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Styresak 166-2020 Anskaffelsesstrategi 2023 – oppdatert, inkl. 

sammenheng med Sykehusinnkjøp HFs 

strategi, oppfølging av styresak 101-2019 og 

132-2020  

 
Bakgrunn 
Styret behandlet styresak 101-2019 Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av 
anskaffelsesstrategi 2018-2021 i styremøte 25. september 2019 og fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av 

anskaffelsesstrategi 2018-2021 til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, herunder 

at anskaffelsesstrategien revideres og at det rapporteres tertialvis til styret.  
 
3. Styret ber adm. direktør om å se på organiseringen av innkjøpsområdet i Helse Nord, 

herunder styrking av bemanningen.  
 
4. Styret ber om at revidert anskaffelsesstrategi legges fram for styret før sommeren 2020.  
 
Pandemisituasjonen har gjort at saken er utsatt. Utsettelsen har gjort at det er 
hensiktsmessig å legge frem oppfølgingssaken samtidig med oppfølging av styresak 132-
2020 Strategi 2020-2023 Sykehusinnkjøp HF (styremøte 28. oktober 2020) hvor 
følgende vedtak ble fattet:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir honnør til godt arbeid innenfor innkjøpsområdet og 

slutter seg til innholdet i strategidokumentet. 
 

2. Styret ber adm. direktør i et senere møte orientere om hvordan sammenhengen 
med Helse Nord RHFs anskaffelsesstrategi og Sykehusinnkjøp HFs strategi blir 
ivaretatt. 

 
Formål 
Dette saksfremlegg er en oppfølging av hhv vedtakspunkt 4 i styresak 101-2019 og 
vedtakspunkt 2 i styresak 132-2020. Formålet med redegjørelsen er å synliggjøre 
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sammenheng og synergi mellom strategisk arbeid i Sykehusinnkjøp HF og i Helse Nord 
RHF. 
 
Redegjørelsen i dette saksfremlegg bærer preg av at pandemien har satt 
anskaffelsesområdet under betydelige utfordringer. Tilførte ressurser er i betydelig 
grad trukket inn i beredskapsarbeidet, hvilket har ført til at det strategiske arbeidet er 
nedprioritert, og at fremdrift i handlingsplanen ikke har vært slik forutsatt. 
 
Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Anskaffelsesområdet er strategisk i beredskapssammenheng, og det er grunn til å mene 
at det er vesentlige økonomiske potensialer å samordne anskaffelser mellom 
helseforetak, og mellom helseregioner. 
 
Internrevisjonens anbefalinger (styresak 101-2019) 
Anbefalingene fra internrevisjonen omtales i 4 punkter nedenfor: 
 
1. Revidere anskaffelsesstrategien sammen med underliggende helseforetak og 

Sykehusinnkjøp HF for å sikre at det etableres realistiske og målbare mål for 
helseforetakene. 
Fremdriften i anskaffelsesstrategien er revidert i samarbeid med helseforetakene 
(vedlegg 1a og 1b), og strategiperioden er utvidet med to år til 2023. Dette betyr at 
Helse Nord og Sykehusinnkjøp har sammenfallende strategiperiode. 
 

2. Stille krav i oppdragsdokumentene som er nødvendige for å nå strategiens mål. 
Det vises til vedlegg 2.  

 
3. Styrke oppfølgingen av at tiltak i handlingsplaner gjennomføres. 

Planlagte oppfølgingsmøter mellom Sykehusinnkjøp og Helse Nords strategiske 
innkjøpsforum, samt møte i styringsgruppen for Anskaffelsesstrategi 2023, er 
gjennomført som planlagt. Det har vært akseptabel fremdrift på enkelte områder, 
mens arbeidet med å endre arbeidsprosesser i vesentlig grad er forsinket. 
 

4. Rapportere tertialvis om fremdriften i arbeidet med strategien og prosjekt Innkjøp 
2021 i henhold til styrets vedtak.  
Det vises til vedlegg 2. 

 
Organiseringen av innkjøpsområdet, herunder styrking av bemanningen 
Grensesnittet mellom helseforetakene, regionale ressurser og Sykehusinnkjøp er 
fremdeles under utvikling. Bemanningen er styrket både i 2020 og 2021. I tillegg til 
styrking lokalt i helseforetakene er følgende ressurser tilført området: 
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År Sykehusinnkjøp HF Helse Nord RHF 
2020 3 mill. kr: Felles-funksjoner + 1 

årsverk til analyse region Nord 
1 stilling til forvaltning Medusa1 (fullt 
operativ f.o.m 2020) 

2021 1,7 mill. kr. 1 årsverk til medisin-
teknisk utstyr + 1 årsverk til 
kategori bygg & eigedom 

 

 
Styringsgruppen behandlet 26. november 2020 en sak om fremtidig organisering av 
innkjøpsområdet. Saksfremlegget beskriver behov for å styrke både systemforvaltning 
og regionale masterdata, samt dedikerte ressurser til regional koordinering av faglig 
medvirkning, i en opptrappingsplan over 3 år. Opptrappingsplanen vil inngå i 
prioriteringsprosessen i arbeidet med rullering av økonomisk langtidsplan 2022-2025. 
 
Samarbeidet med Sykehusinnkjøp  
Innkjøpsstrategi og handlingsplan involverer i stor grad Sykehusinnkjøp både 
organisatorisk og strategisk. Felles for begge er kategoribaserte innkjøp som i stor grad 
vil involvere kliniske fagmiljø, samt at fokus på gevinstrealisering er helt sentralt. 
 
Tidshorisont for Helse Nords strategiprosess er forlenget fram til 2023 både fordi vi ser 
at forbedringsarbeidet tar lengre tid, og for å være synkron med Sykehusinnkjøps 
strategiske plan. 
 
Sykehusinnkjøp HF Region Nord er i stor grad involvert i arbeidet med innkjøps-
strategien i Helse Nord RHF. Regiondirektør deltar i styringsgruppen for prosjektet, og 
helseforetaket er involvert faste samhandlingsmøter både på regionalt og lokalt nivå. 
 
Felles samarbeidsavtale mellom helseforetakene og Sykehusinnkjøp skal ferdigstilles i 
mai 2021, og vil ventelig gi en mer oversiktlig fordeling av roller og ansvar. 
 
Sykehusinnkjøp vil innføre kategoribasert organisering innen utgangen av 2023, og 
starter med 4 kategorier i 2021. Målet er at Helse Nord skal fylle rollen som forventet og 
forutsatt av Sykehusinnkjøp, innenfor alle 12 kategorier innen utgangen av 2023. 
 
