksjon. For kategorier som forvaltes nasjonalt vil
kategoristrategi utvikles på nasjonalt nivå i samråd med kliniske- og andre relevante fagmiljøer og
representanter fra helseforetakenes innkjøpsfunksjoner. Anskaffelsesprosesser som i dag
gjennomføres på regional nivå, eller på hvert enkelt helseforetak kan bli gjennomført på en annen
måte i ny modell, primært med en dreining mot flere anskaffelsesprosesser på tvers av helseforetak
og regioner. I disse tilfellene vil medarbeidere som er lokalisert på helseforetak med ansvar og
kompetanse innenfor disse kategoriene kunne inngå i kategori-team og eventuelt overflyttet til en
nasjonal eller regional innkjøpsfunksjonen, jamfør beskrivelse i underpunktene «Ambisjonsnivå»,
«Kategoristyring» og «Enheter som inngår» i drøftingen av de tre ulike modellene.
Det presiseres eksplisitt at det i det skisserte målbildet vil helseforetakene, der det er ønske og
behov for det, inneha operativ anskaffelseskompetanse og ivareta nødvendige logistikkfunksjoner.
Oppgaver som flyttes fra helseforetaksnivå til regionalt og/eller nasjonalt nivå


Gjennomføring av anskaffelsesprosesser innenfor regionalt eller nasjonalt ledede kategorier
 Innkjøpsmedarbeidere i helseforetakene med relevant kategorikompetanse kan samordnes
i en regional eller i en nasjonal innkjøpsfunksjon
 Medarbeidere forblir lokalisert på sitt nåværende helseforetak men endrer eventuelt
rapporteringslinje til regional eller nasjonal innkjøpsfunksjon

Oppgaver med økt betydning på helseforetaksnivå
Ved en dreining mot større grad av nasjonalt samarbeid vil innkjøpsfunksjonen på helseforetakene
få økt betydning for enkelte roller og oppgaver


Knutepunktrolle mellom nasjonal innkjøpsfunksjon og helseforetak ifm utvikling av nasjonale
kategoristrategier og gjennomføring av nasjonale anskaffelsesprosesser



Implementeringsansvar for nasjonalt fremforhandlede avtaler med oppfølging og etterlevelse
innenfor det enkelte helseforetak for å sikre at helseforetaket realiserer verdiene i de nasjonale
avtalene
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Knutepunktrolle mellom brukere på helseforetaket og den nasjonale innkjøpsfunksjonen for å
fylle rollen som lokal innkjøpsekspertise og kanalisere behov til rette del av den nasjonale
innkjøpsfunksjonen
 Innkjøpsmedarbeidere med relevant kompetanse nevnt i kulepunktene over forblir på HF
nivå og opprettholder rapporteringslinje som i dag

Øvrige oppgaver som i dag håndteres på helseforetaksnivå


Ingen endring
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6 Anbefaling og plan for implementering

Det er vurdert hvilken av de skisserte modellene som vil være den mest hensiktsmessige strukturen
for en utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon i et fremtidig målbilde. I vurderingen er det lagt vekt på
interne erfaringer fra spesialisthelsetjenesten i Norge og erfaringer fra andre virksomheter som har
vært gjennom en konsolidering fra desentralisert struktur via nettverksmodeller til en mer
sentralisert struktur. Anbefalt målbilde er også vurdert opp mot akademia knyttet til innkjøpsfaget.
For å vurdere hva som er det optimale konsolideringsnivået for innkjøpsfunksjonen er det gjort en
prinsipiell vurdering basert på etablert metodikk for å beslutte optimalt konsolideringsnivå.
I en slik vurdering analyseres innkjøpskategoriene i to dimensjoner; «Synergipotensiale» og
«Strategisk betydning».
Synergipotensiale innebærer en vurdering av hvilke merverdier som kan realiseres ved samordning
mellom enheter. Dette omfatter eksempelvis





skalafordeler mot leverandørmarkedet
kvalitetsmessige verdier som kan realiseres, eksempelvis relatert til produktkvalitet,
innovasjon, miljø, etisk handel og samfunnsansvar
kompetansemessige synergier som ligger i deling av beste praksis og kategoriinnsikt
prosessmessige effekter som kan realiseres ved en samordning av parallelle prosesser innenfor
kategorien

Strategisk betydning innebærer en vurdering av hvilken kritikalitet innkjøpskategoriene har opp
mot kjernevirksomheten. Dette omfatter viktigheten av






nærhet til de kliniske miljøer
involvering av drift- eller fagmiljøer i beslutningene
involvering i utvikling av spesifikasjoner og leverandørvalg
konsekvenser for det kliniske arbeidet ved feilleveranser eller mangler leveranser
innovasjon innenfor kategorien

Det er gjort en prinsipiell vurdering i den betydning at de enkelte kategorier ikke er vurdert en og
en, grunnet det faktum at det ikke er etablert en entydig og enhetlig kategori-definisjon som kunne
legges til grunn for en slik vurdering. Dette er som tidligere beskrevet en leveranse fra det pågående
prosjektet «Nasjonal samhandling og standardisering». Det er likevel en entydig oppfatning at
innkjøpsbehovene i de enkelte helseforetak og i helseregionene har så store likheter at det
uomtvistelig er synergipotensialer innenfor de aller fleste innkjøpskategorier. En størst mulig grad
av konsolidering vil derfor være riktig sett med dette perspektivet.
Graden av strategisk betydning for de enkelte kategorier vil ha en større grad av variasjon, men
med forventning om at en rekke kategorier klassifiseres med høy strategisk betydning. Høy
strategisk betydning for en kategori undergraver ikke konklusjonen om konsolidering men setter
større krav til en velfungerende kategoristyringsmodell. Dette vil innebære behov for effektive
prosesser for involvering av interessenter og beslutningstakere. Denne type kategorier kan bekles
med et svakere beslutningsmandat for den sentrale kategorifunksjonen.

Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Side:

25 av 60

Utviklingen av velfungerende kategoristyringsmodeller tilpasset kategorienes strategiske
betydning er en fundamental premiss for å lykkes med videre konsolidering av innkjøp. Hvordan
kategoristyringsmodellene for spesialisthelsetjenesten best kan utformes er ikke utredet i større
dybde, men det vises til det pågående arbeidet i prosjektet Nasjonal samhandling og standardisering
som vil adressere dette.
I det foregående kapittelet er det drøftet tre alternative modeller for hvordan en utvidet nasjonal
innkjøpsfunksjon kan etableres. Basert på resonnementet knyttet til likheten i innkjøpsbehov og
graden av synergier på tvers av helseforetakene og regionene, anbefales det at modell A «Én
nasjonal innkjøpsfunksjon» etableres som det overordnede målbildet for en utvidet nasjonal
innkjøpsfunksjon. Det vurderes at denne modellen vil ha den beste organisatoriske strukturen for å
drive gjennom de endringene som er nødvendige for å realisere gevinstpotensialene som er pekt på
i kapittel 3. Denne modellen er imidlertid beheftet med risiko ved gjennomføring.
For å istandsette helseregionene og helseforetakene til å inngå i en felles nasjonal struktur for
innkjøp må det fokuseres på å skape det nødvendige fundamentet for at modellen kan
implementeres innenfor et akseptabelt risikonivå. Det anbefales derfor å arbeide videre fram mot
en nasjonal innkjøpsfunksjon i en forberedende fase ved å implementere elementer fra henholdsvis
modell B «Regional konsolidering» og modell C «Nasjonal konsolidering». Disse tiltakene vil
sikre en forsterkning av det nasjonale innkjøpsarbeidet frem mot en realisering av det fremtidige
målbildet for «Én nasjonal innkjøpsfunksjon».

Figur 1: Implementeringsplan

6.1

Risikoer ved gjennomføring av målbilde

Det fremtidige målbilde beskrevet i modell A forutsetter en flytting av strategisk ansvar fra
helseregionene til den nasjonale innkjøpsfunksjonen. Samtidig forblir det juridiske ansvaret for
helseforetakenes leveranseevne og økonomiske styring på regionene. For å minimere risikoen ved
en slik ansvarsoverføring bør det foretas en utredning av detaljene i en slik styringsmodell.
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De regionale helseforetakene har ulik grad av samordning og ulik modell for utforming av
innkjøpsfunksjonen innenfor regionene. Samtlige regioner arbeider for tiden med en konsolidering
av innkjøpsfunksjonen. Det anses som en fordel at dette konsolideringsarbeidet har kommet lenger
før man gjennomfører de grepene som ligger til grunn for realisering av det fremtidige målbildet.
Det vil også være en fordel om arbeidet med regional konsolidering samordnes mellom regionene.
Hvordan en slik samordning best finner sin form bør vurderes nærmere.
Arbeidet med utforming av ny styringsmodell, fokus på regional konsolidering samt sluttføring av
det nasjonale arbeidet med samhandling og standardisering er momenter som taler for en stegvis
implementering av målbildet. En konsoliderende fase før overgangen til et nasjonalt helseforetak
vil bidra til å håndtere risiko og samtidig forberede regionene og helseforetakene på en ansvarlig
måte.

