
 

 
 

Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-59/012  diverse     Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Produktivitet og kostnadsnivå i spesialisthelsetjenesten – utvikling av felles 

indikatorer for regionale helseforetak 
4. Felles regional utredning for å fremme innovasjon og innovative løsninger i 

spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser 
5. Medarbeiderundersøkelse i Helse Nord 
6. Nye Kirkenes sykehus – kvalitetssikring av konseptfasen 
7. Organisering av ortopediske hjelpemidler og høreapparater, utredning 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 14. 
8. Pasientsikkerhetskulturmålingen, status og videre fremdrift 
9. Årsplan 2013 for styret i Helse Nord RHF 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. august 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Styresak 94-2012/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Styresak 94-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
 



 

 
 

Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Irene Skiri, 75 51 29 00   Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/3 Produktivitet og kostnadsnivå i 

spesialisthelsetjenesten – utvikling av felles 

indikatorer for regionale helseforetak 

 
 
Bakgrunn  
De fire regionale helseforetakene har utarbeidet et konsept for å etablere et felles sett 
av indikatorer for kostnadsnivå og produktivitet for ulike tjenesteområder. Et felles 
indikatorsett skal bidra til å rette oppmerksomhet mot effektiviseringsarbeid og styrke 
grunnlaget for ledelsesmessig oppfølging og styring.  
 
Det tas sikte på at dette konseptet skal prøves ut for et utvalg av helseforetak våren 
2013. Arbeidet er utført i regi av nettverket for økonomistyring som ledes av Helse 
Midt-Norge RHF. Den vedlagte rapporten ble 25. juni 2012 oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD), med forbehold om RHF-styrenes behandling. I denne 
saken gjøres det kort rede for innholdet i rapporten, samt arbeidet som har ledet fram 
til denne. 
    
Våren 2010 initierte HOD gjennom foretaksmøtet i januar samt i brev av 7. april 2010 et 
arbeid for å etablere indikatorer for “intern effektivitet i sykehusene”. HOD ba i første 
omgang om en beskrivelse av ”effektiviseringsarbeidet (intern effektivitet i sykehus) i de 
fire regionene og dette arbeidets plass i de overordnede strategiprosessene”. 
 
RHF-ene leverte i oktober 2010 rapporten ”Intern effektivitet i sykehus - beskrivelse av 
pågående arbeid og forslag til tiltak”. Rapporten ga en beskrivelse av 
effektiviseringsarbeidet i de fire regionale helseforetakene og forslag til tiltak på dette 
området. Rapporten oppsummerte i sammendraget blant annet med følgende: 
 
“Indikatorer for årlig rapportering bør bygge på variabler som er entydig definert og på 
data som er kvalitetssikret. Etter vår vurdering er det på nasjonal basis kun indikatorer i 
SAMDATA som per dato tilfredsstiller de kravene som må stilles, dersom vi skal tilstrebe 
indikatorer med lavest mulig usikkerhet og høyest mulig legitimitet.”  
 
Den første rapporten la stor vekt på god kvalitet og sammenlignbarhet i datagrunnlaget 
for felles indikatorer, og viste samtidig til Helsedirektoratets publisering av denne 
typen indikatorer (SAMDATA).  
 
I foretaksmøtet mellom HOD og de respektive regionale helseforetakene i januar 2011 
ble blant annet følgende protokollert: 
 



 

”Foretaksmøtet viste til at rapporten vil danne grunnlag for det videre arbeidet for å 
fremme forbedringer i effektivitet og produktivitet i spesialisthelsetjenesten.  

 
• Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF gjennom kompetansenettverket arbeide videre 

med å utarbeide indikatorer for produktivitet og effektivitet med utgangspunkt i 
rapporten.” 

 
Med dette utgangspunktet har en felles prosjektgruppe med representasjon fra alle de 
fire RHF-ene i 2011 og 2012 arbeidet videre med et konsept for felles indikatorer. I 
samråd med Helse- og omsorgsdepartementet ble fristen for å rapportere forlenget, og i 
protokollen fra foretaksmøte i januar 2012 er videreføringen av arbeidet formulert slik:  
 
”Foretaksmøtet viste til føringer og krav til arbeid med produktivitet og effektivitet i 
spesialisthelsetjenesten og til rapportering på arbeidet ved 2. tertialsoppfølgingsmøtet 
2011. Resultatet fra arbeidet med indikatorsett og analyser av produktivitetsforskjeller vil 
bli vurdert med sikte på publisering første gang i 2013 og videre som årlige publiseringer. 
 
- Foretaksmøtet forutsatte at Helse Nord RHF bidrar til at rapporten fra arbeidet 
ferdigstilles og oversendes departementet innen 1. juli 2012.” 
 
AD-møtet1

 

 behandlet forslaget til rapport i møte, den 11. juni 2012 og vedtok å gå inn 
for det foreslåtte konseptet med noen mindre justeringer. Forut for AD-møtets 
behandling hadde felles RHF-direktørmøter både for økonomi, fag og HR hatt rapporten 
til behandling. Den vedlagte rapporten ble oversendt HOD 25. juni 2012 med forbehold 
om RHF-styrenes behandling.  

Konseptet 
Rapporten beskriver et konsept og en plan for å etablere et felles sett med indikatorer 
for helseforetak i de fire regionene. “Intern effektivitet” er avgrenset til å omhandle 
indikatorer for kostnadsnivå og produktivitet, samt støtteindikatorer som kan gi økt 
forståelse for forskjeller med hensyn til kostnadsnivå eller produktivitet. Kort 
oppsummert har konseptet følgende hovedelementer: 
• Indikatorer og støtteindikatorer utarbeides for de ulike tjenesteområdene, på 

helseforetaksnivå. 
• Indikatorene skal rettes inn mot lederes behov for å “følge med” og for å “følge opp”.  
• Indikatorsettet baserer seg på så ferske tall som mulig, utarbeides så snart tall for 

året foreligger (medio mars). 
• Utarbeiding av indikatorer samordnes med Helsedirektoratets Samdata-arbeid for å 

minimere avvik. 
 
Indikatorer og støtteindikatorer skal på sikt utarbeides for følgende tjenesteområder:  
• Somatiske tjenester 
• Lab/røntgen 
• Psykisk helsevern for voksne – sykehustjenester 
• Psykisk helsevern for voksne – Distriktspsykiatriske Sentre 
• Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 
                                                        
1 AD-møte: Møteforum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 



 

• TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Ambulanse 
• Pasienttransport   
  
Å etablere et felles sett av indikatorer med god kvalitet, for alle tjenesteområder, er et 
utviklingsarbeid. Det videre arbeidet er derfor planlagt med en trinnvis gjennomføring. 
Første trinn er å fullføre spesifikasjoner og gjennomgå prosedyrer for utarbeiding av 
indikatorene. Dette arbeidet er planlagt gjennomført høsten 2012.  
 
Neste trinn vil være en konkret pilotutprøving som er tenkt gjort våren 2013. 
Pilotutprøvingen vil omfatte alle tjenesteområder, men indikatorer og støtteindikatorer 
vil kun bli komplett for et utvalg av tjenesteområdene. Pilotutprøvingen er også 
avgrenset til å omfatte inntil til to helseforetak pr. region (kan eventuelt fravikes for 
Helse Sør-Øst). Det siste vil gi rom for en tett og løpende kontakt mellom de ulike 
deltagerne fra RHF-nivå og HF-nivå.  
 
I neste runde vil indikatorsettet bli mer komplett med hensyn til tjenesteområder, og 
alle helseforetak skal være med.  
 
Det er et mål at helseforetakene ikke skal påføres vesentlig merarbeid. I en oppstarts- 
og utprøvingsfase må likevel noe arbeid påregnes i forbindelse med uttrekk og 
tilrettelegging av data. Helsedirektoratet/Samdata og SSB konsulteres spesielt, når 
prinsipper for kostnadsfordeling skal utarbeides. 
 
Vurdering 
En vellykket gjennomføring av det foreslåtte konseptet vil gi helseforetakene et større 
eierskap til indikatorer på kostnadsnivå og produktivitet. Konseptet gir mulighet for en 
raskere tilgang til indikatorer som tidsmessig er bedre tilpasset helseforetakenes plan- 
og budsjettarbeid. Usikkerheten i konseptet ivaretas ved at dette defineres som et 
utviklingsarbeid med mulighet for korrigering og justering underveis mot en mer 
endelig løsning.   
   
Adm. direktørs oppsummering/anbefaling 
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt de fire regionale helseforetakene om å 
utarbeide den vedlagte rapporten. De regionale helseforetakene og helseforetakene vil 
være tjent med å etablere et felles sett av indikatorer med god kvalitet. Det foreslåtte 
konseptet vil gi nye indikatorer for produktivitet spesielt (basert på årsverkstall fra 
egne lønns- og personalkuber), det vil gi raskere tilgang til styringsdata, og det vil gi HF-
ene og RHF-ene et større innsyn i og eierskap til denne typen indikatorer.  
 
Sammen med de øvrige regionale helseforetak ønsker arbeidet videreført, basert på 
konseptet beskrevet i rapporten. Adm. direktør tilrår derfor styret i Helse Nord RHF til 
å ta denne saken til orientering. 
 
 
Vedlegg:  Rapporten Felles sett av indikatorer for regionale helseforetak:  
  Produktivitet og kostnadsnivå i spesialisthelsetjenesten 
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1. Oppdrag og organisering av arbeidet

Denne rapporten er et svar fra RHF’ene på Helsedepartementets oppdrag om å komme med forslag til et 
felles nasjonalt sett av indikatorer for produktivitet og effektivitet. 

På oppdrag fra Helsedepartmentet (HOD) leverte RHF’ene i oktober 2010 rapporten ”Intern effektivitet i 
sykehus - beskrivelse av pågående arbeid og forslag til tiltak”. Rapporten ga (1) en beskrivelse av 
effektiviseringsarbeidet i de fire regionale helseforetakene og (2) forslag til tiltak på dette området. 
Rapporten oppsummerte i sammendraget blant annet med følgende:

“Indikatorer for årlig rapportering bør bygge på variabler som er entydig definert og på data som er 
kvalitetssikret. Etter vår vurdering er det på nasjonal basis kun indikatorer i SAMDATA som per dato 
tilfredsstiller de kravene som må stilles, dersom vi skal tilstrebe indikatorer med lavest mulig usikkerhet 
og høyest mulig legitimitet.”

“Generelt er det vår oppfatning at det er mer hensiktsmessig å benytte indikatorer for løpende oppfølging 
mellom RHF og HF, enn mellom RHF og HOD. Det begrunner vi med at tilfredsstillende data er lettere å 
etablere innen et RHF enn på tvers av RHF og at det er mindre risiko for uønskede sideeffekter fordi det 
er korte avstander ledelses- og organisasjonsmessig. “

I foretaksmøtet mellom HOD og Helse Midt-Norge RHF (tilsvarende for de øvrige regionale 
helseforetakene) 25. januar 2011 ble følgende protokollert:

”Foretaksmøtet viste til at rapporten vil danne grunnlag for det videre arbeidet for å fremme forbedringer 
i effektivitet og produktivitet i spesialisthelsetjenesten. 

• Foretaksmøtet ba Helse Midt-Norge RHF gjennom kompetansenettverket arbeide videre med å 
utarbeide indikatorer for produktivitet og effektivitet med utgangspunkt i rapporten.

• Foretaksmøtet ba om videreføring av arbeidet for å bedre intern effektivitet ved hjelp av 
standardisering av arbeidsprosesser, med sikte på læring på tvers av de regionale 
helseforetakene. Det skal rapporteres på arbeidet til oppfølgingsmøtet pr 2. tertial 2011.”

