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FORSLAG TIL VEDTAK 
  

1. Styret i Helse Vest RHF tar status fra Sykehusinnkjøp HF og rapportering av oppnådd 
gevinstpotensial på innkjøpsområdet til orientering.  
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Oppsummering  
Sykehusinnkjøp HF har som felleseid helseforetak som hovedformål å gjennomføre anskaffelser og 

merkantilt forvalte alle avtaler på vegne av spesialisthelsetjenesten. Status for Sykehusinnkjøp HF i 

forhold til organisering, nylig vedtatt målbilde og strategisk utvikling gitt av styrene i de regionale 

helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF sitt arbeid med de mest vesentlige selskapsspesifikke 

oppdragene for 2022 vil bli gitt styret som innledning til nedenstående rapportering av oppnådd 

gevinstpotensial på innkjøpsområdet. 

Sykehusinnkjøp HF har etablert en metodikk for beregning av gevinstpotensial i gjennomførte 

anskaffelser, og innarbeidet denne i foretakets arbeidsprosesser på anskaffelses- og 

avtaleforvaltningsområdet.  

Samlet kan Sykehusinnkjøp HF per 01.10.2022 vise til et gevinstpotensial til foretakene i Helse Vest på 

MNOK 335 (9,2 %) på etablerte avtaler siste 12 måneder. Utelates legemiddelkategorien, som er en 

spesialkategori som har gitt stort gevinstpotensial i denne perioden, i rapporteringen, kan 

Sykehusinnkjøp HF per 01.10.2022 vise til et gevinstpotensial til foretakene i Helse Vest på MNOK 124 

(5,6 %) på etablerte avtaler siste 12 måneder. Med tanke på økte transportpriser, høye energipriser, og 

råvaremangel på en del områder som vi står overfor både som etterdønninger etter Korona-pandemien 

og krig i Ukraina, har Sykehusinnkjøp hatt som målsetning å oppnå et gevinstpotensial på 6 % på avtaler 

etablert siste rullerende 12 måneder. Samlet anser derfor Sykehusinnkjøp HF at oppnådd 

gevinstpotensial for perioden er noe Helse Vest kan se seg fornøyd med.  

Samtidig erfarer Sykehusinnkjøp HF 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, ytterligere profesjonalisere prosessene knyttet til implementering 
av avtaler, profesjonalisert avtaleforvaltning og korrekt bruk av avtalene. Sykehusinnkjøp HF vil 
fortsette arbeidet med synliggjøring av ikke uthentet gevinstpotensial. 

Fakta  
Sykehusinnkjøp HF har som felleseid helseforetak som hovedformål å gjennomføre anskaffelser og 

merkantilt forvalte alle avtaler på vegne av spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp HF er et prosess-

styrt foretak organisert i divisjoner med særskilt ansvar for å levere innkjøpstjenester til hver av de fire 

helseregionene i spesialisthelsetjenesten. Hver divisjon er så organisert i fire kategoribaserte 

avdelinger, som skal sikre en kategoribasert innkjøpstjeneste. Unntaket er divisjon legemidler, som er 

en ren kategoribasert divisjon som leverer anskaffelser og avtaleforvaltning på legemiddelområdet og 

divisjon nasjonale tjenester som leverer anskaffelser og avtaleforvaltning på historisk besluttede 

nasjonale innkjøpsområder. Status for Sykehusinnkjøp HF i forhold til nylig vedtatt målbilde og 
strategisk utvikling gitt av styrene i de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF sitt arbeid med 

de mest vesentlige selskapsspesifikke oppdragene for 2022 vil bli gitt styret, som innledning til 

nedenstående rapportering av oppnådd gevinstpotensial på innkjøpsområdet. 
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Sykehusinnkjøp HF blir, ut fra det ovennevnte, Helse Vest sitt strategiske verktøy for å muliggjøre 

økonomiske, kvalitative og samfunnsmessige gevinster på innkjøpsområdet. Sykehusinnkjøp HF er dog 

ikke innkjøper/ bestiller på de avtalene som etableres på vegne av foretakene i Helse Vest. Dette betyr 

at Sykehusinnkjøp HF, 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 HF har etablert en metodikk for beregning av et slikt gevinstpotensial, og innarbeidet 

denne i foretakets arbeidsprosesser på anskaffelses- og avtaleforvaltningsområdet.  