6.2

Implementering av målbilde for Én nasjonal innkjøpsfunksjon

Det langsiktige målbilde med etablering av «Én nasjonal innkjøpsfunksjon» krever en mer
omfattende implementeringsprosess. Denne modellen implementeres når de regionale
helseforetakene er kommet tilstrekkelig langt i å gjennomføre den regionale konsolideringen. Dette
vil gjøre det enklere å løfte et færre antall regionale innkjøpsenheter over i en nasjonal
innkjøpsfunksjon. Det vil da være etablert et konsolidert kategoriansvar for flere kategorier på
nasjonalt- og regionsnivå og dermed forenkle en videre nasjonal konsolidering.
Det ansees som en ambisiøs, men realistisk målsetning at dette målbilde realiseres gjennom en
stegvis prosess i løpet av minimum en to-årsperiode.
Det videre arbeidet fram mot realisering av målbildet om Én nasjonal innkjøpsfunksjon må
gjennomføres med en bred involvering av berørte enheter og medarbeidere innenfor
innkjøpsfunksjonen, samt brukere og beslutningstakere i helseforetakene. Det understrekes at den
kompetanse som er bygd opp i de etablerte innkjøpsmiljøene med innsikt i spesialisthelsetjenesten
kategorier må sikres i den videre prosessen. Dette må ivaretas gjennom tydelig kommunikasjon og
involvering i realisering av målbildet.
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7 Selskapsform, eierandel og finansiering
7.1

Selskapsform

Selskapsform avhenger av valg av organisatorisk modell for en utvidet nasjonal
innkjøpsfunksjon.
Modell A: Én nasjonal innkjøpsfunksjon
Modellen overfører ansvar og regionenes strategiske innkjøpsfunksjon til det nasjonale
innkjøpsselskapet. Modellen forutsetter at selskapet selv definerer en nasjonal innkjøpsstrategi
med utgangspunkt i regionenes og helseforetakenes virksomhetsmål.
Den utvidede nasjonale innkjøpsfunksjonen får dermed et større strategisk ansvar og vil måtte
knyttes tett til kjernevirksomheten. En slik tett integrasjon mot HF og RHF tilsier at HFmodellen bør velges.
Modell B: Regional konsolidering
Regionene beholder en sterk rolle i modell B, men samarbeider gjennom styret i HINAS om å
etablere en nasjonal strategi for innkjøpsfunksjonen som legger entydige prioriteringer og
føringer for det nasjonale arbeidet og felles premisser for å videreutvikle regionenes
innkjøpsfunksjoner.
Ved valg av modell B er det naturlig å beholde HINAS i nåværende form, som aksjeselskap.
Modell C: Nasjonal konsolidering
Modellen innebærer at regionene beholder det strategiske ansvaret for innkjøpsfunksjonen
samtidig som HINAS rolle som leverandør av fellestjenester forsterkes.
Modell C forutsetter at den nasjonale innkjøpsfunksjonen integreres sterkere mot RHF og HF.
Heller ikke ved realisering av denne modellen ansees det å være tungtveiende årsaker til at
nåværende selskapsform bør endres.
Prosjektet har utredet mulige selskapsformer. Oversikt over mulige selskapsformer og diskusjon
er vedlagt rapporten som vedlegg (kapittel 8.7).

7.2

Eierandeler i ny nasjonal innkjøpsfunksjon

De regionale helseforetakene eier i dag følgende selskap i felleskap:


Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS



Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS



Helseforetakenes innkjøpsservice AS



Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF



Nasjonal IKT HF
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I fire felleseide selskap / HF har eierne en eierandel på 20 prosent, med unntak av Helse Sør-Øst
RHF som har 40 prosent.
I sist opprettede HF, Nasjonal IKT HF har hver av de regionale helseforetakene 25% eierandel.
Det foreslås også lik eierandel ved realisering av målbilde der den nasjonale innkjøpsfunksjonen
etableres som HF. Styresammensetningen bør reflektere eierandel, med to styremedlemmer fra
hver region. Lik eierandel og styreandel vil bidra til å utvikle en felleskapsorientert organisasjon
med likeverdige eiere.
I tillegg skal det oppnevnes ansattrepresentanter til styret:
-

For HF: 2 ansattrepresentanter (når HF har +30 ansatte – jf. helseforetaksloven §23)

-

For AS: Samme grense som HF men representasjonen kan være lavere mellom 30 og 50
ansatte, deretter tilsvarende som for HF

7.3

Finansiering

Det er vurdert ulike finansieringsmodeller for den nasjonale innkjøpsfunksjonen. Helseregionene
og HINAS har i dag erfaring med ulike finansieringsmodeller og disse erfaringene har blitt lagt til
grunn ved vurdering av finansieringsmodell for det nye selskapet.
En gjennomgang av ulike finansieringsmodeller og diskusjon om egnethet er vedlagt rapporten
som vedlegg (kapittel 8.8).
Dagens finansieringsmodell for HINAS foreslås endret til en todelt finansieringsmodell for den
nasjonale innkjøpsfunksjonen bestående av en rammefinansiering pluss finansiering basert på
bruk (tjenesteytelser) fra regionene og helseforetakene. Denne endringen vil skape større
synlighet for hva den nasjonale innkjøpsfunksjonen koster for helseforetakene. Dette vil skape en
sunn resultatforventning til den nasjonale innkjøpsfunksjonen.
For å forenkle implementering av nasjonale avtaler på avdelingsnivå anbefaler vi at kommisjon
beregnes etterskuddsvis og betales av hvert enkelt HF sentralt. HF’ene får da synliggjort
kostnaden for den nasjonale innkjøpsenheten, og kan måle forbedring av innkjøpsbetingelser /
besparelser opp mot kostnaden for den nasjonale tjenesten.
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8 VEDLEGG
8.1

