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Formål 
Helse Nord RHF har fått gjennomført en ekstern evaluering av utvalgte anskaffelser av 
private helsetjenester de siste årene. Denne saken gir en kort oppsummering av oppdrag fra 
eier, oppdrag gitt til konsulentselskap og hovedkonklusjoner fra evalueringen. Rapporten i sin 
helhet følger vedlagt. 
 
De regionale helseforetakenes anskaffelser har stor samfunnsbetydning. Volum, innhold, 
kvalitet i og tilgang til tjenesten har stor betydning for brukerne av våre tjenester. For de fleste 
private leverandører av helsetjenester danner avtalen med det regionale helseforetaket 
eksistensgrunnlaget. Nedleggelse av tjenestetilbud har betydelig effekt på leverandøren, men 
også for befolkningen i lokalmiljøet.  Det er derfor behov for god behovsanalyse og 
kravspesifikasjon, god internkontroll og etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Gode prosesser sikrer at Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt etterleves 
også i tjenestene som ytes av private aktører. Ved å gjennomføre en ekstern evaluering, 
tilføres Helse Nord mer objektiv kunnskap som kan benyttes til å videreutvikle og forbedre 
interne prosesser og anskaffelser. Dette bidrar til å sikre kvalitet i prosessene og i innhold i 
tjenestene, trygghet for leverandørene for likebehandling og korrekte beslutninger og respekt 
for alle aktørene som deltar i anskaffelsene. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse- og omsorgsdepartementet ga de regionale helseforetakene følgende styringskrav i 
protokollen fra foretaksmøte, den 26. januar 2011:  
 
”Foretaksmøtet viste til at de regionale helseforetakenes kjøp av helsetjenester har stor 
betydning for ideelle organisasjoners situasjon og befolkningens tjenestetilbud. 
Foretaksmøtet legger til grunn at de regionale helseforetakene kontinuerlig lærer av 
erfaringer ved gjennomføring av anskaffelser av helsetjenester, for å hindre uheldige 
konsekvenser ved fremtidige anskaffelser. 
• Foretaksmøtet forutsatte at Helse Nord RHF gjennomfører eksterne evalueringer av sine 

anskaffelser av helsetjenester. Evalueringer må omfatte hele anskaffelsesprosessen. 
Evalueringen skal bl.a. omfatte konsekvenser for pasienttilbudet mht kontinuitet, 
geografisk tilgjengelighet, bredde og mangfold, og evne til fornyelse og utvikling. I tillegg 
bør evalueringer se på anskaffelsen ut fra et leverandørperspektiv mht forutsigbarhet, 
ryddighet og profesjonalitet, samt anskaffelsen konsekvenser for framtidig 
konkurransesituasjon. 



• Foretaksmøtet ba om at Helse Nord RHF tar hensyn til særlig de ideelle institusjonenes 
behov for forutsigbarhet og langsiktighet ved gjennomføring av anskaffelser, og at det 
legges til grunn avtalelengder som er på linje med andre samfunnssektorer. 

• Foretaksmøtet ba om at Helse Nord RHF ved gjennomføring av anskaffelser av 
helsetjenester sikrer en tilfredsstillende geografisk tilgjengelighet til tjenester for 
befolkningen.” 

 
Konsulentselskap med avtale med Helse Nord RHF ble invitert til å utføre evalueringen, og av 
disse ble Deloitte AS valgt. Evalueringen ble gjennomført ved dokumentanalyse og intervjuer 
av ansatte i Helse Nord RHF og leverandører. 
 
Den eksterne evalueringen i Helse Nord RHF tok for seg fem forhåndsdefinerte anskaffelser 
som ble gjennomført i perioden 2008-2011:  
1. Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester (2010)  
2. Kjøp av behandlingsopphold innen psykisk helsevern (2010) 
3. Kjøp av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (2009) 
4. Kjøp av spesialisthelsetjenester fra private sykehus (kirurgi) (2008/2009) 
5. Tilleggskjøp av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (2011) 
 
Anskaffelser av radiologi og laboratorietjenester ble ikke evaluert, da anskaffelser på disse 
områdene pågikk høsten 2011. 
 
Følgende oppdrag ble gitt til Deloitte: 
1. Evaluering av hele anskaffelsesprosessen fra behovsvurdering til kontraktsinngåelse.  

Dette er definert til å omfatte fasene: 
• Planlegging av prosessen (organisering av anskaffelsen og behovsvurdering) 
• Gjennomføring av konkurransen frem til kontrakt er signert (utarbeidelse av 

konkurransegrunnlag og kunngjøring, samt evaluering og kontraktstildeling) 
• Oppfølging av inngåtte kontrakter er ikke omfattet av evalueringen 

 
2. En vurdering av anskaffelsene ut fra et pasientperspektiv. Det vil si konsekvenser for 

pasienttilbudet, herunder: 
• Kontinuitet i tjenestetilbudet 
• Geografisk tilgjengelighet i hele regionen 
• Bredde og mangfold i tjenestetilbudet 
• Evne til fornyelse og utvikling av tjenestetilbudet 

 
3. En vurdering av anskaffelsen ut fra et leverandørperspektiv: 

• Forutsigbarhet, spesielt for ideelle organisasjoner 
• Ryddighet 
• Profesjonalitet 
• Anskaffelsens konsekvenser for fremtidig konkurransesituasjon og for opprettholdelse 

av oppbygd kompetanse 
 

4. Anbefalinger til forbedringer av anskaffelsesprosessene for fremtidig læring. 
 

Sammendrag 
Følgende avsnitt er tatt ut fra sammendraget i Deloitte’s rapport. For vurderinger knyttet til 
den enkelte anskaffelse vises til vedlagte evalueringsrapport. 



Vurderinger knyttet til pasientperspektivet 
Totalt sett er konkurransene gjennomført tilfredsstillende.  Spørreundersøkelsene som er 
gjennomført hos leverandører og hos ansatte indikerer at konkurransegrunnlaget har bidratt til 
å stryke kvaliteten på tjenesteleveransene.  Konkurransegjennomføringen har resultert i 
kontrakter med leverandører som sammen med det offentliges eget tilbud ivaretar 
helseforetakets sørge-for ansvar i regionen.  Innenfor rus og i noen grad 
rehabiliteringsområdet, kan bredden og mangfoldet av tjenester ha blitt noe redusert som 
resultat av økt kvalitetssikring av tjenesteleverandører og tjenesteleveranser til 
spesialisthelsetjenesten.  Forsinkelser i anskaffelsesprosessen har i noen tilfeller ført til kort 
tid fra kontraktsinngåelse til oppstart.  Dette er uheldig i forhold til kontinuitet i 
tjenestetilbudet for bruker.  Undersøkelsen indikerer at selv om tjenestekvaliteten generelt ser 
ut til å bli styrket gjennom konkurransegjennomføringen, bidrar kontraktslengde og 
prisformat i liten grad til fornyelse og utvikling av tjenestetilbudet for brukerne i 
kontraktsperioden. 
 
Vurderinger knyttet til leverandørperspektivet 
Konkurranse mellom kommersielle tilbydere og ideelle organisasjoner ser ut til å ha fungert 
tilfredsstillende.  Etter evaluering basert på tildelingskriterienes kvalitet, tilgjengelighet og 
pris har kontrakter blitt tildelt både kommersielle og ideelle organisasjoner.  Konkurransene 
har ført til at noen ideelle organisasjoner har måttet legge om, redusere eller avvikle tilbud 
fordi de ikke har vunnet frem i konkurransen, men det er også etablert nye tilbud i regionen.  
Leverandørene vurderer generelt at kontraktenes løpetid er for kort til å utvikle 
tjenestetilbudet, at det i liten grad legges til rette for kompetanseutvikling i avtaleperioden og 
at konkurransene ikke styrker den faglige dialogen mellom aktørene.  Samtidig er den 
generelle oppfatningen hos leverandørene at kravspesifikasjonen i konkurransegrunnlaget 
bidrar til noe økt kompetansenivå, noe økt kvalitet, økt seriøsitet i bransjen og noe høyere 
effektivitet. 
 
Vurdering av anskaffelsesprosessen 
Det er forbedringspotensial i gjennomføring av anskaffelsesprosessen.  Både på 
leverandørsiden og internt i helseforetaket er det behov for økt kompetanse om 
anskaffelsesprosesser hos de involverte.  Totalt sett besitter Helse Nord RHF den nødvendige 
kompetansen, men roller, ansvar og arbeidsprosesser bør forbedres og beskrives tydeligere for 
å sikre kvaliteten på saksbehandlingen.  De formelle kravene til kunngjøring, tilbudsåpning, 
anskaffelsesprotokoll, klagebehandling med mere er ivaretatt.  Konkurransene som er 
gjennomført har til dels vært svært ressurskrevende og det har tatt lang tid fra 
konkurransegrunnlaget ble sendt ut til kontrakter ble tildelt.  Klagebehandling og avlysning av 
konkurranse er ressurskrevende prosesser.  Gjennom et bedre forarbeid kan både sporbarhet 
og kvalitet i saksbehandlingen bedres, ressursbruken underveis reduseres, og tiden fra 
utlysning til kontraktstildeling kortes ned.  En bedret kommunikasjon med 
leverandørmarkedet bør være ett av tiltakene som vurderes i denne sammenhengen. 
 
Anbefalinger 
Deloitte har i sin rapport (kapittel 9) gitt noen anbefalinger for å bedre 
anskaffelsesprosessene. Disse er i hovedsak knyttet til bedre skriftliggjøring av strategier, 
rutiner, maler, erfaringsnotat m. m., og til organisering og tydeliggjøring av roller og ansvar. 
Det er angitt forbedringspunkter under disse overskriftene: 
- Utarbeidelse av innkjøpsstrategi for anskaffelsen 
- Interne rutiner og prosedyrer for kjøp av spesialiserte helsetjenester 
- Organisering, planlegging og gjennomføring, inkludert brukermedvirkning 



- Dialog med leverandørmarkedet 
- Utarbeidelse av erfaringsnotat 
 
Vurdering/konklusjon 
Adm. direktør er fornøyd med at de utvalgte anskaffelsene samlet sett er vurdert som 
tilfredsstillende gjennomført. Herunder at anskaffelsene har bidratt til utvikling i tråd med 
overordnede mål og føringer f i de enkelte fagområder, at kvalitetskravene er hevet, at 
konkurransen har fungert tilfredsstillende og at aktørene er likebehandlet. 
 
Adm. direktør anser tilbakemelding på forbedringspunkter som konkrete og nyttige, og vil ta 
utgangspunkt i disse i det videre forbedringsarbeidet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:  
 
1. Styret tar tapporten Evaluering utvalgte anskaffelser i Helse Nord RHF til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om ta de foreslåtte anbefalinger med i det videre 

forbedringsarbeidet.  
 
 
Bodø, den 16. mars 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Rapport fra Deloitte AS:  

Evaluering – Utvalgte anskaffelser i Helse Nord RHF 
 
  Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se:  

Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. mars 2012 
 
 
 
 

http://www.helse-nord.no/article88289-1079.html�
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Sammendrag 
Det er foretatt evaluering av 5 konkurranser om kjøp av spesialiserte helsetjenester fordelt på 4 ulike 
fagområder.  Konkurransene er gjennomført etter ulike prosedyrer og med ulike begrensinger med 
hensyn til behandlingstilbudets geografisk plassering og i forhold til om tilbyderne bare skulle være 
ideelle organisasjoner eller om kommersielle tilbydere skulle ha anledning til å delta. 

Evalueringsarbeidet har hatt 3 perspektiv: 
 
 
 

Vurderinger knyttet til pasientperspektivet 

Totalt sett er konkurransene gjennomført tilfredsstillende.  Spørreundersøkelsene som er 
gjennomført hos leverandører og hos ansatte indikerer at konkurransegrunnlaget har bidratt til å 
stryke kvaliteten på tjenesteleveransene.  Konkurransegjennomføringen har resultert i kontrakter 
med leverandører som sammen med det offentliges eget tilbud ivaretar helseforetakets sørge-for 
ansvar i regionen.  Innenfor rus og i noen grad rehabiliteringsområdet, kan bredden og mangfoldet 
av tjenester ha blitt noe redusert som resultat av økt kvalitetssikring av tjenesteleverandører og 
tjenesteleveranser til spesialisthelsetjenesten.  Forsinkelser i anskaffelsesprosessen har i noen 
tilfeller ført til kort tid fra kontraktsinngåelse til oppstart.  Dette er uheldig i forhold til kontinuitet i 
tjenestetilbudet for bruker.  Undersøkelsen indikerer at selv om tjenestekvaliteten generelt ser ut til å 
bli styrket gjennom konkurransegjennomføringen, bidrar kontraktslengde og prisformat i liten grad til 
fornyelse og utvikling av tjenestetilbudet for brukerne i kontraktsperioden. 

Vurderinger knyttet til leverandørperspektivet 

Konkurranse mellom kommersielle tilbydere og ideelle organisasjoner ser ut til å ha fungert 
tilfredsstillende.  Etter evaluering basert på tildelingskriterienes kvalitet, tilgjengelighet og pris har 
kontrakter blitt tildelt både kommersielle og ideelle organisasjoner.  Konkurransene har ført til at 
noen ideelle organisasjoner har måttet legge om, redusere eller avvikle tilbud fordi de ikke har 
vunnet frem i konkurransen, men det er også etablert nye tilbud i regionen.  Leverandørene vurderer 
generelt at kontraktenes løpetid er for kort til å utvikle tjenestetilbudet, at det i liten grad legges til 
rette for kompetanseutvikling i avtaleperioden og at konkurransene ikke styrker den faglige dialogen 
mellom aktørene.  Samtidig er den generelle oppfatningen hos leverandørene at kravspesifikasjonen 
i konkurransegrunnlaget bidrar til noe økt kompetansenivå, noe økt kvalitet, økt seriøsitet i bransjen 
og noe høyere effektivitet. 

Vurdering av anskaffelsesprosessen 

Det er forbedringspotensial i gjennomføring av anskaffelsesprosessen.  Både på leverandørsiden og 
internt i helseforetaket er det behov for økt kompetanse om anskaffelsesprosesser hos de involverte.  
Totalt sett besitter Helse Nord RHF den nødvendige kompetansen, men roller, ansvar og 
arbeidsprosesser bør forbedres og beskrives tydeligere for å sikre kvaliteten på saksbehandlingen.  
De formelle kravene til kunngjøring, tilbudsåpning, anskaffelsesprotokoll, klagebehandling med mere 
er ivaretatt.  Konkurransene som er gjennomført har til dels vært svært ressurskrevende og det har 
tatt lang tid fra konkurransegrunnlaget ble sendt ut til kontrakter ble tildelt.  Klagebehandling og 
avlysning av konkurranse er ressurskrevende prosesser.  Gjennom et bedre forarbeid kan både 
sporbarhet og kvalitet i saksbehandlingen bedres, ressursbruken underveis reduseres, og tiden fra 
utlysning til kontraktstildeling kortes ned.  En bedret kommunikasjon med leverandørmarkedet bør 
være ett av tiltakene som vurderes i denne sammenhengen. 
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1. Innledning 

1.1 Innledning 
Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Helse Nord RHF 

1.2 Formål og problemstillinger 
Helse Nord RHF har gitt Deloitte i oppdrag å gjennomføre en ekstern evaluering av utvalgte 
anskaffelser av spesialisthelsetjenester. 

