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1 Oppsummering – divisjonsdirektørens vurdering 
Sykehusinnkjøp divisjon vest har fortsatt hovedfokus på effektiv drift, slik at vi får gjennomført 

den vedtatte Anskaffelsesplan 2019, og gjennom dette sikre høyest mulig andel lovlige avtaler for 

foretakene i Helse Vest. Parallelt med driften fokuseres det likevel samtidig på å sikre 

virksomhetsutvikling ved å benytte Sykehusinnkjøp sin kompetanse og erfaring inn i de pågående 

utviklings- og omstillingsprosjekt.  

Drifta i Sykehusinnkjøp divisjon vest knyttet til gjennomføring av anskaffelser som ligger i 

Anskaffelsesplan 2019 og avtaleforvaltning av avtaleporteføljen oppleves å være godt, og 

Anskaffelsesplan 2019 forventes i hovedsak å bli fulgt. Unntakene er de endringer som er avtalt 

med foretakene. Med bakgrunn i en videreutviklet gevinstberegningsmodell som krever mer 

fokus på gevinst gjennom hele anskaffelsesprosessen, kan en vise til et gevinstpotensiale på kr. 

110 mill.  (10 %) fra de anskaffelser som er avsluttet så langt i 2019.    

Økonomien i Sykehusinnkjøp divisjon vest er også under kontroll, selv om det er et underforbruk 

på personalkostnader så langt i år som svares opp med overforbruk på andre kostnader og høyere 

inntekt enn budsjettert. 

Sammenfattet oppleves driften i Sykehusinnkjøp divisjon vest tilfredsstillende, med kontinuerlig 

arbeid mot høyere avtaledekning, større kontroll på avtaleporteføljen, bedre kategoriinnsikt og 

nært og godt samarbeid med foretakene i Helse Vest. 
 

2 Virksomhetsutvikling 
Sykehusinnkjøp HF har nå vært i drift i snart 3 år. Som svar på de krav som er blitt fremsatt til 

Sykehusinnkjøp HF gjennom mottatte oppdragsdokument i denne driftsperioden, har 

Sykehusinnkjøp HF etablert et utviklings- og omstillingsprosjekt. Fase 1 av dette utviklings- og 

omstillingsprosjektet ble levert i 2018, med prosjektledelse fra Sykehusinnkjøp divisjon vest. I 

Oppdragsdokument 2019 til Sykehusinnkjøp HF fremsettes krav om at fase 2 av dette omstillings- 

og utviklingsprosjektet skal gjennomføres i 2019 og 2020 ved å levere følgende elementer:  

 Utarbeide forslag til en tids- og aktivitetsplan for arbeidet med fase 2, som bl.a. klarlegger 

nødvendig deltakelse fra de regionale helseforetakene og helseforetakene. 

 Etablere felles arbeidsprosesser og kategoristyrt innkjøp. 

 Samarbeidsavtaler med helseforetak og regionale helseforetak som regulerer hvilke 

tjenesteleveranser som skal være felles, og hvilke som er spesielle for hver kunde. 

 Teknologi for å understøtte Sykehusinnkjøp HFs og helseforetakenes arbeidsprosesser. 

Gjennom den virksomhetsutviklingen som fant sted i Helse Vest Innkjøp gjennom 2016, har 

Sykehusinnkjøp divisjon vest opparbeidet seg mye kompetanse og erfaring både i forhold til 

etablering og kontinuerlig forbedring av felles arbeidsprosesser, etablering av tydelige 

samarbeidsavtaler med foretak og regionalt helseforetak, samt grunnlag for å understøtte driften 

både i divisjon vest og i foretakene i Helse Vest. Sykehusinnkjøp divisjon vest har sett og ser det 

som sin oppgave å bruke denne kompetansen og erfaringen på best mulig måte til å bidra til en 

best mulig utvikling og omstilling av Sykehusinnkjøp samlet. Sykehusinnkjøp divisjon vest har 

derfor tatt prosjektledelse for arbeidsstrømmen/delprosjektet «Prosesser», utarbeidelse av 

Samarbeidsavtaler med helseforetak og regionale helseforetak. Sykehusinnkjøp divisjon vest er en 

tydelig bidragsyter i forhold til å sikre en IKT-strategi og en virksomhetsarkitektur som gjør at 

Sykehusinnkjøp kan finne teknologiske løsninger og verktøy som sikrer tett interaksjon og 

effektive arbeidsprosesser både i foretakene og i Sykehusinnkjøp. 
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Ut over omstillings- og utviklingsprosjektet har Sykehusinnkjøp brukt mye ressurser i 2019 på å 

utarbeide forslag til Strategi 2020-2023 for foretaket, og ledelsen i Sykehusinnkjøp divisjon vest 

har bidratt aktivt også i dette arbeidet. Forslaget til strategi har vært presentert i Strategisk 

anskaffelsesforum 29.05.2019 og i Direktørmøtet i Helse Vest 02.09.2019, har vært på høring i de 

regionale helseforetakene, og er planlagt fremlagt for vedtak i Sykehusinnkjøp HF sitt styre i 

styremøte 31.10.2019. 