Tilrettelegging av merkantile prosesser 
Helseforetakene i regionen benytter samme innkjøps- og logistikksystem, men drift og 
systembruk er ulik. For effektiv implementering av felles rammeavtaler og sømløs 
kommunikasjon med Sykehusinnkjøp, omfatter strategiarbeidet også merkantile og 
systemmessige prosesser knyttet til harmonisering og samhandling. 
 
Sykehusinnkjøp styrker virksomhetsrapporteringen rundt gevinstrealisering f.o.m. 
2021. Et viktig element er innføring av Sykehusinnkjøps kategorinomenklatur2 i 

                                                        
1 Systemstøtte for behandlingshjelpemidler 
2 Nomenklatur betegner et regelverk for bruk av navn eller fagord  
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innkjøpssystemet for å sikre at vi har et felles grunnlag for behovsverifikasjon, 
avtaleimplementering og oppfølging av gevinstrealisering. Videre legges det til rette for 
gjennomgående bruk av elektronisk handelsformat (EHF) som felles løsning for pris- og 
avtaleinformasjon. 
 
Styringsgruppen tilrår at styring av masterdata, leverandør- og artikkelregister samt 
administrasjon av innkjøpsavtaler for alle helseforetakene ivaretas av en felles enhet 
underlagt RHF-et, og at det allokeres ressurser til oppretting av denne funksjonen. 
Formålet er større grad av samordning og bedre tilpasning til Sykehusinnkjøps rutiner 
knyttet til avtaleforvaltning. 
 
Fokus på faglig involvering 
Kategoribaserte innkjøp og sterkere og mer strukturert involvering av fagmiljøene i 
anskaffelsesprosessene, er grunnleggende i både Sykehusinnkjøps og Helse Nords 
strategi. 
 
Koordinering av Sykehusinnkjøp, fagmiljøene og innkjøps- og logistikkfunksjonen i HF-
ene er nødvendig for å kunne gjennomføre gode anskaffelser, og sikre at avtalene blir 
tatt i bruk. 
 
Fagsjefene i Helse Nord anerkjenner at valg av teknisk utstyr og forbruksmateriell som 
benyttes i pasientbehandlingen er et faglig ansvar. Det forutsetter god planlegging og 
tilrettelegging, samt en felles forståelse for at standardisering skal finne sted. 
Styringsgruppen anser det nødvendig å etablere en funksjon som på en strukturert 
måte sørger for faglig involvering i tråd med forutsetningene i strategiplanene. 
 
Medvirkning 
Orientering om status for prosjekt Innkjøp 2023 og samarbeidet med Sykehusinnkjøp 
legges frem i samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 15. desember 
2020, med forslag om å ta saken til orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at samarbeidet med Sykehusinnkjøp HF er godt, og 
mener at det er god sammenheng mellom strategien i Sykehusinnkjøp HF og Helse Nord 
RHF.  
 
Covid-19-pandemien har vist behov for større grad av standardisering, og at 
fagmiljøene samarbeider godt når krisen er der. Adm. direktør er fornøyd med at 
fagmiljøene uttrykker ønske om større grad av regional styring med standardisering, 
men ser at det krever mer ressurser og andre organisatoriske løsninger enn det som p.t. 
er stilt til rådighet.  
 
Det er stort behov for å synliggjøre nytteverdi av felles anskaffelser, og å få 
anskaffelsesområdet mer synlig i den samlede virksomhetsrapporteringen. Adm. 
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direktør vil derfor f.o.m. 2021 i utvalgte virksomhetsrapporter i større grad synliggjøre 
status innenfor området. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse nord RHF tar informasjonen anskaffelsesstrategi 2023, og samarbeidet 

med Sykehusinnkjøp HF, til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør orientere om fremdrift i f.ht. handlingsplan, ressurser og 
organisering, i virksomhetsrapporteringen f.o.m. 2021. 

 
 
Bodø, 5. desember 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
1a)  Kommentar til status – handlingsplan  
1b)  Revidert handlingsplan – strategi 2023, sist oppdatert oktober 202 
2) Anskaffelsesområdet: Tertialrapport nr. 2-2020, se styresak 140-2020 
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Vedlegg 1 a) 

Status handlingsplan – innkjøpsstrategi 2023 pr november 2020 
 

Innkjøpsstrategien dreier seg om samordning og samhandling. Forutsetningen for å kunne ta ut 

gevinster i form av bedre prisavtaler, effektivisering av rutiner og kvalitetssikring av prosesser, er 

samordning av rutiner, register og sortiment, og i stor grad også involvering fagpersonell på tvers av 

helseforetakene.  

Samordning 
Sykehusinnkjøp HF legger til rette for økt samordning av anskaffelser og flere felles innkjøpsavtaler. 

Behovsmelding gjøres nå gjennom Sykehusinnkjøps innkjøpsportal. De har etter hvert fått god 

oversikt over behovet for nye/fornyede rammeavtaler, og vil i februar presentere innkjøpsplan for 

2021 i detalj og en oversikt til og med 2023. 

Felles innkjøps- og logistikksystem gir mulighet for en stor grad av samordning, men det gjenstår et 

omfattende arbeide med samordning av varesortiment og artikkelregister i foretaksgruppen. På noen 

områder som eiendomsdrift og administrasjon av medisinskteknisk utstyr gjenstår ennå en del 

systemavklaringer. 

Teknologistøtte 
Felles innkjøpssystem Clockwork ble tatt i bruk av helseforetakene i 2006 og målsettingen har fra 

starten vært at alle innkjøp av varer og tjenester skal gjøres i dette systemet. Det har fra etableringen 

vært gjort en rekke tilpasninger og integrasjoner i systemet for å sikre best mulig funksjonalitet i alle 

deler fra kontraktsadministrasjon til intern logistikk i sykehusene. Sykehusapotek Nord HF er i 

sluttfasen med tilrettelegging for å ta i bruk Clockwork som innkjøp- og logistikksystem. 

Clockwork styrer sykehusenes samlede vareforsyning og det er driftskritisk for sykehusene at 

systemet til enhver tid er i drift. Sterkt økende systemkompleksitet med et høyt antall integrasjoner 

fordre større kapasitet til systemvedlikehold og utvikling for Clockwork. 

Styringsgruppen foreslår derfor at driftsorganisasjonen for Clockwork styrkes betraktelig. Videre at 

det etableres en enhet for å ivareta masterdataforvaltning, pris- og avtaleregister, felles for alle 

helseforetakene for effektivt å kunne ta i bruk elektronisk handelsformat, EHF. 

Hvis effektiviseringspotensial knytte til drift Clockwork skal kunne realiseres, må det gjennomføres en 

del harmonisering av helseforetakenes systembruk og registre. Dette er oppgaver som i stor grad må 

løses i det enkelte helseforetaket 

Samhandling internt 
Valg av metoder, medisinskteknisk utstyr og medisinsk forbruksmateriell til pasientbehandlingen er 

et faglig ansvar. Involvering av fagpersonell og koordinering på tvers av foretakene er essensielt. 

