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Oppsummering  
Sykehusinnkjøp divisjon vest har som hovedformål å gjennomføre og følge opp alle anskaffelser på 

vegne av foretakene i Helse Vest, og gjennom dette være Helse Vest sitt strategiske verktøy for å sikre 

økonomiske, kvalitative og samfunnsmessige gevinster på innkjøpsområdet.  Sykehusinnkjøp divisjon 

vest er dog ikke brukere/ bestillere på de etablerte avtalene på vegne av foretakene i Helse Vest. Dette 

betyr at Sykehusinnkjøp divisjon vest, gjennom sine etablerte anskaffelses- og implementerings-

prosesser, kun kan sikre synliggjøring av gevinstpotensialet ved ny kontrakt til foretakene, mens det er 

foretakene selv som må sikre å realisere gevinstpotensialet.  

Fra forrige rapportering til Styret i Helse Vest RHF 19.06.2018 (Sak 075/18) og frem til i dag har 

Sykehusinnkjøp divisjon vest arbeidet videre med en modell for gevinstberegning. Modell som er 

etablert er fortsatt enkel og bygger fortsatt på et forsiktighetsprinsipp med hensyn til de skjønn som 

tidvis må foretas, men mener å gi et langt mer presist gevinstpotensial enn tidligere. 

 

Samlet kan Sykehusinnkjøp, ved bruk av sin nye metodikk, vise til et gevinstpotensial på NOK 211 

millioner i gjennomførte anskaffelsesprosjekter per 31.10.2018. Omregnet til årlig gevinstpotensial for 

de anskaffelser som er gjennomført blir dette NOK 113 millioner. Samtidig kan det vises til at det 

fortsatt synes å være ytterligere gevinstpotensial å hente ut knyttet både til ytterligere samordning på 

en del områder, valg av konkurransestrategi og avtaleform, og på å profesjonalisere prosessene for 

implementering, bruk og avtaleforvaltning. Sykehusinnkjøp divisjon vest vil fortsette arbeidet med å 

sikre at det gevinstpotensialet som ikke er tatt ut, synliggjøres og at det tilrettelegges for at det kan 

hentes ut.   

Fakta  
Sykehusinnkjøp divisjon vest har som hovedformål å gjennomføre og følge opp alle anskaffelser på 

vegne av foretakene i Helse Vest, og gjennom dette være Helse Vest sitt strategiske verktøy for å sikre 

økonomiske, kvalitative og samfunnsmessige gevinster på innkjøpsområdet.  Sykehusinnkjøp divisjon 

vest er dog ikke brukere/ bestillere på de etablerte avtalene på vegne av foretakene i Helse Vest. Dette 

betyr at Sykehusinnkjøp divisjon vest, gjennom sine etablerte anskaffelses- og implementerings-

prosesser, kun kan sikre synliggjøring av gevinstpotensialet ved ny kontrakt til foretakene, mens det er 

foretakene selv som må sikre å realisere gevinstpotensialet.  

I Sak 075/18 (styremøte 19.06.2018) ble Styret i Helse Vest RHF orientert om status på utvikling og 

drift i Sykehusinnkjøp divisjon vest, og gjennom denne rapporteringen også gitt et anslag på 

gevinstpotensialet i avsluttede anskaffelsesprosjekter så langt i 2018 på kr 31 millioner. Det ble i samme 

sak vist til at Sykehusinnkjøp divisjon vest på det tidspunkt fortsatt manglet en god og felles 

gevinstberegningsmodell, men at det var blitt lagt til grunn et forsiktighetsprinsipp for de beregningene 

som var foretatt på det tidspunkt. 

Fra ovennevnte styremøte i Helse Vest RHF 19.06.2018 og frem til i dag har det vært arbeidet videre 

med en modell for gevinstberegning i Sykehusinnkjøp divisjon vest (Sykehusinnkjøp samlet har ikke 

etablert en slik modell ennå).  

