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1 Oppsummering – divisjonsdirektørens sin vurdering 
Sykehusinnkjøp divisjon vest har fortsatt et hovudfokus på effektiv drift, slik at ein får 
gjennomført vedteken Innkjøpsplan 2017, og gjennom dette sikra av 100 % lovlige avtaler for 
føretaka i Helse Vest. Sjølv om 2017 har våre prega av å være eit år med konsolidering i høve til 
det massive utviklingsåret i Helse Vest Innkjøp i 2016, har derfor Sykehusinnkjøp divisjon vest 
parallelt med drifta i 2017 derfor samstundes fokusert mye på å sikre kontinuerleg forbetring av 
dei etablerte arbeidsprosessane og starta arbeidet med kategorianalyse. 

Drifta i Sykehusinnkjøp divisjon vest knytt til gjennomføring av anskaffingar som ligg i 
Innkjøpsplan 2017 og avtaleforvaltning av avtaleporteføljen opplevast å være godt, og at vi 
overordna gjennomfører Innkjøpsplan 2017 med unntak av dei med føretaka avklarte avvik. 

Økonomien i Sykehusinnkjøp divisjon vest er også under kontroll, sjølv om det er eit 
underforbruk på personalkostnader så langt i år, men med mulig behov for noko meir kapasitet ut 
året (innleie), er budsjett oppretthalden som økonomisk prognose for 2017. 

Sykehusinnkjøp divisjon vest har fortsatt sterkt fokus på anbefalingar til forbetring av 
innkjøpsområdet gitt i internrevisjonsrapport for området i 2015, og det rapporterast grøn status 
på internrevisjonens tilrådingar med unntak av tilråding 1 «unngå ulovleg prolongerte avtalar», 
som rapportarast lysegrøn, og tilråding  2, som rapporterast gul.  Overordna kan ein derfor seiast 
at tilrådingane frå internrevisjonen er følgd opp og lukka så langt det lar seg gjøre på det 
noverande tidspunkt.  

Samanfatta opplevast drifta i føretaket som tilfredsstillande, med suksessivt arbeid mot høgare 
avtaledekning, større kontroll på avtaleporteføljen, betre kategoriinnsikt og nært og godt 
samarbeid med føretaka i Helse Vest. 
 

2 Verksemdsutvikling 
I sitt oppdragsdokument for 2017 skal Sykehusinnkjøp HF som første prioritet levere på føljande 
overordna krav: 

• Få organisert og dimensjonert kvar divisjon til å levera i høve til avtalar og avtaleforvaltning 
til sin region. 

• Utarbeide innkjøpsplanar for kvar region som også er samordna med nasjonale 
innkjøpsplanar. 

• Synleggjere avtaledekning for kvar region, og utarbeide handlingsplan med mål om full 
avtaledekning for kvar enkelt region. 

Gjennom etablering av Helse Vest Innkjøp i 2015 og den verksemdsutviklinga som fann sted i 
dette Helse Vest føretaket gjennom 2016, hadde Sykehusinnkjøp divisjon vest  allereie ved 
inngangen til 2017 i all hovudsak svara ut dei ovanfor nemnde kulepunkta. For Sykehusinnkjøp 
divisjon vest har 2017 derfor i hovudtrekk vært å konsolidera  dei mange utviklingsaktivitetar 
som blei gjennomførd i Helse Vest Innkjøp i 2016. Samstundes er det viktig både for føretaka i 
Helse Vest og for Sykehusinnkjøp divisjon vest at det skjer ein klarer å kontinuerleg vidareutvikle 
og forbetre organisasjon, prosessar og samhandling. Sykehusinnkjøp har derfor gjennom 2017 
sikra ein slik vidareutvikling i samarbeid med føretaka i Helse Vest og avstemt mot 
utviklingsplanar for Sykehusinnkjøp HF. Hovudfokus i dette utviklingsarbeidet har vært lagt på 
kontinuerleg forbetring av dei etablerte arbeidsprosessane slik at vi sikrar at vi jobbar effektivt, 
etablering av prosess for kategorianalyse slik at vi kan få innsyn og oversikt over avtaledekning og 
forbruk.  
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3 Drift 
Både grunna avvika som kom frem internrevisjonsrapporten på innkjøpsområdet i Helse Vest frå 
2015 og i høve til dei førsteprioritetskrava i årets oppdragsdokument for Sykehusinnkjøp HF, er 
Sykehusinnkjøp divisjon vest sitt heilt tydelege hovudfokus å sikre leveranse knytt til sine 
driftsoppgåver, som er knytt til gjennomføring av anskaffingar, avtaleforvaltning og levering av 
masterdata, rapportering og analyse på innkjøpsområdet. 