Erfaringene fra pandemiperioden har vist at svak koordinering av fagmiljø, varesortiment og 

innkjøpsrutiner er til hinder for god beredskap. Dette peker i stor grad på utfordringer knyttet til 

samordning, men også på at det fagmiljøenes rolle i innkjøpssammenheng i større grad må 

formaliseres. 

Styringsgruppen behandlet i møte 26. november et utkast til organisering av en enhet tilknyttet RHF-

et med ansvar for koordinering av fagmiljøene, Sykehusinnkjøp og helseforetakene i tilknytning til 
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anskaffelser og implementering av leverandøravtaler.  Styringsgruppen anerkjenner behovet, men 

har bedt om å få utredet muligheten om fordeling av dette ansvaret mellom helseforetakene. 

Samhandling eksternt 
Sykehusinnkjøp er i ferd med å avslutte sin strategiprosess og endelige samarbeidsavtaler med 

helseforetakene skal foreligge første halvår 2021. Mye av premissene for hvordan vi internt i 

helseregionen innretter oss, vil måtte tilpasses Sykehusinnkjøp nasjonalt og på divisjonsnivå. 

Vi arbeider tett med Sykehusinnkjøp, og strategiene våre henger godt sammen. 

Det arbeides nå med å få på plass Sykehusinnkjøps kategorinomenklatur i vårt innkjøpssystem for å 

sikre at kategoristrukturen er entydig. Videre har Sykehusinnkjøp tilgang til all innkjøpshistorikk i 

Helse Nord RHF. 

Sentralt også i denne sammenhengen vil være om vi lykkes å få på plass en velfungerende løsning for 

koordinering mot fagmiljøene, helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF. 

Samhandling med leverandører og andre eksterne aktører vil i stor grad måtte utvikle sammen med 

Sykehusinnkjøp HF. 

Samfunnsansvar 
Samfunnsansvar spenner svært vidt og omfatter en rekke hensyn som må ivaretas i forbindelse med 

innkjøp og forbruk. 

Etiske krav og krav til innovasjon i sammenheng med gjennomføring av anskaffelser, valg av 

leverandører og oppføling overfor leverandørene ivaretas av Sykehusinnkjøp HF.  

Alle helseforetakene er miljøsertifisert og miljøaspektet er i stor grad dekket, og det er også nedfelt i 

Sykehusinnkjøps strategi. 

Dette året har vi imidlertid fått avdekket en rekke krevende områder knyttet til beredskap, behovet 

for samordning i krisesituasjoner og samarbeid med aktører som vi i forhold til innkjøp og forsyning 

ikke tradisjonelt har samarbeidet med.  

Konklusjon 
På noen områder har pandemien og krav til fokus på beredskap, forsinket arbeidet med realisering av 

innkjøpsstrategien. På den annen side er den positive holdningen til samordning og samhandling blitt 

styrket, fordi vi har lyktes med å løse en potensielt svært vanskelig situasjon i felleskap. Samtidig er 

det avdekket er omfattende behov for faglig koordinering og system- og sortimentsmessige 

utfordringer for å styrke beredskapen. Forståelsen for en enhetlig regional innkjøpsstrategi er 

styrket. 

 

Bodø 2.12. 2020 

Ørnulf Thorbjørnsen 

Prosjektleder 
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M Nr.

M1

M2 Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

M3.1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

1.3.2 

1.4

1.4.1

1.4.2

1.5

1.5.1

1.5.2

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

M3.2

M3.3

M3.4

M3.5

M4 Andre milepæler

M5

Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen 

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Saksnr. 

2018/ XX

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar

Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen
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HN IKT

SANO

HN RHF

Prosjektgruppe

HSYK

NLSH

UNN

FINN

Styremøte i Helse Nord RHF
16DES2020 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave

Side 25



Prosjekt:

Aktivitet

Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

Etablere prosesser for regional forankring av revidert anskaffelsesplan plan fra Sykehusinnkjøp HF 

Etablere standardisert prosess for utarbeidelse av hehetlig anskaffelsesplan med Sykehusinnkjøp

Etablerere lokale prosesser for forankring av årlig og reviderte anskaffelsesplaner

Etablere rutine for regional forankring av årlig og revidert anskaffelsesplaner i linje og mot behovshavere (fag)

Anskaffelsesplan 2021

Med utgangpunkt i kjente og lokalt innmeldte behov, oversende anskaffelsesbehov for 2021 til Divisjon Nord

Med utgangspunkt i innmeldte behov, utarbeide helhetlig, samordnet anskaffelsesplan for foretaksgruppen med tidsangivelse

Med utgangspunkt i anskaffelsesplan, utarbeide en oversikt over hvilke ressurser som skal stilles tilgjengelig

Utarbeide plan for standardisering av prosess for kartlegging/innmelding av investeringsanskaffelser

Fireårshjul anskaffelsesportefølje

Med utgangspunkt i innmeldte behov utarbeide fireårlig anskaffelsesplan for foretaksgruppenMed utgangspunkt i fireårsplan, nye behov og avdekte hull utarbeide rutine for revidering av 

fireårsplan

Etablere rutine/prosedyre for regionalt/interregionalt initiativ samordningspotensiale

Etablere lokale rutiner for utvikling av samordning internt i foretaket

Etablerere rutine for samordning av lokale ad.hoc innmeldinger

Etabere regime for å synliggjøre lokale hull i avtaleportefølje - avtaledekning på 

kategori/innkjøpsgruppenivå

Med utgangspunkt i kartlegging av avtaledekning, innmeldte behov og andre regioners 

avtaledekning synliggjøre foretaksgruppens hull i avtaleporteføljen

Med utgangspunkt i avdekte hull, foreslå tillegg til anskaffelsesplan 2020

Oversikt over anskaffelsesbehov MTU/ BHM (medusa)

Oversikt over regionens samlede utstyrspark innenfor MTU og BHM inkludert anskaffelsestidspunkt 

og forventet levetidMed utgangspunkt i oversikt over utstyr, utarbeide plan for reanskaffelse av eksisterende 

utstyrspark.Implementering av verktøy for assets management - grunnlagt for planlegging av øvrig 

utstyrsanskaffelser

Andre milepæler

Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen 

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar

Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen
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Prosjektgruppe
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Prosjektgruppe

Dato / Frist Ansvarlig Status
Justert 

frist

 Status 

oppdatert 

    

01.04.2018

 RSA

31.08.2020 RSA

30.04.2020 RSA/HIJ

15.09.2020

31.08.2020 HF

31.12.2020

31.08.2020 RSA 31.12.2020

01.11.2020 RSA

01.09.2020 HF

01.11.2020 HIJ

31.12.2020 HF

31.12.2020 HF

31.05.2021 RSA

31.12.2020 HIJ

31.05.2021 HIJ

31.12.2020 RSA

31.12.2020 HF

31.05.2020 HIJ
31.12.2020

01.11.2020 RSA

01.04.2020 HIJ
01.04.2021

15.05.2020 HIJ

01.11.2020

31.12.2021 RSA

31.12.2020 LAM
31.12.2021

30.06.2021 LAM 30.06.2022

31.12.2021 TNO

RAP

RSA

RSA

LAM

PL

31.12.2023
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Kommentar

Sykehusinnkjøp HF har gjennomført et nasjonalt  utviklingsarbeid og vil starte 

arbeidet med å etablere nytt  styringssystem i oktober. Sandardiserte 

prosesser må bygge på dette.