Oppdraget knyttet til det første kulepunktet ble videreført til det felles regionale nettverket for 
økonomistyring, som valgte å etablere en felles prosjektgruppe med representasjon fra alle de regionale 
helseforetakene. Prosjektet har hatt følgende deltakere;

• Lars Rønning (Helse Sør-Øst RHF)
• Anne May Sønstabø (Helse Vest RHF)
• Jørn Stemland (Helse Nord RHF) – fratrådt 30.09.2011
• Erik Skjemstad (Helse Nord RHF) – tiltrådt 01.10.2011
• Kirsti Freibu (Helse Nord RHF – tiltrådte 09.03.2012)
• Vidar Halsteinli (Helse Midt-Norge RHF) - leder

Prosjektgruppen har løpende rapportert til det felles regionale nettverket for økonomistyring om fremdrift 
i prosjektet, og i desember 2011 ble et utkast til rapport lagt frem for AD-møtet. AD-møtet ønsket en 
bedre intern forankring av forslagene, samt ytterligere konkretiseringer av det foreslåtte konseptet. I 
samråd med Helsedepartementet ble derfor fristen for å rapportere forlenget, og i foretaksprotokollen fra 
januar er videreføringen av arbeidet i 2012 formulert slik: 
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”Foretaksmøtet viste til føringer og krav til arbeid med produktivitet og effektivitet i 
spesialisthelsetjenesten og til rapportering på arbeidet ved 2. tertialsoppfølgingsmøtet 2011. Resultatet fra 
arbeidet med indikatorsett og analyser av produktivitetsforskjeller vil bli vurdert med sikte på publisering 
første gang i 2013 og videre som årlige publiseringer.

- Foretaksmøtet forutsatte at Helse Midt-Norge RHF bidrar til at rapporten fra arbeidet ferdigstilles og 
oversendes departementet innen 1. juli 2012.”

Følgende heldagsmøter har vært avholdt:

• 6. juni på Gardermoen
• 23. august på Stjørdal
• 13.-14. februar i Stavanger
• 9. mars på Gardermoen

I tillegg har det vært avholdt syv telefonmøter.

Denne rapporten beskriver prosjektgruppens forslag til oppfølging av arbeidet med ”å utarbeide 
indikatorer for produktivitet og effektivitet”. Rapporten beskriver et konsept og en plan for å etablere et 
felles sett med indikatorer for helseforetak i de fire regionale helseforetakene.  

Helsedepartementet har kommet med en tilleggsbestilling (jfr. brev datert 11. april 2012) hvor RHF’ene 
ble bedt om å vurdere organisering av medisinske støttefunksjoner (lab/røntgen) i helseforetakene spesielt.
I brevet åpnes det for at dette kan gjøres ved å avlevere en egen tilleggsrapport og RHF’ene har funnet det 
mest hensiktsmessig med en slik løsning.  

2. Prosjektgruppens forståelse og avgrensning av oppdraget

Indikatorene skal utarbeides på helseforetaksnivå, og utgangspunktet er den inndeling som 
helseforetakene i dag gjør i forbindelse med årlig rapportering av funksjonsområder til SSB. Denne 
rapporteringen baserer seg på det som benevnes som funksjonskontoplan. Prosjektgruppen har valgt å 
avgrense “intern effektivitet” til å omhandle indikatorer for kostnadsnivå og produktivitet, samt 
støtteindikatorer som kan gi økt forståelse for forskjeller mht. kostnadsnivå eller produktivitet. Det 
innebærer at kvalitetsdimensjon er utelatt i denne sammenhengen. Det er viktig at antall støtteindikatorer 
ikke bør bli for mange.

Prosjektgruppen oppfatter dette som et gradvis utviklingsarbeid. Det innebærer at første trinn vil være å 
definere konsept, prinsipper og indikatorer, mens neste trinn vil være et konkret pilotprosjekt våren 2013
som en første utprøving, basert på et utvalg av tjenesteområdene og muligens også for et utvalg av 
helseforetakene. I den videre prosessen vil indikatorsettet kunne bli gradvis mer komplett både mht. 
helseforetak, tjenesteområder og indikatorer. 

Prosjektgruppen har videre vært opptatt av å samordne indikatorarbeidet med aktører som Norsk 
Pasientregister (NPR) og Avdeling for økonomi og analyse i Helsedirektoratet. Sistnevnte er ansvarlig for 
de årlige Samdata-rapportene. Det er viktig å bygge videre på innarbeidede definisjoner og begreper, samt 
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å spille på kompetansen i Helsedirektoratet. Det er et mål å forhindre at det etableres parallelle løp og 
dobbeltarbeid.

Prosjektgruppen har videre lagt til grunn at;

• konseptet skal være felles for alle fire RHF og det skal romme alle tjenesteområder
• tallgrunnlaget skal i størst mulig grad kunne hentes ut ved hjelp av automatiserte rutiner og ikke 

medføre noen økt rapporteringsbelasting for helseforetakene
• tallgrunnlaget må basere seg på nasjonale definisjoner innen aktivitet, HR og økonomi
• grunnlagstall innen økonomi, HR og aktivitet må avstemmes med ordinær rapportering slik at det 

ikke knyttes usikkerhet til datakvaliteten og slik at resultatene for kostnadsnivå og produktivitet 
direkte kan kobles til resultater fra ordinær rapportering innen økonomi, aktivitet og HR

• rapporten skal eksemplifisere indikatorer og støtteindikatorer

3. En overordnet beskrivelse av konseptet

RHF’ene benytter hver for seg et bredt sett av indikatorer relatert til kostnadsnivå og produktivitet. Disse 
indikatorene er tilpasset de enkelte RHF sine behov for støtte til ledelse og styring, og utarbeides for 
generelt å skaffe til veie et sett av sammenlikningsdata for helseforetakene innen det enkelte RHF. 
RHF’enes behov er i praksis ulike, men det er også mye som er felles. Et felles sett av indikatorer for alle 
fire RHF vil gi muligheter for et enda bredere sammenlikningsgrunnlag for helseforetakene. Det er et mål 
at indikatorene skal kunne understøtte lederes behov for å “følge med” og for å “følge opp”. 

Konseptet bygger på følgende hovedprinsipp for kostnader:

• helseforetakenes regnskap, fordelt på organisasjonssteder, tilordnes funksjoner (i hht SSB’s 
justerte funksjonskontoplan) – heretter også kalt tjenesteområder.

• alle felleskostnader (dvs. ikke direkte henførbare kostnader) fordeles på tjenesteområder
• kostnader per tjenesteområde sammenholdes med tilhørende aktivitet, men det korrigeres for 

kostnader som ikke direkte eller indirekte er relevant å relatere til den målte aktiviteten. Det siste 
innebærer at de kostnadene som sammenholdes med aktivitet, vil kunne avvike fra de 
regnskapsmessig fordelte kostnadene jfr første kulepunkt.

Konseptet bygger på følgende hovedprinsipp for månedsverk:

• helseforetakenes månedsverktall fra lønns- og personalkubene tilordnes tjenesteområder (i hht 
SSB’s justerte funksjonskontoplan)

• alt fellespersonell (alt personell som ikke direkte kan henføres til et tjenesteområde) fordeles iht 
generelle prinsipp for fordeling (vist senere i rapporten)

• månedsverk per tjenesteområde sammenholdes med aktivitet, men med nødvendige korreksjoner
for de månedsverk som ikke direkte eller indirekte er relevant å relatere til den målte aktiviteten

Konseptet bygger på følgende hovedprinsipp for aktivitet:

• aktivitetmålet innen det enkelte tjenesteområde “styrer” hvilke kostnader og ressurser som skal ta med 
og hvilke som ikke er relevante å ta med
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• Det er kun aktivitet knyttet til foretakenes egen virksomhet som skal tas med.
• Det korrigeres ikke for tekniske endringer i aktivitetstallene, for eksempel endringer i vekter og logikk 

i DRG systemet.

Basert på disse hovedprinsippene, utarbeides det indikatorer for kostnadsnivå og produktivitet, mens 
støtteindikatorer skal kunne kaste lys over hvorfor det er forskjeller mellom helseforetak og forklare 
utvikling. Kostnadsnivå og produktivitet skal beregnes for alle tjenesteområder. Støtteindikatorene 
utarbeides spesifikt for det enkelte tjenesteområde

Konseptet baserer seg videre på at

• indikatorene utarbeides i første omgang årlig, med så oppdaterte tall som mulig (og dermed ikke 
nødvendigvis offisielle). Indikatorene utarbeides så snart regnskapstall, månedsverktall og 
aktivitetstall for året foreligger, tentativt medio mars.

• I den grad det er overlapp med indikatorer som publiseres i de årlige Samdata-rapportene, 
samordnes tilrettelegging av data med Helsedirektoratet slik at eventuelle forskjeller minimeres .

På hvilken måte resultater skal formidles, avklares som en del av det videre arbeidet. Det er imidlertid 
viktig at informasjon om definisjoner og prinsipper formidles sammen med resultatene.

Ut fra dette kan indikatorsettet basert på ferske tall oppfattes som intern styringsinformasjon, mens 
Helsedirektoratets Samdata-rapport basert på offisielle tall, representerer den offisielle statistikken for 
spesialisthelsetjenesten.  

4. Tjenesteområder og et første forslag til indikatorer

Indikatorer for de enkelte tjenesteområdene skal ta utgangspunkt i data slik de rapporteres i henhold til 
funksjonsinndelingen i dagens funksjonsrapportering til SSB.  Som tabellen nedenfor viser, velger vi å slå 
sammen funksjon 620 og 630 i vår inndeling i tjenesteområder. Dette fordi det i praksis er svært krevende 
å skille ut rehabiliteringkostnader og bemanning fra ulike avdelingers regnskap og lønns- og 
personaldatabase. 

Tabell 1:
Funksjoner i SSB-
rapportering og 
tjenesteområder for 
indikatorer 

Vi foreslår i utgangspunktet å skille ut funksjon 635 i laboratorie og røntgen, samt å opprettholde skillet
mellom DPS (funksjon 642) og sykehus i VOP (funksjon 641). Begrunnelsen er at det er et spesielt

Funksjon/SSB Tjenestområde Utprøving i pilot
600 Ambulanse Ambulanse Kun kostander
606 Pasientransport Pasienttransport Kun kostnader
620 Somatiske tjenester
630 Somatisk habilitering og rehabilitering
635 Lab/røntgen Lab/røntgen Kun kostnader
641 VOP - Psykisk helsevern voksne; sykehus VOP - Sykehus Komplett
642 VOP - Psykisk helsevern voksne; DPS VOP - DPS Komplett
651 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge BUP Kun kostnader
681 RUS - Tverrfaglig spesialisert behandling TSB Kun kostnader

Somatiske tjenester Komplett
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ledelsesmessig fokus på dette. Disse to “skillene” kan imidlertid være utfordrende i praksis og piloten vil 
gi kunnskap om denne inndelingen er hensiktsmessig å opprettholde.

Med tanke på pilotutprøving: Ambulanse, pasienttransport, lab/røntgen og TSB er i første omgang bare 
inkludert i kostnadsdelen. Grunnen til dette er at datagrunnlaget for aktivitet må utredes nærmere. BUP er 
primært holdt utenfor for at utprøvingen i piloten skal ha et håndterbart omfang.

Nedenfor kommenterer vi kort mulige indikatorer og støtteindikatorer for de ulike tjenesteområdene. Men 
først gjør vi rede for noen felles utfordringer som gjelder alle tjenesteområder. 

Fordeling av felleskostnader og fellesbemanning

Ulik praktisering av fordeling av felleskostnader og fellesbemanning ut på de enkelte funksjonene, vil 
påvirke resultatene i produktivitetsanalysene. Dette kan tenkes å gjelde 

- Sentral administrativ ledelse
- IKT kostnader
- Vaskeritjenester
- Kjøkkentjenester
- Regnskapstjenester
- Vikarpool
- m.m.

Dette blir i HFenes regnskapsføring løst på ulike måter, f.eks. gjennom sentral føring av felleskostnader, 
internfakturering av felleskostnader, utskilling av fellesfunksjoner i egne selskaper m.m. I forhold til 
reglene for gjeldende funksjonskontoplan i Kostra, skal alle fellesfunksjoner og felleskostnader fordeles ut 
på den enkelte fagfunksjon (ambulanse, pasienttransport, somatiske tjenester osv). I og med at HFene i 
utgangspunktet har ført disse kostnadene ulikt, vil det ikke umiddelbart være like enkelt å identifisere 
hvordan disse kostnadene fordeler seg ut på den enkelte Kostrafunksjon. 