For å løyse desse oppgåvene er Sykehusinnkjøp divisjon vest organisert i 4 avdelingar: 

• MTU&IKT  
(anskaffingar og avtaleforvaltning innan kategoriane MTU, IKT og LAB) 

• Kirurgiske og medisinske varar (KMV)  
(anskaffingar og avtaleforvaltning innan kategoriane kirurgiske produkt medisinske forbruksvarer, behandlingshjelpemidlar, 
medisinsk grunnutstyr) 
 

• Tenester og administrative kjøp (TA) 
(anskaffingar og avtaleforvaltning innan kategoriane HR, administrasjon, bygg- og eigedomsdrift, bygg prosjekt medisinske 
forbruksvarer, prehospitalt) 
 

• Prosess- og innkjøpsservise  
(m.a. masterdata, rapportering, analyse, prosessforvaltning) 

 
3.1 Status anskaffingar 
Per 30. september har Sykehusinnkjøp divisjon vest 381 prosjekter (inkl. nasjonale) i 
innkjøpsplan for Helse Vest. Det blei vidareført 173 prosjekter frå 2016, og innmeldt 482 nye 
prosjekter så langt i 2017. Det er vidare kansellert 85 prosjekter og ferdigstilt 189 prosjekter.  

Fordeling av innkjøpsprosjekter per avdeling for 2017 er som følgjer: 
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Leveranse i høve gjennomføring av anskaffingar i Innkjøpsplan 2017 følgjer i hovudtrekk planen, 
men alle avdelingar har nokre prosjekt som er forsinka. Dette betyr at det i samråd med føretaka 
som vil merke forseinkinga er gjort omprioriteringar og tidsforskyvingar, slik at vi alltid er 
samstemt med føretaka på prioriteringar. Ingen av forseinkingane karakteriserast som kritiske 
etter at det er gjort ny planlegging, men det betyr at vi ved nyttår ikkje vil ha 100 % lovleg 
prolongerte avtalar (sjå kapittel 3.1 under) .  

Hovudårsakane til dei forseinkingar som skjer er knytt til:  

• Tidkrevjande å få innmeldt ressursar frå enkelte føretak 
• Behovsavklaring er i enkelte tilfelle tidkrevjande (spesielt i regionale og nasjonale 

anskaffingar)  
• Fagressursar får ikkje alltid nok tid å prioritere arbeid med prosjekta 
• Fremdeles mange ad hoc innmeldingar av anskaffingsbehov  

 

3.2 Status avtaleforvaltning og avtaleportefølje 
Sykehusinnkjøp divisjon vest har per i dag ansvar for forvaltning av ein samla portefølje av 1657 
aktive avtaler, og operativt ansvar for disse fordelar seg på følgjande måte mellom avdelingane 
med avtaleansvar per 30.09.2017: 

 

Det har vært ein auke i avtaler som forvaltast av Sykehusinnkjøp divisjon vest, som tabellen under 
viser var portefølje per september i fjor på 1426 og er per september i år på 1657 avtaler. I 
hovudsak er det avdeling MTU/IKT som har fått fleire avtaler. Det er framleis slik at ein del 
avtaler i Helse Vest er prolongert ut over ordinær løpetid. Sykehusinnkjøp divisjon vest arbeidar 
kontinuerlig med å etablere avtaler slik at lovlege avtalar sikrast (sjå kapittel 3.1 over), og 
utviklinga av lovlege avtaler per 30.09.2017 ses av tabellen under. 
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Andelen lovlege rammeavtaler er noko lågare enn andelen lovlege avtaler for alle avtaletypar, og 
utviklinga kan ses i figuren under.  