Beskrivelse av viktige aktører

8.1.1 HINAS
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) er de regionale helseforetakenes nasjonale
innkjøpsselskap og har eksistert siden 2003. HINAS’ visjon er «Gode innkjøp, mer helse!».
HINAS skal bidra til økt verdiskapning for spesialhelsetjenesten gjennom nasjonale anskaffelser
og forvaltning av nasjonale avtaler for helseforetakene i Norge.
Enheten består av 27 medarbeidere med lokalisering i Vadsø og har utøvende ansvar for en
portefølje på NOK 3,6 mrd. HINAS har ansvar for gjennomføring av anskaffelsesprosessen fra
behovskartlegging til inngåelse av kontrakt samt forvaltning av de nasjonale avtalene.
Styret i HINAS består av sju personer, hvorav leder og nestleder er eksterne. De resterende
styremedlemmene kommer fra de regionale helseforetakene. Styret i HINAS er, foruten å være
ansvarlig for drift og utvikling av selskapet, en hovedaktør i utforming av strategi for nasjonal
samordning av innkjøp.
HINAS har inngått og forvalter i dag avtaler innen 42 anskaffelsesområder for
spesialhelsetjenesten, slik som ambulansebiler, dialysemaskiner, pacemaker/ICD, insulinpumper,
flere områder innenfor medisinske- og administrative forbruksvarer og viktige tjenesteavtaler som
helsevikarer, flyreiser og hotell. En samlet oversikt over alle avtaleområder kan ses på HINAS
hjemmeside (http://www.hinas.no/avtaler). HINAS utfører også anskaffelser for Nasjonal IKT HF
og Luftambulansen ANS.
HINAS har igjennom sitt virke etablert et nettverk i alle regioner, både innen innkjøpsmiljø og
fagmiljø tilknyttet de nasjonale avtaleområdene. Det er om lag 300 fagpersoner som løpende bidrar
med sin ekspertise inn i de nasjonale prosessene.
Det er i 2014 vedtatt en 4-årig handlingsplan for HINAS som vil øke den nasjonale porteføljen til
om lag NOK 9 mrd i planperioden.
8.1.2 LIS
Legemiddel innkjøps-samarbeidet (LIS) er i dag organisert som en enhet underlagt
Sykehusapotekene HF. Leder for LIS har et faglig, men ikke personalmessig ansvar, for de til
sammen ca. 5,5 operative årsverkene (inkludert leder selv), og rapporterer personalmessig til
Fagdirektør ved Sykehusapotekene HF. Fagdirektør i Sykehusapotekene HF bruker 0,3 årsverk på
å lede LIS, hvor oppgavene er konsentrert rundt personaloppfølging og sekretær for LIS-styret.
Samlet brukes det altså per i dag 5,7 årsverk til ledelse og drift av LIS. LIS-styret består av en
representant fra hver av de 4 regionale helseforetakene og en representant for de regionale
Fagdirektørene. LIS-styret har ansvar for strategisk og faglig utvikling av LIS samt sikre at LIS
leverer i henhold til samarbeidsavtalen etablert med de regionale helseforetakene og i henhold til
årlig styringsdokument som utstedes til LIS fra Helse Sør-Øst RHF på vegne av alle de regionale
helseforetakene.
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LIS sin primæroppgave er knyttet til koordinering av anskaffelsesprosesser knyttet til legemidler
til spesialisthelsetjenesten. I tillegg til utstrakt samarbeid med LIS-kontakter knyttet til hvert enkelt
helseforetak, krever arbeidet et utstrakt samarbeid med Grossistadministrasjonen i
Sykehusapotekene HF. Denne enheten er en fellesfunksjon mellom sykehusapotekene nasjonalt
som sikrer etablering og oppfølging av grossistavtalene for legemidler og apotekvarer nasjonalt.
Disse avtalene er etablert på vegne av de regionale helseforetakene. Grossistadministrasjonen
består av 1,7 årsverk, og rapporterer personalmessig til enhet for Vareflyt i Sykehusapotekene HF.
Samlet kontraktsverdi på anskaffelsesområdene for LIS og Grossistadministrasjonen er ca. NOK
5,0 mrd målt i apotekenes utsalgspris inkl. mva.
8.1.3 Helse Sør-Øst og Sykehuspartner
Helse Sør-Øst har organisert sin innkjøpsvirksomhet med en tredelt løsning.
1. Strategisk ledelse av innkjøp- og logistikk på regionsnivå, som ivaretar Bestiller-rollen
2. Utførende sentral anskaffelse- og logistikkfunksjon gjennom Sykehuspartner
3. Utførende lokal innkjøps- og logistikkfunksjon gjennom HF’enes egne organisasjoner
Helse Sør-Øst har en sentral stab på 4 personer med hovedansvar for overordnet utviklingsarbeid
innenfor innkjøp og logistikkområdet. Den sentrale staben innehar også rollen som bestiller av
oppdrag til Sykehuspartner og HINAS.
Sykehuspartner har ansvar for felles kategorier og felles løsninger innenfor regionen. Det omfatter
kategoriansvar og gjennomføring av anskaffelsesprosesser for en portefølje på NOK 3,5 mrd.
Sykehuspartner har også et utvidet forsyningskjedeansvar hvor felles forsyningssenter for regionen
er etablert med en langsiktig strategi om å samle inngående logistikk til Helseforetakene gjennom
et mindre antall kanaler. Forsyningsløsningen omfatter felles varekatalog og integrasjon av
bestillingsdata fra HF’enes bestillingssystemer mot forsyningssenterets IT-løsninger.
Lokale innkjøp og logistikkenheter på HF’ene har ansvar for drifting av lokale varelager, sterillager og plukk til avdelingsleveranser. Det inngår i noe grad interne transporter De lokale innkjøpog logistikkenhetene har også ansvar for prognoser og bestilling mot leverandør. Lokalt organiserte
ressurser er også bindeleddet mellom Sykehuspartner og HF’ene i forbindelse med regionale
anskaffelsesprosesser og implementering av nye kontrakter, og har ansvar for daglig oppfølging
mot leverandører.
8.1.4 Helse Vest
Helse Vest har organisert sin innkjøpsvirksomhet i en matrisemodell (styrevedtak fra 2010), hvor
kategoriledere rapporterer faglig til regional innkjøpssjef, men er organisatorisk knyttet til et
helseforetak. Helse Vest har definert kategorier som dekker hele helseforetaksgruppens
innkjøpsvolum, og det er utpekt regionale kategoriledere for alle kategoriene.
I Helse Vest RHF er det en innkjøpsstab på 5 stillinger som har hovedansvar for strategi og
utviklingsarbeid, samt analysearbeid knyttet til kategoriledelse (spend-analyse etc). I tillegg leier
Helse Vest RHF inn ressurser fra helseforetakene for gjennomføring av konkrete prosjekter. Det
leies også inn en hel stilling for regional koordinering av HINAS aktiviteter.
Felles regionale rammeavtaler etableres ved at et helseforetak for i oppdrag å gjennomføre
anskaffelser på vegne av fellesskapet (alle helseforetak i regionen).

Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Side:

31 av 60

Alle helseforetak i regionen knyttet til den offentlige markedsplassen for e-handel.
helseforetak mottar e-faktura på EHF format.

Alle

Det er et pågående arbeid for å se på organisering av innkjøpsfunksjonen i Helse Vest på ny. De
administrerende direktører i helseforetakene er styringsgruppe for prosjektet.
8.1.5 Helse Midt-Norge
Innkjøpsfunksjonen i Helse Midt-Norge (HMN) er organisert i en nettverksmodell der HFene og
RHFet har inngått en samarbeidsavtale om en regional anskaffelsesfunksjon og et
innkjøpssjefnettverk. Det innebærer regional samordning av anskaffelsesprosjekter og innspill til
nasjonale innkjøpsprosjekter, samt fellesaktiviteter knyttet til systemløsninger og
kompetanseheving. Direktørmøtet i HMN vedtar hver høst regional handlingsplan for anskaffelser.
HMN har i dag ca. 23 årsverk i den regionale innkjøpsfunksjonen, herav rundt 4 årsverk knyttet til
implementering av ny ERP-løsning. Om lag halvparten av de ansatte i innkjøpsfunksjonen jobber
med regional anskaffelser og fellesaktiviteter. I RHF-et er det 4 ansatte, som blant annet
gjennomfører alle kjøp av helsetjenester og pasientreiser. HMN bruker KGV i alle anskaffelser,
har etablert en elektronisk innkjøpshåndbok og tatt i bruk Innkjøpsportal utviklet av
Sykehuspartner.
8.1.6 Helse Nord
Helse Nord har pr i dag organisert innkjøpsfunksjonene i regionen desentralt, og ivaretar
oppgavene med strategisk ansvar for innkjøp, utførende innkjøp på regionnivå samt utførende
lokale innkjøp og logistikkfunksjoner i de enkelte HF.
Årlig innkjøpsvolum er om lag NOK 5,8 mrd, hvorav NOK 1,076 mrd gjelder kjøp av
helsetjenester.
Helse Nord RHF har en sentral stab på 4 personer med hovedansvar for overordnet utviklingsarbeid
innenfor innkjøpsområdet. Den sentrale staben innehar også rollen som bestiller overfor HINAS.
Helse Nord RHF har utarbeidet strategi for innkjøp i regionen, som er nær iverksettelse. Strategien
regionaliserer innkjøpområdet i kategoristyrt modell. Modellen er sentralt styrt der
kategorilederressurser lokaliseres til regionens største helseforetak, Universitetssykehuset NordNorge HF i Tromsø.
Lokale innkjøp og logistikkenheter i helseforetakene har ansvar for å drifte lokale varelager til
avdelingsleveranser. De lokale innkjøp- og logistikkenhetene har også ansvar for prognoser og
bestilling mot leverandør, implementere nye kontrakter og daglig oppfølging mot leverandører.
I tillegg til ovennevnte finnes flere miljøer med innkjøpsansvar, se vedlegg (kapittel 8.6).
I vedlegg (kapittel 8.7) beskrives grenseflater mellom regionale helseforetak ytterligere.

8.2

Prosess for gevinstrealisering

Som beskrevet foreligger det en rekke gevinstområder ved etableringen av en utvidet nasjonal
innkjøpsfunksjon.
Realisering av gevinstene må skje over tid gjennom en gradvis konsolidering av
innkjøpskategoriene og realisering av kategoristrategier i tråd med modenhetsutviklingen av
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innkjøpsfunksjonen og harmonisering av de kliniske prosessene og behovene. Kvalitative og
kvantitative gevinster bør innarbeides i de langsiktige ambisjoner, strategier og handlingsplaner til
den nasjonale innkjøpsfunksjonen og omsettes til resultater gjennom etablering av kategoriplaner
og gjennomføring av disse innenfor hvert kategoriteam.
Gevinstrealisering er en strukturert stegvis prosess for å oppnå best mulig nytte der de definerte
aktivitetene kan grupperes som følger:


Definere effektmål



Identifisere gevinster



Realisere gevinster

Figur 2: Modell for gevinstrealisering

Gevinstrealisering er en gjentagende (iterativ) prosess der gjennomføringen av endringer påvirker
gevinster som kan realiseres som igjen legger føringer på de effektmål som det er forventet å oppnå.