 

3 Drift 
Selv om Sykehusinnkjøp divisjon vest bruker kapasitet og kompetanse inn i videreutvikling av 

Sykehusinnkjøp samlet, er vårt absolutte hovedfokus fortsatt å levere på våre driftsoppgaver, som 

er i all hovedsak er gjennomføring av anskaffelser og utøvelse av avtaleforvaltning.  

For å løse disse driftsoppgavene mest mulig effektivt og kompetent er Sykehusinnkjøp divisjon 

vest, på lik linje med de øvrige divisjonene i Sykehusinnkjøp organisert i 4 kategoribaserte 

avdelinger:  

 MTU og Lab  
(anskaffelser og avtaleforvaltning for kategoriene MTU, Lab, Behandlingshjelpemidler)) 

 Støttetjenester og administrative kjøp (STA) 
(anskaffelser og avtaleforvaltning for kategoriene HR, administrasjon, bygg- og eiendomsdrift, bygg prosjekt, prehospitalt) 

 

 Kirurgiske og medisinske varer (KMV)  
(anskaffelser og avtaleforvaltning for kategoriene kirurgiske produkt, medisinske forbruksvarer, medisinsk grunnutstyr) 

 

 IKT og Bygg 
(anskaffelse og avtaleforvaltning for kategoriene IKT, bygg/prosjekt) 

 

3.1 Status anskaffelser 
Per 31. august har Sykehusinnkjøp divisjon vest 402 anskaffelsesprosjekter (eskl. nasjonale) i 

Anskaffelsesplan 2019 for Helse Vest. Dette antallet fremkommer som en konsekvens av at vi 

hadde med oss inn i årets anskaffelsesplan 299 prosjekter som hadde oppstart i 2018 (og noen få 

fra 2017), og fikk 280 nye prosjekter behovsmeldt fra foretakene til Anskaffelsesplan 2019 som 

ble godkjent i Direktørmøte i Helse Vest 11.02.2019. Så langt i 2019 er det ferdigstilt 157 

prosjekter, kansellert 108 prosjekter og innmeldte 87 nye prosjekter.  

Produksjon så langt i år og antall prosjekter i anskaffelsesplanen per 31. august fremkommer i 

tabellen under 
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Sykehusinnkjøp divisjon vest leverer i all hovedsak i henhold til Anskaffelsesplan 2019, men alle 

avdelinger har noen prosjekt som er forsinket. For disse prosjektene er det gjort re-planlegging 

sammen med berørt(e) foretak, slik at vi alltid er samstemt med foretakene på prioriteringer.  

Hovedårsakene til forsinkelsene som oppstår er:  

 Tidkrevende å få innmeldt ressurser fra enkelte foretak 

 Behovsavklaring er i enkelte tilfelle tidkrevende (spesielt i regionale og nasjonale 

anskaffelser)  

 Fagressurser klarer ikke å prioritere nødvendig deltakelse i prosjektet 

 Fremdeles litt høyt antall ad-hoc innmeldinger av anskaffelsesbehov  

 Forsinkelse i nasjonale prosjekter  

 

3.2 Status avtaleforvaltning og avtaleportefølje 
Sykehusinnkjøp divisjon vest har per i dag ansvar for forvaltning av en samla portefølje av 2135 

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

avdelingene med avtaleansvar per 31. august 2019: 
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Det har vært en jevn økning i avtaler som forvaltes av Sykehusinnkjøp divisjon vest, som tabellen 

under viser var porteføljen per august i fjor på 1755 og er per august i år på 2135 avtaler. I 

hovedsak er det avdeling innen IKT- og Lab-kategorien vi har fått vekst i avtaler som vi forvalter. 

Det er fremdeles slik at en del avtaler i Helse Vest er prolongert ut over ordinær løpetid. 

Sykehusinnkjøp divisjon vest arbeider kontinuerlig med å prioritere gjennomføring av 

anskaffelser slik at lovlige avtaler sikres (se kapittel 3.1 over). Av tabell under ses likevel at 

utviklingen av andel lovlige avtaler siste året har vært stabil. Årsaken skyldes et stort etterslep 

helt tilbake fra 2014-2015 på gjennomføring av anskaffelser innen denne kategorien som vi har 

klart å tette på grunn av prioritering av andre anskaffelser. Det har vært arbeidet over tid med å få 

inn tilstrekkelig med ressurser og kompetanse for gjennomføring av anskaffelser innen denne 

kategorien, og senest nå i høst leier vi inn ekstra ressurser på Avdeling MTU og Lab for å ta ned 

dette etterslepet. 