Noe som sannsynligvis er enda mindre konsistent behandlet er fordelingen av årsverkene knyttet til 
produksjonen av fellestjenestene. Det som vil være viktig i denne sammenheng er at de årsverkene som 
kan knyttes til produksjon av de tjenestene kostnadene på de ulike funksjonene, må knyttes opp mot 
samme funksjon. Konkret foreslås det at en benytter samme fordelingsmatrise som kostnadene blir fordelt 
etter slik at det blir samsvar mellom fordelingen av kostnader og fordelingen av månedsverk. 

Tilordning av regnskapsdata til tjenesteområder og dernest en restkategori slik at helheten ivaretas

For å avstemme datagrunnlaget for aktivitet, kostnader og bemanning med ordinær rapportering settes det 
opp en “restkategori” som viser differansen mellom ordinær rapportering og summen av alle 
funksjonsregnskapene. Denne restkategorien må forklares.

Spesifisere kostnadsarter som skal håndteres særskilt (f eks pensjon og kapital).
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Ikke alle kostnadsarter skal nødvendigvis være med når kostnad per aktivitet skal beregnes. Endelige 
spesifikasjoner må avklares gjennom pilotutprøvingen våren 2013. I Samdata er imidlertid totale 
driftskostnader definert som følger:

Totale kostnader kostnader ført under konto 4-7 i helseforetakenes kontoplan og de private institusjonenes 
konverterte kontoplan, med fradrag for salg til helseforetak i samme region / intern handel (for eksempel
blodprodukter). Inntekter fra intern handel spesifiseres spesielt fra HF-ene i tilleggsskjema som leveres 
sammen med regnskapstall. Det legges til grunn at inntektene speiler kostnadene i HF-et. Følgende 
kostnadsarter trekkes ut av kostnadsgrunnlaget;

• Av- og nedskrivning (konto 60)
• Kostnader til leie av lokaler (konto 630)
• Tap og lignende (konto 78)
• Pensjonskostnader (konto 541/542)
• Arbeidsgiveravgift (konto 540)

Finansregnskap, ekstraordinære inntekter og kostnader, årsresultat samt overføringer og disponeringer ført 
under kontogruppe 8 inkluderes ikke i begrepet totale driftskostnader.

Denne definisjonen vil danne utgangspunktet for pilotutprøvingen. 

Trekke ut kostnader knyttet til ekstern virksomhet

Kostnader knyttet til ekstern virksomhet skal i prinsippet holdes utfor når kostnad per aktivitet skal 
fastsettes. Endelige spesifikasjoner må avklares gjennom pilotutprøvingen våren 2013. I Samdata er 
imidlertid dette håndtert på følgende måte: 

HF-regnskapene legges til grunn for beregningene. Kostnadsgrunnlaget avgrenses til å gjelde 
pasientbehandling, dvs. at følgende kostnader holdes utenfor:

• Driftstilskudd og kjøp av pasientbehandling fra private aktører og andre HF/RHF (jfr 
spesifiseringer i tilleggsskjema).

• Poliklinisk behandling som ikke genererer ISF-refusjon (lab/røntgen + psykisk helsevern)
• Pasientskadeerstatning
• Annen ikke pasientrelatert virksomhet
• Ekstern virksomhet (nettokostnad)

o Spesifiseres av HF-ene i tilleggsskjema, eksempelvis
§ Forskning og utvikling/ undervisning
§ TNF-hemmere og lignende som ikke gjelder inneliggende pasienter
§ Administrasjon av behandlingshjelpemidler
§ Tilskudd, f eks til kommunalt samarbeid og lignende

Pilotutprøvingen vil utrede dette i nærmere detalj. I tillegg må det avklares hvordan kostnader til felleseide 
selskaper, som for eksempel Luftambulansetjensten ANS og Pasientreiser ANS, skal håndteres.

Definere netto månedsverk på en slik måte at data blir sammenliknbare på tvers av RHF og HF 
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Månedsverk skal benyttes til å lage indikatorer for arbeidsproduktivitet. Det er følgelig et ønske å kunne 
hente ut netto månedsverk for ulike tjenesteområder. Netto månedsverk fremkommer ved å ta brutto 
månedsverk og trekke fra sykefravær, ferie og permisjon, samt inkludere innleie. Det er imidlertid en 
utfordring å kunne utføre dette på en lik måte i alle helseforetak, på tvers av RHF’ene. Hvorvidt det er 
mulig å etablere tilfredsstillende data for netto månedsverk, må avklares gjennom pilotutprøvingen. 

Nedenfor følger noen korte kommentarer om situasjonen og utfordringene i hvert RHF. 

Helse Vest:

Helse Vest har tilgjengelige data for netto månedsverk pr. kostnadssted. Ut fra dette kan en bygge 
relasjoner slik at en kan trekke ut netto månedsverk pr. funksjon. I Helse Vest inngår følgende lønnstyper i 
beregningen av netto månedsverk:

• Fast ansatt
• Engasjement
• Bistillinger
• Overtid (fra timeliste) pga. ekstra innsats
• Timelønn/merarbeid (fra timeliste) pga. ekstrainnsats
• UTA-tid leger
• Innleid arbeidskraft

Innleie utgjør en ikke-ubetydelig andel av ressursinnsatsen i de ulike helseforetakene. Graden av innleie er 
også ulikt fordelt både mellom fagområder, og også mellom de ulike foretakene. For analyseformål er det 
derfor viktig å inkludere de innleide ressursene på lik linje som foretakenes egne ansatte.

I Helse Vest vil alle innleide ressurser fra høsten 2012 bli registrert inn i lønnssystemene, og vil dermed 
bli talt med i månedsverksberegningene. De blir på lik linje med øvrige ressurser kodet inn med 
stillingskategori, og timerate blir tilordnet i tråd med kontrakten. På denne måten er det enkelt å legge opp 
til en løsning som også tar hensyn til omfanget av innleide ressurser. Antall månedsverk for innleide 
ressurser blir også pr. i dag rapportert manuelt månedlig til RHFet slik at det er enkelt å beregne 
månedsverk inkludert innleide månedsverk. 

Helse Sør-Øst:

Helse Sør-Øst har i dag ikke etablert noe system for å fange opp innleie innen de ulike 
funksjonsområdene. For enkelte funksjonsområder vil det kunne være aktuelt å lage prinsipper for 
omregning av innleie målt i kroner til årsverk.

Helse Midt:

I Helse Midt-Norge er netto årsverk etablert som begrep i lønns- og personalkuben, slik at det er mulig å 
hente ut månedsverk på alle nivå. Netto månedsverk er definert som brutto månedsverk fratrukket

• Ferie
• Lønnet og ulønnet permisjon
• Kort- og langtids sykefravær
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Hvordan innleie skal identifiseres, må utredes nærmere. En mulighet som må undersøkes, er om vi kan dra 
nytte av statistikk tilrettelagt av Hinas. 

Helse Nord:

Netto månedsverk brukes lite i HeIse Nord, blant annet på grunn av at definisjonen er noe uklar. 
Det er derimot brukt bemanning korrigert for refunderbart fravær i enkelte analyser. Hensikten 
med dette er å synliggjøre kostnadene ved fravær ved å finne størrelsen av fraværet som foretaket 
får kostnader med.

I analysene i sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord er lønnskostnader for 
innleide ressurser tatt med. Ved konvertering av innleiekostnad til årsverk er følgende kostnad 
per ukeverk lagt til grunn:

Art Art tekst Ukesverk
4682 Innleie av sykepleiere fra firma 30 000
6710 Innleide vikarer til kontorarbeid 20 000
4681 Innleie av leger fra firma 55 000
4683 Innleie annet helsepersonell 30 000
5003 Innleie leger gjennom lønnssystem 45 000

Tabell 2: Standard kostnad per ukeverk for ulike personellgrupper i Helse Nord. 

4.1 Ambulanse

Ambulanseområdet prioriteres ikke inn i første fase av leveransen. På aktivitetssiden trenger vi noe mer 
innsikt for å kunne foreslå fornuftige indikatorer. Det kan likevel tenkes å være interessant å begynne å se 
på mulige støtteindikatorer som kan gi et første bilde av funksjonen. På lønnsområdet kan det være mulig 
å trekke ut ulike lønnsarter og se de i relasjon til total lønn. 

I en senere fase tror arbeidsgruppen det vil være fullt mulig å fremskaffe data som beskriver aktiviteten. 
Det blir pr. i dag registrert informasjon om de ulike ambulanseoppdragene som det bør være mulig å lage 
fornuftige aktivitetsbegreper ut av.  

4.2 Pasienttransport

Dette området vil skille seg ut både internt mellom helseforetak og mellom regioner på grunn av ulik 
geografiske utfordringer. Her må det skilles mellom kostnader som skal være en del av ordinær 
somatikkostnad og hva som er pasienttransport.  Som hovedprinsipp skal alle transportkostnader til og fra 
helseforetaket inkluderes her.  Kostnader til intern transport mellom sykehus eller ulike geografiske 
lokasjoner i samme helseforetak skal IKKE inkluderes her. Det vil si at jo større helseforetakene her jo 
større blir “somatikkostnaden” til pasienttransport. Denne interntransporten betyr for eksempel et 
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betydelig beløp for Oslo universitetssykehus, men utgjør en marginal kostnad for Akershus 
universitetssykehus. Pilotutprøvingen vil gi erfaringer om dette, og prinsippene vil kunne revurderes. 

Å finne et felles aktivitetsbegrep innen dette området kan være krevende, da transporten gjennomføres 
med ulike transportmidler; flytransport og bil. Det er mulig at aktivitetsbegrepet må splittes og da må også 
kostnadsbegrepet splittes. 

En annen utfordring her vil være i hvilken grad eksterne leverandører benyttes, samt om det er mulig (og 
formålstjenlig) å beregne årsverksforbruk innen dette området. 

4.3 Somatiske tjenester

Tabellen ved siden av viser et tentativt 
oppsett for indikatorer og støtteindikatorer 
for somatisk tjenester. Kostnadsnivå måles 
med kostnad per DRG-poeng mens
produktivitet måles med månedsverk per 
DRG-poeng.

Støtteindikatorene skal generelt gi 
“bakgrunnsinformasjon” ved 
sammenlikning. Har for eksempel et HF 
med en høy kostnad per DRG-poeng også 
høyere andel overtid som prosent av avtalt 
lønn? Eller lenger gjennomsnittlig liggetid?

Støtteindikatorene som er listet opp er et 
foreløpig forslag. Endelig spesifikasjon vil 
bli gjort i forbindelse med 
pilotutprøvingen.

Tabell 3: Indikatorer og eksempler på støtteindikatorer for tjenesteområdet “Somatiske tjenester”

4.4 Lab og røntgen

Vi foreslår å dele funksjon 635 i laboratorie og røntgen. Hovedutfordringen vil være å etablere et godt 
uttrykk for aktivitet innen disse to områdene. For røntgenområdet kan nytt prosedyrekodeverk fra 
1.1.2012 være et utgangspunkt. En annen mulighet er å utnytte metodeverket som er etablert av Helse Sør-
Øst der både aktivitet og produktivitet måles. Aktivitetsbegrepet må utredes nærmere i løpet av høsten 
2012.

