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Sammenslåing Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset 
 
1 Saken i korte trekk 
Sykehusinnkjøp er blitt bedt om å gi innspill i tilknytning til utredning av sammenslåing av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN) og Finnmarkssykehuset HF (FIN). Sett i et innkjøpsperspektiv mener Sykehusinnkjøp at en 
sammenslåing vil kunne gi visse styringsmessige fordeler, samt tilrettelegge for økt samordning av investerings-
innkjøp. 

2 Om Sykehusinnkjøp 
Sykehusinnkjøp HF har sentral styring og desentralisert struktur. Hovedkontoret er ligger i Vadsø. Foretaket er 
delt inn i seks divisjoner: Divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler, divisjon nord, divisjon Midt-Norge, 
divisjon sør-øst og divisjon vest. Stab med støttefunksjoner, en økonomifunksjon, og en avdeling for forretnings-
utvikling. 

Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav 
eierandelene er på 25 prosent hver. 

I 2019 består foretaket av i overkant av 265 medarbeidere, som i hovedsak er ansatte som ble virksomhetsover-
dratt fra helseregioner, helseforetak og tidligere HINAS. 

Foretakets oppgave er å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge. 

Dette gjøre innenfor nesten alle områder i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel IT-utstyr, legemidler, me-
disinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser.  

Sykehusinnkjøp leder anskaffelsesprosjektene, i tett samarbeid med spesialistgrupper satt sammen av relevant 
fagpersonell. 

Foretaket skal sørge for at anskaffelsene skje på korrekt og samfunnsansvarlig måte, og skal være en pådriver 
for etisk handel og miljøvennlige innkjøp, samt fremme og tilrettelegge for nye innovative løsninger i spesialist-
helsetjenesten. 

3 Dagens samarbeid Sykehusinnkjøp har med Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
og Finnmarkssykehuset HF 

 
Sykehusinnkjøp HFs samarbeid med UNN og Finnmarkssykehuset HF reguleres av midlertidige samarbeidsavtale 
med det enkelte HF. Partene møtes jevnlig for å sikre god informasjonsflyt, utvikling og et godt samarbeid. 
 
Samarbeidet foregår på tre nivå: 
- Strategisk 
- Taktisk 
- Operativt 
 
På strategisk nivå gjennomføres det møter mellom nivå 1- og 2-ledere i Sykehusinnkjøp, og nivå 1- og 2-ledere i 
HF-ene og RHF. Sykehusinnkjøp HF divisjon nord forbereder disse møtene, som ledes av RHF. Møtene gjennom-
føres med Strategisk Innkjøpsforum Helse Nord minimum fire ganger per år, hvor Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Finnmarkssykehuset HF er representert sammen med RHF og de øvrige helseforetakene i Helse 
Nord. 
 



I møtene foretas det årlig prioritering av innkjøpsplaner og tjenesteleveranser, samt oppfølgning av status i på-
gående prosesser. Ved forsinkelser foreslår Sykehusinnkjøp HF omprioriteringer som besluttes i disse møtene. 
Møtene på strategisk nivå omfatter også gjennomgang av status innenfor de ulike kategoriene, oppdatering av 
strategi og tiltaksplan, samt oppfølging av tiltak.  
 
Utenom de faste møtene i Strategisk innkjøpsforum Helse Nord gjennomføres det også flere møter mellom le-
delsen i Sykehusinnkjøp og Universitetssykehuset Nord-Norge HF eller Finnmarkssykehuset HF. 
 
Taktiske møter foregår mellom avdelingslederne i Sykehusinnkjøp HF og innkjøpsleder i det enkelte HF. Hensik-
ten med disse møtene er i forkant av strategiske møter, avklare behov for fagressurser i nye anskaffelser, rap-
portere på status i pågående prosesser, foreslå omprioriteringer mv. Møtene foregår individuelt med det en-
kelte helseforetak. 
 
Operative møter (dag-til-dag arbeid) er lokale og regionale prosjektmøter. I operative møter gis det overordnet 
informasjon om: 
- inngåtte avtaler 
- hvordan ansvarsforholdene er reguleres for hele anskaffelses- og forvaltningsprosessen 
- hvorvidt avtaler forventes å gi gevinst 
- håndtering av avtaleavvik 
 

4 Portefølje 
Fra og med 2017 og frem til d.d. har Sykehusinnkjøp HF divisjon nord et samlet volum på anskaffelsesprosjekter1 
for Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF på omtrent 1,1 mrd kr eks. mva. Dette vo-
lumet fordeler seg med 1 mrd kr på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 100 millioner på Finnmarkssykehu-
set HF.  
 
Av det totale volumet er 290 millioner samordning mellom to eller flere foretak, hvor Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og/eller Finnmarkssykehuset HF er delaktig. Samordningen er i hovedsak i tilknytning til ramme-
avtaler. Det er svært lite samordning av investeringskjøp i foretaksgruppen. 
 

5 Fordeler/ulemper ved at Universitetssykehuset Nord-Norge og Finn-
markssykehuset slås sammen 

Fordelene ved sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF blir i hoved-
sak: 

- Færre møtepunkter for å ivareta strategisk, taktisk og operativt samarbeid gir en effektivisering av ressurs-
bruk. 

- Sykehusinnkjøp forholder seg til en styringslinje i sammenslått helseforetak, effektiviserer forankringsarbeid 
med hensyn på standardisering og samordning. Det gir også en effektivisering av planprosesser, anskaffelser 
og avtaleforvaltning. 

- Økt mulighet for samordning og gevinster, spesielt innenfor investeringsprosjekter 

Sykehusinnkjøp HF har ikke definert noen umiddelbare ulemper ved å slå sammen Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Finnmarkssykehuset HF. 

                                                             
1 Anskaffelsesprosjekter som er avsluttet, under arbeid eller ikke startet og omfatter både rammeavtaler og enkeltkjøp. 


