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Veileder for gevinstrapportering Sykehusinnkjøp divisjon vest 

Formål 

Hensikten med denne veilederen er å etablere en enkel og objektiv systematikk for rapportering av økonomiske gevinster i 
anskaffelsesprosjekter.  

Når 

Informasjonen om anskaffelsens verdi (baseline) for gevinstberegning fylles ut når tidligere priser/investeringsbudsjett er 
kartlagt. Dette bør vises igjen i prosjektplanen for prosjektet. Gevinstberegningen ferdigstilles ved avslutning av 
konkurransen. 

Hvordan 

Beregning av pris 
Priser oppgis eks. mva.  
 
Ved oppstart av prosjektet benyttes priser som er kjøpt for siste år (avtalepriser i eksisterende avtaler), eventuelt justert 
etter markedsundersøkelser. For investeringskjøp benyttes eventuelt budsjett-tall fra oppdragsgiver om ikke annet 
grunnlag foreligger. 
 
Førstegangskjøp av vare/tjeneste kan måles mot et gjennomsnitt av de mottatte tilbudene for tilsvarende løsninger. 
Gjenkjøp av vare/tjeneste måles mot priser som er kjøpt for siste år (avtalepriser i eksisterende avtaler) på tilsvarende 
vare/tjeneste. 
 
Beregning av volum 
Innhent estimat på forventet kjøp fra behovseier og ta ut statistikk fra bestillingsrapport hvis det finnes tidligere 
kjøp/avtale. Statistikk kan kvalitetssikres ved å innhente volum fra leverandørene. I fravær av dette benyttes typisk fjorårets 
volum, eller siste tolv måneder, som grunnlag. Volum beregnes over hele avtalens levetid. 

 
Andre gevinster 
Gevinster kan også realiseres i form av kvalitetsforbedring, behovsreduksjon, prosessforbedring eller lignende. Hvis det ikke 
foreligger økonomiske gevinster, beskrives dette med tekst i sluttrapporten. Det kan være ulike årsaker til at økonomisk 
gevinst er negativ og det ikke foreligger en besparelse, blant annet kvalitative gevinster eller at man eks. har mindre 
ressursbruk i HF som følge av automatisering eller lignende. En reduksjon av tidsforbruk kan f.eks. beregnes i form av 
kroner, eller føres opp med andre forbedringer, hvis den ikke er kalkulerbar. Dersom man er usikker på disse gevinstene så 
markeres dette med 0,-. Informasjon vil også ha nytte for tilretteleggingen av fremtidige prosjekter. 
 
Investeringer 
Investeringsmidler oppgis som tildelter investeringsmidler og benyttede investeringsmidler. 

Implementering 

Oversikt over potensielle gevinster skrives inn i sluttrapporten og hvem som er ansvarlig for å hente disse ut. Estimert verdi 
og Faktisk verdi registreres under Prosjektdetaljer for prosjektet. 
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