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1 Oppsummering – divisjonsdirektøren sin vurdering 
Sykehusinnkjøp divisjon vest har fortsatt et hovudfokus på effektiv drift, slik at ein får 

gjennomført vedteken Innkjøpsplan 2018, og gjennom dette sikra av høgast mogeleg grad av 

lovlige avtaler for føretaka i Helse Vest. Parallelt med drifta fokuserast det likevel samstundes på å 

sikre verksemdsutvikling via kontinuerleg forbetring av dei etablerte arbeidsprosessane, 

etablering av prosess for kategorianalyse og gjennomføre dette for alle kategoriar slik at vi kan få 

innsyn og oversikt over avtaledekning og forbruk i Helse Vest, og forbetring av 

kommunikasjonskanalar for betre å implementere inngåtte avtalar. 

Drifta i Sykehusinnkjøp divisjon vest knytt til gjennomføring av anskaffingar som ligg i 

Innkjøpsplan 2018 og avtaleforvaltning av avtaleporteføljen opplevast å være godt, og 

Innkjøpsplan 2018 forventast å bli gjennomførd med unntak av dei med føretaka avklarte 

avvik/endringar. Det hentast også ut gevinstar, og med den litt forenkla berekningsmodellen som 

nyttas inntil vi har blitt einige om ny, er det forsiktig anslått eit gevinstpotensiale på ca. kr. 31 mill.  

(6 %) på dei anskaffingar som er avslutta så langt i 2018.    

Økonomien i Sykehusinnkjøp divisjon vest er også under kontroll, sjølv om det er eit 

underforbruk på personalkostnader så langt i år. 

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 2018 har Sykehusinnkjøp HF fått gjentatt 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, både innanfor kategoriane og som lovlege avtalar 

av totalt inngådde avtalar. I tillegg skal det utarbeidast handlingsplan med mål om høy 

avtaledekning for kvar enkelt region. 

I tillegg har Sykehusinnkjøp, med bakgrunn i det leverte oppdraget frå 2017 «Plan for omstilling 

og utvikling», fått i oppdrag for 2018 å følgje opp føljande punkt: 

 Utarbeide forslag til varig struktur for føretakets fellesfunksjonar. 

 Utarbeide forslag til lik organisasjonsstruktur i kvar regionale divisjon. 

 Utarbeide ein plan for å få organisert og dimensjonert kvar region med sikte på ein 

avtaledekning og avtaleforvaltning som både er i høve til ein beste praksis (dekning innanfor 

kategoriane), og i tråd med gjeldande lovar og regler (del lovlege avtalar). 

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 kulepunkta knytt til det overordna kravet. For 

Sykehusinnkjøp divisjon vest har 2017, og nå 2018, 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 ein klarer å sikre 

kontinuerleg vidareutvikling og forbetring av organisasjon, prosessar og samhandling. 
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Sykehusinnkjøp har derfor på plan for 2018 ein slik vidareutvikling i samarbeid med føretaka i 

Helse Vest, men da sjølvsakt avstemt mot utviklingsplanar for Sykehusinnkjøp HF i stort. 

Hovudfokus i dette utviklingsarbeidet er lagt på kontinuerleg forbetring av dei arbeidsprosessane 

som er etablert i samarbeid med føretaka i Helse Vest, etablering av prosess for kategorianalyse 

og gjennomføre dette for alle kategoriar slik at vi kan få innsyn og oversikt over avtaledekning og 

forbruk i Helse Vest, og forbetring av kommunikasjonskanalar for betre å implementere inngåtte 

avtalar. 

I høve til kulepunkta knytt til levert «Plan for omstilling og utvikling» har Sykehusinnkjøp vald å 

organisere dette som et prosjekt, og divisjon vest har tatt aktiv del i dette prosjektet ved å bruke 

mye ressursar og ta sentrale posisjonar i dette. Årsaka ligg i at Sykehusinnkjøp divisjon vest, 

gjennom utviklinga av Helse Vest Innkjøp, meiner å ha vesentleg kompetanse å bringe inn i 

fellesskapet på disse områda. 

 

3 Drift 
Sjølv om direkte oppfølging mot tiltak frå  internrevisjonsrapporten på innkjøpsområdet i Helse 

Vest frå 2015 er lukka, og Sykehusinnkjøp divisjon vest i stor utstrekning har levert 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, analyse og rapportering på 

innkjøpsområdet og levering av masterdata. Sistnemnde, som leverast frå avdeling Prosess- og 

innkjøpsservice, vil bli verksomdsoverdradd til Helse Vest IKT per 1. juli 2018, og er derfor ikkje 

vald å fokuserast på i denne rapporten.  

For å løyse hovudaktivitetane anskaffingar (leveranse på Innkjøpsplan 2018) og avtaleforvaltning 

er Sykehusinnkjøp divisjon vest organisert i 3 kategoribasserte 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) 

 

3.1 Status anskaffingar 
Per 30. april har Sykehusinnkjøp divisjon vest 460 prosjekter (inkl. nasjonale) i Innkjøpsplan 

2018 for Helse Vest. Det ble vidareført 257 prosjekter frå 2017, og innmeldt 360 nye prosjekter til 

innkjøpsplanen som ble godkjent i Direktørmøte i Helse Vest 27.01.2018. Så langt i 2018 er det 

ferdigstilt 87 prosjekter, kansellert og utsatt 100 prosjekter og innmeldte 30 nye prosjekter.  

Produksjon så langt i år og innkjøpsplan per 30. april, som nå utgjør 460 prosjekter, sjåast under. 
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Leveranse i høve til gjennomføring av anskaffingar i Innkjøpsplan 2018 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.  

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 ein del ad hoc innmeldingar av anskaffingsbehov  

 Forseinking i nasjonale prosjekt so ikkje styrast frå divisjon vest 

 

3.2 Status avtaleforvaltning og avtaleportefølje 
Sykehusinnkjøp divisjon vest har per i dag ansvar for forvaltning av en samla portefølje av 1788 

aktive avtaler (inkl. nasjonale), og operativt ansvar for disse fordeler seg på følejade måte mellom 

avdelingane med avtaleansvar per 30. april 2018: 
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Det har vært ein auke i avtaler som forvaltast av Sykehusinnkjøp divisjon vest, som tabellen under 

viser var portefølje per april i fjor på 1476 og er per april i år på 1788 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 30.04.2017 ses av tabellen under. 

 

 

 

3.3 Gevinst 
Sykehusinnkjøp divisjon vest manglar fortsatt en god og felles  gevinstberekningsmodell, men med det 

forsiktigheitsprinsipp som ligg til grunn for den modellen som er i bruk per nå er det anslått ein 

gevinstpotensial på kr. 31 mill. (ca. 6 % av avslutta prosjekt) så langt i 2018. For eit relativt modent 

innkjøpsmiljø som det vi har i Helse Vest (gevinstar henta ut over tid) er dette ein gevinst som ein kan 

være nøgd med.  

Når det gjeld meir kvalitative gevinstar er det anslått føljande uthenting: 
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4 Økonomi 
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/ 

program. Budsjetter som ligg føre for 2018 (kr. 68,4 mill.) ble vedteke i Strategisk innkjøpsforum 

18.01.2018. Eit eventuelt overskot ved utgangen av året vil bli tilbakebetalt forholdsmessigt til 

føretaka i Helse Vest. 

 

Tabellen over synar at Sykehusinnkjøp divisjon vest har god kostnadskontroll sett opp mot 

inntektssida. På personalkostnader er det eit underforbruk så langt i år. Dette skyldast i all 

hovudsak nokre 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, leigast det i nokon 

grad inn ekstra bistand.  
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