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Vedrørende anskaffelsen 2207 Onkologi 
 

Til: Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF ved de 

administrerende direktører 

Fra:  Sykehusinnkjøp HF, Bente Hayes administrerende direktør 

Dato: 14. oktober 2022 

1. Innledning 
Formålet med dette notatet er å redegjøre kort for status på anskaffelsen 2207 onkologi.  

2. Bakgrunn 
Anskaffelsen 2207 Onkologi ble publisert våren 2022. Målt i økonomisk verdi er denne anskaffelsen 

den største legemiddelanskaffelsen Sykehusinnkjøp HF gjennomfører. I forkant av publisering hadde 

det forekommet tre hendelser relatert til enhetspriser på legemidler omfattet av anskaffelsen. To av 

hendelsene fant sted hos eksterne parter, mens det tredje skyldtes forhold på Sykehusinnkjøp HF sin 

side. I forbindelsen med alle tre hendelsene ble det umiddelbart iverksatt skadebegrensende tiltak.  

I etterkant av publisering av konkurransen, men før tilbudsfristen, mottok Sykehusinnkjøp HF tre 

klager fra tilbydere. To av klagene omhandlet hendelsene relatert til enhetspriser.  

KOFA (Klageorganet for offentlige anskaffelser) kom i begge de to klagene frem til at anskaffelsen 

må avlyses for de delområder som KOFA-klagene gjelder som følge av hendelsene relatert til 

enhetspriser. Begge avgjørelsene fra KOFA er kun av rådgivende art.  

I etterkant av en grundig vurderingsprosess, som både omfattet interne og eksterne vurderinger 

(herunder ekstern juridiske råd), besluttet de regionale helseforetakene den 11. oktober 2022 å 

tildele anskaffelsen 2207 Onkologi til tross for KOFA sine råd. I det følgende skal det kort 

oppsummeres de sentrale vurderingselementene som er bakgrunnen for at KOFA sin rådgivende 

uttalelse ikke ble fulgt.  

3. Vurderingselementer 
Det er Sykehusinnkjøp HF sin vurdering at hendelsene relatert til enhetspriser ikke er å anse som en 

anskaffelsesrettslig feil som kan rettes gjennom håndheving av anskaffelsesregelverket. 

Konsekvensene av KOFA sine rådgivende uttalelser er at en hel bransje settes i karantene, noe som 

ikke samsvarer med de grunnleggende prinsippene i Anskaffelsesloven om konkurranse og 

likebehandling. Sykehusinnkjøp HF har gjennomført de tiltak som praktisk sett er mulig å 

gjennomføre, og konsekvensen av KOFA sin vurdering er avlysning fremstår som mer en straff enn et 

avbøtende tiltak.  

Etter Sykehusinnkjøp HF sitt syn hadde ikke KOFA et komplett informasjonsgrunnlag og riktige 

forutsetninger for å ta en korrekt vurdering av saksforholdene. Etter vårt syn er det klare 

utgangspunktet for ved vurderinger av avlysningsplikt hvorvidt det er mulig å påvise en 
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sammenheng mellom hendelsene relatert til prisinformasjon på den ene siden og utfallet av 

konkurransen på den andre. Gjennomgangen av de konkrete 

delområdene/sammenligningsgruppene i anskaffelsen viser at hendelsene ikke har hatt betydning 

for rangeringen.  

I valget mellom om man skal følge avgjørelser fra KOFA man mener er feil, eller tildele med risiko for 

at anskaffelsen blir tatt inn for domstolen, legges det vekt på at gjennomføring av konkurransen og 

tildeling er spesialistgruppens anbefaling. Spesialistgruppen uttalte allerede i februar 2022 at 

manglende gjennomføring av anbud medfører en risiko for å ikke dekke spesialisthelsetjenestens 

behov for rask tilgang til nye og effektive behandlingsalternativ for kreftpasienter innenfor de 

aktuelle kreftindikasjonene. Det var derfor ønskelig å gjennomføre anskaffelsen, og 

gjennomføringen viser at hendelsene ikke har hatt betydning. Tildeling er nødvendig for å gi 

pasientene et så bredt utvalg av ulike behandlingsalternativ som mulig. For eksempel foreligger det 

nå godkjenning for to nye legemidler i Beslutningsforum, men som ikke kan benyttes før nye avtaler 

på onkologi trer i kraft, samt flere nye legemidler/indikasjoner til blant annet lungekreft og 

blodkreft. 

 

4. Videre prosess 
Karensperioden for anskaffelsen 2207 Onkologi utløper 24. oktober kl. 23.59. I denne perioden har 

tilbyderne anledning til å klage på tildelingen, herunder begjære midlertidig forføyning for 

domstolene for å stanse kontraktsignering. Sykehusinnkjøp HF ble 12. oktober 2022 varslet om at en 

av tilbyderne ville begjære slik forføyning, noe som også fremkom av nyhetssak i Dagens Medisin 

den 13. oktober. Sykehusinnkjøp HF vil imidlertid gjennom karensperioden håndtere klager og 

rettslige begjæringer på normal måte, i tillegg til å gjennomføre felles dialogmøte med alle 

tilbyderne. Endelig har de to leverandørene som klaget anskaffelsen inn til KOFA under 

tilbudsperioden fått tilbud en til en møter.  