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

beregning av gevinstpotensial, og er bygget rundt DFØs definisjon på gevinst: 

 

  
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 gevinstpotensial beregnet ved oppstart av anskaffelsen er blitt innfridd og viser frem reelt 

gevinstpotensial ved gjennomført anskaffelse. Det er vanskelig å tallfeste alle gevinster listet over, samt 

at det er ønskelig i større grad å også kunne beregne gevinster av profesjonell avtaleforvaltning enn det 

vi gjør i dag. Metodikken er derfor under revisjon/ presisering på en del områder i samarbeid med de 

fire helseregionene I den forbindelse arbeider Sykehusinnkjøp HF med å etablere KPI(er) for 

avtaleforvaltning, slik at det også blir mulig på en bedre måte å vise frem oppnådde resultater på dette 

tjenesteområdet. Denne revisjonen/ presiseringen av gevinstberegningsmetodikken skal være 

ferdigstilt sommeren 2023, og er også planlagt å kunne gi gevinstpotensialet spesifisert ned på hvert 

enkelt foretak.  

Kommentarer  
Av figuren under (hentet fra Sykehusinnkjøp HF sitt rapporteringsverktøy) fremkommer det per 1. 

oktober 2022, på avtaler etablert siste 12 måneder, et gevinstpotensial for foretakene i Helse Vest på 

MNOK 335 (9,2 %) fordelt på gevinsttypene kostnadsreduksjon, kostnadsunngåelse og 

effektivitetsgevinst. Med tanke på økte transportpriser, høye energipriser, og råvaremangel på en del 

områder som vi står overfor både som etterdønninger etter Korona-pandemien og krig i Ukraina, har 

Sykehusinnkjøp HF hatt som målsetning å oppnå et gevinstpotensial på 6 % på avtaler etablert siste 

rullerende 12 måneder. Samlet anser derfor Sykehusinnkjøp HF at oppnådd gevinstpotensial for 

perioden er noe Helse Vest kan se seg fornøyd med.  
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Figuren under viser det samme gevinstpotensialet fordelt på kategorier, og da både i kroner og prosent 

av totalanskaffelsen. Av denne figuren kan en se det er på legemiddelområdet som definitivt har gitt det 

største kronemessige gevinstpotensialet for avtaler etablert siste 12 måneder. 
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Gevinstpotensialet for Helse Vest innen de kategoriområder som Sykehusinnkjøp HF, divisjon vest 

leverer på til Helse Vest (IKT & Byggprosjekt/ Kirurgiske og medisinske varer/ Medisinteknisk utstyr og 

laboratorieutstyr/ Støttetjenester og administrative kjøp), hvor altså legemiddelområdet er holdt 

utenfor i beregningen, er (som vist i figuren under) MNOK 124 (5,6 %) fordelt på gevinsttypene 

kostnadsreduksjon, kostnadsunngåelse og effektivitetsgevinst. 

  

 
 

Figuren under viser det samme gevinstpotensialet fordelt på kategorier, og da både i kroner og prosent 

av totalanskaffelsen. Av denne figuren, hvor legemiddel er tatt ut av rapporteringen, kan en se det er på 

IKT-området som har gitt det største både kronemessige og prosentmessige gevinstpotensialet for 

avtaler etablert siste 12 måneder, mens de kategorier som gir lavest gevinstpotensial, i hvert fall i 

prosent, er områder som innkjøpsmessig er meget modne i Helse Vest (gjennomført felles anskaffelser 

over mange år), hvor det da blir mer forventet å opprettholde etablerte betingelser enn å hente ut nye 

store gevinstpotensial. 
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Sykehusinnkjøp HF kommuniserer gevinstpotensialet gjennom taktiske møter med hvert foretak, hvor 

det blir foretakets ansvar å hente ut potensialet. Som tidligere nevnt er Sykehusinnkjøp HF i ferd med å 

videreutvikle sitt rapporteringsverktøy slik at vi noe frem i tid kan bli konkret mot hvert foretak hvor 

stor gevinst foretaket har potensial til å hente ut på etablerte avtaler.  

 

Selv om Sykehusinnkjøp HF i stort vurderer at Helse Vest kan se seg fornøyd med oppnådd 
gevinstpotensial på innkjøpsområdet siste løpende 12 måneder erfarer Sykehusinnkjøp HF 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 HF vil fortsette arbeidet med synliggjøring av ikke uthentet 
gevinstpotensial. 
 
 
 