Kostrafunksjoner 620 og 630
Tjenesteområde Somatiske

tjenester

INDIKATORER
Kostnadsnivå: Kostnad per DRG-poeng
Produktivitet: Månedsverk per DRG-poeng

STØTTEINDIKATORER
Kostnadsnivå: Lønnskostnader per DRG-poeng

Medisinkostnader per DRG-poeng

Månedsverk Månedsverk leger per DRG-poeng
Månedsverk sykepleiere per DRG-poeng

Kostnader og Leger, gjennomsnittlig avtalt lønn
månedsverk: Leger, overtid som prosent av avtalt lønn

Sykepleiere, kveld/natt som prosent av avtalt lønn
Sykepleiere, overtid som prosent av avtalt lønn

Aktivitet Andel poliklinisk aktivitet av sum DRG-poeng
Andel dagbehandling av sum DRG-poeng
Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold
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Innleie av legeressurser (radiologer) utgjør en betydelig del av ressursbruken i enkelte helseforetak, og der 
dette ikke kan trekkes direkte ut fra lønnskuben, må det etableres teknikker for å omregne innleide 
ressurser til årsverk.

4.5 Psykisk helsevern: Voksne-sykehus og voksne-DPS

Psykisk helsevern er delt i tre tjenesteområder: Sykehustjenester for voksne, (SH), distriktspsykiatriske 
tjenester for voksne (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske tjenester (BUP). For hver av disse er det 
vanlig å operere med tre aktivitetsmål:

• Antall utskrivninger
• Antall oppholdsdøgn
• Antall polikliniske konsultasjoner

Disse tre aktivitetsmålene kan i prinsippet også vektes sammen og omgjøres til ett samlemål, basert på en 
enkel versjon av metodikken som ligger til grunn for DRG-poeng. Vi kaller dette samlemålet for P-
aktivitet. I boksen nedenfor skisserer vi en enkel metodikk for å konstruere dette samlemålet. 

Metode, vekter og beregning av P-aktivitet

Vi tar utgangspunkt i konsultasjon, og regner utskrivinger og oppholdsdøgn om til konsultasjoner. Det gjøres på 
følgende måte: 

1) Konsultasjon gis vekten 1.
2) Vi beregner en kostnad for en poliklinisk konsultasjon
3) Vi finner enhetskostnad per utskrivning og per oppholdsdøgn fra f eks Samdata.
4) Vi beregner vekter for utskrivninger og oppholdsdøgn ved å dividere enhetskostnader per utskrivning på 

kostnad per konsultasjon, og tilsvarende enhetskostnad oppholdsdøgn dividert på kostnad per 
konsultasjon.

5) Vi fastsetter deretter hvor mye hhv utskrivning og oppholdsdøgn skal telle, f eks 50/50. Vekter fra 4) 
multipliseres med hhv 0,5 og 0,5.

6) Antall konsultasjoner pluss antall utskrivninger multiplisert med vekt, pluss antall oppholdsdøgn 
multiplisert med vekt, gir til sammen antall P-aktiviteter.

I praksis betyr denne fremgangsmåten at vi gjør om alle aktiviteter til tenkte konsultasjoner eller ”en ordinær 
poliklinisk konsultasjon på ca. 45 minutter”. 
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Tabellen nedenfor viser et tentativt oppsett for indikatorer og støtteindikatorer for voksenpsykiatri.

Tabell 4: Indikatorer og eksempler på støtteindikatorer for tjenesteområdene “Psykisk helsevern voksne sykehustjenester” og 
“Psykisk helsevern voksne DPS-tjenester”.

Kostnadsnivå måles med kostnad per P-aktivitet mens produktivitet måles med månedsverk per P-
aktivitet.

Og igjen: Støtteindikatorene skal generelt gi “bakgrunnsinformasjon” ved sammenlikning. Har for 
eksempel et HF med en høy kostnad per P-aktivitet også høyere andel overtid som prosent av avtalt lønn? 
Eller lenger gjennomsnittlig liggetid?

Støtteindikatorene som er listet opp er et foreløpig forslag. Endelig spesifikasjon vil bli gjort i forbindelse 
med pilotutprøvingen.

4.6 Psykisk helsevern: Barn og unge

Tabellen nedenfor viser et tentativt oppsett for indikatorer og støtteindikatorer for psykisk helsevern barn 
og unge.

Kostnadsnivå måles med kostnad per P-aktivitet mens produktivitet måles med månedsverk per P-
aktivitet.

Kostrafunksjoner 641 642
Tjenesteområde Psykisk helsevern Psykisk helsevern 

voksne voksne
sykehustjenester DPS-tjenester

INDIKATORER
Kostnadsnivå: Kostnad per P-aktivitet Kostnad per P-aktivitet
Produktivitet: Månedsverk per P-aktivitet Månedsverk per P-aktivitet

STØTTEINDIKATORER
Kostnadsnivå: Lønnskostnader per P-aktivitet Lønnskostnader per P-aktivitet

Medisinkostnader per P-aktivitet Medisinkostnader per P-aktivitet

Månedsverk Måndsverk leger og psykologer per P-aktivitet Måndsverk leger og psykologer per P-aktivitet
Månedsverk sykepleiere per P-aktivitet Månedsverk sykepleiere per P-aktivitet

Kostnader og Leger, gjennomsnittlig avtalt lønn Leger, gjennomsnittlig avtalt lønn
månedsverk: Leger, overtid som prosent av avtalt lønn Leger, overtid som prosent av avtalt lønn

Sykepleiere, kveld/natt som prosent av avtalt lønn Sykepleiere, kveld/natt som prosent av avtalt lønn
Sykepleiere, overtid som prosent av avtalt lønn Sykepleiere, overtid som prosent av avtalt lønn

Aktivitet Andel poliklinisk aktivitet av P-aktivitet Andel poliklinisk aktivitet av P-aktivitet
Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold
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Og som før: Støtteindikatorene 
skal generelt gi 
“bakgrunnsinformasjon” ved 
sammenlikning. Har for 
eksempel et HF med et høyt 
antall månedsverk per P-aktivitet 
også et høyt antall månedsverk 
annet behandlerpersonell per P-
aktivitet? Eller en lav andel 
poliklinisk aktivitet som andel 
av P-aktivitet?

Støtteindikatorene som er listet 
opp er et foreløpig forslag. 
Endelig spesifikasjon vil bli 
gjort i forbindelse med 
pilotutprøvingen.

Tabell 5: Indikatorer og eksempler på støtteindikatorer for tjenesteområdene “Psykisk helsevern barn og unge”.

4.7 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling prioriteres ikke inn i første fase av leveransen. Vi vil likevel ha et 
spesielt fokus på hvordan tilgjengelige aktivitetsdata fra NPR kan benyttes. Det kan også tenkes å være 
interessant å begynne å se på mulige støtteindikatorer som kan gi et første bilde av tjenesteområdet. 

5. Aktører, roller, arbeidsprosesser

Det er et mål at helseforetakene ikke skal påføres vesentlig merarbeid. I en oppstarts- og utprøvingsfase 
må likevel noe arbeid påregnes i forbindelse med uttrekk og tilrettelegging av data. 

Metodikken og prinsipper må være god kjent i HF’ene. I den grad det er mulig, kan uttak og 
tilrettelegging av data gjøres av RHF’ene, i samråd med HF’ene, med data fra sentrale regionale eller 
nasjonale datakilder (datavarehus, HR systemer, NPR etc.)

Helsedirektoratet/Samdata og SSB konsulteres spesielt når prinsipper for kostnadsfordeling skal 
utarbeides.

En tentativ beskrivelse av arbeidet med tilrettelegging av kostnadsdata per tjenesteområde:

1. HF/RHF henter ut data for de enkelte HF’ene i henhold til avtalt format.
2. På samme måte som tidligere år fyller hvert HF ut et eget rapporteringsskjema (RS1) laget av SSB 

og Helsedirektoratet.

Kostrafunksjoner 651
Tjenesteområde Psykisk helsevern

barn og unge

INDIKATORER
Kostnadsnivå: Kostnad per P-aktivitet
Produktivitet: Månedsverk per P-aktivitet

STØTTEINDIKATORER
Kostnadsnivå: Lønnskostnader per P-aktivitet

Månedsverk Måndsverk leger og psykologer per P-aktivitet
Månedsverk annet behandlerpersonell per P-aktivitet

Kostnader og Leger, gjennomsnittlig avtalt lønn
månedsverk: Leger, overtid som prosent av avtalt lønn

Aktivitet Andel poliklinisk aktivitet av P-aktivitet
Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold
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3. På samme måte som tidligere år fyller RHF’ene ut et eget rapporteringsskjema (RS2) laget av 
SSB og Helsedirektoratet.

4. RHF’ene går i fellesskap gjennom RS1 og RS2, sammen med Helsedirektoratet, og blir enige om 
hva som skal trekkes ut, for alle HF.

5. Etter fratrekk beregnes korrigert kostnad, som så sammenholdes med aktivitet.

6. Forslag til pilotutprøving våren 2013

Med utgangspunkt i data som i dag foreligger, skisserer vi i det følgende et opplegg for en pilotutprøving
med formål å etablere et første sett av indikatorer. Gjennom pilotutprøvingen vil metodikken og 
prinsippene bli prøvd ut. I tillegg vil RHF’ene vinne erfaring med samarbeidet med NPR, 
Helsedirektoratet avdeling for økonomi og analyse/Samdata og SSB. 

Vi foreslår at en komplett pilotutprøving avgrenses til følgende tre tjenesteområder:

• Tjeneste område “somatiske tjenester”: Funksjonen 620 (somatiske tjenester) og 630 
(rehabilitering og habilitering) 

• Tjeneste område “VOP-sykehus”: Funksjon 641 (psykisk helsevern voksne sykehus)
• Tjeneste område “VOP - DPS”: Funksjon 642 (psykisk helsevern voksne DPS)

Vi foreslår videre at antall helseforetak som deltar i pilotutprøvingen begrenses til ett eller to per RHF. 
Helsedirektoratet har innledet et samarbeid med noen helseforetak for å utrede kostnad per aktivitet i 
psykisk helsevern. Dersom det vurderes som hensiktsmessig at samtlige HF’ene som er med på dette 
samarbeidet deltar, kan selvsagt begrensningen på to HF per RHF fravikes.

Pilotutprøvingen bør organiseres som et prosjekt. Det vil si at det etableres en prosjektgruppe med minst 
en deltager fra hver av de fire RHF’ene, og med en prosjektleder. I tillegg bør deltakende helseforetakene 
være med i prosjektgruppen. 

I tillegg bør det etableres en referansegruppe med deltakelse fra NPR, Helsedirektoratet avdeling for 
økonomi og analyse/Samdata og SSB.

Pilotutprøvingen skal ta utgangspunkt i historiske tall for 2012 og levere en prosjektrapport som blant 
annet inneholder

o En beskrivelse av pilotprosjektets erfaringer og resultater.
o Forslag til operativ løsning som viser roller og ansvar
o Forslag til et komplett sett med indikatorer, herunder behov knyttet til utviklingskostnader
o Forslag til eventuelle justerte prinsipper.

En pilotutprøving krever at det settes av tidsressurser til arbeidet. Det vil være behov for en fast 
kontaktperson/prosjektdeltager fra hvert RHF, samt en kontaktperson fra de helseforetakene som skal 
delta i pilotutprøvingen. Det vil være behov for tidsressurser til å hente ut 2012-data, tilrettelegge og 
kvalitetssikre data, samt utarbeide indikatorer og støtteindikatorer. I tillegg vil det også være behov for 
tidsressurser til presentasjon av resultater.
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7. Plan høsten 2012

Som forberedelse til pilotprøvingen våren 2013, vil følgende oppgaver måtte igangsettes allerede høsten 
2012:

• Samle informasjon: Erfaring fra årets Samdata-arbeid, arbeide med nasjonal HR-indikatorkatalog, 
annet arbeid med standardisering.

• Innhente ønsker om støtteindikatorer, samt vurdere og beslutte innholdet i felles indikatorsett.
• Utarbeide mer konkrete prinsipper/beskrivelser for uttak av data på de ulike tjenesteområdene.
• Gjennomgå prinsipper for fordeling av felleskostnader/ressurser på de ulike tjenesteområdene.
• Utrede utfordringer og mulighetsområdet for aktivitetsbegreper innen de ulike funksjonsområder, 

i hovedsak de som skal prioriteres inn i piloten våren 2013.
• Foreta prøveuttrekk fra regnskap, LP-kuber, aktivitet basert på 2011-data.
• Sammenstille data, prøve ut indikatorer og utvalgte støtteindikatorer.
• Utarbeide spesifikasjoner og dokumentasjon som grunnlag for pilot våren 2013.

