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Styresak 86-2011 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av 

regelverket for offentlige anskaffelser i  
foretaksgruppen, status i problemstillinger fra  
rapporten – oppfølging av styresak 75-2010 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 75-2010 Internrevisjonsrapport nr. 15/2009: 
Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen – oppsummering i 
styremøte, den 22. juni 2010.  
 
Styret fattet følgende vedtak: 
1. Internrevisjonsrapport 15/09 Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i 

foretaksgruppen – oppsummering, tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir 

fulgt opp i de reviderte enheter. 
 
3. Styret ber adm. direktør vurdere om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at 

det bør samarbeides om fellesløsninger for foretaksgruppen. 
 
4. Styret ber adm. direktør, i samråd med internrevisjonen, vurdere å innhente redegjørelse 

(egenvurdering) fra de helseforetakene som ikke har vært direkte omfattet av denne 
revisjonen. 

 
5. Styret ber om i løpet av våren 2011 å bli orientert om status i de problemstillinger som tas 

opp i rapporten.  
 
De tilbakemeldingspunktene det ble lagt særlig vekt på i internrevisjonsrapporten var: 
 
Internrevisjonen har i rapportene til de fire foretakene anbefalt flere tiltak for å møte de 
utfordringene som er avdekket. Selv om anbefalingene kan være ulikt formulert i de 
forskjellige rapportene, gjelder de i stor grad samme eller nært beslektede forhold. De kan 
sammenfattes slik:  
 
1. Det bør utarbeides rutiner som sikrer at all relevant dokumentasjon registreres og 

arkiveres på en måte som ivaretar kravet om etterprøvbarhet for anskaffelsene, og 
mulighet for å følge opp avtalene.  

2. Foretakene bør sørge for at relevante avtaler og regelverk/rutiner/retningslinjer 
(inklusive etiske retningslinjer) er lett tilgjengelig for, og kjent blant, de ansatte.  

3. Det bør utarbeides skriftlige rutiner/retningslinjer for andre sentrale forhold nevnt i 
rapportene. For sykehusforetakene nevnes spesielt rutiner for:  

 



• innkjøpsarbeid generelt  
• innleie av helsepersonell  
• varsling  
• situasjoner der det kan reises tvil om foretakets integritet i omgang med leverandører, 

for eksempel ved lån av utstyr og sponsing av kursutgifter.  
• kjøp av sengeplasser/døgntilbud for rusmiddelavhengige (bare UNN)  

4. Øvrige forbedringsmuligheter som er påpekt i rapporten bør gjennomgås, og det bør 
vurderes iverksetting av tiltak for å rette opp svakheter og mangler.  

 
Avslutningsvis vil vi nevne at internrevisjonen er kjent med at foretakene allerede har startet 
arbeidet med å rette opp flere av de omtalte forhold. 
 
Det er tre helseforetak og en avdeling i Helse Nord RHF som har vært gjenstand for 
internrevisjonen: 
Helse Nord IKT     Internrevisjonsrapport 02/09  
Helse Nord RHF    Internrevisjonsrapport 03/09  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  Internrevisjonsrapport 13/09  
Nordlandssykehuset HF    Internrevisjonsrapport 14/09 
 
Alle helseforetak i Helse Nord – også de som ikke har blitt revidert i denne omgang – er bedt 
om å gjennomgå anmerkningene i Internrevisjonsrapport 15/09 og melde tilbake hvordan 
oppførte mangler er fulgt opp. Dersom mangler ikke er fulgt opp, ble det bedt om en 
redegjørelse for når de vil bli utført, eventuelt om det bør samarbeides om fellesløsninger i 
tråd med styrets vedtak, punkt 2.  
 
Helseforetakene ble bedt om tilbakemelding for oppfølging av funnene innen 20.mai 2011, 
unntatt Sykehusapotek Nord HF som fikk frist til 20. juni 2011. Alle helseforetak har gitt 
tilbakemelding.  
 
Tilbakemeldinger fra helseforetakene 
Svar fra helseforetakene, Helse Nord IKT og Helse Nord RHF er lagt ved saken i som utrykte 
vedlegg. For helhetens skyld er det også innhentet tilbakemelding fra Sykehusapotek Nord 
HF, Helse Finnmark HF og fra Helgelandssykehuset HF, selv om de ikke var omfattet av 
prosjektet. Her følger et kortfattet sammendrag av de inngitte tilbakemeldingene.  
 