Evalueringen har omfattet 
1. Hele anskaffelsesprosessen fra behovsvurdering til kontraktsinngåelse.  Dette er definert til å 

omfatte: 
 Planlegging av prosessen (organisering av anskaffelsen og behovsvurdering) 
 Gjennomføring av konkurransen frem til kontrakt er signert (utarbeidelse av 

konkurransegrunnlag og kunngjøring, samt evaluering og kontraktstildeling) 
 Oppfølging av inngåtte kontrakter har ikke vært omfattet av evalueringen 

 
2. En vurdering av anskaffelsene ut fra et pasientperspektiv.  Det vil si konsekvenser for 

pasienttilbudet, herunder: 
 Kontinuitet i tjenestetilbudet 
 Geografisk tilgjengelighet i hele regionen 
 Bredde og mangfold i tjenestetilbudet 
 Evne til fornyelse og utvikling av tjenestetilbudet 

 
3. En vurdering av anskaffelsen ut fra et leverandørperspektiv: 

 Forutsigbarhet, spesielt for ideelle organisasjoner 
 Ryddighet 
 Profesjonalitet 
 Anskaffelsens konsekvenser for fremtidig konkurransesituasjon og for opprettholdelse av 

oppbygd kompetanse 
 
Deloitte har vurdert anskaffelsesprosessene opp mot regelverket om offentlige anskaffelser, Helse 
Nords egne rutiner og Deloittes kunnskap om beste praksis innen området. 

Identifiserte gap mellom beste praksis og gjennomførte anskaffelser er identifisert og forslag til 
forbedringer av fremtidige prosesser er beskrevet i tiltaksform i kapittel 9.  Anbefalte tiltak. 
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2. Metode 

Deloitte har gjennomført en evaluering av både interne ressurser i Helse Nord og leverandører for å 
kartlegge alle sider ved anskaffelsesprosessen og anskaffelsene, slik Helse Nord beskrev i 
tilbudsforespørselen. 

Vi har gjennomført dokumentanalyse, intervjuer og elektronisk spørreundersøkelse som presentert i 
vårt tilbud. 

2.1 Om utvalget konkurranser 
Det regionale helseforetaket har valgt ut fem anskaffelser for evalueringen basert på en vurdering av 
hvilke konkurranser de mente var de viktigste de siste år. 

Evalueringen omfattet følgende fem utvalgte anskaffelser av private spesialiserte helsetjenester: 

 Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester (2010) 
 Kjøp av behandlingsopphold innen psykisk helsevern (2010) 
 Kjøp av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (2009) 
 Kjøp av spesialisthelsetjenester fra private sykehus (kirurgi) (2008/2009) 
 Kjøp av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (2011) (tilleggs 

anskaffelse til konkurranse gjennomført i 2009) 

2.2 Dokumentanalyse 
Relevante dokumenter i form av anskaffelsesprotokoller, avtaledokument, evalueringer, styrenotat, 
behovsnotat, konkurransegrunnlag mv. har blitt gjennomgått og vurdert ut fra innkjøpsfaglig og 
helsefaglig perspektiv. 

Vi forutsetter at all relevant dokumentasjon, kontrakter og alle sentrale konkurransedokumenter er 
blitt gjort tilgjengelig for Deloitte som skissert i vårt tilbud. 

2.3 Spørreundersøkelse 
I tråd med tilbudet har Deloitte sendt ut elektronisk spørreskjema til leverandører og ansatte som 
hadde vært involvert i konkurransene.  Det regionale helseforetaket valgte ut og oversendte navn på 
ansatte i helseforetakene som skulle motta spørreundersøkelsen (saksbehandlere, helsefaglige 
eksperter og behovshavere). 

Pasientperspektivet er i tråd med oppdragsbeskrivelsen ivaretatt gjennom intervjuer og utsendelse 
av spørreundersøkelse til utvalgte ansatte i Helseforetakene i helseregion Nord.  De innspill disse 
har fått gjennom sin løpende dialog med pasienter/pasientorganisasjoner og kommune-
helsetjenesten er så videreformidlet som innspill til denne undersøkelsen. 

Leverandørene som mottok spørreskjemaet var organisasjoner, som ifølge oversendte 
konkurranseprotokoller fra det regionale helseforetaket, hadde vist interesse for eller levert tilbud i 
konkurransene.  En del av grunnlaget hentet helseforetaket ut fra DOFFIN.  Deloitte gjorde en 
skjønnsmessig vurdering av hvilke leverandører som var aktuelle til å motta spørreskjemaet.  
Organisasjoner som hadde vist interesse for konkurransen på DOFFIN, men som åpenbart ikke ville 
være aktuelle tilbydere ble silt ut. 
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Elleve ansatte og 25 leverandører svarte på spørreskjemaet.  Av figurene senere i rapporten vil det 
fremgå hvor mange av henholdsvis ansatte og leverandører som har svart på de ulike spørsmålene.  
Som det vil fremgå varierer antall respondenter for en stor del mellom spørsmålene. 

Deltakerne i spørreundersøkelsen er lovet anonymitet og resultatene er derfor presentert på en slik 
måte at de som har svart ikke kan identifiseres.  Vi har derfor med få unntak valgt å ikke presentere 
svar på spørsmål der færre enn fire personer har svart. 

Svarene fra spørreundersøkelsen inngår likevel i grunnlaget for Deloittes samlede vurdering 
sammen med annet innhentet datamateriale (intervju og dokumenter). 

2.4 Spørsmålene i spørreundersøkelsen 
Problemstillingene som ble tatt opp i undersøkelsen kan deles opp i 4 hovedkategorier: 

 Spørsmål knyttet til behovsanalysen som lå til grunn for den aktuelle konkurransen 
 Ansattes opplevelse av måloppnåelse for den aktuelle konkurransen 
 Leverandørenes opplevelse av konkurransegjennomføringen 
 Konkurransens betydning for leverandører og tjenestemottakere 

Innenfor hver hovedgruppe spørsmål er det en rekke underspørsmål.  I rapporten er svarene 
behandlet for hver konkurranse og deretter samlet. 

2.5 Intervju 
Deloitte har gjennomført intervju av innkjøpsfaglige og helsefaglige nøkkelpersoner.  
Intervjuobjektene har vært saksbehandlere, eksperter og behovshavere knyttet til de aktuelle 
konkurransene. 

2.6 Leverandørsamling 
Formålet med undersøkelsen og presentasjon av metode ble fremlagt for avtaleleverandørene 
innenfor spesialiserte rehabiliteringstjenester.  Denne presentasjonen ble gjort i forbindelse med en 
planlagt leverandørsamling og hadde som formål å få innspill til relevante problemstillinger, samt å 
motivere leverandørene til å delta i spørreundersøkelsen. 
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3. Spesialiserte rehabiliteringstjenester 

2010 

3.1 Kort om rammer og den faktiske konkurransegjennomføringen 
Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester har ifølge konkurransegrunnlaget en samlet økonomisk 
ramme på NOK 175 mill. (2010-kroner) ca. NOK 700 mill. over 4 år.  Kjøp av spesialiserte 
rehabiliteringstjenester skal supplere tilbudet fra egne helseforetak.  I tråd med nasjonal 
rehabiliteringspolitikk ble det stilt krav om god kvalitet på tjenestene og nært samarbeid med 
helseforetak, kommuner og andre aktører for å sikre en helhetlig rehabiliteringskjede for pasientene.  
Kravspesifikasjonen fulgte opp faglig utvikling og nasjonale prioriteringer innen habilitering og 
rehabilitering, bl.a. «Nasjonal strategi for rehabilitering 2008-2011».  «Raskere tilbake» var ikke 
inkludert i konkurransen. 

Anskaffelsesprosedyre i konkurransen var konkurranse med forhandlinger i ett trinn. 

Konkurransen ble gjennomført i 2010.  Avtaletid er 3+1 år i perioden 1.1.2011 til 31.12.2013 med 
opsjon på ett års forlengelse.  Konkurransen ble gjennomført i Mercell portalen og kunngjort på 
DOFFIN. 

I konkurransegrunnlaget ble det opplyst at anskaffelsen er en uprioritert tjeneste under kategori 25.  
Forskriften del 1, jfr. § 2-1 tredje ledd samt § 17-3 (krav til ytelsen og tekniske spesifikasjoner) og 
§ 18-4 (kunngjøring).  Det ble videre opplyst om at alle kvalifiserte leverandører vil få delta i 
forhandlinger som vil bli gjennomført som beskrevet i FOA § 11-8. 

Konkurransen hadde følgende kvalifikasjonskrav: 

 Lovlig etablert foretak 
 Ikke ansatte eller eiere som kan komme i habilitetskonflikt med helseforetakene i Helse 

Nord 
 Tilfredsstillende økonomisk stilling 
 Erfaring fra tilsvarende oppdrag 
 Internkontrollsystem i henhold til forskrift om intern kontroll i sosial- og helsevesen 
 Leverandøren skal stille minimum 20 pasientplasser til disposisjon for Helse Nord 
 Det tillates ikke alternative tilbud 

Det gikk videre frem at utføringssted fortrinnsvis skulle være i Helse Nords region av hensyn til 
pasientene.  Leverandørens tilbud skulle inndeles i deltjenester og leverandør skulle ha kompetanse 
til å yte tjenester til mer enn 1 deltjeneste. 

Konkurransen ble i første omgang avlyst etter at Helse Nord RHF ble innklaget til KOFA (Sak 
2010/205.  Saken ble trukket etter at Helse Nord RHF avlyste konkurransen) for bruk av ulovlige 
tildelingskriterier/underkriterier (at kvalifikasjonskrav også er vurdert som tildelingskriterier).  Helse 
NORD RHF oppdaget selv feilen etter tilbudsfristen og tilbyderne ble gjort oppmerksom på denne.  
Etter at en avvist leverandør leverte klage valgte Helseforetaket å avlyse konkurransen.  Melding om 
avlysning ble sendt 12.7.2010.  Feilen ble rettet opp og konkurransen ble utlyst på nytt. 
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3.1.1 Behovsanalysen/bakgrunn for konkurransen 

I forkant av konkurransegjennomføringen ble Helseforetakene ved direktørene, fagmiljø i 
helseforetakene, brukerorganisasjoner og brukerutvalg, samt kommunene i Nord Norge invitert til å 
gi innspill til faglig innhold i nye avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner.  Mottakerne ble bedt 
om å prioritere behov basert på dagens tilbud, prioriteringer og faglige vurderinger.  Spesiell fokus 
på behov for tilbud til pasienter med kognitiv svikt og/eller behov for pleie og omsorg.  Innspillene ble 
så samlet og behandlet i ledergruppen i HN RHF den 26.1.2010, i forkant av konkurranse-
gjennomføringen. 

Kravspesifikasjonen ble utformet på bakgrunn av behovsanalysen og ga føringer på hvilke typer 
behandling som skulle prioriteres, nye pasientgrupper som skulle ha tilbud og pasientgrupper som 
skulle ha tilbud i mindre omfang som følge av endret behandlingspraksis. 

I konkurransegrunnlaget ble det presisert at tjenestene skulle være på spesialisthelsetjenestenivå.  
Pasientbehovet skal være av en slik karakter - intensitet og spesialisering – at det ikke er mulig å gi 
hensiktsmessig tilbud i kommunehelsetjenesten. 

For de ulike tjenestebeskrivelsene – til sammen 30 ulike beskrivelser – ble det angitt om tilbud skulle 
gis ett, to eller flere steder. 

3.1.2 Åpningsprotokoll og Anskaffelsesprotokoll 

Åpningsprotokoll datert 25.8.2010 viser 11 tilbydere.  1 tilbyder avvises før åpning på grunn av for 
sent levert tilbud.  Tilbudet blir ikke åpnet. 

Anskaffelsesprotokollen datert 25.5.2011 viser 11 tilbydere, totalt er tre leverandører avvist.  En 
avvist leverandør klagde avgjørelsen inn til KOFA.  Sak 2010/284.  KOFA har avvist klagen i brev 
datert 9.12.2011. 

Det fremgår videre av anskaffelsesprotokollen at avtaler ble inngått med 7 institusjoner.  Totalt ble 
det tildelt kontrakter for ca. kr 177 mill. pr. år. 

I anskaffelsesprotokollen refereres til 192 dokumenter som er av betydning for konkurransen. 

Evaluering ble foretatt for hver enkelt ytelse.  Evalueringen er dokumentert.  Det opplyses at 
evalueringsmatrisen med definert evalueringsskala var etablert før tilbudene ble åpnet. 

Konkurransegjennomføringen resulterer i KOFA sak 2010/336.  Saken er avgjort og klager har fått 
medhold i at Helse NORD RHF har brutt kravet til forutberegnelighet i loven § 5.  I konkurranse-
portalen Mercell vises vekting slik: 55 % kvalitet / 30 % pris/15 % tilgjengelighet.  Den faktiske 
evalueringen ble foretatt med vekt 50 % på kvalitet og 35 % på pris og 15 % på tilgjengelighet.  
Ifølge konkurransegrunnlaget skulle evalueringskriteriene være:  Økonomisk mest fordelaktige 

tilbud.  Kvalitet vektlegges høyere enn øvrige tildelingskriterier.  Pris vektlegges høyere enn 

tilgjengelighet og leveringssikkerhet.  Oppdragsgiver opplyser at vektingen oppgitt i Mercell portalen 
kom med ved en inkurie.  KOFA konkluderte i samme sak med at en av tilbyderne i konkurransen 
som ble tildelt kontrakt skulle vært avvist med henvisning til § 11-11 (1) e. 
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3.2 Deloittes vurdering 
Konkurransen er gjennomført som konkurranse med forhandlinger i ett trinn i tråd med gjeldende 
regelverk.  Konkurransen var ikke forbeholdt ideelle organisasjoner, men ble gjennomført som en 
konkurranse mellom godkjente foretak.  Interessen for konkurransen var stor nok til at det 
gjennomgående ble en reell konkurranse mellom kvalifiserte tilbydere av de ulike tjenestene.  
Utføringssted var primært innenfor helseregionens geografiske område, men det var ikke lagt som et 
absolutt krav.  Av de sju tildelte kontraktene gikk én til en institusjon utenfor helseregionen.  Dette er 
en kommersiell aktør. 

Dette er første gang det er gjennomført en reell konkurranse om kjøp av spesialiserte rehabiliterings-
tjenester i regionen.  Eksisterende kontraktsportefølje var i realiteten forlengelser av eksisterende 
tilbud fra aktørene i regionen.  Konkurransegjennomføringsmodellen innenfor fagområdet i 2010 var 
derved nybrottsarbeid både for oppdragsgiver og leverandørene.  Dette var også første gang det ble 
lagt frem et konkurransegrunnlag som tydeliggjorde at leveranser til spesialisthelsetjenesten skal ha 
et faglig innhold som skiller den fra leveranser til f.eks. kommunehelsetjenesten. 

Dette fikk som konsekvens at aktørene i leverandørmarkedet reelt var nødt til å ta stilling til om de 
ønsket å gjennomføre det kompetanseløftet som var nødvendig for å bli tildelt kontrakt. 