 

 

 

 

Totalt sett har talet på rammeavtaler auka frå 965 i september i fjor til 1152 rammeavtaler per 
september i år. Samtidig har lovlege rammeavtaler hatt en fin utvikling, og det forventast at 
utviklinga av lovlege rammeavtaler vil fortsette ut året, og lande på noe over 90%. 100 % lovlege 
avtalar vil vi etter planen først oppnå noe ut i 2018. 

Årsaka til at vi trur på denne utviklinga ligg i, som det går fram av figuren under, at det er i 
kategoriane som ligg under avdeling KMV kor dette problemet er størst (79 % lovlege avtalar).  
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KMV har store anskaffingar som avsluttast og implementerast fram mot 1. desember, og vil i høve 
til plan passere 90 % lovlege avtalar når disse er implementert. Avdelingane MTU&IKT og TA og 
har samanlikna  nå 93 % og 96 % lovlege avtalar, og vil også etter plan auke denne andelen fram 
mot nyttår.   

Summert opp har Sykehusinnkjøp divisjon vest opparbeide seg ein god oversikt over 
avtaleporteføljen, og ein aktiv forvaltning og styring av denne, som vil gi tilnærma 100 % 
avtaledekning noe ut i 2018.  
 

3.3 Rapportering og analyse 
Økonomiske data knytt til innkjøpsområdet (Visma/Merida/Oracle Financial) er etter en lang 
prosess på plass i ny EDW-løysing (datavarehus). Ved uttrekk i september blei det likevel avdekka 
tre feil, som Helse Vest IKT skal korrigere før løysinga kan brukas. Først når dette er på plass vil vi 
ha gode nok data til å rapportere på fastsette KPI-ar for innkjøpsområdet som for eksempel 
avtaledekning og avtalelojalitet. Vi forventar å kunne begynne å rapportere i løpet av 4. kvartal til 
både internt bruk og for føretaka i vest.  

Sykehusinnkjøp divisjon vest har pågåande eit kategorianalyse-prosjekt som vil gjennomføre ein 
pilot i oktober/november innan Lab-kategorien. Prosjektet vil utarbeide ein felles 
kategorianalyse-prosess med spend-rapporter, marknadsdata, styrande dokument frå føretaka 
m.m. som vil leggje til rette for eit ennå tydelegare arbeid rundt kategoribasert innkjøp i Helse 
Vest. Etter gjennomførd pilot vil det bli gjennomførd katetgorianalyse av alle innkjøpskategoriar 
som Sykehusinnkjøp divisjon vest er sett ansvarleg for å styre på vegne av føretaka i Helse Vest. 
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4 Økonomi 
Kvar divisjon i Sykehusinnkjøp HF er i dag finansiert litt ulik. Sykehusinnkjøp divisjon vest er 
finansiert med ein kombinasjon av basistilskot (70 %) frå føretaka i Helse Vest og fakturering av 
timar (30 %) for lokale anskaffingar og regionale prosjekt. Budsjetter som ligg føre for 2017 ble 
vedteke i styret i Helse Vest Innkjøp før verksemdsoverdraginga i fjor. 

 
Tabellen over synar at Sykehusinnkjøp divisjon vest har god kostnadskontroll. På 
personalkostnader er det eit underforbruk så langt i år. Dette skyldast i all hovudsak 
sjukmeldingar og noko sein erstatning av personer som har slutta. For å klare å følgje 
innkjøpsplan og auka prosentdel lovlige avtalar, som det er vist til over, kan det bli behov for 
ekstra bistand (innleie) i siste del av året. Prognosen for Sykehusinnkjøp divisjon vest holdast 
derfor fortsatt lik budsjettet. 

 

5 Rapportering på internrevisjonsrapport frå 2015 
 

I rapporten frå internrevisjonen på innkjøpsområdet i Helse Vest frå 2015 vedr. ble det gitt 7 
anbefalte forbetringsområder med tilhøyrande tiltak og tidsfristar. Under gis det rapport på de 
anbefalingane som ennå ikkje er fullt ut svart ut. 