Helse Finnmark HF 
1. ”Rutiner for å sikre relevant dokumentasjon og arkivering som sikrer og ivaretar kravet 

om etterprøvbarhet, og mulighet for oppfølging av avtalene.” 
Innkjøpsavdelingens egne anskaffelser, spesielt anbud over terskelverdiene, blir utlyst 
enten i Mercell (Helse Nords konkurransegjennomføringsverktøy, KGV) eller direkte i 
Doffin (den offentlige anbudsportalen). Anskaffelser utenfor innkjøpsavdelingen har man 
av ressursmessige årsaker ikke alltid oversikt over og her kan det være avvik. 
 

2. ”Relevante avtaler og regelverk/rutiner/retningslinjer inkl etiske retningslinjer bør være 
lett tilgjengelig.” 
Helse Finnmark HF har ingen optimal løsning på dette med å legge avtalene åpent for alle 
som har interesse av disse. Helseforetaket har dessuten hatt dårlig erfaring med at 
sensitive opplysninger har lekket ut. Derfor har man valgt å sende ut avtalen avgrenset til 
de reelle avtalebrukerne. Når det gjelder rammeavtaler om standardvarer, har 
helseforetaket styring gjennom innkjøpssystemet. 



Når det gjelder etiske regler og samarbeidsavtalene med diverse leverandørforeninger er 
disse lagt ut på intranettet, men de er antakelig ikke godt kjent utenfor 
innkjøpsavdelingen. 
 

3. ”Det bør utarbeides skriftlige rutiner/retningslinjer for andre sentrale forhold, for 
eksempel innkjøpsarbeid generelt.” 
Innkjøpsavdelingen forholder seg til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 
Helseforetaket har utarbeidet egne rutinebeskrivelser for anskaffelser over terskelverdiene. 
Disse er lagt ut i DocMap (kvalitetssystemet) under innkjøp og er således tilgjenglig for 
alle. I tillegg har helseforetaket et mer spesifisert internt regelverk i Økonomihåndboka. 
Endelig gjelder Helse Nords økonomihåndbok som behandler innkjøp/anskaffelser i eget 
kapittel.  
 
Innkjøpsavdelingen har ikke kontroll over anskaffelser utenfor de som gjennomføres i 
egen avdeling. Det må også nevnes at innkjøpsavdelingen av ressursmessige årsaker heller 
ikke er i stand til full etterlevelse av regelverket. Helseforetaket opplyser at de er konstant 
på etterskudd med utlysninger av nye konkurranser, og dette medfører at de forholder seg 
stadig vekk til gamle rammeavtaler, som egentlig ikke har noen gyldighet lenger.  
 
Innleie av helsepersonell. Etter inngåelse av nåværende avtaler er det HR-avdelingen i 
helseforetaket som håndterer avtalene ut mot avdelingene.  Det er ikke gitt tilbakemelding 
på hvordan dette håndteres. 
 
Varsling: Innkjøpsavdelingen er ikke kjent med om det finns egne regler for dette. Dog 
har innkjøp eksempler, der det er varslet til lokal ledelse om uredelig adferd. 
 
Helseforetakets integritet, lån av utstyr og sponsing av kursutgifter: Dette er blant annet 
regulert i avtaler med leverandørforeninger. Fortsatt oppleves at avtalen ikke alltid 
etterleves. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
1. Det bør utarbeides rutiner som sikrer at all relevant dokumentasjon registreres og 

arkiveres på en måte som ivaretar kravet om etterprøvbarhet for anskaffelsene, og 
mulighet for å følge opp avtalene. 
Innkjøpsavdelingen ved UNN har utarbeidet rutiner for registrering av dokumenter i 
ePhorte (system for elektronisk dokumenthåndtering) i forbindelse med gjennomføring 
av anskaffelsesprosjekter samt implementering og oppfølging av kontrakter. Dette 
gjelder også dokumenter fra anskaffelsesprosjekter gjennomført i 
konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell (Helse Nords 
konkurransegjennomføringsverktøy, KGV).  

 
2. Foretakene bør sørge for at relevante avtaler og regelverk/rutiner/retningslinjer 

(inklusive etiske retningslinjer) er lett tilgjengelig og kjent for de ansatte. 
Det er utarbeidet en intranettside for brukerinformasjon gjeldende for de aller fleste 
innkjøpsavtalene til UNN. Videre er innkjøpsrutinene klinikkene må forholde seg til 
tilgjengelig på intranettsiden til Økonomi- og analysesenteret. Flere av disse er også 
linket til rutinebeskrivelsene i DocMap (kvalitetssystemet). UNN arbeider for at alle 
innkjøpsrutinene skal være registrert i DocMap og at eventuelle oppdateringer av 
rutinebeskrivelser skal skje i DocMap. Videre skal eventuelle innkjøpsrutiner på 
intranettsiden til Økonomi- og analysesenteret være linket til rutinebeskrivelsene i 



DocMap. Dette skal sikre at rutinebeskrivelsene til en hver tid er oppdatert med siste 
endring.  
 