Vår vurdering er at konkurransegjennomføringen har vært omfattende og ressurskrevende, men i 
hovedsak har den vært vellykket.  Konkurransen har bidratt til leverandørutvikling og kvalitetsheving 
for involverte tilbydere.  Undersøkelsen som refereres under i detalj viser at involverte leverandører i 
hovedsak har samme oppfatning og at leverandørene opplever det som positivt at Helseforetaket på 
denne måten legger føringer for den faglige utviklingen. 

Tilbakemeldingene fra involverte leverandører og personell ansatt i helseforetakene er farget av at 
begge parter er i en læreprosess.  Kunnskapen om Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende 
forskrift er relativt lav hos involvert helsefaglig personell både på kjøper- og selgersiden.  For å være 
på den trygge siden har man derfor hatt forholdsvis lav terskel for å bruke juridisk kompetanse i 
prosessene, både hos leverandører og i helseforetaket.  Helseforetaket benytter sin foretaksadvokat 
i innkjøpsprosessen.  Denne praksisen er i tråd med Helseforetakets arbeidsdeling mellom de som 
skal fastsette faglige behov og krav, og de som skal ivareta de formelle kravene til 
innkjøpsprosessen.  Tilbyderne trekker gjerne inn eksterne advokater for å fremme sitt synspunkt.  
Vårt inntrykk er at dette i noen tilfeller har vært til hinder for en konstruktiv dialog mellom partene.  
Helseforetaket kunne forebygget noen av de problemstillingene som leverandørene tar opp med 
hensyn til kommunikasjon, dersom det i forkant av anskaffelsesprosessen hadde blitt gjennomført 
dialogmøte/informasjonsmøte åpent for alle potensielle tjenesteleverandører.  På en slik samling kan 
det gis informasjon om saksgang, roller og de formelle kravene i forbindelse med konkurranse-
gjennomføring og klagebehandling.  Forventningsavklaring i forkant kan være et effektivt virkemiddel 
for å sikre forutberegnbarhet og forebygge konflikt. 

Vår oppfatning er at helseforetaket kan profesjonalisere organisering og gjennomføring av 
konkurranser.  Arbeidsprosesser og roller kan med fordel beskrives tydeligere.  Deltakelse i 
spesifikasjonsarbeid og evalueringsarbeid er også aktiviteter som fordrer trening for å fungere 
optimalt.  Det har kommet innspill fra leverandørene i undersøkelsen som antyder at spesifikasjoner 
var «skreddersydd» til enkelte institusjoner slik at det ikke var reell konkurranse, samt at 
tildelingskriteriene ikke ble fulgt i evalueringsarbeidet.  Vår gjennomgang av spesifikasjoner, 
anskaffelsesprosess, evalueringsmatrise og evalueringsarbeidet understøtter ikke disse 
oppfatningene.  Forholdene som omtales i KOFA sak 2010/336 gir heller ingen indikasjoner på 
konkurransen ikke var reell og rettferdig.  Forholdene som påpekes kan heller henføres til 
manglende trening. 
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Leverandørene oppfatter konkurranseutfallet som et «være eller ikke være» for institusjonene som 
deltar i konkurransen.  Tilbakemeldinger fra tre tilbydere som ikke ble tildelt kontrakt er imidlertid at 
institusjonene fortsatt eksisterer, men at mangel på kontrakt har fått som konsekvens at driften må 
innrettes på en annen måte.  Samhandlingsreformen og oppgavedelingen som følger av denne kan 
representere et marked for disse institusjonene, men foreløpig er det ikke klart hvordan dette bildet 
vil se ut. 

Nå er det slik at ett ledd i behandlings-/tiltakskjeden styres gjennom kontrakter etter forutgående 
konkurranseutsetting, mens de andre som HF og kommuner styres etter helt andre prinsipper.  De 
som har nær dialog med brukersiden påpeker at det ligger en utfordring her.  Institusjonene har 
avtaler der det i begrenset grad kan endres på tilbud, fravike fordeling av antall pasienter/døgn innen 
ytelsene, mens Samhandlingsreformen gjør at tjenestene er i endring/omfordeling.  En institusjon 
med 3+1 års kontrakt kan bare i begrenset grad gjøre endringer i omfang og tilbud i kontrakts-
perioden uten å risikere å miste avtalen.  Dette kan gjøre det vanskelig å etablere et fleksibelt og 
tilpasset tilbud til ulike pasientgrupper.  Vi har spurt leverandører og brukere om prisformat 
(døgnpris) og avtaletid legger til rette for utvikling av tjenestetilbudet til pasientens beste.  
Tilbakemeldingene er gjennomgående at prisformatet ikke gir incentiver til utvikling og at 
avtaleperioden er for kort. 

Avtalens § 7.1 regulerer betaling. 

Avtaledokumentet regulerer prisregulering slik: Prisen justeres årlig med statsbudsjettets pris- og 

lønnsreguleringsfaktor.  Første justering 01.01.11.  Kontraktssummen utbetales forskuddsvis i 12 

like månedlige rater innen den 12. i hver måned.  Avregning i forhold til faktisk belegg skjer pr. 

31.12.  Underbelegg med avkortning i utbetaling eller krav om tilbakebetaling.  Kravet til aktivitet før 

avkortning trer i kraft er 95 % av avtalt volum (antall liggedøgn). 

Avtaleperioden på 3+1 år må ses i forhold til de forventede endringer i arbeidsdelingen i 
behandlings/tiltakskjeden som følge av samhandlingsreformen.  I og med at muligheten for 
vesentlige endringer i leveransene er begrenset i avtaleperioden, vurderer vi avtaleperioden på 3+1 
år som hensiktsmessig for konkurransen som ble avholdt. 

Leverandørene oppfatter at mulighetene for utvikling av tjenestetilbudet underveis i avtaleperioden 
er begrenset, samtidig som de erkjenner at konkurransegjennomføringen i seg selv innebar en 
positiv utvikling av tjenestetilbudet.  Dette er også et selvstendig argument for å gjennomføre nye 
konkurranser etter forutgående behovsavklaring.  Et argument for lengre avtaleperioder er at nye 
leverandører har vansker med å etablere seg i landsdelen når avtaleperioden ikke er lenger enn 3+1 
år.  Sett fra et pasientperspektiv ville det være en fordel om det ble etablert nye behandlingstilbud i 
fysisk nærhet til sykehusene. 

Når det gjelder utvikling av tjenestetilbudet underveis i avtaleperioden gis det en viss åpning i 
Avtalens § 4.2. 

Dersom nytt kunnskapsgrunnlag, metoder eller teknologi innen medisinsk og helsefaglig 

rehabilitering sammenholdt med pasientens funksjonsnivå, livskvalitet og rehabiliteringspotensiale 

tilsier endringer i rehabiliteringsregimet i avtaleperioden, skal Helse Nord ha rett til å reforhandle 

ytelsesavtalen i samsvar med dette.  Endringer kan ikke gå ut over det tillatte i forhold til Lov om 

offentlige anskaffelser. 

Avtalens § 12 regulerer Forskning og etterutdanning. 

Leverandør erkjenner sitt ansvar når det gjelder å bidra til etter- og videreutdanning av 

helsepersonell, samt forskning, evaluering og erfaringsutveksling.  Det vises til Helse Nords 
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forskningsstrategi 2010-2013, hvor det oppfordres til samarbeid mellom rehabiliteringsinstitusjonene 

og helseforetakene. 

Avtalens § 16.1 regulerer Erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. 

Det gjennomføres minst et årlig seminar med erfaringsutveksling og kompetanseutvikling som 

formål.  Slike seminar arrangeres i samarbeid mellom partene.  Institusjonene dekker egne 

reisekostnader. 

3.3 Nærmere om data fra spørreundersøkelsen 
3.3.1 Behov som lå til grunn for konkurransen 

I spørreundersøkelsen ble de ansatte spurt om på hvilket grunnlag det ble fastsatt omfang av og 
hvilke tjenester som inngikk i konkurransen om spesialiserte rehabiliteringstjenester. 

Figur 1 Svar på spørsmålet «På hvilket grunnlag ble det fastsatt omfanget av, og hvilke tjenester som inngikk i, 
konkurransen om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2010? (na =7).  Det var mulig å krysse av for flere 
svaralternativer. 

 

Som det fremgår av figuren ovenfor er det flere forhold som har vært med å utgjøre grunnlaget for å 
fastsette omfang av og hvilke tjenester som skulle inngå i konkurransen. 

3.3.2 Ansattes opplevelse av måloppnåelse som følge av konkurransen 

Figuren nedenfor viser hva de ansatte har krysset av for på spørsmål om hvilke tre mål de opplevde 
som den viktigste grunnen til at konkurransen om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2010 ble 
gjennomført.  Figuren viser også hvilke mål de ansatte opplevde at faktisk ble oppnådd i 
konkurransen.  Tallene bak stolpene viser hvor mange ansatte som har krysset av for det aktuelle 
svaralternativet. 
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Figur 2 Hvilke mål opplever de ansatte som den viktigste grunnen til at konkurransen om spesialiserte 
rehabiliteringstjenester 2010 ble gjennomført (N totalt=6) og hvilke mål ble faktisk oppnådd gjennom konkurransen 
(N=7 totalt). 

 

Av figuren ser vi at det var særlig det å øke kvaliteten på tjenestene og å sikre bredde og mangfold i 

behandlingstilbudet i regionen som blir fremhevet som viktige mål.  Dette er også mål som flest 
ansatte, sammen med sikre kontinuitet i tjenestetilbudet og sikre god geografisk tilgjengelighet for 

innbyggerne i helseregionen mener faktisk ble oppnådd gjennom konkurransen. 

På spørsmål om hvordan de ansatte vurderer at brukernes tilbud er i dag sammenlignet med før 
konkurransen, svarer fire ansatte at tilbudet har blitt bedre, mens en ansatt mener at det er som før. 

3.3.3 Leverandørenes opplevelse av konkurransegjennomføringen 

Leverandørene ble stilt en rekke spørsmål knyttet til opplevelse av konkurransen.  Svaralternativene 
var fra 1 (i liten grad) til 5 (i stor grad).  Leverandørenes svar fremgår av figuren nedenfor. 

Figur 3 Leverandørenes opplevelse av konkurransegjennomføringen 

 

Svarene viser at leverandørene i gjennomsnitt har krysset av for verdien 4 når det gjelder i hvilken 
grad kvalifikasjonskravene i konkurransen var relevante for oppdraget. 
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Når det gjelder de øvrige spørsmålene viser svarene gjennomsnittsverdier mellom 3,1 og 3,7.  For 
flere av spørsmålene hadde leverandørene krysset av for svar på hele skalaen fra 1-5. 

Leverandørene har videre følgende tilleggskommentarer til Helse-Nords gjennomføring av 
konkurransen om spesialiserte rehabiliteringstjenester i 2010: 

 Det bør vektlegges resultater av behandlingen i større grad enn i dag som kvalitetsmål 
 Gjennomføringen av konkurransen tok for lang tid 
 Anbudsrunden bør starte minst et år før utgangen av nåværende avtaleperiode 
 Tilgjengelighet bør vurderes ut fra geografiske forhold.  Det blir av flere stilt spørsmål ved 

hvordan tildelingskriteriet tilgjengelighet har blitt benyttet 
 Brukermedvirkning og samarbeid med kommuner/lokale tjenestetilbud bør vektlegges i 

større grad 
 Spesifikasjon for enkelte ytelser tydet på at det var forutbestemt hvem som skulle ha 

tjenesten 
 De totale midler til rehabiliteringstjenestene er for lave og fordelingen av disse vurderes ikke 

som optimale 
 Skjønnsmessige og feilvurderinger av kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier 
 For lite brukerfokus i anskaffelsesprosessen 

 Ikke god kommunikasjon underveis i prosessen.  For lite kommunikasjon 

Klager og klageprosessen 

Fem av leverandørene opplyser at de har levert klage i forbindelse med konkurransen.  De har alle 
krysset av for at de mener at klageprosessen i hovedsak har vært ryddig og profesjonelt håndtert fra 
RHFs side.  I kommentarfelt blir det likevel pekt på følgende forhold som de ikke har vært tilfreds 
med i klageprosessen: 

 Klage på faglig grunnlag, ble besvart juridisk, ikke faglig 
 Klageprosessen var skriftlig fra begge parter - ville vært hensiktsmessig med et møte for 

dialog rundt klagen/kritikken.  Dette bør være et Helse Nord initiativ 
 Liten vilje til å finne løsninger 
 For lite informasjon og åpenhet 

Slik Deloitte vurderer det er klagebehandlingen gjennomført i tråd med gjeldende regelverk.  Se for 
øvrig punkt 3.2 vedrørende vår vurdering av leverandørenes opplevelse av klagebehandlingen. 

Begrunnelse for avgjørelsen 

To av tre leverandører (n=3) opplyser at de har fått en begrunnelse som gjør at de forstår 
avgjørelsen om at deres virksomhet ikke ble tildelt kontrakt. 

Tre leverandører opplyser at de vil delta i nye konkurranser fra helseforetaket på samme fagområde. 

3.3.4 Konkurransens betydning for leverandører og tjenestemottakere 

Vi har stilt spørsmål til både leverandører og ansatte om deres synspunkt knyttet til konkurransers 
generelle betydning for bransjen og spesifikt om konkurransen om spesialiserte 
rehabiliteringstjenester 2010.  De fleste spørsmål er stilt både til ansatte og leverandører, men noen 
spørsmål er kun stilt til en av gruppene. 
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Konkurransers generelle betydning for bransjen 

Figuren nedenfor viser de spørsmål vi har stilt både til leverandører og ansatte i helseforetaket.  
Spørsmålene er knyttet til konkurransers generelle betydning for bransjen. 

Figur 4 Konkurransers betydning for bransjen. Leverandører og ansattes synspunkt. 

 

Ansatte og leverandører ble bedt om å angi på en skala fra 1-5 i hvilken grad de var helt uenig (1) 
eller helt enig (5) i påstander knyttet til følger av konkurranseutsetting.  Av de fire spørsmålene i 
figuren ovenfor går det fram at ansatte i helseforetaket i gjennomsnitt er mer enige i påstandene 
knyttet til konkurransers betydning for bransjen enn leverandørene, med unntak av påstanden om at 
konkurranser fører til faglig fornyelse hos aktørene, der leverandørene i gjennomsnitt er noe mer 
enige i påstanden. 

Når det gjelder påstand om at tjenestetilbudet har blitt bedre brukertilpasset (bedre tilpasset 
brukernes behov) viser leverandørenes gjennomsnittssvar at de verken er helt enig eller helt uenige 
i påstanden.  Svarene til de elleve leverandørene som har svart på dette spørsmålet fordeler seg 
imidlertid jevnt over alle svaralternativer.  Alle de fem ansatte som har svart på dette spørsmålet har 
krysset av for verdien «4» på denne påstanden og sier seg dermed litt enig. 

Også når det gjelder påstanden om at aktørene i større grad får anledning til å spesialisere sine 

tjenester som følge av at det har blitt avholdt konkurranse, er leverandørene i gjennomsnitt verken 
helt enig eller helt uenig.  Svarene fordeler seg imidlertid jevnt over alle svaralternativene også på 
dette spørsmålet.  De ansatte er mer enige i denne påstanden slik gjennomsnittsvaret på 3,8 
indikerer, og de ansattes individuelle svar ligger tett opp til gjennomsnittssvaret. 