Ulik forvalstningspraksis og uryddige avtaleregister er til hinder for god 

behovsverifikasjon. Det er behov for å iverksettes tiltak lokalt for å få oversikt 

over reell avtalestatus.

Leveranse SG-møte 4-20

Må sees i sammenheng med etablering av styringsmodell

Ref 1.1.1 og 1.1.2

Behov for prinsippielle avklaringer med Sykehusinnkjøp vedr bruk av 

rammeavtaler eller dynamiske innkjøpsløsninger.

Har ikke vært en prioritert oppgave i pandemiperioden, men vil være naturlig 

å jobbe med i planen for 2021.

Omfattende anlysarbeid har avdekket mange hull og mangler i avtaledekning 

på alle områder og nivåer.Tiltak må iverksettes i de enklete HF-ene siden 

metode og kvalitet på avtaleadminstrasjonen er vareirende

Risiko for at integrasjonsprosjekt blir forsinket.

Risiko for at integrasjonsprosjekt blir forsinket.

Styremøte i Helse Nord RHF
16DES2020 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave

Side 30



Styremøte i Helse Nord RHF
16DES2020 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave

Side 31



M Nr.

M1

M2 Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

M3.1

M3.2

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7

2.7.1

2.7.1

2.8

2.8.1

2.8.2

2.9

2.9.1

2.9.2

2.10

2.10.1

2.10.2

2.10.3 

2.11

2.12

2.12.1

2.12.2

2.13

2.13.1

2.13.2

2.13.3

2.14

2.14.1

2.14.2

2.14.3

2.14.4

M3.3 Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen 

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Saksnr. 

2018/ XX

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte
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M3.4

M3.5

M4 Andre milepæler

M5

Prosjektgruppe

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar

Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen

SANO

HN RHF

HSYK

NLSH

UNN

FINN

HN IKT
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Prosjekt:

Aktivitet

Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

Medusa og Clockwork integrert

Utvikle og produksjonsette integrasjon CWL-Medusa

Etablere rutine for forvaltning av integrasjon - Medusa

Etablere rutine for forvaltning av integrasjon - Clockwork

Konkretisere plan for "randsystemer"

Utarbeide strategi knyttet til FDV system

Utvikle strategi knyttet til kjøkken system

Konvertere til UNSPSC Versjon 18 i CWL

Utarbeide forslag til konverteringsliste

Gjennomføre høring 

Lokale handlingsplaner for implementering av CWL 

Revidere gjeldende handlingsplan for å sikre full implementering innen 31.12.2021

Etablere et oppfølgingsregime for å følge opp utvikling

SANO 

Implementering KKN

System fullt ut utviklet for å håndtere SANOs behov

Etablert tilstrekkelig kompetase og kapasitet til å følge opp funksjonalitet

Strategi for systemutvikling - rutine for innmelding av lagsiktig, årlig og løpende 

endringsbehov/ønsker

Automatisk mottak av varekataloger

Rutiner for kvalitetsikring av nye og endrede kataloger - nasjonalt, regionalt og lokalt.

Integrasjon mot system for automatisk overføring

Felles malverk 

Registerforvaltning

Brukeradministrasjon

Support

Utvikle en effektiv og enhetlig forvaltningsorganisasjon (FDVU) både på system og innhold.

Definere utfordringsbildet gitt dagens omfang og organisering (kapasitet)

Definere det fremtidige utfordringsbildet 

Utkast til helhetlig forvaltningsorganisering

Vedtak om framtidig forvaltning

Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen 

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte
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Andre milepæler

Prosjektgruppe

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar

Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen
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Prosjektgruppe

Dato / Frist Ansvarlig Status
Justert 

frist

 Status 

oppdatert 

    

01.04.2018

 RSA

RAP

01.10.2020 LAM 31.12.2021

01.10.2020 LAM
31.12.2021

01.10.2020 HF 31.12.2021

01.10.2020 TIB 31.12.2021

31.12.2022 RAP

31.12.2021 RAP

31.12.2022 RAP

01.10.2020 RAP

30.06.2020 UNN

30.09.2020 HF/SIHF/HV

01.07.2020 RSA

30.06.2020 HF

30.09.2020 RSA

01.01.2021 HKKP

01.07.2020 HKKP
01.10.2020

01.01.2021 HKKP

01.01.2021 HKKP

01.09.2020 RAP

31.12.2020 BEKA

31.12.2020 BEKA/HIJ

31.12.2020 BEKA/TIB

31.12.2020 RPA

31.12.2020 RPA

31.12.2020 RPA

31.12.2020 RPA

30.06.2021 RPA/RSA

30.06.2020 RPA/RSA

30.09.2020 RPA/RSA

31.12.2020 RPA/RSA

30.06.2021 RPA/RSA

RSA

Styremøte i Helse Nord RHF
16DES2020 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave

Side 36



LAM

31.12.2021
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Kommentar

Prosess er avhengig av godt eierskap fra CWL, IKT og Medusasiden, dette er kun delvis 

på plass

Avhenger av 2.6.1

Avhenger av 2.6.1

Fremdeles noe uklart hvor mye som må være på plass før systemet skal være oppe og gå 

i forbindelse med etablering i Finnmarkssykehuset

Uklart hvor omfattende dette faktisk kommer til å være og status på tilstøtende systemer.

Henger sammen med IKT strategi fra Sykehusinnkjøp, ikke adressert når KAV som vårt 

CWL skal kommunisere mot vil være på plass.

I forbindelse med  regional adminstrasjon av kritisk vareforsyning har mange 

problemstilinger knyttet til samordning blitt tydeliggjort. Det er behov for 

opprydding mft ansvar  for grunndata og tilretelegging for drift i Clockwork som 

utgangspunkt for videre arbeid med organisering og avklaring ac ressursbehov.
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M Nr.

M1

M2 Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

M3.1

M3.2

M3.3

 3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3

 3.4

M3.4

M3.5

M4 Andre milepæler

M5

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar

Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Saksnr. 