UNN jobber også for at alle innkjøpsrutinene som innkjøpsavdelingen må forholde seg 
til ved gjennomføring av anskaffelsesprosjekter samt ved implementering og 
oppfølging av avtaler skal være registrert i DocMap. 
 
Når det gjelder etiske retningslinjer, vil UNN sørge for at disse også er tilgjengelige på 
intranettsidene om innkjøpsrutinene til UNN. Helseforetaket vil på disse 
intranettsidene også informere om samarbeidsavtalene som er inngått med henholdsvis 
leverandørforeningen og legemiddelindustriforeningene. 

 
3.         Det bør utarbeides skriftlige rutiner/retningslinjer for andre sentrale forhold nevnt i 

rapportene. For sykehusforetakene nevnes spesielt rutiner for: 
- innkjøpsarbeidet generelt 

- innleie av helsepersonell 
- varsling 
- situasjoner der det kan reises tvil om foretakets integritet i omgang med 

leverandører, for eksempel med ved lån av utstyr og sponsing av kursavgifter 
- kjøp av sengeplasser/døgntilbud for rusmiddelavhengige (bare UNN) 
Innkjøpsarbeidet generelt 
Rapporten nevner at det er positivt at UNN har utarbeidet rutiner for innkjøp, men 
skriver at det synes å være et forbedringspotensial, når det gjelder arbeidet med 
innkjøpsrutinene i helseforetaket, spesielt i forhold til å gjøre rutinene kjent. Rutinene 
som klinikkene må forholde seg til ved innkjøp, mener helseforetaket er greit 
beskrevet på intranettet til UNN. Det opplyses også at de arbeider for å gjøre flere av 
disse rutinene tilgjengelig som videoprosedyrer. Dette gjelder spesielt prosedyrer for 
bruk av innkjøpssystemet ClockWork (CWL).  
 
Innleie av helsepersonell 
Her er det via intranettsiden til HR-senteret utarbeidet omfattende skriftlige rutiner. 
Mange av disse rutinene er linket til Helse Nord RHF’s intranettside. 
 
Varsling 
UNN har etablert rutiner for melding om avvik. Disse rutinene er sentralt plassert på 
intranettsiden til UNN under rubrikken ”Viktige rutiner” og er direkte linket til 
DocMap. 
 
En av disse rutinene gjelder ”Whistleblower” eller Prosedyre for varsling av 
kritikkverdige forhold. 
 
I følge fag- og forskningssenteret på UNN øker mengden avvikshåndteringer med ca. 
500 pr. år. Dette tyder på at DocMap og eksisterende rutiner for avviksmeldinger blir 
mer og mer kjent på UNN.  
 
 
 
 
 



Sitasjoner der det kan reises tvil om foretakets integritet i omgang med leverandører, 
for eksempel ved lån av utstyr og sponsing av kursavgifter 
UNN har ikke etablert noen egne konkrete retningslinjer for dette, utover det som 
ligger i samhandlingsavtalene inngått med leverandørforeningen for helsesektoren 
(Leverandører for helse-Norge) og med ”Legemiddelindustrien”. 
 
Derimot er UNN meget restriktive til utprøving av utstyr utenfor tilbudskonkurranse, 
da slik utprøving lett kan stride mot kravet til likebehandling i regelverket for 
offentlige anskaffelser, samt at helseforetaket vil unngå mistanke om at det ikke 
gjennomføres reelle konkurranser etter å ha prøvd utstyr først.   
 
Kjøp av sengeplasser/døgntilbud for rusmiddelavhengige 
I følge Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk er det ennå ikke utarbeidet skriftlige rutiner, 
men dette vil bli gjort. UNN kjøper i dag sengeplasser fra institusjoner som har avtale 
med Helse Nord RHF. Dette gjør at innkjøpene innenfor dette området likevel foregår 
i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. 

 
4.         Øvrige forbedringsmuligheter som er påpekt i rapporten bør gjennomgås, og det bør  
 vurderes iverksetting av tiltak for å rette opp svakheter og mangler.  