I sum betyr dette at det også er nødvendig å sette av tidsressurser høste 2012 til dette arbeidet.

8. Kort oppsummering og anbefaling

Prosjektgruppen har valgt å avgrense “intern effektivitet” til å omhandle indikatorer for kostnadsnivå og 
produktivitet, samt støtteindikatorer som kan gi økt forståelse for forskjeller mht. kostnadsnivå eller 
produktivitet. Kostnadsnivå måles med kostnad per aktivitet og produktivitet måles med månedsverk per 
aktivitet. Indikatorer og støtteindikatorer utarbeides spesifikt per tjenesteområde (basert på funksjoner i 
henhold til SSB-rapportering). Et eksempel på indikator kostnadsnivå somatiske tjenester: Kostnad per 
DRG-poeng. Et eksempel på støtteindikator: Overtid som prosent av avtalt lønn. 

Identifikasjon av kostnader bygger på at helseforetakenes regnskap tilordnes funksjoner/tjenesteområder, 
samt at alle felleskostnader fordeles på tjenesteområder. Konseptet bygger på tilsvarende hovedprinsipp 
for å identifisere månedsverk. Aktivitetsmålet innen det enkelte tjenesteområde “styrer” hvilke kostnader 
og ressurser som skal ta med og hvilke som ikke er relevante å ta med. Som vist i tabellen nedenfor forslår 
vi å slå sammen funksjon 620 og 630 i vår inndeling i tjenesteområder. 

Funksjon/SSB Tjenestområde Utprøving i pilot
600 Ambulanse Ambulanse Kun kostander
606 Pasientransport Pasienttransport Kun kostnader
620 Somatiske tjenester
630 Somatisk habilitering og rehabilitering
635 Lab/røntgen Lab/røntgen Kun kostnader
641 VOP - Psykisk helsevern voksne; sykehus VOP - Sykehus Komplett
642 VOP - Psykisk helsevern voksne; DPS VOP - DPS Komplett
651 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge BUP Kun kostnader
681 RUS - Tverrfaglig spesialisert behandling TSB Kun kostnader

Somatiske tjenester Komplett
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Indikatorene foreslås utarbeidet årlig og formidlet i form av en liten “excel-database”, samt en forenklet 
rapport med utvalgte tabeller i en power-point-presentasjon.  

Det er et mål at helseforetakene ikke skal påføres vesentlig merarbeid. I en oppstarts- og utprøvingsfase 
må likevel noe arbeid påregnes i forbindelse med uttrekk og tilrettelegging av data. 

Helsedirektoratet/Samdata og SSB konsulteres spesielt når prinsipper for kostnadsfordeling skal 
utarbeides.

Prosjektgruppen anbefaler

• at arbeidet videreføres høsten 2012, med sikte på en komplett pilotutprøving i 2013, avgrenset til 
tjenesteområdene somatiske tjenester, VOP-sykehus og VOP – DPS,

• at antall helseforetak som deltar i pilotutprøvingen begrenses til i hovedsak ett eller to per RHF,
• at pilotutprøvingen organiseres som et prosjekt hvor hvert RHF og de deltagende helseforetakene

er med, samt at Helsedirektoratet og SSB inviteres med i en referansegruppe,
• at pilotutprøvingen skal ta utgangspunkt i historiske tall for 2012 og levere en prosjektrapport med 

oppsummering av erfaringer og anbefaling om hvordan prosjektet bør videreføres.

En pilotutprøving krever at RHF’en setter av tidsressurser til arbeidet; både til det forberedende arbeidet
høsten 2012 og til selve pilotprøvingen våren 2013.



 

 
 

Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/4 Felles regional utredning for å fremme 

innovasjon og innovative løsninger i 

spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige 

anskaffelser 

 
 
Formål/sammendrag 
Med bakgrunn i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2011 
har de fire helseregionene og HINAS i samarbeid høsten 2011 gjennomført en utredning 
for å se på mulighetene for bruk av innovative og før -kommersielle anskaffelser i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Innovasjon Norge deltok også i arbeidet. 
Saken har vært til behandling i ledergruppene i alle fire regioner.   
 
Arbeidsgruppen har utredet følgende: 
• Status for innovasjon og førkommersielle1

• Drøfting av hvordan slike innkjøp kan integreres med anskaffelser  

 anskaffelser i EU og noen av EUs 
medlemsland  

• Utfordringer og risikoelement  
• Potensielle områder for anvendelse av førkommersielle anskaffelser  
• Drøfting og forslag til mulig samordning mellom de regionale helseforetakene i 

Norge  
 
Arbeidsgruppen har anbefalt tiltak knyttet til kulturbygging, utarbeidelse av en veileder 
og initiering av nasjonale piloter.  
 
Etter behandling i alle de regionale helseforetakenes ledergrupper og i det nasjonale 
AD-møtet ble det i sistnevnte forum anbefalt at rapporten forankres i de fire regionale 
styrene. Denne styresaken legges derfor fram parallelt i alle fire regioner sommeren 
2012.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Innovasjon i forhold til anskaffelser vil bidra positivt til å heve kvaliteten i tilbudet. 
Innovasjon i anskaffelser vil gi et vesentlig bidrag til trivsel for både pasienter og 
medarbeidere. 
 
  
                                                        
1 utviklingsprosjekt med leverandørene i forkant av selve anskaffelsen 



 

Faktabeskrivelse 
I Oppdragsdokumentet for 2011 fikk de regionale helseforetakene følgende oppdrag: 
”Helse Sør-Øst/Nord/Vest/Midt-Norge RHF skal, i samarbeid med de øvrige helseforetak 
iverksette tiltak for å ivareta innovasjonspotensialet knyttet til offentlige innkjøp blant 
annet gjennom før -kommersielle innkjøp”. 
 
Som oppfølging av oppdraget etablerte ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF en intern 
arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede mulighetene for å se innovasjon og 
anskaffelser i sammenheng. Parallelt gikk det ut invitasjon til de øvrige regionale 
helseforetakene om deltagelse i en større arbeidsgruppe. De to gruppene har jobbet tett 
sammen og delvis overlappende med oppdraget.  
 
Helse Sør-Øst RHF har hatt en intern arbeidsgruppe parallelt med den nasjonale 
gruppen med representasjon fra juridisk avdeling, forskning og innovasjon og avdeling 
for innkjøp og logistikk. I den nasjonale gruppen har hver region hatt ett medlem fra 
innovasjonssiden og ett fra innkjøp. I tillegg har gruppen bestått av Difi (Direktoratet 
for forvaltning og IKT) med to representanter, et medlem fra Innovasjon Norge og en 
representant for HINAS. Utredningsarbeidet har på denne måten kunne trekke veksler 
på en bred kompetansebase. 
 
Innovasjon og anskaffelser står på dagsorden i flere sammenhenger. NHO har et eget 
leverandørutviklingsprogram hvor dette er sentralt. Her er fire departementer med, 
inklusive Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.  
 
Næringsdepartementet har på nordisk basis tatt på seg ansvar for et ”fyrtårn- prosjekt” 
om helse og innkjøp. EU-systemet har sterkt fokus på dette og har laget en serie med 
dokumenter om innovasjon og før -kommersielle anskaffelser. Rapporten bygger 
forøvrig sterkt på sentrale EU-dokumenter om saken, og innovasjon står høyt på 
dagsorden i EU. 
 
Adm. direktørs vurderinger: 
Rapporten har en grundig drøfting av juridiske forhold knyttet til anskaffelser. 
Rapporten peker på en utvikling, hvor offentlige innkjøpere føler seg tvunget til å 
spesifisere svært detaljert for å sikre seg mot klager. Dette har til en viss grad ført til at 
offentlige innkjøpere har redusert tilpasningen til og dialogen med markedet i 
anskaffelsesprosessen i frykt for å bryte kravene om likebehandling. 
 
Begge disse forhold er uheldig med tanke på innovasjon og fornyelser gjennom 
anskaffelser. Rapporten viser til at det ikke er forhold i lovverket som legger hindringer 
til innovasjon i anskaffelser. 
 
For å snu denne utviklingen er det viktig å øke kunnskapen om praktiseringen av 
regelverket på en måte som fremmer, og ikke hindrer innovasjon. 
 
Rapporten peker på at dette kan skje gjennom såkalte førkommersielle anskaffelser 
eller gjennom en åpen dialog med leverandørene (innovative anskaffelser). 
 



 

Helse Nord har erfart at anskaffelser, ikke minst innen IKT-området er vanskelig og 
risikofylt. Adm. direktør mener det derfor kan være hensiktsmessig å teste ut nye måter 
å gjennomføre anskaffelser. Dette bør skje i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene og andre fagmiljøer på området, som Difi. 
 
Administrerende direktør mener derfor at Helse Nord bør følge opp anbefalingene fra 
det nasjonale AD- møtet: 
• AD- møtet slutter seg anbefalingene fra den felles arbeidsgruppe mellom RHF-ene om 

generelle tiltak for å styrke innovasjon i anskaffelser knyttet kultur, strategi, 
samarbeid med leverandørene og informasjonshenting av innovasjonsideer   

• AD- møtet slutter seg videre til at den felles RHF gruppen arbeider får et 
oppfølgingsmandat for å utarbeide en sektorbasert veileder for innkjøpere i samarbeid 
med DIFI 

• AD- møtet slutter seg til at det initieres en diskusjon om igangsetting av piloter etter 
en diskusjon mellom RHF-ene på hvilke områder det kan være aktuelt og om hvordan 
dette kan gjøres i et samarbeid. 

 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at anbefalingene i rapporten blir fulgt opp. Det bør først 
utarbeides en veileder på området, så bør de regionale helseforetakene sammen drøfte 
mulighetene for utforme piloter i et felles opplegg. 
 
 
Trykte vedlegg: Rapport ”Fremme innovasjon og innovative løsninger i  
   spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser 
   Vedlegg til rapporten 
 

Vedleggene er lagt ut på vårt nettsted – følg linken:  
   Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. august 2012 

http://www.helse-nord.no/article88293-1079.html�
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1. Sammendrag 
Med bakgrunn i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2011 har de 
fire helseregionene og Hinas høsten 2011 i samarbeid gjennomført en utredning for å se på 
hvordan man sammen kan utvikle nye muligheter knyttet til bruk av innovative – og før-
kommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 
og Innovasjon Norge har også deltatt i arbeidet.  

Arbeidsgruppen har utredet følgende: 

• Status for innovasjon og før-kommersielle anskaffelser i EU 
• Drøftet hvordan slike innkjøp kan integreres med anskaffelser 
• Pekt på utfordringer og risiko 
• Foreslått konkrete områder for anvendelse 
• Sett på muligheter for samordning mellom de regionale helseforetakene 

I begrepet innovasjon ligger det både en mulighet for å skape noe nytt og å forbedre 
eksisterende produkter eller tjenester. I spesialisthelsetjenestens anskaffelser kan man være 
innovativ både i selve anskaffelsen, ved å sikre seg at man ikke anskaffer ”gårsdagens” 
produkter og tjenester, og ved å være pådrivere for å skape nye produkter og tjenester. Det 
ligger et stort samfunnsansvar i det å være med å sikre verdiskaping og utvikling og det 
ligger store muligheter for spesialisthelsetjenester i å utnytte eksisterende ressurser på nye 
og smartere måter ved å være mer innovative.  

Arbeidsgruppen finner det særlig fruktbart å bruke to begreper fra EU- systemet. Det gjelder 
”før- kommersielle anskaffelser” hvor det ikke forekommer en kommersiell løsning i markedet 
og hvor det innledes et samarbeid for å utvikle en ønsket løsning. Det gjelder videre 
”innovative anskaffelser” hvor eksisterende anskaffelsesprosesser kan bli utviklet til å 
stimulering til nytenkning og innovasjon. 

