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FORSLAG TIL VEDTAK 
  

Styret i Helse Vest RHF tar fremlagte gevinstpotensiale på innkjøpsområdet per august 2021 til 
orientering.  
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Saka er utarbeidd av felleseigd selskap og er difor ikkje på nynorsk. 

Oppsummering  
Sykehusinnkjøp divisjon vest har som hovedformål å gjennomføre alle anskaffelser og 

merkantilt forvalte alle avtaler på vegne av foretakene i Helse Vest, og gjennom dette være 

Helse Vest sitt strategiske verktøy for å muliggjøre økonomiske, kvalitative og 

samfunnsmessige gevinster på innkjøpsområdet.  Sykehusinnkjøp divisjon vest er ikke 

innkjøpere/bestillere på de etablerte avtalene på vegne av foretakene i Helse Vest. Dette betyr 

at Sykehusinnkjøp divisjon vest, gjennom sine etablerte anskaffelses- og implementerings-

prosesser, synliggjør gevinstpotensial ved nye avtaler til foretakene, mens det er foretakene 
selv som må sikre å realisere dette gevinstpotensialet.  

Sykehusinnkjøp divisjon vest hadde frem mot våren 2020 utviklet sin lokale «Helse Vest-

modell» for beregning av gevinstpotensiale. Denne modell er gjennom 2020 blitt foredlet, 

etablert et beregnings- og rapporteringsverktøy for, og gjennom 2021 innarbeidet som en felles 

metodikk for beregning av gevinst i hele Sykehusinnkjøp. 

 

Samlet kan Sykehusinnkjøp divisjon vest per 01.09.2021 (se også tabell under) vise til et 

gevinstpotensiale til foretakene i Helse Vest på MNOK 65, 7 (8,4 %) på de avtalene som har hatt 

oppstart siste 12 måneder. Med tanke på den markedssituasjonen Korona-pandemien har ført 

med seg også i 2021, og samtidig at Helse Vest har et relativt modent anskaffelse-/ 

innkjøpsmiljø (gevinster hentet ut over tid) er dette et resultat Sykehusinnkjøp divisjon vest 

likevel anser som noe Helse Vest kan se seg fornøyd med. Figuren under tabellen viser det 

samme gevinstpotensialet fordelt på kategori i kroner og prosent av totalanskaffelsen. 

Samtidig erfarer Sykehusinnkjøp at det fortsatt er ytterligere gevinstpotensial å hente ut 
knyttet både til ytterligere samordning på en del anskaffelsesområder, ytterligere spisset valg 
av konkurransestrategi og avtaleform, og på å profesjonalisere prosessene knyttet til 
implementering av avtale, profesjonalisert avtaleforvaltning og korrekt bruk av avtalene. 
Sykehusinnkjøp divisjon vest 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  
Sykehusinnkjøp divisjon vest hadde frem mot våren 2020 utviklet sin lokale «Helse Vest-

modell» for beregning av gevinstpotensiale. Denne modell er gjennom 2020 blitt foredlet, 

etablert et beregnings- og rapporteringsverktøy for, og gjennom 2021 innarbeidet som en felles 

metodikk for beregning av gevinst i hele Sykehusinnkjøp. Metodikken er innarbeidet i 

Sykehusinnkjøp sine felles arbeidsprosesser på anskaffelses- og avtaleforvaltningsområdet, og 

presenteres i Sykehusinnkjøp sin etablerte rapportsamling. 

 

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

gevinstberegning, og er bygget rundt DFØs definisjon på gevinst: 
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Det er fastlagt veileder for hvor og hvordan nødvendig datagrunnlag skal hentes/ brukes, og 

det skal ved avslutning av anskaffelsene gjøres et gevinstestimat sammen med 

anskaffelsesteamet som både viser om gevinstpotensiale beregnet ved oppstart av anskaffelsen 

er blitt innfridd og viser frem reelt gevinstpotensiale for hvert deltakende foretak.  

Kommentarer  
Sykehusinnkjøp divisjon vest per 01.09.2021 kan per 01.09.2021 vise til et gevinstpotensiale til 

foretakene i Helse Vest på MNOK 65, 7 (8,4 %). Gevinsttypene er fordelt på kostnadsreduksjon, 

kostnadsunngåelse og effektivitetsgevinst (se tabell under). Med tanke på den 

markedssituasjonen Korona-pandemien har ført med seg også i 2021, og samtidig at Helse Vest 

har et relativt modent anskaffelse-/ innkjøpsmiljø (gevinster hentet ut over tid) er dette et 

resultat Sykehusinnkjøp divisjon vest likevel anser som noe Helse Vest kan se seg fornøyd med. 

Figuren under tabellen viser det samme gevinstpotensialet fordelt på kategori i kroner og 

prosent av totalanskaffelsen. 
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Gevinstestimatet som legges fram i denne rapporten er gjort for avsluttede 

anskaffelsesprosjekter per 01.09.2021.    

Sykehusinnkjøp divisjon vest er organisert i 4 operative avdelinger/ kategoriområder 

(Avdeling IKT & Bygg, Avdeling Kirurgiske og medisinske varer (KMV), Avdeling MTU og Lab og 

Avdeling Støttetjenester og administrative kjøp (STA)), og det er den enkelte avdelingsleder i 

disse avdelingene som har oppfølgingsansvaret i forhold til at beregning av gevinstpotensiale 

blir gjennomført etter fastsatt metodikk for alle anskaffelser i deres avdeling. De samme 

avdelingsledere har også ansvar for at gevinstpotensialet kommuniseres til de aktuelle 

foretakene gjennom taktiske anskaffelsesforum og gjøres tilgjengelig i sluttrapport for hver 

anskaffelse.  

Konklusjon  
Samlet kan Sykehusinnkjøp vise til et gevinstpotensial på de avtalene som siste 12 måneder 

01.09.2020 – 01.09.2021) har hatt oppstart på MNOK 65,7 (8,4 %), og dette potensialet anses å 

være beregnet med tilstrekkelig grad av forsiktighet.  

Samtidig erfarer Sykehusinnkjøp at det fortsatt er ytterligere gevinstpotensial å hente ut 
knyttet både til ytterligere samordning på en del anskaffelsesområder, ytterligere spisset valg 
av konkurransestrategi og avtaleform, og på å profesjonalisere prosessene knyttet til 
implementering av avtale, profesjonalisert avtaleforvaltning og korrekt bruk av avtalene. 
Sykehusinnkjøp divisjon vest vil fortsette arbeidet med å sikre at dette ikke uthentede 
gevinstpotensialet synliggjøres og at det tilrettelegges enda bedre for at det kan hentes ut.   
 
 
 
 
 