2018/ XX

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte

Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen 

HN IKT

SANO

HN RHF

Prosjektgruppe

HSYK

NLSH

UNN

FINN
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Prosjekt:

Aktivitet

Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

Samhandling med fag (behovshaver)

Kartlegge behovshavere (interessentanalyse)

Revisjon mandat

Håndbok produktråd

Produktrådsstruktur implementert

Samhandling merkantilt

Definere dagens utfordringsbildet 

Definere fremtidig målbilde - organisering/dimensjonering/kompetanse

Mandat kategorileder

Utvikle samhandlingshåndbok

Utvikle ansvars- og fullmaktsstruktur for anskaffelsesvirksomheten

Mandat Strategisk innkjøpsforum revidert

Andre milepæler

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar

Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte

Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen 

Prosjektgruppe
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Prosjektgruppe

Dato / Frist Ansvarlig Status
Justert 

frist

 Status 

oppdatert 

    

01.04.2018

 RSA

RAP

RSA

31.12.2021 RSA

31.12.2020 HF

30.06.2020 RSA

31.12.2020 RSA

31.12.2021 RSA

31.12.2021 RSA

30.06.2020 RSA

31.12.2020 RSA

31.12.2020 RSA

30.06.2021 RSA

30.06.2020 RSA 31.12.2020

30.06.2020 RSA 31.12.2020

LAM

31.12.2021
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Kommentar

Erfaringene fra pandemiperioden viser at det er store ulikheter i 

adminstrativ praksis. Det gjelder særlig avtaleadministrasjon og 

også innkjøpsrutiner. Det må avklares hvilke områder det er 

behov for like rutiner og hva som er "best practice".

Leveranse SG-møte 4-20

Leveranse SG-møte 4-20
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M Nr.

M1

M2 Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

M3.1

M3.2

M3.4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

M3.5

M4 Andre milepæler

M5

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar

Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Saksnr. 

2018/ XX

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte

HN IKT

SANO

HN RHF

Prosjektgruppe

HSYK

NLSH

UNN

FINN
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Prosjekt:

Aktivitet

Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

Utarbeide permanente samarbeidsavtaler med Sykehusinnkjøp

Vedta ny  finansieringsmodell

Omforent funksjonsfordeling

Implementere faglig styringsmodell - faglige styringsgrupper

Etablere innenfor eksisterende strukturer

Utvikle for for hele kategoristrukturen

Etablere faglige og strategiske samhandlingsarenaer mot/med de andre regionene

Etablere et kundeforum for Sykehusinnkjøp

Etablere en samhandlings- og utviklingsarena innenfor anskaffelsesområdet mot de andre regionene

Utvikle samhandlingsarenaer mot leverandør- og interesseorganisasjoner

Andre milepæler

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar

Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte

Prosjektgruppe
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Prosjektgruppe

Dato / Frist Ansvarlig Status
Justert 

frist

 Status 

oppdatert 

    

01.04.2018

 RSA

RAP

31.12.2020 SIHF

30.06.2020 JPM

31.12.2020 RSA

31.12.2021 RSA

31.12.2020 RSA

31.12.2021 RSA

31.12.2020 RSA

30.06.2020 RSA

31.12.2020 RSA

30.06.2021 RSA

LAM

31.12.2021
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Kommentar

HR, BHM/MTU, Bygg/eiendom

Skal på agendaen på regionalt innkjøpsledernivå i slutten av februar. 
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M Nr.

M1

M2 Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

M3.1

M3.2

M3.3

M3.4

M3.5

5.1

5.2

M4 Andre milepæler

M5

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar

Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Saksnr. 

2018/ XX

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte

Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen 
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Prosjekt:

Aktivitet

Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

Etabelere/redigere regional strategi for samfunnsansvar

Implementere startegi for samfunnsansvar

Andre milepæler

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar

Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte

Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen 
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Prosjektgruppe

Dato / Frist Ansvarlig Status
Justert 

frist

 Status 

oppdatert 

    

01.04.2018

 RSA

RAP

RSA

LAM

31.12.2020 LAM

31.12.2021 LAM

31.12.2021
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Kommentar
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M Nr.

M1

M2 Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

M3.1

M3.2

M3.3

M3.4

M3.5

M4 Andre milepæler

4.1

M5

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar

Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Saksnr. 

2018/ XX

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte

Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen 
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Prosjekt:

Aktivitet

Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

Andre milepæler

Revidert kommunikasjonsplan

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar

Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte

Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen 
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Prosjektgruppe

Dato / Frist Ansvarlig Status
Justert 

frist

 Status 

oppdatert 

    

01.04.2018

 RSA

RAP

RSA

LAM

30.06.2020 PR.L

31.12.2021
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Kommentar
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Prosjektgruppe

Prosjekt:

M Nr. Aktivitet Dato / Frist Ansvarlig Status
Status 

oppdatert
Kommentar

M1     

M2 Når prosjektdirektiv er godkjent av AD 01.04.2018

M3.1  RSA

1.1

Regional forankring av anskaffelsesplan plan fra Sykehusinnkjøp HF i 2018
01.04.2018 RSA

Det ergjennomført aktiviteter ut mot 

foretaksgruppendirekte og gjennom 

regionalt innkjøpsforum.

1.2

Anskaffelsesplan 2019

01.09.2018 RSA

Sykehusinnkjøp bekrefter at de har 

fått det som trengs lokalt for å 

kunne levere en helhetlig 

anskaffelsesplan for 2019 innen 

1.12.2018.

1.3 Fireårshjul anskaffelsesportefølje 31.12.2018 RSA

1.4 Etablere rutine/prosedyre for regionalt/interregionalt initiativ samordningspotensiale 01.07.2019 RSA

1.5 Etabere regime for å synliggjøre lokale hull i avtaleportefølje - avtaledekning på kategori/innkjøpsgruppenivå 01.07.2019 RSA

1.4 Oversikt over anskaffelsesbehov MTU/ BHM (medusa) 31.12.2019 RSA

M3.2 RAP

2.1 Koble UNCPSC mot Kategoristruktur i Clockwork 01.04.2018 RAP Utføres av ressurser fra UNN

2.2

Verktøy for å synliggjøre status på nasjonale SP avtaler

01.04.2018 BEK
Det er etablert et midlertidig verktøy 

for å synliggjøre status på ajourhold 

av nasjonale avtaler i CWL 

2.3

Plan for overgang til EHF

01.04.2018 RAP

Pilotering 10 virksomheter fram til 

årsskiftet 2018/2019. Ytterligere 

eskalering er ressursavvhengig.

2.4

Plan for implementering av CWL i RHFet

01.05.2018 RSA Plan behandlet i ledermøte i mai 

2018, opplæring starter i nov 2018.

