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Oppsummering  
Saka er frå eit felleseigd helseføretak, og er difor ikkje på nynorsk. 
 

Sykehusinnkjøp har som hovedformål å gjennomføre alle anskaffelser og forvalte alle inngåtte avtaler 

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 anskaffelsesområdet.  Sykehusinnkjøp 

divisjon vest er dog ikke innkjøpere/ bestillere på de etablerte avtalene på vegne av foretakene i Helse 

Vest. Dette betyr at Sykehusinnkjøp, gjennom sine etablerte anskaffelses- og implementeringsprosesser, 

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

som må sikre å realisere dette gevinstpotensialet gjennom å faktisk kjøpe inn på de inngåtte avtalene.  

Fra forrige rapportering til Styret i Helse Vest RHF 30.06.2019 (Sak 103/19) og frem til våren 2020 har 

Sykehusinnkjøp videreforedlet Sykehusinnkjøp divisjon vest sin modell for beregning av 

gevinstpotensiale. Modellen er i dag i større grad automatisert og presenteres i en kontinuerlig 

oppdatert Microsoft Power BI rapport som er tilgjengelig for alle foretak i Helse Vest. Modellen bygger 

fortsatt på et forsiktighetsprinsipp med hensyn til de skjønn som tidvis må foretas, men gir et så presist 

gevinstpotensial som mulig.  

 

Samlet kan Sykehusinnkjøp første halvår 2020 vise til et gevinstpotensial på ca. MNOK 82,5 (6,6 %) for 

de 418 avtalene som har oppstart frem til 14.08.2020. Omregnet til årlig gevinstpotensial for de 

anskaffelser som er gjennomført blir dette ca. MNOK 20,6. Gevinstpotensialet både i prosent og kroner 

er svakt lavere enn det Sykehusinnkjøp divisjon vest gjennomsnittlig har oppnådd for foretakene i Helse 

Vest de seneste årene. Dette antas å skyldes at det har vært mindre gjennomføring av ordinære 

anskaffelser som følge av Korona-pandemien, og at markedene i den forbindelse også har vært 

vanskeligere å hente ut gevinster i. Samtidig er det fortsatt 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 vil 

fortsette arbeidet med å sikre at dette ikke uthentede gevinstpotensialet synliggjøres og at det 

tilrettelegges enda bedre for at det kan hentes ut.   

Fakta  
I Sak 103/19 (styremøte 30.09.2019) 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 2019 på MNOK 110 (10 %). Fra 

ovennevnte styremøte og frem til våren 2020 har Sykehusinnkjøp videreforedlet Sykehusinnkjøp 

divisjon vest sin modell for beregning av gevinstpotensiale. Modellen er i dag i større grad innarbeidet 

som en del av arbeidsprosessen når anskaffelser gjennomføres, og presenteres fortsatt i en kontinuerlig 

oppdatert Microsoft Power BI rapport som er tilgjengelig for alle foretak i Helse Vest.  
 

Modellen bygger fortsatt på et forsiktighetsprinsipp med hensyn til de skjønn som tidvis må foretas, 

men Sykehusinnkjøp mener den å gir et rimelig presist uttrykk for gevinstpotensialet.  

 

Det er fastlagt veileder 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.  
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Kommentarer  
Går en inn på denne rapporten vil en se at Sykehusinnkjøp divisjon vest per 14.08.2020 (se også tabell 

under) kan vise til et gevinstpotensiale til foretakene i Helse Vest på MNOK 82,5 mill. (6,6 %) så langt i 

år. 

  

 

Gevinstene som legges fram i denne rapporten er gjort for avsluttede anskaffelsesprosjekter per 

14.08.2020, og etter denne foredlede metodikken for gevinstberegning som det vises til over.    

Sykehusinnkjøp divisjon vest er organisert i 4 operative avdelinger/ kategoriområder (Avdeling IKT & 

Bygg/  Avdeling Kirurgiske og medisinske varer (KMV)/ Avdeling MTU og Lab/ Avdeling Støttetjenester 

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

oppfølgingsansvaret i forhold til at beregning av gevinstpotensial i hvert prosjekt deres avdeling 

gjennomfører blir gjort, og de er også ansvarlig for at gevinstpotensialet kommuniseres til de aktuelle 

foretak gjennom taktiske møter og tilgjengeliggjøring av sluttrapport for hvert prosjekt.  

 

Foretakene kan drille nedover i rapporten og se både på gevinstpotensiale for eget foretak eksplisitt, 

men også hvilke avtaler de ulike gevinstpotensialene fremkommer på. 

Konklusjon  
Samlet kan Sykehusinnkjøp vise til et gevinstpotensial på de 418 avtalene som har oppstart frem til 

14.08.2020 på MNOK 82,5 (6.6 %) over avtalenes løpetid, og dette potensialet anses å være beregnet 

med tilstrekkelig grad av forsiktighetsprinsipper. Omregnet til årlig gevinstpotensial for de anskaffelser 

som er gjennomført blir dette ca. MNOK  20,6.  

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 implementering, bruk og avtaleforvaltning. Sykehusinnkjøp divisjon vest vil 
fortsette sitt arbeid knyttet til fokus på gevinst gjennom hele anskaffelsesprosjektet.   
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Administrerande direktør i Helse Vest sin vurdering 

 

Administrerende direktør er nøgd med at Sykehusinnkjøp har lagt til rette avtaler som gir eit 

gevinstpotensial litt under fjorårsnivået. Dette fordi Covid-19 situasjonen har gjort at 

innkjøpsprosessane og marknadssituasjonen i år er påvirka slik at gevinstpotensialet ved nye avtaler er 

lågare en tidligare. 
 
 
 
 
 
 