8.3

Rammeverk for beskrivelse av innkjøpsfunksjonen

Som utgangspunkt for drøfting av ulike modeller for en nasjonal innkjøpsfunksjon har nedenfor
stående rammeverk blitt benyttet som utgangspunkt for å vurdere hvorvidt elementene bør løftes
til et nasjonalt nivå eller ikke.
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Begrep

Forklaring

Mål og
innkjøpsfunksjonsstrategi

En overordnet strategi for funksjonen innkjøp som skisserer
hvilke målsetninger funksjonen skal jobbe mot og hvilke
hovedgrep funksjonen skal fokusere på innenfor de prosesser
og fundament som er skissert i figuren ovenfor

Forsyningsprosess

Den fysiske vareflytprosessen fra leverandør til sluttbruker
med tilstøtende administrative prosesser

Anskaffelsesprosess

Gjennomføring av anskaffelser fra behov er identifisert til
kontrakt er signert og implementert, se detaljer i figur 4

Kontraktstyring

Forvaltning av kontrakt i kontraktsperioden inkludert
oppdatering av kontraktbetingelser, oppfølging av
etterlevelse og oppfølging av leverandør mot
kontraktsforpliktelser

Leverandørutvikling

Oppfølging av utvalgte «strategiske» leverandører opp mot
definerte leverandørutviklingsplaner omfattende
prosessforbedringer, teknologisk integrasjon,
produktutvikling og kostnadsforbedringer

Avrop til betaling

Avrop av tjeneste og produkter på etablerte kontrakter,
mottak og verifisering av leveranse, avvikshåndtering og
betaling, se detaljer i figur 4

Forretningsutvikling og
metodeutvikling

Utvikling av innkjøpsfunksjonen med hensyn til utvidelser av
mandat og handlingsrom, forbedringsarbeid innenfor egen
funksjon, forbedring av «fundament» og metodeutvikling

Risiko og reguleringer

Ivareta risikovurderinger knyttet til omdømmerisiko,
leveranserisiko og finansielle risiko hos leverandører

Fun
da
men
t

Prosesser

Strategi

Figur 3: Rammeverk for beskrivelse av innkjøpsfunksjonen

Kategori definisjoner
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Teknologi

Etablere og forvalte støttesystemer og verktøy for å sikre
effektive arbeidsprosesser og utnyttelse av informasjon

Målstyring

Etablere og følge opp måling og rapportering av resultater

Organisasjonsutvikling

Rekruttere og videreutvikle medarbeidere

Kunnskap og
kompetanse

Utvikle metode og drive kompetanseutvikling for
innkjøpsfunksjonen

Informasjon

Sikre tilgang til informasjon og strukturere og tilgjengeliggjøre denne, bl.a. konsolidering av innkjøpskostandsbasen

Kategoristyring

Betegnelse på ledende praksis modell for organisering av
innkjøpsfunksjon med spesialisering av innkjøpsressurser inn
mot markedsorienterte kategorier og et ende-til-ende ansvar
for prestasjonen innenfor kategorien

Koordinering av
kategorier

Koordinering av kategoriene innebærer å etablere og forvalte
en felles kategori-struktur og knytte innkjøpskostnadsbasen i
alle regioner til denne kategoristrukturen. Videre omfatter det
å sikre entydige beslutninger om organisatorisk plassering og
ansvar av de enkelte kategoriene og geografisk omfang av
kategoriansvaret. Dernest omfatter det å etablere en
masterplan for alle kategorier, med oversikt over omfang per
kategori, nedbrytning i innkjøpsgrupper og anbudspakker,
samt tidsplan og resultatmål for de enkelte kategorier,
innkjøpsgrupper og anbudspakker

Kategori-eierskap

Kategori-eierskap defineres som den organisatoriske enhet
som har fått i oppdrag å påse at en kategori forvaltes
optimalt; som avstemmer kategori-mål og resultater og som
opptrer som en hoved-interessent i forankring av
kategoristrategiene

Kategoriforvaltningsansvar /
Kategoriledelse

Kategoriforvaltning defineres som den organisatoriske enhet
som forvalter kategori-ansvaret for en spesifisert kategori,
det vil si de som eier de dedikerte kategoriressursene som
omfatter kategori-leder, markedsanalytikere,
anskaffelsesfaglige ressurser, leverandør og
kontraktsforvaltningsressurser

Kategori-interessenter

Kategori-interessenter omfatter de interne «kundene» som er
brukere av en innkjøpskategori. Representanter fra
interessentene bør ha innflytelse i utvikling og beslutning av
kategori-strategier, i definisjon av spesifikasjoner og ved
leverandørvalg.

Tabell 1: Begreper for beskrivelse av innkjøpsfunksjonen
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8.3.1 Forklaring av innkjøpsprosessen
Innkjøpsprosessen er en todelt prosess hvor første del gjerne betegnes som Anskaffelsesprosessen.
Siste del betegnes gjerne som «Avrop til betaling», «Bestilling til betaling» eller «Transaksjonelt
innkjøp».

Figur 4: Innkjøpsprosessen

8.4

Rollebetegnelser

Innkjøpsfunksjonen er vanligvis todelt med separate enheter for anskaffelse og avrop. Avrop
organiseres gjerne som en del av en lokal logistikkfunksjon med ansvar for avrop fra leverandører
til lager.
Følgende rollebetegnelser er benyttet i rapporten:
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Roller

Forklaring

Strategisk innkjøpsrolle

Samlebegrep for å beskrive roller med fokus på ledelse og
utvikling av innkjøpsfunksjon med ansvar for utforming av
strategi for funksjonen, samt lede organisasjonen i
gjennomføring av strategiene.
I rapporten benyttes begrepet som regionenes
innkjøpsledelse og overlappende med «Bestiller rollen».

Operativ innkjøpsrolle

Samlebegrep for roller med fokus på gjennomføring av
etablerte strategier og planer. Benyttes primært som begrep
knyttet til anskaffelsesprosessen og andre utførende roller,
men ikke omfattende transaksjonelle roller knyttet til avrop,
mottakskontroll og betaling.
I denne sammenheng benyttet til dels overlappende med
«Utfører-rollen».

Bestiller-rollen

Rollebetegnelse på den strategiske funksjon som bestiller
utførelse av oppgavene fra en utførende enhet

Utfører-rollen

Rolle i den utførende del av organisasjonen, primært
anskaffelsesroller andre roller med utførende ansvar, se
«Operativ innkjøpsrolle»

Kategorileder-rollen

Rolle med utvidet ansvar i forhold til anskaffelsesrollen, med
bredere mandat og ende-til-ende ansvar for kategoriens
prestasjon

Anskaffelsesrolle

Rolle med primæransvar knyttet til gjennomføring av
anskaffelser

Avropsrolle

Rolle med primæransvar knyttet til avrop på etablerte
kontrakter,oppfølging av leveranser og avvik ogtil betaling

Tabell 2: Rollebegreper for innkjøpsfunksjonen
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Øvrige miljøer med innkjøpsansvar