2.5

Over til nytt teknisk kjøremiljø (SKM) plan foreligger

01.07.2018 RAP

01.12.18 Cwl er over på nytt teknisk 

kjøremiljø, testing gjennomført før 

årsskiftet.

2.6

Milepælsplan integrasjon Clockwork-Medusa foreligger

01.07.2018 LAM

01.02.19 Utkast til plan foreligger, forventet 

integrasjon klar medio 2019. 

Merkostnda samt ressursbehov 

godkjent i direktørmøte 25.1.19

2.7

Konkretisere plan for "randsystemer"

01.10.2018 RAP

01.01.20 Avvente erfaring fra prosess med 

medusa samt vurdering av 

regionalisering av fagsystem

2.8
Konvertere til UNSPSC Versjon 18 i CWL

01.07.2018 RAP
01.04.19 Håndteres av Amesto med bistand 

fra UNN. Må samstemmes nasjonalt

2.9 Lokale handlingsplaner for implementering av CWL - Endrede arbeidsprosesser 01.07.2018 RSA Leveranse fra det enkelte HF

2.10
Pilot Sykehusapotek Nord, NLSH

01.07.2018 HKKP
01.04.19

Pilot sansynligvis klar i jan/feb 2019.

2.11

Utviklingplan CWL 2019 - rulleres årlig

01.09.2018 RAP

Bør ruleres 

som en del 

av 

budsjettpros

ess - 1.7.19

Innspill til utvklingsønsker tatt opp 

gjennom det regionale 

innkjøpsforum, ikke etablert en egen 

rutine for utarbeidelse av slik plan. 

Rutine vil bli utarbeidet forut for 

budsjettprosess 2020

Teknologistøtte

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Saksnr. 

2018/ XX

Samordning

Når oppstartmøte er gjennomført
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2.12

Automatisert overføring nasjonale avtaler

31.12.2018 RAP

31.12.19

Avventer nasjonalt initiativ, pt ikke 

mulig av innkjøpsportalen. Bestilling 

til SI gjennom samarbeidsavtaler

2.13 Felles malverk 31.12.2019 RSA

2.14 Utvikle en effektiv og enhetlig forvaltningsorganisasjon (FDVU) både på system og innhold. 31.12.2019 RAP

2.15

80 % varearter gjennom CWL

31.12.2019 RAP

Justeres i forhold til hvor vi står, og i 

samsvar med utkast til krav til OD 

2019.

2.17 30% av tjenestearter gjennom CWL 31.12.2019 RAP

2.16 90 % varearter gjennom CWL 31.12.2020 RAP

2.17 50% av tjenestearter gjennom CWL 31.12.2020 RAP

2.18 100 % av scope gjennom CWL 31.12.2021 RAP

M3.3 RSA

 3.1

Skisse for organisasjonsstruktur/dimensjonering

01.09.2018 RSA

01.02.2019 Utkast til skisse foreligger men må 

bearbeides regionalt før den kan 

legges fram

 3.2
Mandat Strategisk innkjøpsforum

01.10.2018 RSA
Utkast til mandat blir endelig vedtatt 

i strategisk innkjøpsforum 

 3.3

Mandat for produktråd (PR) besluttet og plan for opprettelse av 20 PR foreligger

01.12.2018 RSA

01.02.2019 Anskaffelsesplan skal foreligge 

1.12.18 - da starter prosess med 

etableringen av produktråd.

 3.4
Organisasjonsstruktur vedtatt

01.04.2019 RSA
01.07.2019 Behov for å bruke mer tid på å 

beregne dimensjonering.

 3.5 Produktråd etablert innenfor 50 % av portefølje 31.12.2019 RSA

 3.6 Enhetlig forvaltningsregime implementert 31.12.2019 RSA

 3.7 Ansvars- og fullmaktmatrise for hele anskaffelsesvirksomheten 31.12.2019 RSA

 3.8 Bygge opp tilstrekkelig kategorikompetanse regionalt 31.12.2019 RSA

 3.9 Produktråd etablert innenfor 80 % av portefølje 31.12.2020 RSA

 3.10 Produktråd etablert innenfor 100 % av portefølje 31.12.2021 RSA

M3.4

4.1

Utarbeide midlertidige samarbeidsavtaler

01.07.2018 Sykehusinnkjøp

01.01.2019 Det er kommunikasjon mellom de 

enkelte foretak og Sykehusinnkjø 

vedrørende revidering av 

eksisterende avtaler. Disse bør 

være på plass i ila høst 2018.

4.2

Utarbeide permanente samarbeidsavtaler

31.12.2018 Sykehusinnkjøp

01.01.2020 Kommer som en del av fase to i 

omstruktureringen av 

sykehusinnkjøp

4.3

20 % faglige styringsgrupper

31.12.2018 RSA

01.07.2019 Henger sammen med prosess for 

etablering av produktråd, 

anskaffelsesplan 2019 samt 

etablering av ansvars og 

fullmaktsmatrise.

4.4 Etablere faglige og strategiske samhandlingsarenaer mot de andre regionene 31.12.2018 RSA

4.5 50 % faglige styringsgrupper 31.12.2019 RSA

4.6 80 % faglige styringsgrupper 31.12.2020 RSA

4.7 100 % faglige styringsgrupper 31.12.2021 RSA

Samfunnsansvar

M3.5

5.1

Etabelere/redigere regional strategi for samfunnsansvar

31.12.2018 LAM

01.01.2020 Grunnet sen oppstart av prosjektet 

har dette ikke vært en prioritert 

oppgave.

5.2 Implementere startegi for samfunnsansvar 31.12.2019 LAM 01.01.2021

Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen 

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar
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M4 Andre milepæler

4.1 Når kommunikasjonsplan er utarbeidet 01.10.2018 PR.L

M5 31.12.2021Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen
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M Nr.

M1

M2 Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

M3.1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

M3.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Saksnr. 

