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Saka er felles for alle 4 helseregionar, og er difor ikkje på nynorsk. 

Bakgrunn  
 

Styret i Sykehusinnkjøp HF behandlet i sak 56/2019 «Virksomhetsstrategi for Sykehusinnkjøp 

HF». Styret stilte seg bak strategien og ba administrerende direktør om å oversende 

strategien til eierne for endelig godkjenning.  

 

Sykehusinnkjøp er etablert for å oppnå bedre innkjøpsbetingelser og levere mer 

kostnadseffektive tjenester enn helseforetakene vil klare hver for seg. For å oppnå dette må 

Sykehusinnkjøp utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for 

spesialisthelsetjenesten. Strategien og videreutviklingen av organisasjonen skal understøtte 

arbeidet med å realisere intensjonen bak etableringen av Sykehusinnkjøp. 

 

Arbeidet med en strategi for Sykehusinnkjøp HF startet i oktober 2018 da styret drøftet 

behovet for å etablere en strategi for foretaket. Styret ønsket å prioritere arbeidet med å få på 

plass en strategi for foretaket. Våren 2019 ble det avholdt to styreseminarer hvor strategi for 

foretaket har stått på agendaen.  

 

Som ledd i arbeidet har administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF hatt dialog og møter 

med de regionale helseforetakene og helseforetakene på ledelsesnivå. Det er også 

gjennomført en dialogkonferansen i april 2019 hvor leverandørsiden (industri og 

bransjeforeninger) var invitert for å gi innspill til strategien. Etter dette har Sykehusinnkjøp 

HF gitt industrien tilbakemeldinger på hva de har tatt med seg av innspill i det videre arbeid 

med strategien. I tillegg har det vært arrangert samling for alle medarbeidere i 

Sykehusinnkjøp HF hvor det ble arbeidet med strategien. 

 

Før endelig styrebehandling i styret til Sykehusinnkjøp HF ble utkast til strategi sendt på en 

innspillrunde hos de regionale helseforetakene. På overordnet nivå uttrykte alle regionene at 

de stilte seg bak de prioriteringene og den retningen strategiene pekte ut. Samtidig ble det på 

enkelte områder etterlyst mer tydeliggjøring og konkret og aktiv tilnærming.  

 

Det har også vært en dialog mellom eierne i etterkant av styrets behandling. Dette har 

resultert i noen presiseringer og endringer i formuleringer som er tatt inn i 

strategidokumentet. Dokumentet slik det nå fremstår ivaretar behovet for et tydeligere og 

mer konkret strategidokument, og understøtter eiernes intensjon med etableringen av 

Sykehusinnkjøp. 

 

Tydeliggjøringen og presiseringene kan oppsummeres i følgende punkt:   

 

 Mer tydelig fokus på hvordan gevinster skal realiseres både i selve anskaffelsene og i 

helseforetakene. Dette krever at Sykehusinnkjøp i dialog med helseforetakene 
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synliggjør hvorvidt gevinstene er et direkte resultat av bedre priser i anskaffelsen eller 

om det også kreves endringer i helseforetakene. 

 Tydeliggjøring av at gjennomføring av anskaffelser på hensiktsmessig nivå krever at 

Sykehusinnkjøp i samarbeid med regionale helseforetak og helseforetak utvikler 

kriterier for når man skal velge nasjonale, regionale eller lokale anskaffelser. 

 Tydeliggjøring av at en strategisk satsing på bruk av innovative anskaffelser også 

krever at det defineres hva som legges i begrepet innovative anskaffelser før det settes 

mål for området 

 Økt prosess-effektivitet, blant annet slik at anskaffelsesprosessene kan gjennomføres 

på kortere tid 

 Tydeliggjøring av fagmiljøenes rolle i anskaffelsesprosessene – herunder 

styringsmodell for anskaffelsesprosjektene 

 Økt fokus på forhandlingskompetanse i organisasjonen 

 

Strategien har identifisert tre strategiske målsetninger for Sykehusinnkjøp fram til 2023:  

 Sømløst og tett samspill med helseforetakene 

 Videreutvikling av organisasjonens kompetanse og gjennomføringsevne innen 

offentlige anskaffelser 

 Innkjøpsarbeid som skaper målbare resultater 

De tre strategiske målsetningene er støttet av flere underliggende satsingsområder som skal 

gi retning til arbeidet med å nå målsetningen i strategien.   
 

Kommentarer  
 

Det er i strategien skissert gode overordna målsettinger som er viktige for den videre 

utviklingen av Sykehusinnkjøp. Dokumentet er forbedret etter innspillsrunden og i dialogen 

mellom eierne i etterkant av styrebehandlingen i Sykehusinnkjøp, og de fleste innspillene er 

fanget opp i de endringer som er gjort i dokumentet. I tillegg vil det være slik at deler av 

innspillene er mer egnet for bruk når foretaket skal utarbeide tiltaksplan for gjennomføring 

av strategien. Det er naturlig at dette blir fulgt opp i den jevnlige oppfølgingen av foretaket. 

 

I strategidokumentet er temaene gevinst og samordning særlig forsøkt spisset og tydeliggjort. 

Dette er viktige områder som også omtales i oppdragsdokumentet til Sykehusinnkjøp og som 

de regionale helseforetakene som eiere vil følge nøye opp. Det er også gjort forbedringer i den 

delen av planen som er knyttet til implementering av strategien og hvilke resultater 

Sykehusinnkjøp skal skape for helseforetakene.  

 

I den delen av dokumentet som omhandler innfasing av strategiene er det innarbeidet forslag 

til nøkkeltall for å kunne følge arbeidet med å nå målene i strategien. Disse nøkkeltallene vil 

ikke kunne nås fra første dag, men er et uttrykk for en ønsket tilstand fram mot 2023.  
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Det er i strategidokumentet også pekt på betydningen av god leveranseevne og 

forsyningssikkerhet. Basert på de erfaringer som gjøres knyttet til coronaepidemien vil det 

være behov for å vurdere beredskapsmessige konsekvenser. Dette vil kunne føre til behov for 

tilpasninger i strategien.   

 

Arbeidet med strategi for Sykehusinnkjøp og tilsvarende strategiprosesser i øvrige felleseide 

helseforetak har synliggjort at det på generelt grunnlag er behov for å avklare hvorvidt de 

felleseide helseforetakene skal utarbeide egne strategier. Det er derfor igangsatt et arbeid for 

å vurdere eierstyringen av felleseide helseforetak. De administrerende direktørene har 

presisert at eierne vil ta ansvar for å peke på utviklingsretningen for de felleseide 

helseforetakene og hvordan dette fremover skal operasjonaliseres i handlingsplaner.  

 

 

Administrerende direktør vil anbefale at styret stiller seg bak forslaget til strategidokument 

for Sykehusinnkjøp 2020-2023.  

 

 

Vedlegg 

1. Strategi 2020 – 2023 for Sykehusinnkjøp HF 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  