Kjøp av Helsetjenester
Kjøp av helsetjenester utgjør om lag NOK 10,6 mrd. Kjøp av helsetjenester omfatter både kjøp av
helsetjenester fra private aktører basert på konkurransebasert anskaffelsesprosess (NOK 5.9 mrd)
og kjøp av helsetjenester fra ideelle organisasjoner for spesialiserte tjenester som ikke kjøpes
gjennom anbudskonkurranse (NOK 4.9 mrd).
Regjeringen vil øke kjøpet av private helsetjenester for å redusere helsekøene. Dette er lagt til grunn
i regjeringsplattformen. Regjeringen vil derfor be RHFene utarbeide en ny og offensiv strategi for
økt bruk av private gjennom anbud. Samtidig er forberedelsene til å innføre fritt behandlingsvalg
startet og en høringsprosess pågår. Departementet legger til grunn at det primære virkemiddelet for
å bruke ledig kapasitet hos private fortsatt skal være gjennom anbud, og at ordningen med fritt
behandlingsvalg skal fungere som en sikkerhetsventil for pasientene og et korrektiv til de offentlige
sykehusene.
I AD-møtet den 16.06.14 ble det behandlet en sak om interregionale anskaffelser av helsetjenester.
Saken beskrev hvordan RHF-ene i egen regi kan ivareta dette.
Strategi for bruk av private
Det legges til grunn at et samarbeid mellom RHF knyttet til bruk av private er både nyttig og
nødvendig. Med bakgrunn i den politiske satsning på bruk av private, er det grunn til å anta at
RHFene vil få i oppdrag å revidere sine strategier for bruk av private, og mulig også
avtalespesialister. Det vil her kunne være fornuftig med et samarbeid med sikte på hva som bør
være gjennomgående hovedprinsipper, og hva som bør være regional tilpasning.
Modeller
Interregionale anskaffelser kan anta flere former. Hovedelementet vil imidlertid være at de
regionale helseforetakene har et systematisk samarbeid gjennom alle steg i anskaffelsesprosessen.
Det bør avtales på hvert steg i prosessen hva som gjøres og hvem som gjør hva. Dette kan gjelde
både behovsvurderinger, kjøp og oppfølging. Den enkelte region kan ta høyde for de andre
regionenes bruk innfor egen region, og en region kan gjennomføre en nasjonal anskaffelse på vegne
av alle regionene. Det kan etableres interregionale kompetansemiljøer og man kan levere tjenester
til hverandre innenfor de forskjellige deler av prosessen.
Organisering
Det eksisterende nettverk har fungert bra. Utviklingen nå tilsier imidlertid at nettverket bør bygges
ut, både hva gjelder sammensetning av kompetanse og forankring inn mot det enkelte RHF. Dette
må imidlertid balanseres mot at man ikke skal etablere ny tidkrevende og ressurskrevende
organisering. Nettverket skal heller ikke behandle som naturlig ligger andre steder.
AD møtets konklusjon ble at det igangsettes et parallelt arbeid med utredning av hvordan interregionalt samarbeid om kjøp av helsetjenester kan videreutvikles innenfor den etablerte
nettverksmodellen.
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Prosjektgruppen har derfor tatt dette til etterretning og definerer kjøp av helse-tjenester som utenfor
omfanget av prosjektet knyttet til etablering av en nasjonal innkjøpsfunksjon.

Innkjøp-Luftambulansetjenesten ANS
Luftambulansetjenesten (LAT) har to store innkjøp på lange kontrakter (opptil 10 år): Innkjøp av
ambulanseflytjenester og innkjøp av ambulansehelikoptertjenester. Samlet kontraktsverdi ca. NOK
700 mill pr år. Anskaffelser gjennomføres av LAT og HINAS, hvor HINAS har prosjektledelsen.
LAT gjennomfører selv mindre anskaffelser av medisinsk utstyr til ambulansefly og –helikopter.
Ukjent beløp.
Bruker i stor grad nasjonale avtaler (multimonitor til prehospitalt bruk, reisetjenester, kontor- og
skriverrekvisita, IKT-utstyr, telefoni etc.).

Innkjøp- Nasjonal IKT HF
Nasjonal IKT HF benytter i stor grad nasjonale avtaler fremforhandlet av HINAS (reisetjenester,
kontor- og skriverrekvisita, IKT-utstyr, telefoni etc.).
Flere store konsulentanskaffelser er gjennomført av HINAS. HINAS gjennomfører nå innkjøp av
talegjenkjenningsverktøy.
Nasjonal IKT HF’s strategi innebærer å benytte de etablerte nasjonale funksjonene for innkjøp også
i fremtiden

Innkjøp- Pasientreiser ANS
Pasientreiser ANS benytter i stor grad nasjonale avtaler (reisetjenester, kontor- og skriverrekvisita,
IKT-utstyr, telefoni etc.)
Enheten har også etablerte enkelte lokale avtaler, bl.a. tjenestekjøp. Omfang er p.t ukjent, men
antas å være av marginal betydning.

Innkjøp - Helseregionens Driftsorganisasjon HDO
HDO bruker i stor grad nasjonale avtaler (reisetjenester, kontor- og skriverrekvisita, IKT-utstyr,
Telefoni, Digitale kart AMK etc.)
Også HDO benytter enkelte lokale avtaler, bl.a. innenfor tjenestekjøp. Omfang er ukjent og
enhetens innkjøpsfunksjon og ressursbase er ikke kartlagt i prosjektet.

8.6

Oppgavefordeling, grenseflater mellom RHF og HF nivå

I tabell 3 er det forsøkt å tydeliggjøre hvordan oppgavefordelingen mellom RHF og HF nivå i
hovedsak skjer i dag. En omforent forståelse av denne oppgavefordelingen vil være nødvendig for
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å definere hvilke oppgaver som vil måtte løses på regionalt og HF nivå hvis flere oppgaver samles
i en nasjonal innkjøpsfunksjon.
Oppgaver som i dag
håndteres på RHF nivå

Oppgaver som i dag
håndteres på HF nivå

Mål og
strategiutvikling

- Definere mål for regionalt
innkjøpsarbeid
- Utvikle innkjøpsstrategi for regionen
- Definere behov og bestille tjenester fra
nasjonale innkjøpsfunksjoner

- Frembringe underlag for nåsituasjonsforståelse og utfordringsbildet
- Forankre mål og strategi inn mot lokal
virksomhet

Forsyningskjede

- Begrensede oppgaver i de fleste
regioner
- Strategisk utvikling og operativ drift av
felles regional forsyningsløsning
(HSØ)

- Operativ drift av lokale mottak, lager,
plukk, og interndistribusjon

Kategoristyring

- Utvikling og koordinering av
strategiske anskaffelsesplaner
- Håndtering av kategorier som er
definert på regionalt nivå fra
behovskartlegging, til gjennomføring
av anskaffelsesprosess til måling og
oppfølging

Kontrakts styring

- Eier av regionale kontrakter
- Revisjon av kontraktbetingelser ifm
planlagte revisjonsvinduer
- Måling og oppfølging av
kontraktsetterlevelse

- Drive utvalgte lokale
anskaffelsesprosesser
- Gjennomføre utvalgte regionale
anskaffelsesprosesser i en
nettverksmodell på oppdrag fra RHF
- Deltakelse i regionale og nasjonale
anskaffelsesprosesser for fremskaffing
av HF spesifikk informasjon og behov,
samt implementering av nye kontrakter
- Oppnevne og følge opp lokale fagrepresentanter i nasjonale, regionale og
lokale anskaffelsesprosesser
- Eier av lokale (HF) kontakter
- Sikring av etterlevelse til kontrakt for
eget HF

Leverandørutvikling

- Revisjon av kontraktbetingelser ifm
planlagte revisjonsvinduer
- Måling og oppfølging av
kontraktsetterlevelse

- Gi innspill til leverandørutvikling basert
på daglig leverandørkontakt
- Involvering i leverandørutviklingsprosesser

Rekvisisjon til
betaling

- Standardisering av rekvisisjonsprosess
gjennom etablering og utrulling av
felles ERP løsninger på regionsnivå

- Bestilling mot leverandør basert på
lokale behov
- Mottakskontroll, fakturagodkjenning og
avvikshåndtering
- Håndtering av uforutsette
anskaffelsesbehov som ikke er dekket
gjennom rammeavtaler eller etablerte
kontrakter

Organisasjonsutvikling

- Rekruttering av innkjøp og logistikk
medarbeidere til regionale stillinger
- Bistår rekruttering av innkjøp og
logistikkmedarbeidere på HF nivå
- Utvikling av nettverk av innkjøpsledere på HF nivå innenfor regionen

- Rekruttering av lokale innkjøp og
logistikkmedarbeidere
- Utvikle lokale team

Oppgaveområder
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Kunnskap &
kompetanseutvikling

- Sikre nødvendig kompetanse for
regionens medarbeidere innenfor
innkjøp og logistikk

- Praktisk opplæring av nye
medarbeidere

Målstyring

- Definere mål og KPI’er for
forbedringsarbeid innenfor innkjøp og
logistikk
- Følge opp mot definerte mål og KPI’er

- Frembringe data og gjennomføre

Risiko &
reguleringer

- Være en pådriver for aktivt eierskap til
risiko-områder knyttet til
innkjøpsfunksjonen og verdikjede

- Sikre etterlevelse av føringer knyttet til
risikohåndtering

Teknologi og
informasjonshåndtering

- Drive utvikling av teknologibruk
innenfor innkjøpsfunksjonen på
regionalt og HF nivå
- Aktivt drive standardisering av
teknologi / støttesystemer for
innkjøpsfunksjonen på regionalt og HF
nivå
- Eie og forvalte felles
teknologiløsninger for støtte av
innkjøpsfunksjon på RHF og HF nivå

- Daglig bruk av teknologi-løsningene

analyse for måling og rapportering

- Rapportere KPI’er fra HF nivå

Tabell 3: Dagens oppgavefordeling mellom RHF og HF nivå

Kapittel 5 om alternative organisatoriske strukturer drøfter hvilke oppgaver som vil ivaretas på
RHF nivå og HF nivå i de alternative løsningsforslagene for utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon.