At konkurranse fører til faglig fornyelse hos aktørene er den påstanden leverandørene er mest enige 
i med gjennomsnittsvar på 4,2. som indikerer noe enighet.  De individuelle svarene fordeler seg jevnt 
over verdiene 2-5.  De ansattes gjennomsnittssvar på 4,0 viser at de også er noe enig i påstanden. 

Gjennomsnittssvarene for både ansatte (3,9) og leverandører (4,0) indikerer noe enighet i påstanden 
om at tjenestekvaliteten har økt som følge av konkurranser hos begge grupper. 

I spørreundersøkelsen ba vi i tillegg leverandørene ta stilling til noen flere påstander. 
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Påstandene fremgår av figuren under. 

Figur 5 Konkurransers betydning for bransjen.  Spørsmål kun stilt til leverandører. 

 

Av påstandene vi ba dem ta stilling til, er leverandørene er i gjennomsnitt minst enige i påstanden 
om at gjennomføring av konkurranse bidrar til et godt faglig samarbeid mellom aktørene i 

leveranseperioden.  Leverandørenes svar på denne påstanden fordeler seg på alle svarkategorier, 
men har sin hovedvekt på verdiene 1-3. 

For de to neste påstandene, effektiviteten hos aktørene har økt som følge av konkurranser og 

konkurranser medfører at aktørene får levere de tjenester de har best kompetanse på, indikerer 
gjennomsnittsvarene at leverandørene verken er helt enig eller helt uenig i påstandene.  Når vi ser 
nærmere på svarene ser vi at de fordeler seg over alle svaralternativer fra 1-5. 

Leverandørene er i gjennomsnitt noe enig i at aktørenes konkurranse har økt som følge av 

konkurranse og aktørenes generelle kompetansenivå har økt som følge av konkurranser. 

Betydningen av konkurransen om spesialiserte rehabiliteringst jenester 2010 for 
leverandører og tjenestemottakere  

I spørreundersøkelsen ble det stilt ulike spørsmål knyttet til ulike forhold ved konkurransen om 
spesialiserte rehabiliteringstjenester 2010.  Figuren nedenfor viser leverandørenes og ansattes svar 
på spørsmål der svaralternativene var fra verdien 1 (betydelig svekket) til 5 (betydelig styrket). 

Figur 6 Betydningen av konkurransen om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2010. Leverandører og ansattes 
synspunkt I 

 

Av figuren ovenfor går det fram at gjennomsnittsvarene til de ansatte er mer positive enn 
leverandørenes svar.  Mens de ansattes gjennomsnittsvar gjennomgående gir uttrykk for at 
leverandørenes kompetanse, interne kvalitetssystemer og tjenestekvalitet har blitt styrket (verdier 
rundt 4) indikerer leverandørenes gjennomsnittsvar at de verker mener at leverandørene er blitt 
styrket eller svakkes som følge av konkurransen om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2010.  Når 
vi ser nærmere på den faktiske fordelingen av svarene til leverandørene, ser vi at svarene fordeler 
seg på hele skalaen fra 1-5.  Også for de ansatte er det noe fordeling av svarene i intervallet 3-5. 
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Figuren nedenfor viser leverandørenes og ansattes svar på spørsmål der svaralternativene var fra 
verdien 1 (i svært liten grad) til 5 (i svært stor grad). 

Figur 7 Betydningen av konkurransen om spesialiserte rehabiliteringstjenester 2010.  Leverandører og ansattes 
synspunkt II. 

 

Også av denne figuren går det fram at gjennomsnittsvarene til ansatte gjennomgående er mer 
positive enn det leverandørene gir uttrykk for. 
 

Kravspesifikasjonens betydning 

Både ansatte og leverandører har i gjennomsnitt og for en stor del angitt verdier rundt 4 når det 
gjelder å angi i hvilken grad beskrivelse av tjenesten som blir etterspurt i konkurransen, 
kravspesifikasjonen, har betydning for utvikling av tjenestetilbudet hos leverandørene i positiv eller 
negativ retning. 
 
I kommentarfelt har både leverandører og ansatte kunnet utdype på hvilken måte 
kravspesifikasjonen har hatt påvirkning på utviklingen av tjenestetilbudet hos leverandørene. 
 
Noen leverandører fremhever at kravspesifikasjonene er motiverende og gir leverandørene noe å 
strekke seg etter.  Det blir også pekt på at de har åpnet muligheter til å gi tilbud innen nye 
tjenesteområder. 
 
Flere leverandører peker videre på at kravspesifikasjonen har ført til større bredde i fagkompetanse 
eller kompetanseheving.  Det blir også fremhevet at kravspesifikasjonene har en positiv innvirkning 
på tjenestetilbudet i forhold til kravene til en spesialisthelsetjeneste.  En leverandør mener at det i 
denne konkurransen ble stilt tydeligere krav enn tidligere i forhold til faglig innhold, faglig 
kompetanse, involvering av brukere på individ/systemnivå, samarbeid med eksterne.  Kravene 
oppleves imidlertid som reduserte med hensyn til legespesialitet og at tilbudet er blitt redusert til flere 
pasientgrupper i regionen. 
 
Noen leverandører gir i kommentarfeltet uttrykk for at kravspesifikasjonen i liten grad har hatt 
innvirkning på utviklingen av tjenestetilbudet fordi kravspesifikasjonen falt inn under det som allerede 
var utviklet. 
 

Tilrettelegging for kompetanseutvikling 

Gjennomsnittssvarene indikerer at ansatte i større grad enn leverandørene mener at det blir lagt til 
rette for kompetanseutvikling underveis i kontraktsperioden.  Tre leverandører gir verdien 2 på dette 
spørsmålet, men vi finner også svar på verdiene 1,3 og 5.  Halvparten av de ansatte (3 personer) 
har krysset av på verdien 3, den andre halvparten har angitt verdiene 4 eller 5. 
 
I kommentarfelt har leverandører pekt på hvilken måte kontrakten i liten grad legger til rette for 
kompetanseutvikling underveis i kontraktsperioden. Det blir pekt på at oppdragsgiver ikke har tatt 
initiativ til eller satt av midler til f.eks. FoU-arbeid, fagsamlinger eller fagnettverk. 
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Noen leverandører har opplevet at pris var et sterkt vektlagt tildelingskriterium, noe som medførte at 
leverandørene opplevde å i liten grad kunne vektlegge forskning og kompetanseutvikling i sine tilbud 
fordi dette ikke ble vektlagt i særlig grad.  Det blir også pekt på at kvalitet/kvalitetssystemer gir 
relativt lite uttelling i konkurransen. 
 
Leverandører gir uttrykk for at utvikling og innovasjon av tjenestetilbudet er lite etterspurt, at 
forskning ikke er etterspurt, at private institusjoner ikke har tilgang til forskningsmidler uten at et 
helseforetak er prosjektleder, at leverandørene ikke får betalt for merkompetanse (fordyrende 
kompetanse) og at konkurranse hemmer samarbeid og synergieffekter mellom institusjoner. 
 

Kontraktens prisformat 

Når det gjelder kontraktens prisformat er både ansatte og leverandørers gjennomsnittssvar relativt 
like med verdier på henholdsvis 3,3 og 3.  For begge grupper er det også slik at de fleste har krysset 
av for verdien 3, men at det også er krysset av for de fleste andre svaralternativene. 

I kommentarfelt begrunner to leverandører på hvilken måte de mener kontraktens prisformat i liten 
grad legger til rette for utvikling av tjenestetilbudet.  Det blir pekt på at døgnpris kan medføre fokus 
på å holde pasienten flest antall døgn for å oppnå mest mulig økonomisk uttelling, i stedet for 
pasientens behov.  Det blir videre pekt på at døgnpris ikke gir insentiver for endring av 
bemanningsfaktor og ressursinnsats i forhold til pasientenes behov og ervervelse av ny kunnskap.  
Prisformatet «døgnpris» gjør det nødvendig å holde fokus på logistikk og inntak og kan ta fokus bort 
fra utvikling og kvalitetssikring av tjenestetilbudet. 

Kontraktens varighet 

På spørsmålet om i hvilken grad kontraktens varighet legger til rette for utviklingen av 
tjenestetilbudet er de ansattes gjennomsnittsvar 3,2 mens leverandørene svarer 1,7.  Seks av syv 
leverandører har gitt verdien 1 eller 2 på dette spørsmålet.  De ansattes svar inneholder verdier fra 
1-5. 

I kommentarfelt utdyper de seks leverandørene på hvilken måte kontraktens varighet i liten grad 
legger til rette for utvikling av tjenestetilbudet.  Det blir pekt på at korte avtaleperioder vanskeliggjør 
låneopptak og dermed hemmer mulighet for investering i utstyr og bygningsmasse.  Dette blir også 
påpekt i kommentarfelt for ansatte.  Leverandørene peker videre på at korte avtaleperioder skaper 
utrygghet for de ansatte, for rekruttering og for utvikling av kompetanse.  Dette blir også pekt på av 
ansatte som også peker på utfordringen det er å knyttet til seg spesialistkompetanse på mindre 
steder. 

Leverandørene viser til at langsiktig satsing er vanskelig.  Enkelte peker videre på at det ikke blir 
etterspørsel etter innovasjon, utvikling og forskning med korte avtaleperioder og at brukerne blir 
utrygge med hensyn til hvor lenge tjenestetilbudet vil være tilgjengelig. 
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Kompetansekravs betydning for utvikling av tjenestetilbudet 

Leverandørene har også blitt stilt spørsmål om i hvilken grad de kompetansesvar som stilles til 
leverandørene i forbindelse med konkurransen har betydning for utvikling av tjenestetilbudet i deres 
virksomhet.  Ni av ti mente dette hadde betydning ved at de krysset av for verdien 4(4) eller 5(5).  
Syv respondenter utdypet i kommentarfelt på hvilken måte kompetansekravene hadde betydning.  
De pekte på at; 

 Til tross for korte avtaleperioder, satses det på forskning og utvikling av spesialkompetanse 
innenfor fagområdet 

 Økt helsefaglig bemanning og øke og utvikle tverrfaglig samarbeid 
 Kompetanseplanene sikrer utvikling for de ansatte og virksomheten 
 Kompetansekravene er i tråd nasjonale krav - derfor av vesentlig betydning for utviklingen av 

tjenestetilbudet 
 De gir en rettesnor for kvalitet i samsvar med nasjonale retningslinjer 

Synspunkt knyttet til omfang og oppbygning av konkurransen  

Leverandørene gav i spørreundersøkelsens kommentarfelt uttrykk for mange ulike synspunkt knyttet 
til omfang og oppbygning av konkurransen og på hvilket omfang/oppbygning som fungerer best for 
konkurranser innen området spesialisert rehabilitering.  Flertallet av leverandørene gav uttrykk for at 
de ønsket store konkurranser med flere tjenesteområder og med lang kontraktsperiode.  Det ble 
argumentert for at dette ville sikre forutsigbarhet og mulighet til å bygge opp et tilbud.  Det ble likevel 
pekt på at det kan være behov for å avholde mindre konkurranser imellom for å dekke nye behov 
som oppstår. 

Ansatte gir også uttrykk for ulike synspunkt i kommentarfelt: 
 RHFene bør så langt som det er mulig samordne anbudsdokumentene sine i forhold til 

hvordan ytelser/pasienttilbud defineres i kravspeken 
 Konkurranseformen er bra i med hensyn til å fastsette kravspesifikasjon og kontrakt.  Bidrar 

til at oppdragsgiver får styre kapasitetsutvikling innen de enkelte ytelser ut fra et helhetlig 
sørge for ansvar 

 Anskaffelsene er komplekse, og det er nødvendig å kjøre anskaffelse med forhandling 
 De faglige sidene ved prosessene skulle hatt større plass, jus og økonomi styrer siste fase 

av prosessene 
 Behov for avklaring av sykehusenes rolle innenfor virksomhetsområdet før konkurranser 

gjennomføres.  Siste prosess gjennomført uten at revidert regional handlingsplan forelå 

Konsekvenser for leverandørene at de ikke fikk tildelt kontrakt  

I kommentarfelt peker leverandørene på følgende konsekvenser av at de ikke ble tildelt manglende 
kontrakt: 

 En leverandør kunne ikke ta de utvidelsene de hadde planlagt dersom de fikk en avtale 
 En leverandør peker på at avvisningen førte til at de har etablert en rehabiliteringsinstitusjon 

uten avtale 
 En siste leverandør peker på at de mistet hele sitt inntektsgrunnlag.  Har siden vært 

prosjektfinansiert 
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3.4 Samlet vurdering av anskaffelsen Spesialiserte rehabiliteringstjenester 2010 
Konkurransegjennomføringen vurderes samlet sett som vellykket.  Konkurranseformen har gitt 
kommersielle og ideelle organisasjoner mulighet til å tilby sine tjenester.  Etter gjennomført 
konkurranse et det samlete leverandørtilbudet i RHF Nord Norges geografiske område stort sett 
opprettholdt og en ny aktør har etablert seg i landsdelen. 
 
Behovsanalysen har vært omfattende og vurderes som tilfredsstillende gjennomført.  Det fremgår av 
spørreundersøkelsen at en hovedmålsetting ved gjennomføring av konkurransen var å øke 
kvaliteten på tjenestene.  Svarene indikerer at dette målet er oppnådd, men verken kontraktens 
varighet eller kontraktens prisformat legger godt til rette for videre utvikling av tjenestetilbudet i 
avtaleperioden.  Leverandørene peker også på at konkurransegjennomføringen i seg selv bidrar til å 
svekke det faglige samarbeidet mellom de ulike leverandørene. 
 
På grunn av klager og ny utlysning av konkurransen har saksbehandlingen vært svært omfattende 
og prosessen har tatt lang tid.  Det er ikke gunstig for kontinuiteten i tjenestetilbudet at prosessen tar 
lang tid, slik at det blir kort tid fra kontraktsinngåelse til oppstart av tjenestetilbudet.  Bedre 
kommunikasjon med leverandørmarkedet i forkant av og i løpet av konkurransegjennomføringen blir 
etterspurt og vil kunne være konfliktdempende.  Totalt sett indikerer tilbyderne med gjennomsnitts-
karakterer mellom 3,1 og 4,0 i figur 3 at konkurransegjennomføringen har vært akseptabel. 
 
Noen tilbydere har svært kritiske kommentarer til sin opplevelse av konkurransegjennomføringen 
(Punkt 3.3.3).  I forbindelse med evalueringsarbeidet har vi vurdert de mest alvorlige innsigelsene 
mot behovsprosess, spesifikasjoner og evaluering.  Vår vurdering er at det fortsatt er 
forbedringspotensial i organisering og gjennomføring av innkjøpsarbeidet.  Utfallet av KOFA sak 
2010/336 indikerer det samme.  Vi ser et behov for mer trening og en bedre prosess, men våre funn 
indikerer at Helseforetaket har ønsket å gjennomføre en reell og rettferdig konkurranse og at man 
har trukket inn nødvendig kompetanse for å få dette til. 
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4. Tverrfaglig spesialisert behandling 

for rusmiddelavhengige 2009 

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige ble en del av spesialisthelsetjenesten ved 
gjennomføringen av rusreformen fra 1.januar 2004. 