2018/ XX

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.17

2.16

2.17

2.18

M3.3

 3.1

 3.2

Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen 
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 3.3

 3.4

 3.5

 3.6

 3.7

 3.8

 3.9

 3.10

M3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Samfunnsansvar

M3.5

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar
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5.1

5.2

M4 Andre milepæler

4.1

M5 Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen
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Prosjekt:

Aktivitet

Når prosjektdirektiv er godkjent av AD

Etablere prosesser for regional forankring av revidert anskaffelsesplan plan fra Sykehusinnkjøp HF 

Anskaffelsesplan 2020

Fireårshjul anskaffelsesportefølje

Etablere rutine/prosedyre for regionalt/interregionalt initiativ samordningspotensiale

Etabere regime for å synliggjøre lokale hull i avtaleportefølje - avtaledekning på 

kategori/innkjøpsgruppenivå

Oversikt over anskaffelsesbehov MTU/ BHM (medusa)

Koble UNCPSC mot Kategoristruktur i Clockwork

Verktøy for å synliggjøre status på nasjonale SP avtaler

Plan for overgang til EHF

Plan for implementering av CWL i RHFet

Over til nytt teknisk kjøremiljø (SKM) plan foreligger

Medusa og Clockwork integrert

Konkretisere plan for "randsystemer"

Milepæler (M) kopieres over til prosjektdirektiv   

Når oppstartmøte er gjennomført

Samordning

Teknologistøtte
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Konvertere til UNSPSC Versjon 18 i CWL

Lokale handlingsplaner for implementering av CWL - Oppfølging

Pilot Sykehusapotek Nord, NLSH

Utviklingplan CWL 2019 - rulleres årlig

Automatisert overføring nasjonale avtaler

Felles malverk 

Utvikle en effektiv og enhetlig forvaltningsorganisasjon (FDVU) både på system og innhold.

80 % varearter gjennom CWL

30% av tjenestearter gjennom CWL

90 % varearter gjennom CWL

50% av tjenestearter gjennom CWL

100 % av scope gjennom CWL

Skisse for organisasjonsstruktur/dimensjonering

Mandat Strategisk innkjøpsforum

Samhandling - organisering internt i foretaksgruppen 
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Mandat for produktråd (PR) besluttet og plan for opprettelse av 20 PR foreligger

Organisasjonsstruktur vedtatt

Produktråd etablert innenfor 50 % av portefølje

Enhetlig forvaltningsregime implementert

Ansvars- og fullmaktmatrise for hele anskaffelsesvirksomheten

Bygge opp tilstrekkelig kategorikompetanse regionalt 

Produktråd etablert innenfor 80 % av portefølje

Produktråd etablert innenfor 100 % av portefølje

Utarbeide midlertidige samarbeidsavtaler

Utarbeide permanente samarbeidsavtaler

20 % faglige styringsgrupper

Etablere faglige og strategiske samhandlingsarenaer mot de andre regionene

50 % faglige styringsgrupper

80 % faglige styringsgrupper

100 % faglige styringsgrupper

Samfunnsansvar

Organisering - samhandling med eksterne aktører

Samfunnsansvar
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Etabelere/redigere regional strategi for samfunnsansvar

Implementere startegi for samfunnsansvar

Andre milepæler

Når kommunikasjonsplan er utarbeidet

Når prosjektet er avsluttet og overlevert til linjeorganisasjonen
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Prosjektgruppe

Dato / Frist Ansvarlig Status
Justert 

frist

 Status 

oppdatert 

    

01.04.2018

 RSA

01.04.2018 RSA

01.01.2020 03.06.2019

01.09.2018 RSA

01.09.2019 03.06.2019

31.12.2018 RSA 31.12.2019 03.06.2019

01.07.2019 RSA

01.06.2020 03.06.2019

01.07.2019 RSA

31.12.2019 03.06.2019

31.12.2019 RSA

30.06.2020 03.06.2019

RAP

01.04.2018 RAP

01.04.2018 BEK

01.04.2018 RAP

01.05.2018 RSA

01.07.2018 RAP

01.04.2019 03.06.2019

01.07.2018 LAM

31.12.2019 03.06.2019

01.10.2018 RAP

30.06.2020 03.06.2019
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01.07.2018 RAP
01.09.2019 03.06.2019

01.07.2018 RSA

31.12.2019 03.06.2019

01.07.2018 HKKP
31.12.2019 03.06.2019

01.09.2018 RAP

01.05.2019 03.06.2019

31.12.2018 RAP

30.06.2020 03.06.2019

31.12.2019 RSA

30.06.2020 03.06.2019

31.12.2019 RAP

31.12.2020 03.06.2019

31.12.2019 RAP
03.06.2019

31.12.2019 RAP

03.06.2019

31.12.2020 RAP
03.06.2019

31.12.2020 RAP
03.06.2019

31.12.2021 RAP
03.06.2019

RSA

01.09.2018 RSA

30.09.2019 03.06.2019

01.10.2018 RSA
01.10.2018
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01.12.2018 RSA

01.07.2019 03.06.2019

01.04.2019 RSA
01.12.2019 03.06.2019

31.12.2019 RSA
31.12.2020 03.06.2019

31.12.2019 RSA
31.12.2020 03.06.2019

31.12.2019 RSA
31.03.2020 03.06.2019

31.12.2019 RSA
31.12.2020 03.06.2019

31.12.2020 RSA
31.12.2021 03.06.2019

31.12.2021 RSA
31.12.2022 03.06.2019

01.07.2018 Sykehusinnkjøp
01.07.2019 03.06.2019

31.12.2018 Sykehusinnkjøp

01.06.2020 03.06.2019

31.12.2018 RSA

31.03.2020 03.06.2019

31.12.2018 RSA

31.12.2019 03.06.2019

31.12.2019 RSA

31.12.2021 03.06.2019

31.12.2020 RSA

31.12.2022 03.06.2019

31.12.2021 RSA

31.12.2023 03.06.2019
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31.12.2018 LAM

31.12.2019 03.06.2019

31.12.2019 LAM 31.12.2020 03.06.2019

01.10.2018 PR.L 01.03.2019

31.12.2021
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Kommentar

Det ergjennomført aktiviteter ut mot 

foretaksgruppendirekte og gjennom 

regionalt innkjøpsforum.

Foretaksgruppen skal melde 

planlagt behov for 2020 til 

Sykehusinnkjøp.

Vil følge prosess med plan 2020

Ikke påbegynt men vil komme som 

en del av etableringen av 

permanente samarbeidsavtaler med 

Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp skal gjennomføre 

en kartlegging av forbruk sett opp 

mot avtaleportefølje i løpet av 

høsten 2019.

Integrasjonen kan være på plass 

innen 31.12.19, og man vil i løpet av 

første halvår 2020 begynne å hente 

ut data om utstyrsparken.

Utføres av ressurser fra UNN

Det er etablert et midlertidig verktøy 

for å synliggjøre status på ajourhold 

av nasjonale avtaler i CWL 

Pilotering 10 virksomheter fram til 

årsskiftet 2018/2019. Ytterligere 

eskalering er ressursavvhengig.

Plan behandlet i ledermøte i mai 

2018, opplæring starter i nov 2018.

Cwl er over på nytt teknisk 

kjøremiljø, testing gjennomført før 

påske.

Avtale med systemleverandørene 

inngått, men andre halvår 2019 vil 

nok gå før selve integrasjonen er på 

plass og testet.