Modell som er etablert er fortsatt enkel og bygger fortsatt på et forsiktighetsprinsipp med hensyn til de 
skjønn som tidvis må foretas. Endringen i modellen/ metodikken fra forsommeren og frem til nå er i 

hovedsak at målsetning/ mål for gevinst skal utarbeides ved prosjektoppstart (som en del av 

prosjektmandatet), det er fastlagt veileder (Vedlegg1) for hvor og hvordan nødvendig datagrunnlag skal 

hentes/ brukes, og det skal ved avslutning av prosjekt gjøres en gevinstberegning sammen med 

prosjektgruppen som både viser om mål ved prosjektoppstart har blitt innfridd, men også i sluttrapport 

for prosjektet viser frem reelt gevinstpotensial for hvert deltakende foretak. Av veilederen i Vedlegg 1 
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vil det ses at Sykehusinnkjøp divisjon vest fortsatt ikke har funnet en ideell modell for mer kvalitative 

gevinstvurderingen (reduserte volum, sikrere bruk/økt pasientsikkerhet, enklere 

arbeidsprosesser/frigjøring av tid mm), men at disse i stor grad fortsatt gjengis via tekst i 

sluttrapporten.  

Gevinstpotensialet kommuniseres i taktiske møter med foretakene, slik at det blir det oppmerksomhet 

på gevinstene og at en kan sikre at det faktisk hentes ut. Gevinstene som legges fram i denne rapporten 

er gjort for avsluttede anskaffelsesprosjekter per 31.10.2018, og etter denne nye metodikken for 

gevinstberegning som det vises til over.    

Kommentarer  
Sykehusinnkjøp divisjon vest var frem til 31.10.2018 organisert i 3 operative avdelinger/ 

kategoriområder (Avdeling Kirurgiske og medisinske varer, Avdeling IKT & MTU og Avdeling Tjenester 

og administrative kjøp), og det er den enkelte avdelingsleder i disse avdelingene som har et 

oppfølgingsansvar for beregning av gevinstpotensial i hvert prosjekt deres avdeling gjennomfører, og de 

er også ansvarlig for at gevinstpotensialet kommuniseres til de aktuelle foretak gjennom taktiske møter 

og gjennom tilgjengeliggjøring av sluttrapport for hvert prosjekt.  

 

Under presenteres identifisert gevinstpotensial per avdeling for avsluttede anskaffelsesprosjekt per 

31.10.2018.   

 

Avdeling Kirurgiske og medisinske varer 

For Avdeling Kirurgiske og medisinske varer er det beregnet et gevinstpotensial på avsluttede 

anskaffelsesprosjekt per 31.10.2018 på 49,7 millioner. Avtaleporteføljen innen denne avdelingens 

kategoriområde består i hovedsak av rammeavtaler med en snittløpetid på 3,5 år. Det betyr at årlig 

gevinstpotensial innen dette kategoriområdet er NOK 14,2 millioner. I prosent av kontraktsverdi er det 

et gjennomsnittlig gevinstpotensial 8,6 %, noe som må betegnes som tilfredsstillende innen en 

portefølje som over tid har vært konkurranseutsatt.  

 

Vedlegg 2 viser de prosjektene dette gjelder og hvordan gevinstpotensialet fordeler seg mellom disse.  

 

De to prosjektene med høyest gevinstpotensial er markert gule i Vedlegg 2; 

 

Prosjekt 647 Hofteproteser 

Årsaken til det store gevinstpotensialet, selv etter at det er kjørt regionale anskaffelser på dette området 

over mange år, er i hovedsak fortsatt tydelig markedsrespons på konkurranseutsetting. 

 

Prosjekt 442 Trykkavlastende madrasser 

Det store gevinstpotensialet i dette prosjektet er kommet gjennom at anskaffelsen har ført til endret 

strategi på området fra å eie til å leie dem disse spesialmadrassene. 

 

Generelt er det ut over det gevinstpotensialet som er beregnet i Vedlegg 2 verdt å merke seg at det 

innen dette kategoriområdet i hovedsak er snakk om rammeavtaler med faste priser i avtaleperioden, 

som gir en ytterligere og ikke her medregnet gevinst ved at en ikke får årlig prisstigning på områdene. 
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I tillegg er det innen dette kategoriområdet inngått 11 forenklede avtaler (ikke krav til 
konkurranseutsettelse) i år. Dette gir gevinster i form av at bestillingsprosessen i foretakene forenkles 
og fakturamatch kan sikres. Denne gevinsten er heller ikke i framsatt gevinstpotensial i Vedlegg 2. 
 