Strategier for sikre innovasjon i offentlige anskaffelser er i følge en undersøkelse gjort av 
PwC i samarbeid med Difi i 2011 ikke særlig til stede hos norske offentlige virksomheter. Til 
tross for at det er betydelig forsknings- og utviklingsarbeid tradisjonelt i norske helseforetak, 
har man ikke i anskaffelsesstrategiene i særlig grad vektlagt innovasjon eller lagt til rette for 
før-kommersielle anskaffelser.  

Lovverket for offentlige anskaffelser er ofte nevnt som en barriere for å gjøre innovative 
anskaffelser. Lovverket er etablert for å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre 
mest mulig effektiv ressursbruk av offentlige midler, og bør ikke være et hinder for innovative 
anskaffelser som har nøyaktig samme formål. Arbeidsgruppen peker på at helseforetakene 
har tolket lover og forskrifter mer restriktivt enn rammene gir åpning for. Denne legitime 
handlefriheten bør brukes både innen før- kommersielle og innovative anskaffelser. Det kan 
være betydelige gevinster ved å teste ut de nye måter for anskaffelse som EU kommisjonen 
anbefaler. Det må et målrettet arbeid til for å øke kunnskap og kompetanse i helseforetakene 
for ikke å se på loven som et hinder for innovasjon og i særlig grad bør kompetansen om 
bruk av behovs- og funksjonskrav på bekostning av den mer tradisjonelle bruken av tekniske 
krav, utvikles.  

Det ligger også store muligheter i en bredere leverandørdialog både på generelt grunnlag for 
å fange opp trender og ideer, og spesifikt i forkant av anskaffelser for å etterspørre de beste 
og nyest tilgjengelige produkter og tjenester i markedet. I anskaffelse av forsknings- og 
utviklingsoppdrag der det som etterspørres ikke finnes på markedet i det hele tatt, kan man 
benytte seg av det handlingsrommet som ligger i et unntak fra loven (FOU). Det er ingen 
gode veiledere tilgjengelig for å bruke denne unntaksregelen, men arbeidsgruppen mener de 
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fire helseregionene bør initiere flere ulike prosjekter i et samarbeid med Innovasjon Norge og 
leverandørindustrien og sammen øke erfaringsgrunnlaget og kompetansen på området.  

I Europa er det flere land som har vært bedre på å utnytte innovasjon og før-kommmersielle 
anskaffelser enn Norge, særlig kan man merke seg England, Nederland og Sverige. 
Europakommisjonen har også utarbeidet rapporten ”Pre-commercial procurement” som gir 
en nærmere redegjørelse for hvilke muligheter som ligger i før-kommersielle anskaffelser.  

Langsiktig planlegging av anskaffelsesprosesser er en viktig forutsetning for mer innovative 
innkjøp. I “best practice”- publikasjoner kommer det tydelig frem at fokuset må være på 
behovsidentifikasjonsfasen.  Det er her muligheten for en god, innovativ anskaffelse legges. 
Det er derfor viktig at det etableres tverrfaglig samarbeid så tidlig som mulig. 

Arbeidsgruppen anbefaler i rapporten tiltak innenfor følgende generelle områder: 

- Skape kultur for innovasjon internt, for eksempel ved tverrrfaglig idemyldring før oppstart 
av prosjekter og faste leverandørkonferanser i forkant 

- Sørge for at innovasjon i anskaffelser er med inn i overordnende strategidokumenter og 
planer for foretakene 

- Legge til rette for innovativt samarbeid med leverandører og leverandørorganisasjoner 
for eksempel ved å arrangere felles konferanser og leverandørmøter, og ved å 
gjennomføre praktiske prosjekter 

- Utvikle struktur for informasjonsflyt for å kunne ta i mot og følge opp gode ideer både fra 
eksterne og internt (f.eks næringsliv fra andre bransjer) 

Arbeidsgruppen foreslår videre følgende konkrete oppfølgingsoppgaver: 

- Arbeidsgruppen bør gis et oppfølgingsmandat for å utvikle en sektorbasert konkret 
veileder for innkjøpere og fagmiljøer, gjerne i  samarbeid med Difi. 

- Igangsette gjennomføring av foreslåtte (evt. andre) piloter for før-kommersielle 
anskaffelser. Dette bør følges opp gjennom intern diskusjon innen og mellom RHFene 
om hvilke piloter som bør gjennomføres og hvordan dette kan gjøres i et praktisk 
samarbeide mellom RHFene. 

Det finnes allerede flere etablerte samarbeidsfora mellom helseregionene i Norge. 
Arbeidsgruppen mener særlig fora innen IKT og innkjøp bør utnyttes til å se på mulige 
samarbeidsprosjekter og tiltak  for å øke kunnskapen til fagmiljøer og innkjøpsfunksjoner på 
tvers av regionene. Det vil også være naturlig å fortsette et tett samarbeid med Difi og 
Innovasjon Norge både på generelt grunnlag, men også i konkrete prosjekter som å 
utarbeide en veileder og konkrete anskaffelsesprosjekter.  

Arbeidsgruppen anbefaler helt konkret å vinne erfaringer gjennom pilotprosjekter innen før- 
kommersielle anskaffelser. Rapporten inneholder en rekke forslag til områder hvor 
pilotprosjekter kan være aktuelle. De konkrete forslagene er ment som en illustrasjon på 
mulige områder for videre oppfølging. En hensiktsmessig måte å organisere dette arbeidet 
på kunne være å sette et enkelt RHF i front på et område på vegne av de øvrige og at man 
legger opp til tett informasjonsutveksling om erfaringene  Da unngår man dobbeltarbeid og 
kan raskere vinne erfaringer som alle kan trekke veksler på. 

Også innen innovative anskaffelser er det betydelig rom for dialog med leverandørene. 
Arbeidsgruppen anbefaler å bygge videre på de erfaringer flere av de regionale 
helseforetakene og andre offentlige institusjoner har med denne tilnærming til anskaffelser. 

Når rapporten er forankret i ledelsene i RHFene, vil arbeidsgruppen anbefale at rapporten  
sendes til Helse- og omsorgsdepartementet som svar på Oppdragsdokumentet for 2011.
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2. Mandat og deltagere  
Alle de fire helseregionene har i oppdragsdokument 2011 fått følgende oppdrag: 
”Helse Sør-Øst/Nord/Vest/Midt-Norge RHF skal, i samarbeid med de øvrige helseforetak 
iverksette tiltak for å ivareta innovasjonspotensialet knyttet til offentlige innkjøp blant annet 
gjennom før-kommersielle innkjøp”. 

Helse Sør- Øst RHF inviterte de tre andre regionene samt Hinas, Difi og Innovasjon Norge i 
en arbeidsgruppe med følgende oppgave:  - Utarbeide opplegg for videre arbeid med 
innovasjon og før-kommersielle anskaffelser, herunder forslag til veiledning for videre arbeid 
og forslag til pilotprosjekter. 

Deltagere 
Helse Sør-Øst:  
Bjørn Grønli, innovasjonssjef, leder 
Kjetil Marius Istad, direktør for innkjøp og logistikk 
Terje Wistner1, leder for programområder og leverandørstyring 
Miriam Schei2 , advokat 
Grete Solli, spesialrådgiver miljø og samfunnsansvar, sekretær 

Helse Vest:  
Johnny Heggestad, prosjektdirektør IKT 
Lars-Johan Frøyland, innkjøpssjef 

Helse Midt-Norge:  
Arild Pedersen, IT sjef 
Christian Brovold, seniorrådgiver 

Helse Nord:  
Tor-Arne Haug, direktør for forretningsutvikling 
Tove Klæboe Nilsen, Fagansvarlig for forskning og utdanning 
 
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (Hinas) 
Mette Westlie, utviklingsdirektør 

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi):  
Elisabeth Sundholm, seniorrådgiver 
Marit Holter-Sørensen, seniorrådgiver 

Innovasjon Norge 
Helge Kildal, spesialrådgiver i avdeling entreprenørskap og internasjonal forretningsutvikling 

Arbeidsgruppen har hatt tre arbeidsmøter, et telefonmøte og flere runder med e-
postkorrespondanse i perioden 01.09.11 – 15.02.12. Sluttproduktet er denne rapporten. 

 
1 Deltager i regional arbeidsgruppe Helse Sør‐Øst RHF 

2 Deltager i regional arbeidsgruppe Helse Sør‐Øst RHF 
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3. Bakgrunn 
En rekke sentrale offentlige dokumenter peker på store utfordringer innen helse- og 
omsorgsektoren og at det er behov for innovasjon for bidra til løsninger. I stortingsmelding nr. 
St. meld nr. 7/ 2008-2009;  ”Et nyskapende og bærekraftig Norge” (Innovasjonsmeldingen),  
understrekes det at det ”i en så stor sektor vil innovasjon kunne medføre betydelige 
tjenesteforbedringer og store innsparinger” (s. 130).3 

Innovasjonsmeldingen gir klart uttrykk for hvordan den offentlige sektor skal gå foran som 
krevende kunde: 

”Regjeringen ønsker å fremme innovasjon gjennom offentlig anskaffelser. Regjeringen viser i 
den forbindelse til pågående arbeid for leverandørutvikling og tiltak for kompetanseutvikling 
på kjøpersiden. Innovasjon bør i økende grad vektlegges på relevante områder i 
innkjøpsprosessen”.(s. 135).4 

Regjeringens hovedsyn følges opp i meldingen hvor det understrekes behovet for utvikling 
av kompetansen til innkjøpere innen offentlig sektor og hvordan leverandørutvikling bør 
settes i fokus. Særlig framheves det hvordan det offentlige bør være partner for forskning og 
innovasjon gjennom ordningen med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU)som 
forvaltes av Innovasjon Norge.  
 
Innen helseforetakene er det dag betydelig virksomhet knyttet til innovasjon, blant annet er 
det en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, men disse er i liten grad knyttet til 
anskaffelser. I Norge har ikke offentlig sektor og helseforetakene i særlig grad benyttet seg 
av mulighetene til innovasjon knyttet til anskaffelser og før-kommersielle innkjøp. Men man 
har de senere årene begynt å tilpasse anskaffelsesstrategiene og være mer innovative i 
anskaffelsesprosesser blant annet ved å gjennomføre leverandørkonferanser og 
leverandørdialoger foran store anskaffelsesprosjekter. Det ligger en del åpenbare 
utfordringer både med kulturbygging og kompetanseheving i innkjøpsmiljøene og i 
brukergrupper/fagmiljøer for i økende grad kunne ta i bruk de mulighetene innovative 
anskaffelser gir. I den tradisjonelle tenkningen som anskaffelser i helsesektoren i stor grad er 
preget av, er erfaringene også at det legges stor vekt på å unngå feil og rettslige etterspill. 
Konsekvensene av det kan være at det ikke er kultur for å prøve ut nye løsninger og at 
innovasjon i for liten grad blir utnyttet. Samtidig har helsesektoren et sterkt behov for 
modernisering og effektivisering. 

En undersøkelse foretatt av PwC i samarbeid med Difi (2011)5 viser at kun fem % av 
offentlige virksomheter har satt innovasjon som et mål i sin anskaffelsesstrategi. Se figur 1. 
Arbeidsgruppen mener dette er et sannsynlig måltall også for helse-Norge, noe som tilsier at 
spesialisthelsetjenesten har en utfordring med å sette innovasjon høyere på dagsorden 

 

 
3 http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2008‐2009/stmeld‐nr‐7‐2008‐2009‐.html 

4  http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2008‐2009/stmeld‐nr‐7‐2008‐2009‐.html 

5 http://www.nyheter.doffin.no/index.php?path=2&resource_id=4081 

 



Gjengitte mål i offentlige anskaffelsesstrategier 2011:  

 

Fig 1 – Undersøkelse utført blant offentlige innkjøper,  PWC/ Difi høsten 2011 

Innen EU har innovasjon og før-kommersielle innkjøp fått en strategisk betydning. I 
flaggskipet til EU om ”Innovation Union” er innovative anskaffelser et viktig virkemiddel for å 
modernisere og effektivisere offentlig sektor. I Sverige er det fremmet en egen SOU 2010:56 
om Innovations- upphandling og i EUs innkjøpsdirektiv som også er styrende for Norge, er 
det et unntak for forsknings- og utviklingstjenester.  