Avvente erfaring fra prosess med 

medusa samt vurdering av 

regionalisering av fagsystem.
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Håndteres av Amesto med bistand 

fra UNN. Må samstemmes nasjonalt

Samtlige foretak har utarbeidet 

implementeringsplan. I forlengelsen 

av denne må det etableres en 

oppfølgingrutine ift plan.

Pilot sansynligvis gjennomføres 

sansynligvis ila høsten 2019.

Innspill tas gjennom det regionale 

forvaltningsforumet forut for 

budsjettprosesser. Eventuelle 

prioriteringer tas i det regionale 

innkjøpsforumet.

Avventer nasjonalt initiativ, pt ikke 

mulig av innkjøpsportalen. Bestilling 

til SI gjennom samarbeidsavtaler. Vil 

trolig kunne leveres som en del av 

Sykehusinnkjøps fase to i 

omstillingsprosjektet

Jobben påbegynnes i løpet av 

høsten 2019, og vil ferdigstilles i 

løpet av våren 2020.

Plan skal leveres som en del av 

samhandlingshåndbok. Målsetning 

om omforent plan innen utgangen 

av 2019, og implementert i løpet av 

2020.

Positiv utvikling, 67,2 % i april 2019.

I startgropen, men NLSH har 39 % 

de første fire mnd. Skal være mulig 

for foretaksgruppen å nå 30 %

Med fortsatt progresjon skal dette 

være realistisk

Med fortsatt progresjon skal dette 

være realistisk

Med fortsatt progresjon skal dette 

være realistisk

Revidert skisse legges fram for 

styringsgruppa som en konsekvens 

av sak om samhandlingshåndbok i 

Sgmøte #3-19 i september

Utkast til mandat  endelig vedtatt i 

strategisk innkjøpsforum #1-2018
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PR BSU vedtatt pilotert, mandat 

godkjent i SG, skal behandles i 

Fagsjeføte og direktørmøte ila juni. 

Forslag til 8 ytterligere PR godkjent 

av SG.

Jfr pkt 3.1. struktur legges fram til 

vedtak i SG-møte # 4 -19

Vil kunne initieres når 

organisasjonstruktur er vedtatt

Vil kunne initieres når 

organisasjonstruktur er vedtatt

Vil kunne initieres når 

organisasjonstruktur er vedtatt

Vil kunne initieres når 

organisasjonstruktur er vedtatt

Vil kunne initieres når 

organisasjonstruktur er vedtatt

Vil kunne initieres når 

organisasjonstruktur er vedtatt

Utkast til avtaler foreligger, må 

signeres av det enkelte foretak. 

Kommer som en del av fase to i 

omstruktureringen av 

sykehusinnkjøp

Henger sammen med prosess for 

etablering av produktråd samt 

etablering av ansvars og 

fullmaktsmatrise.

Ønske fra samtlige regioner om å 

formalisere et møtepunkt, avventer 

foreløpig inititativ fra HSØ

Henger sammen med prosess for 

etablering av produktråd samt 

etablering av ansvars og 

fullmaktsmatrise.

Henger sammen med prosess for 

etablering av produktråd samt 

etablering av ansvars og 

fullmaktsmatrise.

Henger sammen med prosess for 

etablering av produktråd samt 

etablering av ansvars og 

fullmaktsmatrise.
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Grunnet sen oppstart av prosjektet 

samt manglende kapasitet har dette 

ikke vært en prioritert oppgave. 

Forventes oppstart høsten 2019.
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Vedlegg 2 

Utdrag fra styresak 140-2020 – Tertialrapport nr. 2- 2020 

(Kort status i blå tekst) 

 
9.2 Anskaffelsesområdet 
9.2.2. Ved utgangen av 2020 skal andel omsetning av definerte varegrupper 
gjennom innkjøpssystemet ClockWork være: Varekjøp 90% og tjenestekjøp 50% 
Samtlige foretak rapporterer at det er fokus på å få økt omfang av omsetning gjennom 
innkjøpssystemet, men progresjonen er i stort et godt stykke unna målbildet for 2020, 
både for varer og tjenester. I stor grad vil koronasituasjonen måtte ta skyld for at det 
ikke har vært tilstrekkelig kapasitet til å opprettholde nødvendig trykk på dette 
området, både på lokalt og på regionalt nivå. 
 
9.2.3 Delta med klinisk, teknisk eller merkantilt personell i alle relevante 
nasjonale og regionale anskaffelsesprosjekt, eller aktivt gi fullmakt til andre 
foretak å ivareta deres interesser. 
Det er i de færreste av anskaffelsesprosjektene som er initiert at samtlige foretak er 
representert med referansekontakt, og for enkelte anskaffelsesprosjekt er regionen ikke 
representert med noen ressurser i prosjektgruppa. Det er stor forskjell mellom 
foretakene i foretaksgruppen, men flere av foretakene jobber med å bedre rutinene for 
involvering av fagressurser i regionale og nasjonale prosjekt. 
Det er ikke etablert praksis med å aktivt avgi fullmakt til annet foretak eller region der 
man ikke bidrar selv, men dette vil være relevant i de fleste av anskaffelsesprosjektene 
som initieres, særlig på nasjonalt nivå. 
 
9.2.6 Utarbeide oversikt over foretakets samlede avtaleportefølje innen 1.9.20 
Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF. 
For nasjonale og regionale avtaler inngått av Sykehusinnkjøp er dette ivaretatt gjennom 
«hstat», som er Sykehusinnkjøps kontraktsadministrasjonssystem. For de øvrige 
avtalene rapporterer UNN og Finnmarkssykehuset at dette finnes det oversikt over, 
mens Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset rapporterer at dette er noe som 
følges opp i de taktiske møtene mellom foretaket og Sykehusinnkjøp. Sykehusapoteket 
HF og Helse Nord IKT har en mer «ensartet» portefølje og rapporterer å ha oversikt over 
denne. 
 
9.2.5 Planlegge mottak og implementering av alle nasjonale og regionale avtaler; i 
samarbeid med Sykehusinnkjøp HF. 
Forståelsen av dette kravet synes noe uklar da noen rapporterer at dette er på plass, 
noen rapporterer at det jobbes med en rutine, mens noen rapporterer at det påventes 
felles regional prosess for implementering av avtaler. 
Dette er en del av scopet til prosjekt «innkjøp 2023» men har ikke vært en prioritert 
aktivitet de to første tertialene av 2020 grunnet koronapandemien. 
 
9.2.7 Redusere omfang diverseordrer i innkjøpssystemet. 
Det er fokus på de tiltakene som må gjennomføres for å få korrekt flyt gjennom CWL. Det 
har dog vært liten progresjon rundt dette da både brukerne og pådriverne for å få dette 
til har vært veldig involvert i pandemiberedskap de siste 6-7 månedene. Så snart 
situasjonen normaliserer seg noe vil det igjen bli satt trykk på dette.   
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