Mye av kritikken i revisjonsrapporten gjaldt anskaffelser utenom regelverket, dette 
innenfor områder som innleie av helsepersonell (leger og sykepleiere) samt kjøp av 
sengeplasser til rusmiddelavhengige. I dag er det etablert rammeavtaler på disse 
områdene som UNN følger. I tillegg er det etablert gode interne retningslinjer for 
innleie av helsepersonell.  

 
Nordlandssykehuset HF 
Svaret fra Nordlandssykehuset HF er gitt uten drøfting i ledelsen. Det må derfor betraktes som 
synspunkter på rapporten fra innkjøpssjefen.  
 
Rapporten er kommentert punktvis. 
1. Nordlandssykehuset benytter Mercell (Helse Nords konkurransegjennomføringsverktøy 

KGV) i forbindelse med alle anbud/kjøp av medisinsk forbruksmateriell og utstyr. Mercell 
ivaretar dokumentasjonsbehovet i forhold til dokumenter, prosess og kommunikasjon med 
tilbyderne. Dokumentene arkiveres også elektronisk ved Innkjøpsavdelingen. Videre 
arkiveres alle avtaler i papirkopi. Dokumentene arkiveres ikke i ePhorthe (system for 
elektronisk dokumenthåndtering).  

2. Implementering og tilgjengelighet til avtaler for brukerne er ikke tilfredsstillende. Mangel 
på kapasitet ved innkjøpsavdelingen medfører at brukerne ikke får god og grundig 
informasjon om alle avtaler. Det er derfor en viss risiko for at det gjøres innkjøp utenom 
avtaler som følge av mangelfull informasjon. Det er et mål at alle avtaler skal registreres i 
ClockWork (innkjøpssystemet) og at alle avrop gjøres gjennom innkjøpssystemet. 
Helseforetaket oppgir at de i dag ikke har kapasitet til ajourhold av dette systemet på en 
tilfredsstillende måte.  

3. Nordlandssykehuset HF er i ferd med å avslutte et større prosjekt knyttet til etablering av 
skriftlige rutiner for alle rutiner og instrukser ved sykehuset. Dette gjelder også alle 
forhold knyttet til anskaffelser og anskaffelsesprosesser.  



4. Hovedutfordringen for Innkjøpsavdelingen ved Nordlandssykehuset HF er at det ikke er 
kapasitet til stort annet enn å påse at alle anbudsprosessene er i tråd med lover og 
forskrifter. Mangelen på ressurser til implementering og oppfølging av avtaler internt, kan 
i noen tilfeller medføre at direkte innkjøp som foretas av avdelingene kan være utenom 
avtaler. Det vil være betydelige gevinster å hente i fakturabehandling og kvalitetssikring 
av innkjøpsprosessene, dersom alle innkjøp hadde være registrert i innkjøpssystemet 
ClockWork (CWL). 
 

Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF oppgir å ikke ha mange ressurser på innkjøpsområdet. Det har derfor 
ikke vært mulig å prioritere alle punktene i internrevisjonsrapporten, da deres ressurser 
primært har vært opptatt med anskaffelse av nye ambulansebåter, øvrige investeringer og 
prosjekt CWL bølge 2 (utvidet bruk av innkjøpssystemet) både i 2010 og så langt i år. 
 
Helgelandssykehuset HF følger regelverket for offentlige anskaffelser, når det gjelder større 
investeringer/anskaffelser. I slike saker dokumenteres og registreres prosessene. 
Når det gjelder innleie av helsepersonell, så er det utarbeidet retningslinjer for dette. Etiske 
retningslinjer er tilgjengelig på HF-ets intranett, og de er også en del av prosjektet verdibasert 
hverdag. 
 
Øvrige punkter som er nevnt, er det ikke tatt spesifikt tak i. Det er i budsjettet for 2011 satt av 
penger for én stilling tilknyttet innkjøp, men denne er ikke utlyst enda i påvente av avklaring 
av eventuell ny organisering av innkjøp i Helse Nord eller avklart behov i forbindelse med 
utrulling av CWL bølge 2. 
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapoteket har besvart hovedproblemstillingene i rapporten slik:  
1. Rutine for anskaffelser finnes i DocMap - RL2046. 
2. Se svar over. I tillegg jobbes det med å informere om etiske retningslinjer. De viktigste 

avtalene oppgis å være kjent for de som benytter seg av disse. De aller fleste innkjøpene i 
helseforetaket relaterer seg til grossistavtalen. Denne er godt kjent hos de ansatte i 
helseforetaket. 