Gjennom OFU-ordningen til Innovasjon Norge har man i praksis et virkemiddel til å teste ut 
innovative ideer før selve anskaffelsen, finansiert av et offentlig virkemiddel. Det bør derfor 
sees på muligheter på å vurdere løsninger som å kople denne muligheten til anskaffelser på 
områder hvor man ikke har ferdig utviklede ”hyllevarer” og hvor tidsrammen tillater en 
innovativ tilnærming. Det formelle rammeverk gir også andre muligheter for å innhente 
innovative ideer til gode løsninger. 

Gjennom  bruk av innovative- og før-kommersielle anskaffelser kan helseforetakene i Norge 
hente ut betydelig merverdi og bedre løsninger. Man har erfaring med at fagmiljøer mener at 
en forestående anskaffelse er ”hyllevare”, mens praksis viser at det knytter seg betydelig 
utviklingsoppgaver til innkjøpet. I en innovativ anskaffelsesprosess bør man fokusere på 
tidlig behovsbeskrivelse, dialog med markedet og beskrivelse av funksjon i stedet for 
detaljerte kravspesifikasjoner. Helse Sør-Øst står blant annet foran store anskaffelser innen 
avansert utstyr og programvare med rask teknologisk utvikling og hvor innovasjonssiden bør 
identifiseres tidlig, ikke minst for å redusere risiko i prosjektene. 

Med utgangspunkt i mandatet vil gruppen i denne rapporten: 

• utrede status for innovasjon og før-kommersielle anskaffelser i EU og noen av EUs 
medlemsland 
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• drøfte hvordan slike innkjøp kan integreres med anskaffelser 

• peke på utfordringer og risikoelement  

• foreslå potensielle områder for anvendelse av før-kommersielle anskaffelser 

• drøfte og foreslå mulig samordning mellom de regionale helseforetakene i Norge 

 

Definisjoner 
Arbeidsgruppen har valgt å definere følgende begreper/forkortelser  på denne måten 

• Før-kommersielle anskaffelser (”Pre-commercial procurement); Anskaffelse av 
forsknings- og utviklingsoppdrag der det som etterspørres ikke finnes på markedet i 
det hele tatt 

• Innovative anskaffelser (”Innovative procurement”): En markedsrettet tilnærming til 
offentlige anskaffelser, der fokus er å legge til rette for nye løsninger og prosesser 

• OFU-kontrakt: Offentlige forsknings- og utviklingsprosjekt støttet med midler fra 
Innovasjon Norge 

• Anskaffelse av innovative løsninger: Undersøkelser og dialog med markedet som gjør 
at man i anskaffelsen etterspør de beste og nyeste tilgjengelige produktene og 
tjenestene som finnes.  

• Innovasjon: "Innovasjon kan forstås som en ny vare, en ny tjeneste, en ny 
produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet 
eller tatt i bruk i produksjon for å skape økonomiske verdier" (St. meld.nr 7 for 2008-
2009, ” Et nyskapende og bærekraftig Norge) 

• LOA/FOA: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
  



9 

 

4. Innovative anskaffelser versus før-kommersielle 
anskaffelser 

I følge moderne innovasjonsteori6  er samhandling og interaktiv læring mellom bruker og 
produsent, sentrale aspekt i en innovasjonsprosess.  For å lykkes i en innovativ anskaffelse, 
kreves det at bruker/kjøpers behov er tydeliggjort og kommunisert til potensielle 
leverandører, og leverandørers kunnskap om mulige løsninger kommunisert tilbake til kjøper. 
Ordinære anskaffelser av standardprodukter, krever normalt ikke en slik interaksjon, fordi 
produktene er velkjente og møter bruker/kjøpers behov. Anskaffelse av innovative løsninger 
(produkt eller tjeneste) stiller derfor høyere krav til interaksjon, samhandling og 
kunnskapsdeling mellom kjøper og leverandører, enn tilfellet er for ordinære 
anskaffelsesprosesser. 

Basert på denne forskjellen mellom ordinær anskaffelse og innovative anskaffelser, deler 
litteraturen 7 anskaffelsesprosessene inn i ulike dimensjoner.   

Anskaffelsesfunksjonen i en offentlig virksomhet, for eksempel et norsk regionalt 
helseforetak, kan betraktes som en bro mellom virksomheten og dens nåværende og 
fremtidige leverandører. Gjennom å utvikle forholdet til leverandører, kan en virksomhet både 
stimulere til ny innovasjon og adoptere eksisterende innovative produkt og tjenester.  

Innovasjon gir også muligheter for forbedringer i pasientbehandling og en mer effektiv drift. 
Hvis man tenker seg at man samlet finner innovative løsninger som øker effektiviteten i 
pasientbehandlingen og driften av foretakene med et kun par prosent, vil det kunne gi en 
resultateffekt på to milliarder kroner som kan bidra til å forbedre helsetilbudet i Norge.  

Regjeringen ønsker å fremme mer innovative anskaffer på en bred front.  
Det å fremme innovasjon for offentlige innkjøpere betyr å: 

  
• Etterspørre de beste og nyeste tilgjengelige produktene og tjenestene på markedet.  

• Etterspørre produkter eller tjenester som er bedre enn hva markedet kan tilby, men som 
krever mindre forbedringer i teknologi eller nye applikasjoner for eksisterende teknologi.  

• Etterspørre produkter eller tjenester som er vesentlig bedre enn hva markedet er i stand 
til å tilby, og som derfor krever store investeringer i forskning og utvikling (FOU). 

I dokumenter, rapporter og litteratur fra EU finner man ofte et skille mellom Innovative 
Procurement (IP) og Pre-Commercial Procurement (PCP). Videre har nyere litteratur og ulike 
nasjonale innovative innkjøpsplaner 8 , introdusert tre roller for innovative anskaffelser 

 

                                                            
6 “Innovation and Public Procurement. Review of Issues at Stake”, Study for the European Commission (2005), 
Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research 

7 “Innovation and Public Procurement. Review of Issues at Stake”, Study for the European Commission (2005), 
Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research 

8 For eksempel: Department of Health (2009):  National Innovative Procurement Plan 
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Før-kommersielle anskaffelser kan skje hvor virksomheten har et uttrykt behov for en vare 
eller tjeneste, men hvor det ikke er noen kommersiell løsning tilgjengelig fra markedet.  
Virksomhetens behov må være identifisert, tydeliggjort og kommunisert til markedet for å 
stimulere leverandører (markedet) til relevant forskning og utvikling. Sentrale kjennetegn ved 
prosessen i gjennomføringen av før-kommersielle anskaffelser er nærmere beskrevet i 
vedlegg til denne rapporten9.  

Denne type innkjøp handler i stor grad om anskaffelse av forsknings- og utviklingsoppdrag 
der det som etterspørres ikke finnes på markedet i det hele tatt. Forsknings- og 
utviklingsoppgaver er på visse betingelser unntatt fra regelverket for offentlige anskaffelser.  
EU-kommisjonen har foreslått en metode og laget en veiledning for slike anskaffelser for å 
sikre konkurranse og likebehandling10  

Når den før-kommersielle anskaffelsen er kommet fram til siste fase hvor det er utviklet et 
produkt eller tjeneste, vil anbudsregler gjennom Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser 
gjelde. Se fig 3. 

Innovative anskaffelser er hvor eksisterende anskaffelsesprosesser- og strategier kan bli 
utviklet for å oppfordre og stimulere til nytenking og innovasjon hos eksisterende og nye 
leverandører. Innovative anskaffelser krever først og fremst at man er tidlig ute med å 
definere et behov, at man involverer de rette personene i behovsfasen, at man i større grad 
beskriver behov og funksjon i stedet for detaljerte kravspesifikasjoner. Det er også viktig å  
bruke tid på markedsundersøkelser slik at man har en oversikt over hva som finnes i det 
aktuelle markedet. Vurdering og bruk av alternative anskaffelsesprosedyrer, slik som 
konkurransepreget dialog, eller det å åpne for alternative tilbud, kan gi ønsket 
innovasjonsfokus, og stimulere til nytenkning hos leverandørene. Det kan også legges opp til 
at det skal skje utvikling i kontraktsperioden, og det er momenter i oppfølgingen av en 
kontrakt som kan ha betydning, blant annet incentivordninger.  

10 

 

                                                            
9 Se vedlegg nummer 1 til denne rapporten  ‐ Kjennetegn ved EUs anbefalte prosedyre for før‐kommersielle 
anskaffelser 

10http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/home_en.html 

 



Som et eksempel på en innovativ anskaffelse kan nevnes Bergen kommune i 201111 som 
satte i gang en anskaffelse av sporingssystemer for demente. Teknologien finnes på 
markedet (GPS), men er ikke utviklet til å passe akkurat for denne brukergruppen. Gjennom 
dialog med markedet og ulike prosesser i forkant av anskaffelsen er ambisjonen at ulike 
leverandører skal komme opp med ideer som kan fylle behovet til denne brukergruppen.  

  

 

Fig 3.   

Anskaffelse av innovative løsninger brukes som benevnelse av de tilfeller hvor en offentlig 
oppdragsgiver gjør seg kjent med at et innovativt produkt (vare, tjeneste eller prosess) 
allerede eksisterer, og møter oppdragsgivers behov,  men hvor dette produktet bare er 
adoptert av en eller et fåtall aktører (kunder).  Konseptet ”Anskaffelse av innovative 
løsninger” kan brukes av offentlige oppdragsgivere til å drive opp etterspørsel etter dette 
produktet og dermed hjelpe små innovative virksomheter inn i markedet med sine produkter. 
Denne type anskaffelse må følge LOA/FOA.  

  

11 

 

                                                            
11 http://www.leverandorutvikling.no/pilotprosjekter/ 
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5. Kort om regelverket og retningslinjer for anskaffelse av 
forsknings- og utviklingskontrakter (FoU) 

Som en generell hovedregel må offentlige virksomheter følge detaljerte regler ved 
anskaffelse av varer og tjenester12 . I noen tilfeller gjelder imidlertid ikke disse reglene og det 
offentlige kan velge (relativt) fritt hvordan anskaffelsesprosessen skal legges opp. 

Visse grunnleggende krav til anskaffelsesprosessen gjelder imidlertid også i slike tilfeller, 
herunder prinsipper om likebehandling og ikke-diskriminering, samt kravet til en 
forutberegnelig, gjennomsiktig og etterprøvbar innkjøpsprosess13. Så langt det er mulig skal 
dessuten slike anskaffelser også være basert på (en form for) konkurranse. 

FoU-tjenester omfattes av direktivets prosedyreregler14 , samt lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser, i tilfeller hvor FoU- tjenesten i sin helhet betales av oppdragsgiver og dersom 
resultatet fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet. 

I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke fullt ut15  betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut16   tilfaller 
oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet, er kjøp av FoU-tjenester unntatt fra overnevnte 
prosedyreregler17 . Slike FoU-kontrakter har mer til felles med det samarbeidet som er typisk 
for partnerskaps- og investeringslignende forhold, enn med forholdet mellom kjøper og 
selger.18  Formålet med unntaket er å legge til rette for og stimulere til behovsbasert 
nyskapning og innovasjon. Ettersom den norske OFU-ordningen er basert på 
unntaksregelen, kan offentlige virksomheter som hovedregel inngå en OFU-kontrakt med en 
bedrift uten å kunngjøre konkurransen på Doffin/TED19 og uten å gjennomføre en 
anskaffelsesprosedyre i henhold til forskrift om offentlig anskaffelse.  