1 Tilråding Tiltak Kommentar per september 2017 Status 
Sikre tilstrekkelig 
produksjon av nye avtaler 
før utløpet av gamle, og 
dermed unngå ulovlige 
prolongerte avtaler 

• Implementere 
porteføljestyringssystem for 
innkjøpsporteføljen (PoPP)  

 
• Detaljerte planer for kvar 

avdeling og kvar kategori 
 

• Egen utvikla prosjektstyringsdatabase 
etablert i SharePoint (prosjektoversikt/ 
innkjøpsplan) da PoPP ikkje heilt løyser 
våre behov 

• Ferdig. Avdelingane styrer etter vedteken 
Innkjøpsplan, og gjer detaljert 
rapportering løypande (sjå også kapittel 
3.2 Status avtaleforvaltning og 
avtaleportefølje over).  

 

  

Selskap: Sykehusinnkjøp Hf
Avdeling: Vest Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik   
Periode: 201709 Perioden Perioden Budsjett Hittil i år Hittil i år Budsjett Årsprognose Årsbudsjett Avvik

Sum salg 5 454 911 5 508 489 -53 578 49 582 181 49 576 417 5 764 66 107 651 66 101 887 5 764
Sum vareforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruttomargin 5 454 911 5 508 489 -53 578 49 582 181 49 576 417 5 764 66 107 651 66 101 887 5 764

Sum personalkostnader 4 649 594 4 833 502 -183 907 34 035 803 36 915 063 -2 879 259 48 536 308 51 415 567 -2 879 259
Sum driftskostnader 1 561 064 1 132 193 428 871 9 711 325 10 189 740 -478 415 14 857 905 13 586 320 1 271 585

0
Sum totale kostnader 6 210 658 5 965 695 244 964 43 747 129 47 104 803 -3 357 674 63 394 213 65 001 887 -1 607 674
Resultat før avskrivninger -755 747 -457 206 -298 542 5 835 052 2 471 614 3 363 438 2 713 438 1 100 000 1 613 438

Sum avskrivninger 41 492 91 667 -50 174 373 023 825 000 -451 977 648 023 1 100 000 -451 977
Resultat før finansposter -797 240 -548 873 -248 367 5 462 029 1 646 614 3 815 415 2 065 415 0 2 065 415

Sum finansielle poster -591 0 -591 -668 0 -668 -668 0 -668
Resultat før skatt -797 831 -548 873 -248 958 5 461 362 1 646 614 3 814 748 2 064 747 0 2 064 748
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2 Tilråding Tiltak Kommentar per september 2017 Status 
Legge vekt på at ny 
systemløysing (LIBRA) skal 
gi tilgjengelig og kvalitativt 
god styringsinformasjon 
om innkjøpspraksisen i 
føretaksgruppa, samtidig 
som det utvikles gode 
analyser også før nytt 
system er på plass. 

• Sykehusinnkjøp divisjon vest 
deltar i arbeidet til gevinst-
gruppa i program LIBRA.   
 

• Sykehusinnkjøp divisjon vest 
deltar i regionalt forum for 
sjølvbetjening (BIKS) og det 
regionale arbeidet med 
verksemdstyring. 

 

• Sykehusinnkjøp deltek i gevinst-gruppa i 
program LIBRA, BIKS og regionalt arbeid med 
verksemdsstyring. Mye arbeid her heng 
saman med innføring av LIBRA, og vil ført 
komme på plass i den forbindelse 
 

• Viser til kapittelet 3.3 Rapportering og 
analyse over kor kjem fram at det jobbast 
med utvikling av pålitelig data til 
rapportering i perioden frem til LIBRA er på 
plass, og målet er å levere nøkkeltall i løpet 
av 4. kvartal 2017 til både internt bruk, og 
mot faretaka i Helse Vest. 

 

3 Tilråding Tiltak Kommentar per september 2017 Status 
Sikre at 
kontraktsdatabasen Contiki 
blir nytta i tråd med 
hensikt. 
 

• Etablere lik 
registreringspraksis i Contiki 
på like avtaletypar 
 

• Følgje opp at alle relevante 
felt i systema blir nytta 

 

• Rutinar for registrering for dei ulike 
avtaletypane er implementert.  