3. RL2046 omhandler innkjøpsarbeid generelt. Helseforetaket leier ikke inn helsepersonell. 
Rutine for varsling finnes i DocMap – PR20897. For sponsing av kurs og lignende 
forholder helseforetaket seg til de etiske retningslinjene samt samarbeidsavtalen med 
legemiddelindustrien. I praksis har helseforetaket ikke sponsing. 

4. Helseforetaket har ikke fått sett på disse. 
 
Helse Nord IKT  
I etterkant av revisjonen er det igangsatt to tiltak i Helse Nord IKT: 
1. Innkjøpsorganisering 
2. Kontraktsgjennomgang 

 
Ang.1 Innkjøpsorganisering  
I desember 2009 besluttet ledelsen i Helse Nord IKT å nedsette en arbeidsgruppe som fikk 
følgende oppdrag: 
• Beskriv eksisterende innkjøpsordninger i Helse Nord IKT 
• Foreslå hvordan gjennomføring og organisering av innkjøpsområdet best kan løses i Helse 

Nord IKT med dagens ressurser innenfor gjeldende regelverk i staten. 
 



Ang 2. Avtaleoppfølging 
I november 2010 ble det besluttet å starte et prosjekt ang. kontraktsgjennomgang. Dette 
prosjektet er i gang og ventes ferdig i løpet av september og har følgende mål: 
• Prosjektet skal lage en samlet oversikt for alle kontrakter med eksterne leverandører Helse 

Nord IKT forvalter. 
• I kontraktsoversikten skal det for hver kontrakt komme klart fram hvilket ansvar og hvilke 

oppgaver som er tillagt den enkelte seksjon eller avdeling i Helse Nord IKT. 
• Prosjektet skal utarbeide forslag til system for arkivering av kontrakter, samt 

dokumentasjon av kontraktsendringer etter avtaleinngåelsen. 
• Prosjektet skal utarbeide forslag til prosedyre for kontraktsinngåelser og videre 

kontraktshåndtering. 
 
Helse Nord RHF 
Svar på pkt. 1 
Relevant dokumentasjon, slik som konkurransegrunnlag, tilbud, anbudsprotokoll, annen 
kommunikasjon i anskaffelsesprosessen og avtaler arkiveres i Ephorte (system for elektronisk 
dokumenthåndtering). I tillegg til Ephorte blir relevant dokumentasjon arkivert i Mercell 
(Helse Nords konkurransegjennomføringsverktøy, KGV), i de tilfellene KGV brukes til 
gjennomføring av konkurransen. Det lages en arbeidsplan for de enkelte 
anskaffelsesprosjekter, som blant annet inneholder milepæler fra oppstart til implementering 
av ny avtale. Dette kommer i tillegg til anskaffelsesprotokollen. Det er også besluttet å 
oppdatere langsiktige planer for oppfølging av alle kontrakter, når det må gjennomføres nye 
anskaffelser, slik at Helse Nord RHF får gode innkjøpsprosesser. Ut over dette er det ikke 
etablert spesielle rutiner rettet mot innkjøpsprosessene i RHF-et.  
 
Svar på pkt. 2 
Regelverk, retningslinjer og rutiner er tilgjengeliggjort i DocMap. 
 
Svar på pkt. 3 
Faggruppe HR/org i Helse Nord har vært sterkt involvert i utforming av rutiner for innleie av 
helsepersonell. Lojalitet til nasjonal avtale i Helse Nord viser tilnærmet 100 % lojalitet, og det 
indikerer gode rutiner, herunder sammenlignet med de øvrige helseregionene som omfattes av 
samme avtaleverk. 
 
Svar på pkt 4 
Øvrige tiltak vil trekkes inn i planprosesser som foregår på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. 
I denne sammenheng kan nevnes prosess for planverk i tilknytning til HINAS, 
omorganisering av innkjøpsfunksjonen regionalt i Helse Nord og implementering av 
innkjøpssystemet ClockWork bølge 2. Lokale forhold må sees som en del av prosessen som 
pågår med omorganisering av innkjøpsfunksjonen. 
 
Oppsummering av oppfølgingen av internrevisjonsrapporten 
På innkjøpsområdet er det gjennomført flere tiltak for å lukke de påpekte avvikene, men ennå 
gjenstår mange oppfølgingspunkter, før alle mangler er utbedret og avvikene lukket.  
 