 

 

 

 

 

3.3 Gevinst 

Sykehusinnkjøp divisjon vest har rapportert gevinstpotensiale på etablerte avtaler siden 
etableringen i 2016, men har utviklet vår gevinstberegningsmetodikk løpende med innspill fra 
både interne og eksterne ressurser. Nå fra 2019 har vi tatt i bruk en videreutviklet 
gevinstberegningsmetodikk som gjør gevinstvurdering til en integrert aktivitet gjennom 
anskaffelsesprosessen, og dermed krever et mer kontinuerlig fokus hos den enkelte rådgiver og 
avtaleforvalter på gevinstpotensiale vi skaper for foretakene i det vi leverer.  
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Hovedprinsippene for denne videreutviklede gevinstberegningsmetodikken er at det fokuseres på 
å kvantifisere gevinster, også de kvalitative, og at modellen som benyttes til beregning av 
gevinstpotensialet kan aggregeres langs flere dimensjoner (tid, avdeling, etc.), og dermed gir 
utvidede muligheter for rapportering. Beregning av gevinstpotensiale i den enkelte etablerte 
avtale tilgjengeliggjøres for foretakene her: 

https://rapportportal.helse-

vest.no/reports/powerbi/lokale%20rapporter/sykehusinnkj%C3%B8p/Ansatte%20i%20Helse

%20Vest/Regional%20gevinstrapport 

Går en inn på denne rapporten en se at Sykehusinnkjøp divisjon vest per 31.08.2019 har levert et 
gevinstpotensiale til foretakene i Helse Vest på kr. 110 mill. (10 %) så langt i år, og for et relativt 
modent innkjøpsmiljø som det vi har i Helse Vest (gevinster hentet ut over tid) er dette et resultat 
en kan si seg fornøyd med. 

 

4 Økonomi 
Sykehusinnkjøp divisjon vest er finansiert med en a-konto betaling bestående av en kombinasjon 

av basistilskudd (70 %) fra foretakene i Helse Vest og fakturering av timer (30 %) for lokale 

anskaffelser og regionale prosjekt/ program. Hvis det leveres mer timer til lokale anskaffelser og 

regionale prosjekt/ program enn det a-kontoinnbetalte timebeløpet foretar Sykehusinnkjøp en 

tilleggs-fakturering hvert kvartal. Driftsbudsjettet for 2019 (kr. 62 mill.) ble endelig akseptert i 

Strategisk anskaffelsesforum 01.02.2019. Et eventuelt overskudd ved utgangen av året vil bli 

tilbakebetalt forholdsmessig til foretakene i Helse Vest. 

 
Tabellen over viser at Sykehusinnkjøp divisjon vest har et underforbruk på personalkostnader, og 

et overforbruk på andre kostnader. Årsaken til dette ligger i forsinket rekruttering i vakante 

stillinger og personer på permisjon, og en kompenserer da på innleie av ressurser for å 

opprettholde nødvendig fremdrift. Alle andre kostnader en innleie av ekstern bistand er på 

budsjett. At underforbruk på personalkostnader er lavere enn overforbruket på innleie dekkes inn 

ved at inntektene er noe høyere enn budsjettert. Dette fremkommet nettopp ved at vi leverer mer 

timer til lokale anskaffelser og regionale prosjekter/ program enn det som dekkes av a-konto 

betaling for leverte timer.   

 

600 Vest

August 2019 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett

Oppdatert 

prognose

Inntekter 43 638 41 360 2 278 62 040 65 457

Personalkostnader 29 648 32 459 -2 811 49 559 46 968

Andre kostnader 9 723 7 939 1 785 11 981 16 429

Avskrivninger 337 333 3 500 506

Sum kostnader 39 708 40 731 -1 023 62 040 63 903

Driftsresultat 3 930 630 3 300 -                 1 554

Akkumulert hittil i år

https://rapportportal.helse-vest.no/reports/powerbi/lokale%20rapporter/sykehusinnkj%C3%B8p/Ansatte%20i%20Helse%20Vest/Regional%20gevinstrapport
https://rapportportal.helse-vest.no/reports/powerbi/lokale%20rapporter/sykehusinnkj%C3%B8p/Ansatte%20i%20Helse%20Vest/Regional%20gevinstrapport
https://rapportportal.helse-vest.no/reports/powerbi/lokale%20rapporter/sykehusinnkj%C3%B8p/Ansatte%20i%20Helse%20Vest/Regional%20gevinstrapport