Reformens overordnede mål var at rusmiddelmisbrukere med sammensatte problemer skulle få 
gode tjenester og at behandlingsresultatene skulle bli bedre, ved at behandlingen skulle utvikles til 
en tverrfaglig spesialisert tjeneste der både sosialfaglige og helsefaglige perspektiver vektlegges. 

4.1 Kort om rammer og den faktiske konkurransegjennomføringen 
Helse- og omsorgsdepartementet vurdering var i 2009 at tverrfaglig spesialisert rusbehandling i liten 
grad var kunnskapsbasert, og at behandlingseffekter tilsvarende i liten grad var dokumentert.  Ved 
gjennomføringen av denne konkurransen var behandlingsretningslinjer og veiledere fortsatt under 
utarbeidelse. 

Ved tidspunktet for gjennomføring av konkurransen hadde Helse Nord RHF avtale med tre private 
institusjoner; Finnmarkskollektivet (8 behandlingsplasser), Klinikk Nord AS (12 behandlingsplasser) 
og Sigma Nord AS (42 behandlingsplasser).  Disse avtale gjaldt for perioden 1.1. 2006 – 
31.12.2008, og var forlenget til 31. mars 2009. 

4.1.1 Mål for konkurransen 

Målet med konkurransen er beskrevet å være å inngå parallelle rammeavtaler for to år med opsjon 
for oppdragsgiver på inntil 1 + 1 års forlengelse, med private behandlingsinstitusjoner som er 
dokumentert å være lovlige etablerte foretak med organisasjonsnummer i det norske 
Foretaksregisteret. 

4.1.2 Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige ble i 2009 gjennomført som 
en åpen anbudskonkurranse iht. uprioriterte tjenester; «Helse- og sosialtjenester». 

Konkurransen ble gjennomført i 2009, publisert på Doffin, med konkurransegrunnlag datert 2. januar 
2009, og tilbudsfrist 26. januar 2009.  Avtaletid to år; 1.3.2009 – 28.2.2011, med opsjon på inntil 1 + 
1 års forlengelse. 

Anskaffelsen er i konkurransegrunnlaget beskrevet som omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 
av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, der forskriftens 
del I og II kommer til anvendelse.  I henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser ble anskaffelsen 
klassifisert som uprioritert tjeneste under kategori 25, som skulle følge prosedyren åpen 
anbudskonkurranse jfr. forskriftens § 5-1. 

Det opplyses videre at alle kvalifiserte leverandører vil få sitt tilbud evaluert, og at siden denne 
prosedyren ikke tillater forhandlinger, er hvert av de innleverte tilbud å betrakte som endelige. 
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Konkurransen var organisert med fem leveransekategorier, der det, for å redusere sårbarhet i 
tilbudet for individuell behandling av kritiske og komplekse pasienter over tid, innenfor hver kategori 
ble beskrevet mulighet til å inngå parallell rammeavtale med to leverandører; en primær- og en 
sekundærleverandør.  Det ble forutsatt at hver leverandør i tilbudet skulle oppgi en primær- og en 
sekundærleverandørpris. 

Det ble videre presisert at det var anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget (en eller flere 
kategorier), og at alternative tilbud ikke var tillatt. 

Kvalifikasjonskrav: Private behandlingsinstitusjoner som var dokumentert å være lovlige etablerte 
foretak med organisasjonsnummer i det norske Foretaksregisteret, der leverandøren ikke kan ha 
ansatte eller eiere som kan komme i habilitetskonflikt med helseforetakene i Helse Nord.  Videre var 
det et krav at leverandøren hadde god soliditet, «nærmere bestemt positiv egenkapitalandel», at 
leverandøren hadde erfaring fra tilsvarende oppdrag, samt kunne dokumentere et velfungerende 
kvalitetssikringssystem/-styringssystem. 

Det fremkom i konkurransegrunnlaget ingen krav til utføringssted. 

Tildelingskriterier: Tildeling av avtale er i konkurransegrunnlaget beskrevet å skje utfra kriteriet 
«tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige», evaluert utfra kriteriene pris (40 %), kvalitet (40 %) 
og leveringssikkerhet (20 %) i ikke-prioritert rekkefølge. 

4.1.3 Behovsanalyse 

Det forelå flere års erfaringsmateriale over kapasiteter knyttet til spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige fra regionen, og dette dannet grunnlaget for behovsestimatene som lå til grunn 
for forespørselen. 

4.1.4 Åpningsprotokoll og anskaffelsesprotokoll 

Vi er ikke forelagt åpningsprotokoll.  Av anskaffelsesprotokollen datert 21.4.2009 fremgår det at 12 
leverandører leverte inn tilbud, fire av leverandørene var stiftelser/ideelle organisasjoner.  To tilbud 
ble avvist med begrunnelsene «negativ egenkapitalandel» og «manglende KS-system(er)», og én av 
de aviste tilbyderne var en ideell organisasjon. 

Av de 10 som ble vurdert som kvalifiserte i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel 3, ble det 
inngått avtaler med fem leverandører, av disse er tre ideelle organisasjoner/stiftelser. 

Det ble inngått avtaler med totalt fem leverandører, slik at én leverandør dekker kategori 1, 2 og 3 
med en antatt leveringssikkerhet som er slik at det ikke ble vurdert som nødvendig å inngå avtale 
med en sekundærleverandør.  For kategori 4 og 5 er det inngått avtale med to forskjellige 
primærleverandører og to sekundærleverandører, i alt fire forskjellige leverandører.  Tre av de totalt 
fem behandlingstilbudene er lokalisert utenfor de tre nordligste fylkene. 

Det ble ikke fremmet noen klage til KOFA i forbindelse med gjennomføringen av denne 
anskaffelsen. 

4.2 Data fra spørreundersøkelsen 
Spørreundersøkelsen til ansatte og leverandører involvert i denne konkurransen hadde for få 
respondenter til at det er forsvarlig å gjengi svarene.  Kun to ansatte og to leverandører svarte på de 
fleste spørsmålene.  På noen få spørsmål har fire leverandører svart.  På bakgrunn av dette er kun 
noen få svar gjengitt nedenfor. 
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Leverandørene i denne konkurransen har svart på spørsmål om hvordan gjennomføring av 
konkurranser har påvirket bransjen.  Deres svar er slått sammen med svarene gitt av leverandørene 
som gav tilbud i tilsvarende konkurranse i 2011.  Se kapittel 5. 

Svarene fra spørreundersøkelsen inngår likevel i grunnlaget for Deloittes samlede vurdering 
sammen med annet innhentet datamateriale (intervju og dokumenter). 

4.2.1 Opplevelse av konkurransegjennomføringen 

I undersøkelsen stilte vi ulike spørsmål knyttet til gjennomføringen av konkurransen.  Fire 
leverandører svarte på disse spørsmålene og svarene fremgår av figuren under. 

Figur 8 Leverandørenes opplevelse av konkurransegjennomføringen.  Svaralternativer fra 1( i liten grad) til 5 ( i stor 
grad) (nl=4) 

 

Av figuren ser vi at de fleste gjennomsnittsvarene angir verdier mellom 2,5 og 3,5.  Svarene til de fire 
som har svart på undersøkelsen, varierer imidlertid over hele skalaen fra 1 til 5.  Leverandørene var 
mest positive til spørsmålet om i hvilken grad i konkurransedokumentene var enkle å forstå og 

forholde seg til.  Spørsmålet knyttet til om konkurransen hadde vært rettferdig og objektiv har fått 
lavest gjennomsnittsverdi.  På dette spørsmålet krysset to leverandører av for verdien 3, mens en 
krysset av for 1 og en krysset av for 2. 

Deloitte spurte også leverandørene om de hadde synspunkt knyttet til omfang og oppbygning av 
konkurransen, og på hvilket omfang/oppbygning som fungerer best for konkurranser innen dette 
området.  Leverandørene svarer at færre og større konkurranser er å foretrekke, samt kontrakter av 
lengre varighet.  

4.2.2 Konkurransens betydning for leverandørene 
På spørsmål om det fikk det konsekvenser for leverandørene at de ikke ble tildelt kontrakt svarer to 
leverandører.  Den ene leverandøren har pasienter gjennom avtale om fristbruddpasienter, men har 
mange ledige plasser.  Den andre har sagt opp 10 ansatte og har ingen pasienter, men håper å 
komme i betraktning senere. 

På spørsmål om de har ytterligere kommentarer til Helse Nords gjennomføring av konkurranse 
velger tre av leverandørene å gi utfyllende svar: 

En leverandør mener de skulle ha vært tildelt kontrakt. 

En annen leverandør mente at økonomivurderingen ikke er god.  Det blir vist til at tilbydere blir avvist 
pga. økonomi samtidig utestenges fra muligheten for å forbedre sin økonomi.  Vedkommende mener 
at dette bidrar til at institusjoner som sliter økonomisk, ikke på noe tidspunkt, kan forbedre driften. 

En tredje leverandør mener det gis alt for lite oppmerksomhet til realkompetanse og bedriftens 
renommé ute i brukermiljø og blant pårørende.  Konkurransene burde gjelde institusjoner i Nord- 
Norge og nærhet og tillit til institusjonen burde telle mest. 
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4.3 Samlet vurdering av anskaffelsen Tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengige 2009 
Konkurransen er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse, uten forhandlinger, der de 
innkomne tilbudene er evaluert innenfor hver av de fem oppgitte kategoriene. 

Det foreligger evalueringsrapport for evaluering av hvert deltilbud iht. tildelingskriteriene pris, kvalitet 
og leveringssikkerhet.  Evalueringen er beskrevet detaljert for hver kategori, tilbyder og kriterium, og 
er gjennomført slik at hvert deltilbud er gitt inntil 10 poeng for hver av de oppgitte tildelingskriterier, 
med vekting som oppgitt i konkurranse-grunnlaget.  For evaluering i forhold til tildelingskriteriet pris, 
viser evalueringsrapportene spesifikt hvordan poenggivningen beregnes i forhold til laveste pris som 
gir 10 poeng.  Innenfor hver kategori ble så det tilbudet som oppnådde den høyeste poengsummen 
vurdert som det mest fordelaktige. 

De samme evalueringsrapporter grunngir behov for sekundærleverandør. 

Den gjennomførte spørreundersøkelsen knyttet til leverandørenes opplevelse av konkurranse-
gjennomføringen, viser at fire respondenter, på spørsmålet om konkurransen har vært rettferdig og 
objektiv, gir en gjennomsnittsscore på 2,25 på en skala fra 1 til 5, der 5 i dette tilfellet representerer 
stor tillit til rettferdig og objektiv gjennomføring.  Leverandørene synes også i hovedsak enige om at 
færre konkurranser og lengre avtaleperioder er å foretrekke. 

Det er vår vurdering at konkurransen er gjennomført på en god måte i tråd med gjeldende regelverk. 

I perioden forut for denne konkurransen hadde Helse Nord RHF avtale med tre private leverandører 
som alle er lokalisert i de tre nordligste fylkene; to i Finnmark og én med to institusjoner, én på hver 
side av fylkesgrensen mellom Nordland og Troms. 

Resultatet av denne konkurransen er at kun to av leverandørene er lokalisert i de tre nordligste 
fylkene, og dette er leverandører som hadde avtale med Helse Nord RHF også i den foregående 
avtaleperioden.  Én av institusjonene er lokalisert i Finnmark, og den andre med to institusjoner, én 
på hver side av fylkesgrensen mellom Nordland og Troms.  

Tilbudet innenfor regionen er således isolert sett blitt noe mindre, med konsekvenser for de lokale 
tjenesteleverandører som ikke nådde opp i konkurransen.  I et brukerperspektiv må tilbudet, når man 
ikke hensyntar nærhetsdimensjonen, vurderes som styrket som følge av konkurranse-
gjennomføringen. 
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5. Tverrfaglig spesialisert behandling 

for rusmiddelavhengige 2011 

5.1 Kort om rammer og den faktiske konkurransegjennomføringen 
Ved tidspunktet for gjennomføring av konkurransen hadde Helse Nord RHF rammeavtale med fem 
private institusjoner; Sigma Nord AS, Fossumkollektivet Østfold, Fossen Rusbehandling AS, 
Finnmarkskollektivet og BUE Stiftelsen.  Avtalene har en varighet på to år fra våren 2009, med 
opsjon for oppdragsgiver til å forlenge kontraktene med inntil to år, men kun for inntil ett år av 
gangen. 

5.1.1 Mål for konkurransen 

Målet med konkurransen er beskrevet å dekke periodiske tilleggsbehov utover det som dekkes av 
gjeldende avtaler, gjennom rammeavtaler med private behandlingsinstitusjoner.  Avtalenes varighet 
er oppgitt til to års fra og med senest 1. juni 2011, med opsjon for oppdragsgiver på inntil 1 + 1 års 
forlengelse. 

Det oppgis at oppdragsgiver vil tildele inntil fem kontrakter, men en anslått årlig økonomisk ramme 
på NOK 15-20 millioner (2010-kroner). 

I motsetning til ved utlysningen i 2009, oppgis det nå at utføringssted skal være i Norge, fortrinnsvis 
i Helse Nords region. 

5.1.2 Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige ble i 2011 gjennomført som 
en åpen anbudskonkurranse iht. uprioriterte tjenester; «Helse- og sosialtjenester». 

Konkurransen ble gjennomført i 2011, publisert på Doffin, med konkurransegrunnlag datert 
3. februar 2011, og tilbudsfrist 11. mars 2011.  Avtaletid to år fra og med senest 1. juni 2011, med 
opsjon for oppdragsgiver på inntil 1 + 1 års forlengelse. 

Anskaffelsen er i konkurransegrunnlaget beskrevet som omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 
av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, der forskriftens 
del I og II kommer til anvendelse.  I henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser er anskaffelsen 
klassifisert som uprioritert tjeneste under kategori 25, og skal følge prosedyren åpen 
anbudskonkurranse jfr. forskriftens § 5-1. 

Det opplyses videre at alle kvalifiserte leverandører vil få sitt tilbud evaluert, og at siden denne 
prosedyren ikke tillater forhandlinger er hvert av de innleverte tilbud å betrakte som endelige.  Det 
ble presisert at alternative tilbud ikke var tillatt. 

Kvalifikasjonskrav: Private behandlingsinstitusjoner som er dokumentert å være lovlige etablerte 
foretak med organisasjonsnummer i det norske Foretaksregisteret, der leverandøren ikke kan ha 
ansatte eller eiere som kan komme i habilitetskonflikt med helseforetakene i Helse Nord (med 
referanse til Fvl. §§ 6-10).  Videre er det et krav at leverandøren har en god tilfredsstillende 
økonomisk stilling, samt kan dokumentere et velfungerende kvalitetssikringssystem/-styringssystem. 
Krav til erfaring ble i konkurransegrunnlaget spesifisert slik: «Det kreves at leverandøren som 
institusjon eller gjennom daglig leder har erfaring med leveranse av tverrfaglig, spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengige i et visst omfang.» 
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Tildelingskriterier: Tildeling av avtale er i konkurransegrunnlaget beskrevet å skje utfra kriteriet 
«tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige», evaluert utfra kriteriene kvalitet (50 %), pris 
(40 %), og tilgjengelighet (10 %). 