 

Avdeling MTU & IKT  

For Avdeling MTU & IKT er det beregnet et gevinstpotensial på avsluttede anskaffelsesprosjekt per 

31.10.2018 på 74,3 millioner. Avtaleporteføljen innen denne avdelingens kategoriområde består i 

hovedsak av investeringskjøp, og potensialet kan anses som en direkte gevinst i investeringsåret. I 

prosent av kontraktsverdi er det et gjennomsnittlig gevinstpotensial 21,1 %, noe som må betegnes som 

tilfredsstillende selv i en portefølje som består nesten utelukkende av kjøpskontrakter.  

 

Vedlegg 3 viser de prosjektene dette gjelder og hvordan dette gevinstpotensialet fordeler seg mellom 

disse.  

 

De to prosjektene med høyest gevinstpotensial er markert gul i Vedlegg 3; 

 

Prosjekt 789 Fullautomatiske systemer for immunoassays inkl. forbruksmateriell 

«Utlyst verdi» er i dette prosjektet basert på faktiske priser for tilsvarende utstyr i tidligere 

rammeavtale inngått med samme leverandør. Som følge av gjennomføring av ny konkurranse, ble det 

god konkurranse om leveringen av produktene. Det var fire tilbydere og vi oppnådde en total gevinst  på 

NOK 19 millioner, vist i vedlegg 3.. 

 

Prosjekt 799 Serologiinstrument inkl. forbruksmateriell 

Gevinsten på NOK 42,4 millioner i dette prosjektet er helt reell. «Utlyst verdi» baserte seg på faktiske 

priser for tilsvarende utstyr i tidligere rammeavtale inngått med samme leverandør. God respons/ 

tydelig konkurranse i markedet ved gjennomføring av ny konkurranse ga dette positive resultatet. 

 

Generelt innen kategorien MTU er det mye lokale investeringskjøp. Det store potensialet for ytterligere 

gevinst innen denne kategorien er å få til større grad av rammeavtaler for utstyr dette egner seg for, og 

få til større grad av regionale avtaler innen kategorien. Dette struktur- og samordningsarbeidet er 

startet, og vi forventer derfor å se ytterligere gevinster av dette fremover. I tillegg ligger det gevinster 

som ikke er tatt ut ved mer aktiv avtaleforvaltning på området enn det vi har hatt kapasitet til frem til 

nå. Sykehusinnkjøp divisjon vest styrker derfor kapasiteten innen dette fra april 2019.  

 

Innen kategorien IKT er det på utstyrssiden gjort stor grad av samordning, og anskaffelsene gjøres for 

det aller meste på nasjonalt nivå. På software-siden antas det å fortsatt ligge gevinster som ikke er 

hentet ut blant annet gjennom mer aktiv avtaleforvaltning av denne porteføljen. Dette arbeidet er 

forsiktig påbegynt i samarbeid med Helse Vet IKT. 

 

Avdeling Tjenester og administrative kjøp 

For Avdeling Tjenester og administrative kjøp er det beregnet et gevinstpotensial på avsluttede 

anskaffelsesprosjekt per 31.10.2018 på 87 millioner. Avtaleporteføljen innen denne avdelingens 

kategoriområde består i hovedsak av rammeavtaler med en snittløpetid på 3,5 år. Det betyr at årlig 

gevinstpotensial innen dette kategoriområdet er på NOK 24,8 millioner. I prosent av kontraktsverdi er 

det et gjennomsnittlig gevinstpotensial på 12,2 %, noe som må betegnes som tilfredsstillende innen en 

portefølje hvor mange områder over tid har vært konkurranseutsatt. Det er likevel naturlig at 
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gevinstpotensialet som kan hentes ut innen dette kategoriområdet er høyere enn for Avdeling 

Kirurgiske og medisinske varer, da en del flere kategorier innen denne avdelingens ansvarsområde er 

relativt mer umodne både med hensyn til konkurranseutsetting generelt, men også i forhold til 

samordning med andre foretak (langt flere lokale avtaler).  

 

Vedlegg 4 viser de prosjektene dette gjelder og hvordan dette gevinstpotensialet fordeler seg mellom 

disse.  