8.7

Mulige selskapsformer

8.7.1 Oversikt over andre felleseide selskaper
De regionale helseforetakene eier i dag følgende selskap i felleskap:


Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS



Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS



Helseforetakenes innkjøpsservice AS



Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF



Nasjonal IKT HF



Nasjonalt helseforetak for eiendom HF (under etablering)

8.7.2 Mulige selskapsformer
Helseforetaksloven § 42 åpner for at foretak kan eie virksomhet som ikke yter
spesialisthelsetjenester alene eller sammen med andre. Virksomheten må da organiseres som
selskap med begrenset ansvar (AS). Bestemmelsen åpner også for at felles støttefunksjoner som er
nødvendige og sentrale forutsetninger for å yte spesialisthelsetjenester, kan organiseres som
helseforetak, HF.
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Aktuelle selskapsformer for en nasjonal innkjøpsfunksjon er dermed AS eller HF. Sammenligning
av selskapsformene vises i figur 5.

Figur 5: Beskrivelse av selskapsformene AS og HF

Sammenligningen av AS og HF tilsier begge selskapsformer for alle praktiske formål kan være
like hensiktsmessige.
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Finansieringsformer

8.8.1 Vurdering av alternative finansieringsformer
Finansieringsform

Rammefinansiering

Kommisjon

Margin

Selskapsmodell

Tjenesteenhet

Agent

Kjøp-Salg

Kort beskrivelse av
selskapsmodell

Selskapet tilbyr tjenester
knyttet til gjennomføring av
innkjøpsprosesser og
utvikling av
innkjøpsfunksjonen
inkludert fremforhandling
av rammeavtaler og
eventuelt mer forpliktende
avtaler.

Selskapet kjøper
produkter og tjenester
under legalt ansvar av
andre enheter i
konsernet. Selskapet
opptrer som en
mellomaktør.

Selskapet kjøper produkter
under eget legalt ansvar og
selger videre til andre
enheter i konsernet.

Kort beskrivelse av
finansieringsform

Selskapet får betalt
gjennom
rammefinansiering av
virksomheten

Kommisjon betales ifm
påslag på kontrakterte
priser eller som kickback fra leverandør.
Påslag på priser betales
av kjøper til Selskapet

Margin på produkter og
tjenester legges på
kontrakterte priser mot
leverandør for videresalg
til konsernets enheter til
markedspris.

Krav til betalingstransaksjons-støtte og
dokumentasjon av
kjøpsmønster

Ingen krav til
transaksjonsstøtte eller
dokumentasjon av
kjøpsmønster

Ingen krav til
transaksjonsstøtte, men
behov for
dokumentasjon for
kjøpsmønster som
underlag for
kommisjonsberegning

Krav til
transaksjonsdokumentasjon
(i praksis IT system) hvor
fakturering går fra kunde
til leverandør via innkjøpsselskapet

Selskapets inntektsside

Rammefinansiering fra
eiere

Kommisjon fra kunder
eller leverandører

Salgsverdi av produkter /
tjenester

Selskapets kostnadsside

Lønn og administrative
kostnader

Lønn og administrative
kostnader

Innkjøpskostnad for
produkter og tjenster.

Inngår bindende kontrakter
på vegne av konsernet.

Lønn og administrative
kostnader
Selskapets eiendeler

Meget begrensede eiendeler

Meget begrensede
eiendeler

Holder i utgangspunktet
ikke varelager men
benytter “flash title” som
regnskapsmessig løsning
for overføring av eierskap
til produktene. Kan også
utvides til å holde
varelager og binder da
kapital i balansen.

Selskapets kapitalbehov

Meget begrenset kapital
behov

Meget begrenset kapital
behov

Kapitalbehov i samsvar
med risiko-eksponering
knyttet til
leverandørforpliktelser og
varelager

Tabell 4: Finansieringsmodeller

Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Side:

43 av 60

Rammefinansiering
Rammefinansiering er den enkleste finansieringsmodellen for heleide enheter innen et konsern.
Modellen krever svært begrenset regnskapsmessig dokumentasjon og administrative prosesser.
Samtidig innehar modellen begrensede muligheter til insentivering til resultatorientering i
innkjøpsfunksjonen. Selskapet må derfor gå til eierne ved behov for utvidelse av finansiering for
videreutvikling av selskapet.
Finansieringsmodellen er i praksis i bruk for alle de regionale innkjøpsfunksjonene.
Kommisjonsfinansiering
Kommisjonsbasert finansiering innebærer at kunde eller leverandør betaler en prosentbasert påslag
på kontrakterte priser. Kommisjonen kan betales av leverandør i form av en etterskuddsbasert
bonus (kick-back) eller som et påslag for kunden på kontraktert pris. Kundens påslag beregnes
vanligvis etterskuddsvis ved løpende avtaler og avrop.
Kommisjonspåslaget kan differensieres utfra produktgrupper og leverandør, og kan gjerne variere
basert på volum over kontrakt i en trappetrinnsmodell.
Kommisjonsmodellen krever dokumentasjon og analyse av kjøpsmønster for beregning av
kommisjonsbidrag. Dokumentasjonsbehovet er økende med høyere grad av kompleksitet i
kommisjonsmodellene. Kontrakterte leverandører pålegges gjerne å dokumentere underlaget for
kommisjonsberegningen, om den betales av leverandør eller av kunde.
HINAS har en finansieringsmodell basert på fast kommisjonsbidrag på 1% av omsetning (med
noen få unntak) som betales av leverandørene.
Marginbasert finansiering
Ved en marginbasert finansiering utøver innkjøps-selskapet sin virksomhet på kommersielle vilkår
ved at de inntar en innkjøpsrolle på vegne av alle virksomhetene de er etablert for, og selger
produkter og tjenester videre til enhetene. Løsningen etableres gjerne med krav om at de enkelte
enhetene skal kjøpe gjennom innkjøpsselskapet. Ofte vil et slikt krav være tidsbegrenset slik at
innkjøpsselskapet på sikt må utøve sin virksomhet på helt kommersielle betingelser hvor de må
prestere på linje med eller bedre enn alternative leverandører til virksomheten. I en slik modell vil
innkjøpsselskapet kunne legge en margin på sin virksomhet som tilsvarer deres verdiskapning, og
således dekke sine driftskostnader og også oppnå et overskudd for videreutvikling av
virksomheten.
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Virksomhetsoverdragelse

I forbindelse med etableringen av en utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon vil det sannsynligvis bli
aktuelt for flere medarbeidere å skifte arbeidsgiver. Dette kan for eksempel gjelde medarbeidere
på RHFene. Disse medarbeidere vil inngå i en virksomhetsoverdragelse og det er nødvendig å
forholde seg til regelverket i arbeidsmiljøloven, herunder lovgivning om:


Lønns- og arbeidsvilkår (arbeidsmiljøloven § 16-2)



Reservasjonsrett (arbeidsmiljøloven § 16-3)



Reservasjonsrett mv (arbeidsmiljøloven § 16-4)



Vern mot oppsigelse (arbeidsmiljøloven § 16-5)



Informasjon og drøfting med tillitsvalgte (arbeidsmiljøloven § 16-6)



Informasjon til arbeidstakerne (arbeidsmiljøloven § 16-7)



Representasjon (arbeidsmiljøloven § 16-8)

8.10 Prosjektets mandat
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8.11 Prosjektdirektiv for «Nasjonal samhandling og standardisering, fase 3»

Notat
Styringsgruppen for Nasjonal samhandling
Dato
og standardisering – Innkjøp og Logistikk

Til
Kopi

Prosjektleder
Gunnar Wessel Thomassen/PwC

Fra

21.08.2014

Saksnr.

01/2014 versjon 2

Saksbehandler

GWT

Vedlegg

GJENNOMFØRINGSDIREKTIV - FASE III
NASJONAL SAMHANDLING OG STANDARDISERING – INNKJØP & LOGISTIKK

1. Bakgrunn
Regionene fikk i 2012 i oppdrag fra Helse og Omsorgsdepartementet å identifisere
områder for nasjonalt samarbeid. Saken har vært gjennom en første fase, der innkjøp og
logistikk ble identifisert som et mulig område for økt nasjonalt samarbeid. Saken er
utredet mer i detalj i en fase 2, hvor tre hovedområder for samarbeid er identifisert, og
det er lagt en plan for det videre arbeidet. Disse tre områdene er:


kategoristyring,



retningslinjer og rutiner,



teknologi-støtte.