Tildelingskriteriet kvalitet ble definert slik: 
Behandlingsstedet faglige innhold, det utførende personalets fagspesifikke kvalifikasjoner, 
sammensetning av fagspesifikk kompetanse, samt fleksibilitet og samhandling. 

Tildelingskriteriet tilgjengelighet ble definert slik: 
«Institusjonens geografiske/demografiske plassering i forhold til atkomst og tilgjengelighet til sosiale 
aktiviteter utenfor institusjonen samt universell utforming» og «Tjenestetilbud til samisktalende/ 
fremmedspråklige pasienter/pasienter med minoritetsbakgrunn.» 

Det oppgis at oppdragsgiver vil tildele inntil fem kontrakter i prioritert rekkefølge, slik at slik at tilbudet 
med høyest sammenlagte poengsum vil bli vurdert som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og 
bli primærleverandør.  Tildeling innenfor rammeavtalen vil så skje etter henvendelse til 
leverandørene i prioritert rekkefølge, slik at henvendelsen går videre dersom høyere rangert 
leverandør ikke kan levere.  For pasienter med spesifikke behov kan denne tildelingsprosedyren 
avvikes. 

5.1.3 Behovsanalyse 

Det forelå erfaring for behov for tilleggskapasitet utover det som gjeldende rammeavtaler innebærer, 
og dette dannet grunnlaget for omfanget for denne konkurransen.  Som et nytt element i forhold til 
utlysningen i 2009, er utføringsstedet nå, av hensyn til pasientene, oppgitt til å skulle være i Norge, 
og fortrinnsvis i Helse Nords region. 

5.1.4 Åpningsprotokoll og Anskaffelsesprotokoll 

Vi er ikke forelagt Åpningsprotokoll.  Av Anskaffelsesprotokollen datert 6.9.2011 fremgår det at13 
leverandører innleverte tilbud, fem av disse stiftelser/ideelle organisasjoner.  Fem tilbud ble avvist 
med begrunnelsen «ikke oppgitt kvalifikasjonskrav», to av de aviste tilbyderne var en ideell 
organisasjon/ stiftelse. 

Av de åtte som ble vurdert som kvalifiserte i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel 3, ble det 
inngått avtaler med fire leverandører, av disse er tre ideelle organisasjoner/ stiftelser. 

De fire leverandørene var ble rangert i rekkefølge utfra total score etter tildelingskriteriene, slik at 
tilbudet med høyest sammenlagte poengsum ble vurdert som det økonomisk mest fordelaktige 
tilbudet, og ble primærleverandør.  Tilbudet med nest høyeste poengsum ble tilsvarende 
sekundærleverandør. 

Det er fremmet én klage til KOFA (2011/142) i forbindelse med gjennomføringen av denne 
anskaffelsen.  Saken gjelder feil/uklarhet/ufullstendighet i kunngjøring, der klager anfører at 
innklagede har utformet konkurransegrunnlaget i strid med ”klarhetskravet” slik det fremkommer av 
praksis fra KOFA og EU-domstolen.  Det foreligger p.t. ikke avgjørelse i saken. 

5.2 Data fra spørreundersøkelsen 
Spørreundersøkelsen til ansatte involvert i denne konkurransen hadde for få respondenter til at det 
er forsvarlig å gjengi alle svarene.  På noen spørsmål har fire ansatte svart.  I disse tilfellene er 
svarene gjengitt nedenfor. 

Svarene fra spørreundersøkelsen inngår likevel i grunnlaget for Deloittes samlede vurdering 
sammen med annet innhentet datamateriale (intervju og dokumenter). 
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5.2.1 Leverandørenes opplevelse av konkurransegjennomføringen 

Figuren nedenfor viser gjennomsnittsvar for i hvilken grad leverandørene opplever ulike forhold 
knyttet til konkurransegjennomføringen. 

Figur 9. Leverandørenes opplevelse av konkurransegjennomføringen (N=7).  Svaralternativer fra 1 (i liten grad) til 5 
(i stor grad). 

 

Gjennomsnittsvarene er i intervallet 3,1-3,7.  Når vi ser på de faktiske svarene som er gitt, ser vi at 
det er stor spredning i de verdiene det er krysset av for på hvert spørsmål.  I kommentarfelt blir det 
gitt uttrykk for opplevelse av at konkurranseprosessen har vært ryddig på tross av at den var 
forsinket.  En annen opplevelse er frustrasjon og fortvilelse over å ikke ha fått etablert noen form for 
avtale med det regionale helseforetaket på tross av stor etterspørsel fra brukersiden. 

5.2.2 Konkurransens betydning for leverandører og tjenestemottaker 

Vi har stilt spørsmål til både leverandører og ansatte om deres synspunkt knyttet til konkurransers 
generelle betydning for bransjen og spesifikt om konkurransen om tverrfaglig spesialisert behandling 
for rusmiddelavhengige 2011.  De fleste spørsmål er stilt både til ansatte og leverandører, men noen 
spørsmål er kun stilt til en av gruppene. 

Konkurransers generelle betydning for bransjen 

Figuren nedenfor viser de spørsmål vi har stilt til leverandører. Spørsmålene er knyttet til 
konkurransers generelle betydning for bransjen og inkluderer også svar fra de leverandører som 
deltok i tilsvarende konkurranse i 2009. 

Figur 10 Konkurransers betydning for bransjen.  Leverandører I. 

 

Leverandører ble bedt om å angi på en skala fra 1-5 i hvilken grad de var helt uenig (1) eller helt 
enig (5) i påstander knyttet til følger av konkurranseutsetting.  Leverandørene har i gjennomsnitt gitt 
verdier mellom 3 og 3,6 på spørsmålene.  Det er påstandene om at konkurranser fører til faglig 

fornyelse og at tjenestekvaliteten har økt som følge av konkurransegjennomføring, leverandørene 
uttrykker noe uenighet i forhold til.  Svarene som er gitt fordeler seg her mellom verdiene 2 og 5. 
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Leverandørene ble også bedt om å ta stilling til påstandene som presenteres i figuren under. 

Figur 11 Konkurransers betydning for bransjen.  Leverandører II. 

 

Av figuren ser vi at den påstanden leverandørene er minst enig i (gjennomsnittsverdi 2,4) gjelder det 
at gjennomføring av konkurranser bidrar til et godt faglig samarbeid mellom aktørene i 

leveranseperioden.  På dette spørsmålet har over halvparten av leverandørene krysset av for 
verdien 1 eller 2. 

Leverandørene er mest enig i at konkurransegjennomføring får som resultat at aktørene får levere 

de tjenester de har best kompetanse på.  Denne påstanden og de følgende to påstandene om at 
aktørenes seriøsitet og generelle kompetansenivå har økt som følge av konkurransegjennomføring 
er leverandørene noe enige i. 

Betydningen av konkurransen om tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige 2011 for leverandører og tjenestemottakere  

I spørreundersøkelsen ble det stilt ulike spørsmål knyttet til ulike forhold ved konkurransen om 
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 2011.  Figuren nedenfor viser 
leverandørenes og ansattes svar på spørsmål der svaralternativene var fra verdien 1 (betydelig 
svekket) til 5 (betydelig styrket). 

Figur 12 Betydningen av konkurransen om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 2011.  
Leverandører og ansattes synspunkt I. 

 

Gjennomsnittsvarene indikerer at leverandørene mener at tjenestekvalitet eller interne 
kvalitetssystemer verken er svekket eller styrket. 

Figuren nedenfor viser leverandørenes og ansattes svar på spørsmål der svaralternativene var fra 
verdien 1 (i svært liten grad) til 5 (i svært stor grad). 
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Figur 13 Betydningen av konkurransen om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 2011. 
Leverandører og ansattes synspunkt II. 

 

Av figuren ser vi at gjennomsnittsvarene indikerer at leverandørene mener at kravspesifikasjonen 
har betydning for utviklingen av tjenestetilbudet. 

Kravspesifikasjonens betydning 

Ansatte peker i kommentarfelt på at det i denne konkurransen har blitt stilt strengere krav til 
kompetanse og kvalitativt gode og evidensbaserte behandlingsmetoder enn tidligere.  Det blir videre 
pekt på at leverandørene blir fulgt opp på innholdet i kravspesifikasjonen. 

Kontraktens varighet 

I kommentarfelt kommer det frem at en leverandør mener at kontrakten er kortvarig (2 år) og 
uforutsigbar.  Det blir pekt på at institusjonen må stille plasser til rådighet uten garanti for at plassene 
blir benyttet, samtidig som det kun kan faktureres for faktisk belegg.  Oppfatningen er at dette ikke er 
en god kontraktsform dersom målet er utvikling av tjenestetilbudet. 

Kompetansekravs betydning for utvikling av tjenestetilbudet 

4 av 7 leverandører mener at de kompetansekrav som stilles til leverandørene i stor eller i svært stor 
grad har betydning for utviklingen av tjenestetilbudet. 

I kommentarfelt peker en leverandør på at det ble stilt store krav til at leverandørene skal ha 
spesialistkompetanse.  En annen leverandør peker på at de oppjusterer tilbudet etter helseforetakets 
ønsker.  En ansatt peker på at korte avtaler gir usikkerhet knyttet til forutsigbarhet for institusjonen 
når de skal rekruttere kompetanse/ spesialistkompetanse. 

Synspunkt knyttet til omfang og oppbygning av konkurransen  

I kommentarfelt kommer det frem ulike synspunkt knyttet til omfang og oppbygning av konkurransen: 
 Anbudsprosesser er ressurskrevende, derfor ønskelig med færre anbud.  Vil også gi mer 

samlet oversikt over hva helseforetaket har behov for av tjenester 
 Anbudsordningen bør bort og løpende avtaler inngås med klinikker som har et godt 

renommé 
 Direkte forhandlinger om langsiktig samarbeid er det beste, både i forhold til kvalitet, utvikling 

av tilbud og kompetanseutvikling 
 Avtalene bør ha lenger varighet.  Gir større kontinuitet i tjenesten, forutsigbarhet og større 

mulighet for å bygge opp et tjenestetilbud av høyere kvalitet 
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Konsekvenser for leverandørene at de ikke fikk tildelt kontrakt  

I kommentarfelt blir det pekt på at konsekvenser av at leverandørene ikke ble tildelt kontrakt var: 
 Lavt belegg 
 Ledig kapasitet 
 Permitteringer 

5.3 Samlet vurdering av anskaffelsen Tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengige 2011 
Konkurransen er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse, uten forhandlinger, der de 
innkomne tilbudene er evaluert etter de oppgitte tildelingskriteriene. 

Det foreligger evalueringsrapport for evaluering av hvert deltilbud iht. tildelingskriteriene kvalitet, pris 
og tilgjengelighet.  Evalueringen er ganske detaljert beskrevet.  Evalueringsrapporten er preget av at 
rollene knyttet til gjennomføring og kvalitetssikring av evalueringsarbeidet har vært uklare. 

Hovedinntrykket fra spørreundersøkelsen er at leverandørene har opplevd 
konkurransegjennomføringen som god. 

I Konkurransegrunnlaget er det oppgitt at «Utføringssted skal være i Norge, og av hensyn til 
pasientene bør tjenesten fortrinnsvis utføres i Helse Nords region, som omfatter fylkene Nordland, 
Troms og Finnmark».  Det er da et observandum at de tre sekundærleverandørene alle er lokalisert 
utenfor Helse Nords region. 

Gjennomføringen av konkurransen vurderes å ha bidratt til et styrket tilbud til pasientene hva gjelder 
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. 
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6. Spesialhelsetjenester fra private 

sykehus (kirurgi) 2008/2009 

6.1 Kort om rammer og den faktiske konkurransegjennomføringen 
Målgruppen for denne konkurransen er pasienter innen ortopedi, øre-nese-hals samt plastikkirurgi 
på medisinsk indikasjon.  Rammeavtale forutsettes inngått med flere, maksimum seks, private 
sykehus i Helse Nords region.  Avtaleperiode er tre år med opsjon på ett år, med en årlig netto 
beløpsramme på inntil kr 7 mill., der det av konkurransegrunnlaget fremgår at oppdragsgiver tar 
sikte på en fordeling på minimum 25 % og maksimum 40 % av det samlede beløpet til hvert av de 
tre fagområdene. 

6.1.1 Mål for konkurransen 

Målet med konkurransen er beskrevet å være et supplement til tilbudet i offentlige sykehus, primært 
innenfor fagområder der ventetidene indikerer et slikt behov, og i henhold til kravspesifikasjonen skal 
tjenesteleveransen være de to steder i regionen som har det største pasientgrunnlaget; Bodø og 
Tromsø. 

6.1.2 Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen Rammeavtale for spesialisthelsetjenester fra private sykehus 2008-2009 ble 
gjennomført som en konkurranse med forhandlinger i ett trinn. 

Konkurransen ble publisert på Doffin, med konkurransegrunnlag datert 27. november 2008 og 
tilbudsfrist 19. desember 2008, med vedståelsesfrist 19. mai 2009.  Avtaletid tre år frem til 
31.1.2012, med opsjon på ett års forlengelse. 

Anskaffelsen er i konkurransegrunnlaget beskrevet som omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 
av 16. juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, der forskriftens 
del I og II kommer til anvendelse.  I henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser er anskaffelsen 
klassifisert som uprioritert tjeneste under kategori 25, og skal følge prosedyren konkurranse med 
forhandling i ett trinn, jfr. forskriftens § 5-1. 

Det opplyses videre at leverandører kan gi tilbud på deler av oppdraget, men som et minimum for et 
helt fagområde ved en av de angitte lokasjoner. 

Kvalifikasjonskrav: Leverandør må være lovlig etablerte foretak med offentlig godkjenning som 
privat sykehus på det aktuelle utførelsesstedet, og kan ikke ha ansatte eller eiere som kan komme i 
habilitetskonflikt med helseforetakene i Helse Nord (med referanse til Fvl. §§ 6-10).  Videre er det et 
krav at leverandøren har en god tilfredsstillende økonomisk stilling, samt kan dokumentere et 
velfungerende kvalitetssikringssystem/-styringssystem. 

Det er ikke stilt spesifikke kvalifikasjonskrav med hensyn til spesialistgodkjenning innenfor de 
respektive fagområder, dette inngår i vurderingen under tildelingskriterium kvalitet. 

Tildelingskriterier: Tildeling av avtale er i konkurransegrunnlaget beskrevet å skje utfra kriteriet 
«tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige», evaluert utfra kriteriene, i ikke-prioritert rekkefølge, 
pris (40 %), kvalitet (40 %), og leveringssikkerhet (20 %). 
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Evalueringsgrunnlaget for tildelingskriteriet pris var et prisskjema omfattende 13 ortopediske, 10 
ØNH og tre plastikkirurigske prosedyrer/operasjoner, samt initial vurderingskonsultasjon. 

Tildelingskriteriet kvalitet ble i konkurransegrunnlaget beskrevet slik: 
 

 

6.1.3 Behovsanalyse 

Vi er ikke forelagt grunnlagsmateriale som viser empiriske eller epidemiologiske data, men har fått 
opplyst at behandlingsbehovet er estimert på bakgrunn av erfaringsmateriale fra tidligere 
anskaffelser, ventelistesituasjon og vurderinger i plan- og utviklingsarbeid i Helse Nord. 