 
• Gjennomgang og oppfølging av 

registreringskvalitet blir ivaretatt 
fortløypande av avdelingane. 

 

 

4 Tilråding Tiltak Kommentar per september 2017 Status 

Sikre god kommunikasjon 
mellom 
innkjøpsorganisasjonen og 
dei som bestillar i 
helseføretaka om 
innhaldet i, og erfaringar 
frå, bruk av 
rammeavtalene. 

• Fakta-ark for kvar ny 
rammeavtale blir laget 
 
 
 

• Definere adekvate kanalar 
for informasjon 

 
 

• Metode for at brukarane av 
avtalene kan melde tilbake 
erfaringar må etablerast 

 

• Mal for fakta-ark er etablert og 
implementert, og det er utarbeidd 
prosessbeskriving for korleis informasjon om 
avtalar skal sikrast i føretaka 

 
• Adekvate informasjonskanalar Contiki og 

Innkjøpssida er primærinformasjonskanalar), 
og Innkjøpssida er under vidareutvikling i 
samarbeid (intervjurunde) med føretaka.   
 

• Avtaleavvik/produktavvik rapporterast via 
Synergi, og føljast opp av avtaleforvaltarane 
i Sykehusinnkjøp divisjon vest.  

 

5 Tilråding Tiltak Kommentar per september 2017 Status 
Legg vekt på 
leverandøroppfølging 
gjennom hele 
avtaleperioden 

• Metodikk for 
avtaleforvaltning innan kvar 
avdeling (kategoribasert), 
inkl. rammeverk for 
prioritering av avtaler som 
skal forvaltast aktivt. 

• Kvar avdeling har fått på plass metodikk for 
avtaleforvaltning, og det tas i alle 
anskaffingsprosessar eit aktivt val av 
forvaltningsnivå før avtalen implementerast. 

 

6 Tilråding Tiltak Kommentar per september 2017 Status 
Utarbeide kontrollrutinar 
som sikrar at 
konsignasjonslagra er 
avgrensa til å bare 
innehalde produkt som 
fullt ut innretta seg etter 
rammeavtaler på området, 
samt vurdere om ordninga 
totalt sett er hensikts-
messig for Helse Vest 

• Det anbefalast at det blir 
oppretta et regionalt prosjekt 
for vurdering av 
konsignasjonslager. Helse 
Vest Innkjøp tar del i arbeidet 
i prosjektet. 

• Dette punktet tilhøyrar føretaka med. 
Initiativet har ikkje vært tatt for igangsetting 
av regionalt prosjekt, men Sykehusinnkjøp 
divisjon vest tar alltid aktivt stilling til 
forsyning og lagring i relevante prosjekter, 
og konsignasjonslager behaldast eller 
opprettast berre der dette er formålstenleg. 
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7 Tilråding Tiltak Kommentar Status 

Sikre at alle bestillingar 
gjennomførast elektronisk, 
der dette er mulig 

• Helse Vest Innkjøp etablerer ved 
oppstart 1. november ein eigen 
avdeling kor support-funksjonen 
blir etablert (support-team).  Det 
må etablerast eigen e-post for 
support, og ein må ha en 
telefonteneste for support som er 
tilgjengelig på dagtid (kontor-tid). 

 

• Funksjonen er oppretta og i drift 
ihht. plan, og vi er no i en 
vidareutviklingsfase for ytterlegare 
forbetring. 

 

 

Som det kjem frem av tabellen over rapporterast det grøn status på internrevisjonens tilrådingar 
med unntak av tilråding 1 «unngå ulovleg prolongerte avtalar», som rapportarast lysegrøn, og 
tilråding  2, som rapporterast gul. Tilråding 1 rapporterast berre lysegrøn, da vi har fått oversikt 
og kontroll på porteføljen, men vi framleis ikkje rent faktisk har 100 % lovlege avtaler. Tilråding 2 
rapporterast gul, da vi først vil oppnå gode styringsdata når SAP er implementert, og vi fortsatt 
ikkje har klart å få god nok kvalitet i midlertidig løysing.  

Overordna kan ein likevel seie at tilrådinga frå internrevisjonen er følgd opp og lukka så langt det 
lar seg gjøre på det noverande tidspunkt.  
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