I foretaksprotokollen for 2014 har departementet tilført:
“De regionale helseforetakene har igangsatt et prosjekt for mer nasjonalt samarbeid om innkjøp.
Det er lagt en plan for hvordan definerte områder for samarbeid og standarder bør
implementeres for å ta ut gevinster. Videre vil det bli vurdert hvilke løsninger som bør velges for
organisering av det nasjonale samarbeidet om innkjøp."

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene:
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"- om å arbeide videre med å samordne og standardisere arbeidet med innkjøp/logistikk for å
sikre en effektiv nasjonal løsning på dette området. Det skal legges vekt på å etablere nasjonale
løsninger for kategoristyring, retningslinjer, rutiner og støttesystemer."

De administrerende direktører for helseregionene ba om at arbeidet videreføres i en
fase 3, ut fra beskrivelsen i fase 2, datert 17. mars 2014.
Prosjektets arbeidsgruppe har, til og med fase 2, bestått av Nasjonalt Nettverk for
Innkjøp (NNI) som er sammensatt av ansvarlig leder for innkjøp og logistikk i hver av de
fire regionene, samt representanter fra HINAS og tillitsvalgte. Styringsgruppen har
bestått av ledere fra nivå 2 fra hver av regionene, foruten en bred representasjon av
tillitsvalgte. Det var vært gjennomført en inkluderende og omfattende prosess hvor de
ulike perspektivene har blitt grundig drøftet for å komme frem til en plan som alle
regionene stiller seg bak. Styringsgruppen videreføres i neste fase, og leder for
styringsgruppen er Helse Sør-Øst RHF med Viseadministrerende direktør Steinar
Marthinsen.
Organiseringen av prosjektet er beskrevet under. Denne skal kunne justeres under
prosjektets gang om det skulle vise seg hensiktsmessig. Det er Styringsgruppen som
har denne beslutningsmyndighet. Det er av betydning for design og implementeringen
av nye løsninger at det er involvering og deltagelse fra alle de deltagende virksomheter.
Det er innleiet konsulentbistand for primært å bistå med prosjektledelse, drift av et
prosjektkontor og støtte med fagkompetanse pr arbeidsstrøm.

2. Effektmål
Effektmålene for fase III - Implementering av nasjonale løsninger er følgende:
1. Bidra til å forbedre tjenestekvalitet i spesialisthelsetjenesten ved å sikre
styrket samhandling og kompetanse mellom fag og innkjøp for alle nivåer og ledd
i innkjøps og logistikkprosessen
2. Opprettholde og forbedre spesialisthelsetjenesten omdømme ved å sikre
profesjonalitet i innkjøps- og logistikkarbeidet
3. Frigjøre ressurser til spesialisthelsetjenesten kjernevirksomhet ved å sikre
både økonomiske besparelser gjennom omforente innkjøps- og
logistikkprosesser og kommersielt bedre avtalevilkår.
Det etableres noen klare mål- og resultat indikatorer (KPIer) som skal bidra til å måle
resultatene av de tiltak som iverksettes. Det er en klar sammenheng mellom innføring av
kategoristyring og måling av resultater. Forslaget om etableringen av én "Spendkube"
for helse Norge med et enhetlig grensesnitt og felles struktur vil bidra til å kunne få
objektive målekriterier for alle innkjøp som er gjort i helse-Norge. KPIene skal
understøtte de tre effektmålene, og de skal gi grunnlag for styring og prioritering av de
foreslåtte tiltak. Etablering av mål og KPIer etableres som en ny aktivitet under
arbeidsstrøm 2 – Regler og retningslinjer, og etablering av en enhetlig spendkube
opprettes som en ny aktivitet under arbeidsstrøm 3 – Teknologisk støtte.
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3. Resultatmål (tiltak og satsningsområder)
Prosjektet legger til grunn resultatet av arbeidet levert etter fase II og vil fokusere på
følgende tre arbeidsstrømmer (resultatmål – se vedtak i direktørmøtet 17.03.2014).
1. Kategoristyring,
2. Retningslinjer og rutiner,
3. Teknologistøtte.
Imidlertid foreslås justering av prioriteringer i gjennomføring av de foreslåtte
arbeidspakker under arbeidsstrøm 3 – Teknologistøtte, hvor tilrettelegging av en
nasjonale spenddata i en samlet kube vil være det prioriterte system for å understøtte
realisering av arbeidsstrøm 1. Arbeidspakke T4 innføres.
Det foreslås også tillegg av én arbeidspakke i arbeidsstrøm 2 – Retningslinjer og rutiner
hvor utarbeidelse av måle- og resultatindikatorer/KPIer utarbeides og implementeres.
Arbeidspakke R4 innføres.
Arbeidsstrøm 1: Kategoristyring har en ambisjon om å etablere en nasjonal
innkjøpskostnadsoversikt detaljert i en felles og omforent kategoristruktur med følgende
målbilder og leveranse pr arbeidspakke:
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Arbeidsstrøm 2: Retningslinjer og rutiner skal sammenstille og tilgjengelig-gjøre
felles nasjonale rutiner og retningslinjer for innkjøp med følgende målbilder og leveranse
pr arbeidspakke:
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Arbeidsstrøm 3: Teknologistøtte skal anbefale en mer standardisert teknologiportefølje (innebærer å etablere enhetlig data struktur med tydelige grensesnitt). Det tas
utgangspunkt i regionens etablerte systemer med følgende målbilder og leveranse pr
arbeidspakke:

Koordinering mellom de tre arbeidsstrømmene og øvrige eksterne prosjekter
Prosjektet skal ledes av en prosjektleder med støtte fra et prosjektkontor. Det skal
utarbeides en plan for de vesentlige avhengigheter mellom de tre arbeidsstrømmene
internt i prosjektet.
I den grad det er mulig skal prosjektet kartlegge avhengigheter med øvrige eksterne
pågående prosjekter og ivareta prosjektets leveranser inn mot eventuelle eksterne
prosjekter. Likeledes skal prosjektet ta hensyn til og vurdere konsekvensene av
eventuelle beslutninger fra eksterne prosjekter.
Avgrensning
Prosjektet skal ikke vurdere eksisterende ERP-løsninger, men legge til rette og fokusere
på mulighetene for konsistente og enhetlige uttrekk av data.

4. Organisering av prosjektet
Den overordnede prosjektorganiseringen følger anbefalingen fra fase II. Prosjektet
ledes av en styringsgruppe og den operative driften gjennomføres av en prosjektgruppe
som igjen er delt inn i de tre beskrevne arbeidsstrømmer. Den enkelte arbeidsstrøm
deles igjen opp i arbeidspakker/diskusjonsgrupper hvor involvering sikres gjennom bred
deltagelse fra de respektive regioner. Hver av enhetenes rolle og ansvar samt
deltagelse beskrives under.
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Denne prosjektorganiseringen er tilrettelagt for å sikre en bred involvering av de ulike
nivåer og virksomheter. Prosjektgruppen skal sikre at beslutningene som fattes i
Styringsgruppen er forankret og at representanter i prosjektgruppen sikrer at det tilføres
rett kompetanse i den enkelte faggruppe og arbeidspakke. Prosjektkontoret skal sikre
én felles prosjekttilnærming og at aktiviteter i de enkelte arbeidsstrømmer arbeider
enhetlig og koordinert gjennom et effektivt system for planlegging, leveranser og
rapportering.

For å effektivisere bruken av ressurspersoner fra virksomhetene etableres det
arbeidsgrupper for å ivareta de faglige bidrag og diskusjonene for hver arbeidspakke i
den enkelte arbeidsstrøm. Prosjektkontoret støtter lederen for hver arbeidsstrøm med
administrative ressurser og metode. I den enkelte arbeidspakke er det forventet at den
enkelte RHF bidrar med ressurser innenfor den enkelte arbeidsstrøm og i hver
arbeidspakke. PwC vil støtte med fagspesialister i hver arbeidsgruppe.