6.1.4 Åpningsprotokoll og Anskaffelsesprotokoll 

Vi er ikke forelagt Åpningsprotokoll.  Av Anskaffelsesprotokollen datert 10.2.2009 fremgår det at tre 
leverandører leverte tilbud innen fristen, én av dem omfattende leveranser i både Bodø og Tromsø.  
Ingen tilbud ble avvist. 

Evalueringsrapporten datert 27. januar 2009, viser at hver av de tre leverandørene som hadde 
inngitt tilbud, ble funnet å ha «tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige» for to av de totalt seks 
deltilbudene.  Fordelingen ble da slik at én leverandør ble valgt for ortopedi og plastikkirurgi i Bodø, 
en annen leverandør for de tilsvarende fagområder (deltilbud) i Tromsø, og den tredje leverandøren 
for øre-nese-hals i både Bodø og Tromsø. 

Det ble ikke fremmet klage til KOFA i forbindelse med gjennomføringen av denne anskaffelsen. 

6.2 Data fra spørreundersøkelsen 
Spørreundersøkelsen til ansatte og leverandører involvert i denne konkurransen hadde for få 
respondenter til at det er forsvarlig å gjengi svarene.  Kun to leverandører og tre ansatte svarte på 
undersøkelsen.  Antall respondenter på de enkelte spørsmål varierte fra en til tre.  Svarene fra 
spørreundersøkelsen inngår likevel i grunnlaget for Deloittes samlede vurdering sammen med annet 
innhentet datamateriale (intervju og dokumenter). 
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6.3 Samlet vurdering av anskaffelsen Spesialisthelsetjenester fra private 

sykehus (kirurgi) 2008-2009 
Konkurransen er gjennomført som konkurranse med forhandlinger i ett trinn i tråd med gjeldende 
regelverk. Interessen for konkurransen var stor nok til at det forelå to konkurrerende tilbud innenfor 
hvert av de tre delområdene ved hvert av de to oppgitte leveransestedene, slik at det her forelå en 
reell konkurranse. 

De aktuelle prosedyrer/operasjoner som omfattes av anskaffelsen ble valgt på bakgrunn av 
erfaringsmateriale knyttet til pasientenes behov, og vi må forutsette at dette er dekkende.  At 
anskaffelsen omfatter de tre aktuelle fagområdene med utføringssted både i Tromsø og Bodø synes 
hensiktsmessig, ved at Finnmark og Troms til sammen er befolkningsmessig omtrent jevnstore med 
Nordland fylke. 

Spørreundersøkelsen indikerer at leverandørene mener konkurransen har hatt positiv betydning for 
utvikling av kvalitet og for tjenestetilbudet som sådan, det siste ved at virksomhetens tilstedeværelse 
også tilgjengeliggjør et tilbud til privatbetalende pasienter. 

Konkurransen vurderes å være gjennomført i tråd med gjeldende regelverk, og samlet sett vurderes 
anskaffelsen å representere et bedret tilbud til de aktuelle pasientgruppene i regionen. 
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7. Behandlingsopphold innen psykisk 

helsevern 2010 

7.1 Kort om rammer og den faktiske konkurransegjennomføringen 
Konkurransegrunnlaget om psykisk Helsevern « Anskaffelse av behandlingsopphold innen psykisk 
helsevern» har saksnummer 2010/804 og er datert 7.7.2010. 

Bare virksomheter som er å anse som ideelle organisasjoner hadde anledning til å delta i 
konkurransen.  Det ble opplyst i konkurransegrunnlaget at denne begrensingen av konkurransen er i 
samsvar med gjeldende politiske føringer. 

Konkurransen ble gjennomført innenfor bestemmelsene i Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift 
om offentlige anskaffelser.  Fra forskriftens § 2-1 (3) blir det referert: «for kontrakter om utførelse av 

helse- og sosialtjenester med en ideell organisasjon er oppdragsgiver ikke forpliktet til å følge 

reglene i forskriftens den II eller III». 

I følge konkurransegrunnlaget var formålet med anskaffelsen å gi et supplerende og alternativt 
behandlingstilbud til pasientene i regionen innenfor de behandlingskategoriene som omfattes av 
avtalene.  Det går videre fram at anskaffelsen skulle dekke behovet innenfor helseregion Nord og at 
tilbudte tjenester derfor måtte ha en lokasjon som er geografisk egnet til dette formålet. 

Avtaletiden er perioden 1.1.2011 til 31.12.2014 med opsjon på forlengelse i 2+2 år.  Til sammen kan 
avtalen løpe i inntil 8 år.  Den økonomiske rammen er inntil 45 mill. NOK (2010 kroner).  
Konkurransen ble kunngjort på Helse Nord RHFs hjemmesider og i dagspressen. 

Kvalifiseringskravene inneholdt bl.a. bestemmelser om at tilbyder skulle være et lovlig etablert 
foretak eller stiftelse, samt at virksomheten skulle være en ideell organisasjon.  Krav 3.3.4 
inneholder et krav om at leverandøren ikke har eiere eller aksjonærer (med vesentlig innflytelse i 
virksomhetens daglige drift) eller administrative ledere som av ulike årsaker kan komme i 
habilitetskonflikt med helseforetakene i helse Nord.  Som en del av dokumentasjonskravene ble det 
stilt krav om stiftelsespapirer, opplisting av styremedlemmer, samt liste over aksjonærer med mer 
enn 5 % eierandel.  Det ble opplyst i konkurransegrunnlagets punkt 2.4 at ved behandling av saker 
som omfattes av Forskrift om offentlige anskaffelser, gjelder reglene om habilitet i forvaltningsloven 
§ 6 til § 10. 

Faglig ble det stilt krav om tilstrekkelig erfaring fra drift av institusjon som leverer spesialisttjenester 
innenfor psykisk helsevern.  Videre ble det stilt krav om at bl.a. medisinsk ansvarlig lege skal 
dokumentere sin spesialitet innenfor psykisk helsevern. 

Tildelingskriteriene ble i konkurransegrunnlaget opplyst å være kvalitet, pris og funksjonsmessige 
egenskaper.  I begrepet «funksjonsmessige egenskaper» ligger en totalvurdering knyttet til geografi, 
adkomst, nærhet til sosiale aktivitetstilbud, vurdering av begrensinger med hensyn til 
pasientgrupper, ventetider, fysisk utstyr og institusjonens fysiske utforming.  Konkurransegrunnlaget 
opplyste videre at kvalitet vil bli vektlagt noe høyere enn de øvrige tildelingskriteriene.  Videre at pris 
vil bli vektlagt høyere enn funksjonsmessige egenskaper. 
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Av anskaffelsesprotokoll datert 28.12.2010 fremgår at det ble mottatt to tilbud i konkurransen.  Det 
fremgår av protokollens punkt 1.14, 6 at en leverandør ble avvist.  Leverandøren ble avvist fordi 
oppdragsgiver ikke fant at kravet til leverandørens erfaring var oppfylt, slik at det forelå 
avvisningsplikt. 

Derved ble kun tilbudet fra Viken senter for psykiatri og sjelesorg evaluert.  Av anskaffelses-
protokollen fremgår det at det ble avholdt forhandlingsmøter med Viken som resulterer i revidert 
tilbud.  Avtale mellom Helse Nord RHF og Viken signeres 20.12.2010. 

7.2 Deloittes vurdering 
Gjennomføring av konkurranse om anskaffelse av behandlingsopphold innen psykisk helsevern fikk 
som resultat at institusjonen som var tjenesteleverandør før konkurransen ble avholdt, fortsatt 
beholdt kontrakten etter gjennomført konkurranse. 

I og med at det eneste konkurrerende tilbudet ble avvist ble det ingen reell konkurranse om 
oppdraget.  Det fremgår av intervjuer og dokumentasjon at initiativet til å gjennomføre konkurransen 
kom fra eieravdelingen fordi gjeldende avtale løp ut, og at fagavdelingen har hatt ansvaret for 
behovsvurdering og faglig innhold.  Behovsanalysen er ikke grundig dokumentert, men det fremgår 
av dokumentasjonen at fagrådet for psykisk helsevern behandlet notat datert 17.6.2010 fra 
fagavdelingen.  I dette notatet ble det gjort vurderinger av hvilke vansker som skulle tas inn i 
konkurransegrunnlaget. 

Vi har ikke sett dokumentasjon på at det er foretatt noen leverandørmarkedsanalyse før 
konkurransestrategien ble lagt.  Basert på det inntrykk vi har fått gjennom intervjuene virker det 
likevel som om oppdragsgiver var forberedt på at en konkurransestrategi der konkurransen ble 
begrenset til ideelle institusjoner, og til leverandører med «en lokasjon som er geografisk egnet til å 
dekke behovet innenfor helseregion Nord», samt dokumentert erfaring innenfor fagområdet, kunne 
få som konsekvens at det til slutt bare var en kvalifisert tilbyder som kunne ta hele volumet. 

Kontraktslengden på 4+2+2 år er lengre enn de øvrige anskaffelsesområdene som er vurdert i 
denne undersøkelsen.  En kontrakt med løpetid på inntil 8 år kunne isolert sett gjøre det attraktivt for 
en ny leverandør å etablere seg i området. 

I konkurransegrunnlagets punkt 4.6 fremgår det også at det er anledning til å gi tilbud på et, flere 
eller alle tjenesteområder.  Videre at oppdragsgiver vil kunne inngå avtale om et, flere eller alle 
tjenesteområder, med en eller flere leverandører.  Herunder avtale på deler av tilbudt omfang 
innenfor et tjenesteområde. 

Totalt sett vurderes derfor konkurransegrunnlaget som egnet til å sikre at oppbygget kompetanse 
hos ideelle organisasjoner i helseregionen kunne opprettholdes, slik at «sørge for ansvaret ble 
ivaretatt».  Samtidig var det gitt rom for at andre ideelle organisasjoner i helseregionen kunne utvide 
sitt kompetanseområde gjennom avtaler på deler av volumet. 

I forbindelse med evalueringen har Deloitte tatt opp en mulig problemstilling knyttet til habilitet i 
forbindelse med evaluering av tilbudet fra Viken senter.  Habilitetsbestemmelsen i fvl § 6, 1. ledd 
litra e) nr. 1 lyder ”En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse 

eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak når han leder eller har ledende stilling i, eller er 

medlem av styret eller bedriftsforsamling for et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller 

stiftelse som er part i saken”. 

Helse Nord RHF ved eieravdelingen har gitt en tilfredsstillende redegjørelse omkring den faktiske 
saksbehandlingen som fant sted. 
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Deloitte tar svaret til etterretning og har ikke innvendinger mot vurderingen som er gjort, men vi 
mener at vurderingen knyttet til habilitet burde vært sporbar i dokumentasjonen for å ivareta kravet 
om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. 

Når det gjelder sporbarhet og etterprøvbarhet mener vi også at det klart burde fremgått av 
anskaffelsesprotokollens punkt 1.8 med overskrift: «hvis relevant, navn på avviste leverandører og 
grunnen for avvisning» at en leverandør var avvist og hvilken leverandør som var avvist.  Denne 
informasjonen finnes i anskaffelsesprotokollen da det fremgår av protokollens punkt 1.14, 6 at 
leverandør er avvist, men vi er av den oppfatning at en så sentral beslutning burde vært tydelig 
angitt allerede i punkt 1.8. 

7.3 Data fra spørreundersøkelsen 
Spørreundersøkelsen til leverandører og ansatte involvert i denne konkurransen hadde for få 
respondenter til at det er forsvarlig å gjengi alle svarene.  Kun en leverandør svarte på mange av 
spørsmålene.  På noen spørsmål har fire eller flere leverandører eller ansatte svart I disse tilfellene 
er svarene gjengitt nedenfor. 

Svarene fra spørreundersøkelsen inngår likevel i grunnlaget for Deloittes samlede vurdering 
sammen med annet innhentet datamateriale (intervju og dokumenter). 

7.3.1 Behov som lå til grunn for konkurransen 

Fire ansatte har svart på spørsmål om på hvilket grunnlag det ble fastsatt omfang av og hvilke 
tjenester som inngikk i konkurransen.  Samtlige har krysset av for at dette ble gjort på bakgrunn av 

eksisterende avtaler med private leverandører av spesialisthelsetjenester.  To ansatte har også 
krysset av for at epideminologiske og demografiske data og registrerte pasientbehov fra foregående 

år har utgjort grunnlaget. 

7.3.2 Ansattes opplevelse av måloppnåelse som følge av konkurransen 

På spørsmål om hvordan brukernes tilbud er i dag sammenlignet med før konkurransen, opplever to 
ansatte at tilbudet er som i dag, mens to ansatte mener det har blitt noe bedre (kar krysset av for 
verdien 4). 

7.3.3 Konkurransens betydning for leverandører og tjenestemottakere 

Fire ansatte har svart på spørsmål der de blir bedt om å vurdere brukernes tilbud i dag 
sammenlignet med før konkurransen.  Svaralternativene var fra 1-5 der 1= mye dårligere, 3 = som i 
dag og 5= mye bedre.  To ansatte mener at tilbudet er som i dag, mens to ansatte mener at tilbudet 
har blitt bedre (krysset av for verdien 4). 

I spørreundersøkelsen ble det stilt ulike spørsmål knyttet til forhold ved konkurransen om psykisk 
helsevern 2010.  Figuren nedenfor viser ansattes svar på spørsmål der svaralternativene var fra 
verdien 1 (betydelig svekket) til 5 (betydelig styrket). 
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Figur 14 Betydningen av konkurransen om psykisk helsevern 2010.  Ansattes synspunkt. 

 

Som det fremgår av figuren ovenfor indikerer de ansattes gjennomsnittssvar at både kompetanse, 
interne tjenestesystemer og tjenestekvalitet er styrket. 

På spørsmål om i hvilken grad kontraktens varighet legger til rette for utvikling av tjenestetilbudet har 
tre ansatte krysset av for verdien 4 og en ansatt for verdien 5.  Svaralternativene på dette 
spørsmålet var fra verdien 1 (i svært liten grad) til 5 (i svært stor grad). 

Figuren nedenfor viser gjennomsnittsvar på spørsmål der svaralternativene var fra 1 (helt uenig) til 5 
(helt enig). 

Figur 15 Konkurransers betydning for bransjen. Ansattes og leverandørers synspunkt. 

 

Vi ser av figuren ovenfor at de ansatte i gjennomsnitt er mer enige i påstandene enn leverandørene.  
Leverandører og ansatte er i gjennomsnitt relativt samstemte i sine svar.  Påstandene om at det 
skjer en større grad av spesialisering som følge av konkurranse og at tjenestekvaliteten har økt som 

følge av konkurranse blir besvart med noe enighet fra både leverandører og ansatte. 