 

De tre prosjektene med høyest gevinstpotensial er markert gule i Vedlegg 4; 

 

Prosjekt 350 Rørleggertjenester 

For denne type kontrakt er totalverdien en blanding av arbeid og materiell. Beregnet gevinst på NOK 14 

millioner i dette prosjektet vurderes som et forsiktig anslag, da det kun er tatt utgangspunkt i redusert 

timepris på arbeid i forhold til tidligere avtale. Dette er gjort da vi har et dårlig grunnlag for å estimere 

gevinst på materiellet. 

 

Prosjekt 665 Tømrertjenester og snekkerarbeid  

I dette prosjektet utgjør materialkostnader ca. 40 % av anskaffelsen, og materialkostnadene har gått 

vesentlig ned ved gjennomføring av dette prosjektet. Så selv om timepris på arbeid for deltakende 

foretak har holdt seg stabil eller kun svakt gått ned, kan det samlet for regionen vises til en betydelig 

gevinst ved den måten vi har rigget avtalen på. 

 

Prosjekt 530 Kontormøbler, inventar og andre møbler 

Dette prosjektet har vært gjennomført som et nasjonalt prosjekt. Avdeling Tjenester og administrative 

kjøp har i dette prosjektet kun understøttet gjennomføringen ved å fremskaffe fagpersoner til deltakelse 

i nasjonal prosess, følge disse opp lokalt i prosessen, fremskaffe forbrukstall og implementere avtalen 

etter endt prosess. Oppnådd gevinstpotensial viser at dette området egner seg for nasjonal avtale. 

Markedsmessig er det også store aktører i dette markedet, slik at man ved nasjonal anskaffelse ikke 

kommer i konflikt med bruk av små aktører som ikke kan delta i konkurransen.   

 

Generelt for kategoriområdet Tjenester og administrative kjøp er det dårlige grunnlagstall pga. lite bruk 

av elektronisk bestilling av tjenester. Dette gjør det vanskelig innen dette kategoriområdet å estimere 

forbruk basert på historiske data. Det jobbes med å forbedre dette, og det forventes stor forbedring når 

Helse Vest tar i bruk nytt ERP-system.  

  

Ytterligere gevinstuthenting på dette kategoriområdet forventes å kunne hentes ut ved å få til   

ytterligere standardiserte avtaler og krav mot leverandørene fremover som følge av regional 

samordning, større forutsigbarhet i krav som stilles til leverandørene på områder som ikke tidligere alle 

foretak har hatt avtaler på, og større fokus på at nye avtaler skal legge til rette for bestilling i system og 

bruk av varekataloger. 
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Konklusjon  
Samlet kan Sykehusinnkjøp vise til et gevinstpotensial over kontraktenes løpetid på NOK 211millioner i 

gjennomførte anskaffelsesprosjekter per 31.10.2018, og dette anses å være beregnet med tilstrekkelig 

grad av forsiktighetsprinsipper i dagens metodikk. Omregnet til årlig gevinstpotensial for de 

anskaffelser som er gjennomført blir dette NOK 113 millioner.  

 
Samtidig kan det vises til at det fortsatt synes å være ytterligere gevinstpotensial å hente ut knyttet til 
samordning, valg av konkurransestrategi og avtaleform, og på å profesjonalisere prosessene ved 
implementering, bruk og avtaleforvaltning.  
 
Sykehusinnkjøp vil fortsette sitt arbeid knyttet til fokus på gevinst gjennom hele anskaffelsesprosjektet, 
videreforedle metodikken for beregning og kommunikasjon av gevinstpotensialet i 
anskaffelsesprosjekter, og sikre at det synliggjøres og arbeides videre med å hente ut de gevinstene som 
kan hentes ut innen de ulike kategoriområdene.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
 
Vedlegg 1 - Veileder for gevinstrapportering Sykehusinnkjøp divisjon vest 

Vedlegg 2 – Gevinst innen Avdeling Kirurgiske og medisinske varer 

Vedlegg 3 – Gevinst innen Avdeling MTU & IKT 

Vedlegg 4 - Gevinst innen Avdeling Tjenester og administrative kjøp 2018 
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