Styringsgruppen
1. Sammensetning (11 personer)
 Leder Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF
 Per Karlsen, Helse Vest RHF

Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon






Side:

56 av 60

Ingerid Gunnerød, Helse Midt RHF
Hilde Rolandsen, Helse Nord RHF
Harald Johnsen, HINAS
Følgende konsern tillitsvalgte:
o John Olav Berdahl, Konsernverneombud (KVO)
o Sigrun Solberg, Akademikerne
o Lasse Sølvberg, LO
o Trude Dragseth, YS
o Irene Kronkvist, UNIO
o Tove Elisabeth Svee, SAN

2. Rolle og ansvar:
 Beslutte prosjektmandat og fremdriftsplan
 Godkjenne leveranser fra arbeidsstrømmene
 Bidra til å sikre ressursallokering til prosjektet
 Rapportere til AD-møtet om fremdrift og oppnådde effekter
 Delta aktivt i forankringen av prosjektets løsninger i sine respektive
organisasjoner og underliggende virksomheter
Prosjektgruppen
1. Sammensetning (9 personer + sekretariat)
 Prosjektleder Gunnar Wessel Thomassen, PwC-ekstern
 3 arbeidsstrømledere:
o Joakim S. Pedersen, Helse Vest RHF
o Grete Valheim, Helse Sør-Øst RHF
o Pål Røynesdal, Helse Vest RHF
 De 5 eierne av innkjøp og logistikk området i de 4 regioner + HINAS
o Kjetil Istad, Helse Sør-Øst RHF
o Lars Johan Frøyland, Helse Vest RHF
o Bård Skage, Helse Midt RHF
o Rune Sætermo, Helse Nord RHF
o John-Christian Lervik, HINAS
 Prosjektkontor Trond Ytre-Arne og Andreas Aks, PwC-eksterne
2. Roller og ansvar:
 Sikre faglig kvalitet i leveransene fra arbeidsstrømmene
 Presentere anbefalte leveranser til Styringsgruppen ihht godkjent plan
 Kommunisere og forankre prosjektet
 Foreta løpende risikovurderinger
 Koordinere arbeidsstrømmene og forhold til andre eksterne prosjekter
 Gjennomføre og sikre fremdrift i prosjektet etter godkjent plan
 Rapportere til styringsgruppen i tråd med plan på tid og kost
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Lede og drifte et effektivt prosjektkontor for å sikre at arbeidsstrømmene har
hensiktsmessig metodikk, enhetlig tilnærming og bruker felles maler og
rapporteringsformater

Arbeidsstrømmer 1 - Kategoristyring
1. Sammensetning (6-7 personer- leder ikke valgt)
 Arbeidsstrømleder, Joakim S. Pedersen (Helse Vest)
 Fagressurs, Dagmar Golkova Melbø, PwC-ekstern
 Johnny Jensen, (Helse Nord)
 Mona Stainsby/Michael Cormack, Helse Sør-Øst RHF/Sykehuspartner
 Håvard Hindseth, Helse Midt-Norge RHF
 Trond Skorstad, HINAS
2. Roller og ansvar:
 Utarbeide realistiske planer for hver arbeidspakke
 Sikre leveranser av alle arbeidspakkene i tråd med godkjent plan
 Sikre deltagelse i arbeidspakkegruppene fra riktige ressurser fra regionene evt
relevante HFer
 Rapportere fremdrift i tråd med retningslinjer
3.


Arbeidsform:
Det er en utfordring at det vil være begrenset interne ressurser tilgjengelig fra
alle regionene i alle arbeidspakkene. Det er vesentlig at det er i hovedsak de
faglige problemstillinger som skal være fokus for de interne ressursene. De
prosjektadministrative forhold (forberedelser, dokumentering, rapportering og
oppfølging) vil bli håndtert av prosjektkontoret.

Arbeidsstrømmer 2 – Retningslinjer og rutiner
1. Sammensetning (6-7 personer)
 Arbeidsstrømleder, Grete Valheim, Helse Sør-Øst RHF
 Fagressurs, Kristin Mæhlum Farner, PwC-ekstern
 Lillian Slåtsve, Helse Midt RHF (Helsebygg Midt-Norge)
 Silje Jakola-Fjeld, HINAS
 Kristin Vik Eliasen (Helse Vest)
 Helge Warren (Helse Nord)
2. Roller og ansvar:
 Utarbeide realistiske planer for hver arbeidspakke
 Sikre leveranser av alle arbeidspakkene i tråd med godkjent plan
 Sikre deltagelse i arbeidspakkegruppene fra riktige ressurser fra regionene evt
relevante HFer
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Rapportere fremdrift i tråd med retningslinjer



Arbeidsform:
Samme arbeidsform som for arbeidsstrøm 1.

3.
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Arbeidsstrømmer 3 - Teknologistøtte
1. Sammensetning (6-7 personer)
 Arbeidsstrømleder, Pål Røynesdal (Helse Vest)
 Fagressurs, Per Røhnebæk og Trond Ytre-Arne, PwC-ekstern
 Kjersti Halvorsen, Helse Sør-Øst RHF/Sykehuspartner
 Per Stavnesli, Helse Midt RHF/ Helse Møre og Romsdal
 Dan Hyltoft Lund, HINAS
 Stig Atle Johansen (Helse Nord)
2. Roller og ansvar:
 Utarbeide realistiske planer for hver arbeidspakke
 Sikre leveranser av alle arbeidspakkene i tråd med godkjent plan
 Sikre deltagelse i arbeidspakkegruppene fra riktige ressurser fra regionene evt
relevante HFer
 Rapportere fremdrift i tråd med retningslinjer
3.


Arbeidsform:
Samme arbeidsform som for arbeidsstrøm 1.

5. Initiell fremdriftsplan
Oppdateres etter endelig bemanning av arbeidsstrømmene og fastsettelse av
prosjektplan.
Tid

Aktivitet

Uke 24-26 Mobilisering av prosjektet å klargjøre Gjennomføringsdirektiv (GD) fase III
Uke 27

Oversende møteinnkalling og ressursmobilisering til
Styringsgruppemøtet #1 – fase III

Uke 32-34 Etablere programkontor og felles metodeverk arbeidsform for prosjektet
Uke 34

Styringsgruppemøte #1 – 21.8. – Gjennomføringsdirektivet besluttes og
ressursallokering fastsettes – leder av arbeidsstrømmene besluttes.

Uke 35-39 Prosjektgruppe og tre arbeidsstrømmer konstitueres og møteplaner og
møteplasser utvikles.
Uke 39

Revidert prosjektplan for den enkelte arbeidsstrøm legges frem og besluttes.
Styringsgruppemøte #2 – 25.9 (tentativt – videomøte)
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Prosjektplanen under er en oppdatert utgave av prosjektplanen skissert etter fase II.
Denne er justert på tid og den vil bli justert når endelig ressurspådrag er fastsatt.

6. Budsjett
Kostnader ved prosjektet dekkes slik:
1. Det enkelte RHF og HINAS dekker lønns- og reisekostnader til sine respektive
ansatte.
2. Eksterne konsulenters tid og reiser dekkes av RHF Helse Sør-Øst og fordeles
internt etter avtalt fordelingsnøkkel.
3. Øvrige kostnader dekkes innenfor budsjettrammen for prosjektet.
4. Det skal faktureres mot prosjektnummer 9260015 i Helse Sør-Øst RHF.
5. Prosjektleder rapporterer til Styringsgruppen på ressursbruk hvert møte.

7. Ressursinnsats
Hoveddelen av arbeidet som skal utføres skal gjøres av prosjektgruppen og i den
enkelte arbeidsstrøm. Effektive møteplaner settes opp og det kombineres mellom
fysiske møter, videomøter og telefonkonferanser tilpasset møtes formål.
Møtene lokaliseres der det etter formålet er hensiktsmessig.
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En arbeidsstrømsleders arbeid anslås til mellom 0,5 stilling/år herunder koordinering av
arbeidsstrømmen, saksbehandling, samarbeid med de andre arbeidsstrømmene og
lignende, inkludert er deltagelse i prosjektgruppemøter.
Det er i tillegg stipulert følgende ressursbruk pr arbeidsstrøm/region: 0,5 stilling per
region/år i prosjektperioden, med følgende oppgaver:
-

Deltagelse i alle arbeidspakker pr arbeidsstrøm
Faglig bidrag
Intern kommunikasjon og forankring
Møtedeltakelse.

Dette arbeidet forutsettes fordelt på flere fagpersoner for ulike arbeidspakker.
Dette understrekes at ressurspådraget over er kun stipulert og avhenger sterkt av
kompetanse og løsningsorientering til deltagerne.
Oslo, 9.september 2014
Steinar Marthinsen
Leder av Styringsgruppen for
Nasjonal samhandling og standardisering – Innkjøp og logistikk

Godkjent av Styringsgruppen i møte 21. august 2014