7.4 Samlet vurdering av anskaffelsen Behandlingsopphold innen psykisk 
helsevern 2010 

Konkurransen er gjennomført i tråd med gjeldende regelverk, og i samsvar med politiske føringer er 
den gjennomført mellom ideelle institusjoner.  Utfallet av konkurransen har blitt at eksisterende 
leverandør, en ideell institusjon lokalisert i Nord Norge, får opprettholde sin virksomhet.  
Kompetansen beholdes og det er sikret kontinuitet i tilbudet til pasientene.  Svarene fra spørreunder-
søkelsen indikerer at tilbudet til pasientene er som før eller bedre etter konkurranse-
gjennomføringen, men verken leverandør eller helseforetakets ansatte oppfatter at tjenestetilbudet 
er blitt mer brukertilpasset.  Sporbarheten i innkjøpsprosessen har forbedringspotensial. 
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8. Generelle erfaringer knyttet til 

konkurransegjennomføring 

8.1 Ansattes opplevelse av arbeidsprosesser, verktøy og roller i arbeidet med 
anskaffelser 

Ni ansatte har svart på spørsmål om i hvilken grad de ansatte opplever at det er klart definert 

hvordan arbeidsprosessen for anskaffelser av spesialisthelsetjenester skal foregå.  
Svaralternativene var fra 1 (ikke i det hele tatt) til 5 (i svært stor grad).  To ansatte har svart at dette 
er noe uklart ved å krysse av for verdien 2, tre ansatte mener dette i stor grad er klart ved å krysse 
av for verdien 4, mens fire ansatte har svart verken eller ved å krysse av for verdien 3. 

Ni ansatte har også svart på spørsmål om i hvilken grad opplever de at det er gode verktøy og maler 
tilgjengelig til støtte for anskaffelser av spesialisthelsetjenester.  Også her var svaralternativene fra 1 
(ikke i det hele tatt) til 5 (i svært stor grad).  Tre ansatte har her svart at de ikke er tilfreds med 
verktøyene og malene ved at de har krysset av for verdiene 1 (en person) eller 2 (to personer).  Fire 
personer har imidlertid krysset av for verdien 4 og to ansatte for verdien 3. 

På spørsmål om i hvilken grad opplever du din rolle i anskaffelsesprosessen(e) har vært klart 
definert (Svar fra 1 (ikke i det hele tatt) til 5 (i svært stor grad)), har ti ansatte svart.  Seks personer 
opplever sin rolle som i stor grad (fem personer har krysset av for verdien 4) eller i svært stor grad 
(en person har krysset av for verdien 5) som klart definert.  To personer har krysset av for verdien 3 
og to personer for verdien 2. 

8.2 Opplevelse av konkurransers betydning for antallet aktører 
Ansatte og leverandører ble spurt om hvilke følger gjennomføring av konkurranser får for markedet.  
Fire ansatte mente at konkurransegjennomføring har som resultat at det blir færre og større aktører.  

14 leverandører (56 %) var enige i dette. 

Fire andre ansatte mente at konkurransegjennomføring har som resultat at det blir flere og mer 

spesialiserte aktører.  Tre leverandører (12 %) var enige i dette. 

Tre leverandører(12 %) mente dessuten at konkurransegjennomføring ikke har effekt på antall 
aktører i markedet.  De siste fire leverandørene (20 %) har krysset av for svaralternativet «annet». 

8.3 Konkurransers betydning for utvikling av bransjen 
Figuren nedenfor viser leverandørers og ansattes opplevelse av hvordan konkurransegjennomføring 
totalt sett har påvirket aktørene.  Svaralternativene var fra 1-5 der 1= helt uenig og 5= helt enig.  Vi 
har tidligere i rapporten gjengitt leverandørers synspunkt på samme spørsmål knyttet til hver enkelt 
konkurranse i undersøkelsen. 
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Figur 16 Leverandørers og ansattes opplevelse av hvordan konkurransegjennomføring totalt sett har påvirket 
aktørene.  Svar fra 1-5 der 1= helt uenig og 5= helt enig. 

 

Som det fremgår av figuren indikerer de ansattes gjennomsnittsvar at de gjennomgående er enige i 
påstandene.  De ansattes enkeltsvar fordeler seg i hovedsak fra verdiene 3-5, med unntak av 
påstanden om at konkurranse bidrar til godt faglig samarbeid mellom aktørene der 2 ansatte har 
krysset av for verdien 2. 

Også leverandørenes gjennomsnittsvar viser noe enighet i påstandene med unntak av påstanden 
om at konkurranse bidrar til godt faglig samarbeid mellom aktørene der gjennomsnittsvaret er 3. 

Figur 17 Leverandørers og ansattes opplevelse av hvordan konkurransegrunnlag og kontrakt legger til rette for et 
godt tjenestetilbud.  Svar fra 1-5 der 1= helt uenig og 5= helt enig. 

 
Figuren illustrerer at leverandørene i sterkere grad enn ansatte opplever at kravspesifikasjonen har 
betydning for utviklingen av tjenestetilbudet.  Samtidig har leverandørene en klar oppfatning av at 
kontraktens varighet ikke legger til rette for utvikling av tjenestetilbudet.  Leverandørene er i snitt 
uenig i at kontraktens varighet legger til rette for utvikling av tjenestetilbudet (gjennomsnittssvaret er 
1,9) og de er litt uenig i påstanden om at det er lagt til rette for kompetanseutvikling i 
kontraktsperioden (2,7).  De har omtrent samme oppfatning av påstanden om at prisformatet som 
benyttes i kontraktene legger til rette for utvikling av tjenestetilbudet (Verdien 2,8). 
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8.4 Generelle tilbakemeldinger fra leverandørene 
Leverandørene ble spurt om de hadde utfyllende kommentarer knyttet til konkurransers betydning 
for utvikling av bransjen.  Leverandørene hadde følgende forhold de ønsket å peke på: 

Vi mener at konkurranse er et gode og bidrar til å øke kvaliteten i bransjen.  Det bidrar også til større 
profesjonalitet i institusjonene.  Det er imidlertid en forutsetning at konkurransen foregår mellom 
likeverdige parter.  Det vil det ikke være når bl.a. kommunale og andre offentlige institusjoner får 
være med.  Dette fordi det vil være umulig å konkurrere mot institusjoner som får dekket en stor del 
av både drifts- og kapitalutgiftene sine over offentlige budsjetter. 

Positivt: bedre kvalitet for flere leverandører som i utgangspunktet har lav kvalitet, høyere krav, 
likere tjenester Negativt: manglende leverandørutvikling.  Lite innovasjon, mindre faglig samarbeid 
mellom aktører (konkurrenter), lite motiverende å bygge opp kompetanse som kanskje blir borte ved 
neste avtaleperiode, prisfokus medfører lavere kvalitet på de leverandørene som har høy kvalitet i 
utgangspunktet (kvalitetsnivellering). 

For vårt vedkommende så har utfallet av anbudskonkurransen ført til mye større fokus på 
dokumentasjon av kvalitet og kvalitetsforbedrede tiltak, større fokus på kompetanseheving, større 
tverrfaglighet blant ansatte og større evne til omstilling og innovativ tenkning. 

Som følge av at konkurransegrunnlagene i de fleste tilfellene er spesifikke i forhold til kravene om 

innhold og gjennomføring av tilbud, gis det lite rom for fornyelse og videreutvikling.  Dette kan også 

innebære at individuelle tilbud tilpasset enkeltbrukere i liten grad utvikles. 

Bransjen er ikke det viktigste i denne sammenheng.  Det som er viktig er pasienten.  Vi ser det som 
meget positivt at Helse Nord har åpne anbudskonkurranser hvor alle leverandører i markedet får 
mulighet til å delta. 

Alle hadde vært tjent med spesialisering for å optimalisere utbytte av behandlingen og sikre beste 
avkastning for investerte helsekroner.  Langsiktige avtaler, der institusjonen eks hvert 4. eller 6. år 
måtte dokumentere resultater/effekt som tålte sammenligning med andre for videreføring av avtalen.  
Det ville gitt forutsigbarhet, kompetanseløft, økt forskningsinnsats og bedre bygg og anlegg.  Bedre 
spesialiserte tjenester for brukere, bedre samarbeid offentlig og private aktører, kompetanseheving, 
økt kunnskap og forskning. 

Det vi ser, og som ikke var intensjonen i forbindelse med rusreformen, er at mangfoldet svekkes.  
Dette er ikke noen god utvikling.  Målgruppa har ulike behov og sammensetningen i institusjonene 
kan bli uheldig.  I tillegg kan det se ut som at det sosialfaglige blir svekket.  Det legges mer og mer 
vekt på det helsefaglige.  For en rusavhengig er det av stor betydning at tilbudet er sammensatt, noe 
forskning også bekrefter.  Dette gjelder generelt og ikke bare konkurransen i 2011.  Det er også 
vanskelig å si at tjenestetilbudet har bidratt til bedre tilpasning til brukernes behov.  Både ja og nei.  
Økt kompetanse har bidratt til bedre faglig tilbud.  Samtidig har valgmuligheten når det gjelder type 
behandling blitt redusert.  Dette gjelder mer generelt og ikke HN spesielt. 

Anbudene er for omfattende noe som kan utelukke nystartede firmaer. 

Det burde ikke være anbudskonkurranser inne rusbehandling.  Sats på løpende avtaler med 
klinikker som kan vise til gode resultater. 

Konkurransen er blitt tøffere, og offentlige slipper til i denne konkurransen som var tiltenkt private.  
Det at noen institusjoner blir redusert i størrelse, gjør at rekruttering av kompetanse, og beholde 
eksisterende kompetanse (spesialistleger) blir betydelig vanskeligere.   Dette er sannsynligvis en 
bransje som vil blir redusert i fremtiden som følge av samhandlingsreformen, dette vil påvirke 
konkurransen ytterligere, og påvirke rekruttering av fagpersoner. 
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Fokus flyttes fra mennesker til penger. Inndelingen i ytelsesområder skaper vansker i møte med 
pasientene. Ofte passer pasienten ikke inn i definerte ytelsesområder. Hvem skal da hjelpe 
pasienten? Har disse ikke krav på behandling? Anbudsprosessen er ressurskrevende i form av at 
institusjoner med historikk, erfaring og kompetanse ikke får videreført sitt gode tilbud. Dette er 
uheldig for ansatte, men ikke minst for pasienter. Det er ønskelig med samarbeid mellom 
institusjonene men dette vanskeliggjøres av konkurransen. 

At spesialisert rusbehandling ikke bør settes ut på anbud. 
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9. Anbefalte tiltak 

9.1 Bedre anskaffelsesprosesser 
Utarbeidelse av innkjøpsstrategi for anskaffelsen 

o Det er ikke utarbeidet skriftlige anskaffelsesstrategier med dokumentert risikoanalyse og 
leverandørmarkedsanalyse for de aktuelle anskaffelsene.  Vi finner noen av disse 
elementene i ulike dokumenter, men vi savner et samlet dokument.  Vi er orientert om at 
styret i HN RHF våren 2011 har besluttet at kjøp av spesialisthelsetjenester skal 
styrebehandles før utlysning.  Et slikt strategidokument er en naturlig del av en styresak. 

o Vi anbefaler at det etableres en standard mal for anskaffelsesstrategi som skal benyttes ved 
alle anskaffelser av spesialiserte helsetjenester.  Som en del av et slikt strategidokument 
anbefales målsettinger med anskaffelsen tydeliggjort og anbefalinger om kontraktslengde, 
konkurranseform og eventuelle begrensninger mhp geografi eller andre begrensinger om 
hvem som skal få delta i konkurransen, beskrives i strategidokumentet.  Dette sikrer en 
sporbar prosess og legger til rette for at alle relevante forhold blir vurdert før 
konkurransegjennomføringen starter. 

o Anskaffelsesstrategien skal synliggjøre helseforetakets interne strategi og er ikke ment som 
et offentlig dokument som skal erstatte anskaffelsesprotokoll.  Praksisen med 
anskaffelsesprotokoll opprettholdes som i dag. 

Interne rutiner og prosedyrer for kjøp av spesialiserte helsetjenester 

o Ikke identifisert og fremlagt skriftlige rutiner/prosedyrer for kjøp av spesialiserte 
helsetjenester.  Prosessbeskrivelse i styringssystemet mangler.  Prosessbeskrivelser 
anbefales etablert og implementert i styringssystemet. 

o Av hensyn til den totale kvalitetssikringen i RHFet anbefales en gjennomgang for å sikre at 
rutiner og prosessbeskrivelser ved kjøp av spesialiserte helsetjenester også er i samsvar 
med de overordnede føringene for andre tjenesteanskaffelser til Helse Nord RHF. 

Organisering, planlegging og gjennomføring, inkludert brukerinvolvering 

o Anskaffelsene gjennomføres i et samarbeid mellom Fagavdeling og Eieravdeling, og ulike 
fagressurser involveres etter behov.  Arbeidsdeling og forventninger til deltakerne bør 
tydeliggjøres.  Forventningsavklaring med involverte fagpersoner i forhold til tidsbruk og 
leveranser kan være et nyttig hjelpemiddel. 

o Foretaksadvokaten forestår løpende kvalitetssikring av konkurransegjennomføringen frem 
mot kontraktstildeling.  Rutine anbefales opprettholdt. 

o Konkurransegjennomføringene har vært svært ressurskrevende og gått over lang tid.  Særlig 
gjelder dette rehabiliteringstjenester.  Dette er krevende både for leverandører og 
oppdragsgiver.  Noe av forklaringen ligger i lett klageadgang og ønsket om en forsvarlig 
saksbehandling av alle klager, men det er også identifisert forbedringspotensial knyttet til 
kommunikasjon og gjennomføring.  Det anbefales å styrke planleggingen gjennom 
opprettelsen av formelle anskaffelsesgrupper – kategoriteam – for de ulike 
innkjøpsområdene.  Kategoriteam sammen med prosess og rutinebeskrivelser som sikrer at 
det blir tid til å «gjøre det rett første gang» legger til rette for raskere og bedre prosesser.  Vi 
har fått opplyst at ordningen med faste kategoriteam er under implementering i andre deler 
av HN RHF. 

o Anskaffelsesprosedyre har variert fra konkurranse til konkurranse.  Vanligst med forhandling.  
For rusanskaffelsen var det åpen anbudskonkurranse.  Valg av anskaffelsesprosedyre og 
begrunnelsen for dette valget inngår som en del av anskaffelsesstrategidokumentet som 
anbefales etablert. 
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Dialogen med leverandørmarkedet 

o Tilbakemeldingene fra aktørene i leverandørmarkedet viser at det er ønske om bedre dialog i 
prosessen.  Vi tror at en forventningsavklaring tidlig i anskaffelsesprosessen kunne 
forebygget en del problemer.  Det bør vurderes å legge opp til felles leverandørmøte før 
konkurransegrunnlaget sendes ut.  Dette må være åpen invitasjon til et møte der 
helseforetaket kan informere om den planlagte anskaffelsesprosessen og leverandørene kan 
gi sine innspill.  Kravet til likebehandling må ivaretas. 

Utarbeidelse av erfaringsnotat 

o Det er ikke utarbeidet evalueri  for noen av de aktuelle 
anskaffelsesprosessene

 
o Spørreundersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med denne rapporten gir en 

statusrapport på hvordan de ulike konkurransene har blitt oppfattet at de involverte.  Det bør 
vurderes rutinemessig å sende ut tilsvarende undersøkelser etter senere 
konkurransegjennomføringer.  På denne måten gis helseforetaket viktige tilbakemeldinger til 
bruk i evalueringsarbeidet, samtidig som dialogen med leverandørmarkedet opprettholdes. 
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