Avvikene varierer sterkt mellom helseforetakene. Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, 
Sykehusapotek Nord HF og UNN er mest à jour, mens de andre helseforetakene har 
problemer med å etterleve manglene som er påpekt i rapporten. Spesielt gjelder dette innkjøp 
som foretas utenfor innkjøpsavdelingene i helseforetakene. Her er det nødvendig å 
gjennomføre betydelige forbedringer av rutiner og intern informasjon og oppfølging, samt 
gjennom styrking av innkjøpsfunksjonene. 
 
Som ledd i arbeidet med å forbedre innkjøpsarbeidet er det igangsatt et arbeid med 
kategoristyring av innkjøp og parallelt med dette, en forbedret forvaltning av 
innkjøpssystemet. Dette ble styret i Helse Nord RHF orientert om i styremøte, den 23. februar 
2011, jf. styresak 22-2011/5 Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet i Helse 
Nord. 
 
Her ble det vist til beslutning i styringsgruppen for kategoristyring av innkjøp og forvaltning 
av innkjøpssystemet at innkjøpsfunksjonen i Helse Nord samlet må styrkes med om lag fem 
årsverk, og at forvaltningen av innkjøpssystemet også må styrkes med fem medarbeidere. 
Økningen i antall medarbeidere vil gjennom felles anskaffelser organisert etter kategoristyring 
gi økonomiske gevinster, samt kvalitetsheving ved bedre produkt- og tjenestespesifikasjoner i 
anbudsprosessene, bedre avtaler samt at lover og forskrifter forbundet med innkjøp lettere kan 
kontrolleres og overholdes. Styrket forvaltning av innkjøpssystemet er nødvendig både for å 
møte fremtidig nasjonalt system, for å vedlikeholde alle registre (varer, leverandører og 
rekvirenter i helseforetakene) og overføre all informasjon fra inngåtte avtaler og holde dette 
ved like i innkjøpssystemet i alle helseforetak. 
 
Gevinstene ved å organisere anskaffelsesprosesser gjennom opprettelse av kategorier og 
tilhørende kategoriteam oppnås gjennom  
• å frigjøre ressurser til å inngå avtaler på områder som ikke tidligere er dekket (der det dels 

gjøres kjøp uten avtale basert på lov og forskrift om offentlige anskaffelser) 
• utnytte stordriftsfordeler bedre 
• øke og spesialisere kompetansen på de ulike anskaffelsesområdene 
• gi muligheter for standardiseringsgevinster i samråd med fagområdene som må samordne 

sine prosedyrer, både i kjernefunksjonene og i støttetjenestene 
• bedre oppfølging av leverandører og bedre support og service fra leverandører 
• mulighet til oppfølgning av krav fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende miljø og 

samfunnsansvar, etisk handel og innovasjon 
• økt avtaledekning, avtalelojalitet og en bedre og mer givende og kompetansebyggende 

hverdag for innkjøpsgruppene  
 
Vurderinger og anbefalinger 
Adm. direktør vurderer at det gjenstår en god del tiltak og forbedringer spesielt ved noen av 
helseforetakene, og at det er betydelig risiko for at regelverket for offentlige anskaffelser ikke 
følges i alle deler av organisasjonen. Dette gjelder spesielt for innkjøp som ikke foretas 
gjennom helseforetakenes innkjøpsavdelinger. Adm. direktør vil følge opp de manglene som 
ennå ikke er avklart i forhold til rapporten fra Internrevisjonen med de aktuelle helseforetak.  
 
Oppfølgingen vil også skje gjennom det arbeidet som nå pågår i forhold til implementering av 
kategoristyring, herunder styrking av innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet i tråd med 
anbefalingene fra styringsgruppen for innkjøpsprosjektet. 
 



Styresaken og tilbakemeldingene fra helseforetakene, er lagt frem for Internrevisjonen for 
uttalelse. Internrevisjonens innspill er vurdert og tatt hensyn til i saken. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp helseforetakene med hensyn til etterlevelse av 

regelverket for offentlige anskaffelser. Videre bes adm. direktør sørge for at 
helseforetakene gjennom arbeidet med implementering av kategoristyring bidrar til å 
lukke avvikene, og at dette følges opp løpende i kategoristyringsprosjektet.  

 
3. Styret ber om en statusrapportering for etablering av kategoristyring, herunder lukking av 

avvikene i internrevisjonsrapporten innen utgangen av 2012. 
 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Internrevisjonsrapport 15-09 – rapportering alle helseforetak 
   Innkjøpsorganisering Helse Nord IKT 
 
 