Anvendelse av unntaksregelen for FoU  
Frem til i dag har offentlige myndigheter i Norge og øvrige europeiske land i liten grad 
benyttet seg av det handlingsrommet som følger av unntaket for anskaffelse av FoU-

 
12 Direktiv 2004/18/EF, Lov om offentlige anskaffelser (LOA), Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 

13 Prinsippene nedfelt i Direktiv 2004/18/EF art. 18, 49 og 56,  

Lov om offentlige anskaffelser § 5 og Forskrift om offentlige anskaffelser § 3‐1, samt alminnelig forvaltningsrettslige 
prinsipper  

14 Direktiv 2004/18/EF, prioritert tjeneste, kategori 8.  

15 Eks. Leverandør bidrar økonomisk sammen med oppdragsgiver (80% – 20% osv.), tredjepart bistår økonomisk (eks. 
forskningsfond 50% ‐ oppdragsgiver 50%), oppdragsgiver mottar støtte som helt/delvis dekker anskaffelsen, andre bidrag 
en rene penger (eks. forskningsutsyr, lokaler) 

16 Eks. FoU‐kontrakten skal utvikle produkter/teknologi som også gir andre offentlige organer eller markedet generelt 
konkrete/direkte fordeler. Dette er som regel tilfelle der leverandøren blir sittende med opphavsrettigheter. 

17 Jf. Direktiv 2004/18/EF artikkel 16 f og artikkel 24 e, Forskrift om offentlige anskaffelser § 1‐3 (2)g. 

18 Det er i denne sammenheng uten betydning om en slik FoU‐kontrakt kalles et samarbeid, felles prosjekt, støtte etc. da 
det er realiteten som avgjør om forholdet omfattes av anskaffelsesregelverket eller ikke. 

19 www.doffin.no, www.ted.eu Norsk og europeisk nettsted for utlysning av offentlige anbud.  



13 

 

                                                           

tjenester. Formålet bak unntaket, som er økt innovasjon, understøttes dermed ikke i 
tilstrekkelig grad av statenes praksis. 

Lav utnyttelse av unntaksregelen for anskaffelse av FoU kan tilskrives flere omstendigheter, 
herunder finansielle utfordringer så vel som mangel på praktisk kunnskap hos innkjøpere.  

For mange offentlige innkjøpere kan det nok fremstå som noe risikobasert og komplisert å 
gjennomføre en anskaffelse av FoU-tjenester. Bakgrunnen for dette skyldes i stor grad at 
man ikke har håndfaste prosedyrer som loser innkjøpere trygt i havn, annet enn de mer 
grunnleggende prinsippene som nevnt ovenfor. I tillegg kan det være vanskelig for 
innkjøpere å forsikre seg om at slike kontrakter ikke inneholder ulovlig statstøtte20. Ettersom 
FoU-virksomhet som offentlige myndigheter kjøper av virksomheter på markedsmessige 
vilkår ikke anses som statsstøtte (som event. skal meldes inn for ESA), forutsetter dette med 
andre ord at oppdragsgiver er i stand til å regulere kontraktsbestemmelsene ut fra gjeldende 
markedsforhold. Ut fra det bildet som her avtegner seg, finner man at det er behov for støtte 
og veiledning til offentlige virksomheter som ønsker å benytte seg av de mulighetene som 
ligger i unntaksregelen for anskaffelse av FoU-tjenester. 

Innen de enkelte land i Europa finnes det i svært varierende grad slike interne, veiledende 
prosedyrer/tilnærminger for anskaffelse av FoU, samt nasjonale program for før-
kommersielle anskaffelser. Håndtering av vanskelige spørsmål som for eksempel statstøtte, 
lisensieringsspørsmål og eventuell utelukkelse av leverandør i den påfølgende kommersielle 
fase, vil som nevnt lett utgjøre en barriere for innkjøpere som ikke bistås av nasjonale 
program eller har tilgang på tilstrekkelig veiledning.  

For å øke utbredelsen av før-kommersielle anskaffelser i de europeiske landende, utarbeidet 
Europakommisjonen en meddelelse om før-kommersielle anskaffelser med vedlegg i 2007, 
(KOM(2007) 799 og SEC (2007) 1668)21 . Meddelelsen ”Pre-commercial procurement” (PCP) 
gir en nærmere redegjørelse for hvilke eksisterende, men lite utnyttede muligheter som ligger 
i før-kommersielle innkjøp og et vedlegg kalt ”staff working document”, inneholder eksempler 
på hvordan før-kommersielle anskaffelser kan gjennomføres innen rammen av lovregler. 

Dokumentene gir imidlertid ikke tilstrekkelig veiledning med henhold til hvordan dette rent 
praktisk kan og bør legges opp, og det er derfor i ettertid blitt utgitt et dokument/”håndbok” 
som konkretiserer hvordan innkjøper kan overvinne ulike praktiske hindringer22 . I de første 
årene inntil før-kommersielle anskaffelses prosedyrer eller ”PCP- konseptet” har fått fotfeste 
hos offentlige innkjøpere, oppfordrer dessuten dokumentet sentrale myndigheter til å 
etablere egne program for før-kommersielle anskaffelser som en del av sin generelle støtte til 
innovasjon. 

 
20 Statsstøtte er et begrep som EU og EFTA bruker om økonomisk støtte fra et offentlig organ eller et offentlig finansiert 
organ til bestemte bedrifter og som er egnet til å påvirke konkurransen og handelen mellom medlemsstatene.  

21  Pre‐commercial Procurement: Driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe and a staff 
working document which describe 
PCP as an approach to procuring R&D services, se http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/key-docs_en.html 
 
22 http://www.ertico.com/documents‐and‐publications/ (”Håndboken” er ikke utgitt av Europakommisjonen, men utgår fra 
et prosjekt, P3ITS, støttet av kommisjonen.) 
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6. Status for å fremme før-kommersielle – og innovative 
anskaffelser i Europa 

I Norge har vi ikke så langt etablert noe eget program eller støtteregime for før-kommersielle 
anskaffelser. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har siden 2010 arbeidet på oppdrag fra 
Nærings- og handelsdepartementet med informasjon og kompetansehevende tiltak for å 
fremme innovative anskaffelser. NHO og KS har i fellesskap etablert et fem-årig program23 
(2010-2014) som også har til hensikt å fremme innovative anskaffelser blant annet gjennom 
å jobbe frem gode forbildeeksempler (piloter). Det er et mål at noen av disse pilotene skal 
være før-kommersielle anskaffelser (OFU-kontrakter). Dette programmet er støttet av flere 
departementer. Nærings- og handelsdepartementet har også innenfor rammen av et nordisk 
samarbeidsprogram for Innovasjon og Næringsutvikling 2011-2013 tatt ansvar for et ”fyrtårn- 
prosjekt” om offentlig innkjøp, innovasjon og helse som nå er i startfasen. 

Sverige 
Sverige har hatt en omfattende offentlig utredning, SOU 2010:5624, om innovative 
anskaffelser (innovationsupphandling), med tanke på å identifisere og utvikle verktøy 
innenfor offentlige anskaffelser for å fremme innovasjon. Utredningen skiller mellom 
innovasjonsvennlige anskaffelser som omfattes av det internasjonale, så vel som det 
nasjonale regelverket, og de før-kommersielle anskaffelsene som er unntatt fra 
prosedyrereglene. 

Ved siden av et forslag til et program for før-kommersielle anskaffelser, er det også fremmet 
forslag om en egen lov for denne typen anskaffelser. Lovregulering av prosessen for denne 
type anskaffelser er ikke påkrevet da før-kommersielle anskaffelser faller utenfor det 
internasjonale rammeverket. Selv om lovforslaget25 foreløpig har fått en negativ mottakelse i 
Kammerkollegiet i Sverige, har regjeringen lagt til rette for å styrke arbeidet med å fremme 
innovative offentlige anskaffelser gjennom en egen bevilgning på 24 mill. kroner for 2012 til 
Vinnova (tilsvarer Innovasjon Norge i Norge).  Vinnova har også fått lovnad om 8 mill kroner 
per år i faste tilskudd til dette formålet, og midlene skal brukes til å utvikle metode og 
veiledning, styrke det kompetansehevende arbeidet og hjelpe til med å identifisere 
potensielle pilotprosjekter. I tillegg har Vinnova satt av 10 mill kroner innenfor eget budsjett 
som tilskudd til offentlige virksomheter som igangsetter konkrete innovative prosjekter.  

Danmark 
I Danmark har man de siste årene hatt stort fokus på offentlig-privat samarbeid og det er 
gjort mye forskning på de potensielle effektene av økt samarbeid. I budsjettet for 2012 er det 
også i Danmark satt av midler til en egen satsing på innovative offentlige anskaffelser. Det er 
satt av 12 mill kroner til dette formålet, og midlene skal brukes til syv konkrete prosjekter der 
det skal prøves ut funksjonsbeskrivelser i stedet for detaljerte kravspesifikasjoner for 
anskaffelser av velferdsteknologi.   

 
23 http://www.nho.no/offentlig‐sektor‐og‐naeringslivet/sammen‐om‐leverandoerutvikling‐article21612‐289.html 

24 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/150990?setEnableCookies=true 

25 Se vedlegg 5 – status for før‐kommersielle anskaffelser i Europa 



Europa 
Flere av de europeiske statene har etablert nasjonale programmer for innovative og før-
kommersielle anskaffelser, herunder implementert prosedyrer for gjennomføring av før-
kommersielle anskaffelser i praksis.  

Nederland, Storbritannia, Belgia, Ungarn og Finland trekkes gjerne frem som eksempler på 
land som har kommet et godt stykke på vei med aktivt å arbeide bevisst med- og ta i bruk 
denne anskaffelsesformen. Disse landene har også etablert nasjonale program for 
anskaffelse av innovasjon/før-kommersielle anskaffelser,  blant annet med formål om å støtte 
offentlige virksomheters gjennomføring av før-kommersielle anskaffelsesløp.  

Mens det nederlandske og britiske programmet er eldst og godt etablert, er det belgiske og 
ungarske programmet nylig blitt lansert. Selv om det er visse forskjeller mellom statenes 
program og veiledende prosedyrer for før-kommersielle anskaffelser, er de likevel i stor grad 
bygget over samme lest som kommisjonens tilnærming og anbefalinger26. Finlands program 
synes primært å yte bistand til de rent innovasjonsvennlige anskaffelsesprosessene, og ikke 
før-kommersielle anskaffelser som sådan.  

Det nederlandske programmet fremholdes som spesielt vellykket og regnes som en god 
kilde til inspirasjon for offentlige myndigheter som ønsker å etablere sitt eget program. 
Storbritannia utmerker seg på sin side med anskaffelser av innovasjon innen helsesektoren. 
Felles for begge programmene er at de i stor grad har lykkes med å få opp innovasjonen i 
små og mellomstore bedrifter.   
 

Figuren under gir et grafisk overblikk over hvor langt de ulike europeiske statene har kommet 
med å implementere innovasjon og før-kommersielle anskaffelser (vår 2011)

 

Fig 4 tatt fra http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/pcp-survey.pdf 

                                                            
26 For orden skyld nevnes det at EU‐kommisjonens anbefalte prosedyre for PCP er mer detaljert enn hva som er nødvendig 
for å ivareta de grunnleggende kravene som kan utledes av EU/EØS‐retten. 
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For en nærmere gjennomgang av hvordan anskaffelse av innovasjon har blitt implementert i 
de ulike medlemsstatene vises det til: 

• Compilation of results of the EC suvey on the status of implementation of pre-
kommercial procurement across Europe, april 2011 (Europakommisjonen) 
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/pcp-survey.pdf.  

• The P3ITS Handbook – A guide for PCP Actors  
- http://www.ertico.com/documents-and-publications/  

 

I vedlegg 527 ligger også en utdypende beskrivelse av flere land I Europa 

 

7. Lovverket som en rammebetingelse for innovasjon i 
anskaffelser 

Lovverket for offentlige anskaffelser er etablert for å bidra til økt verdiskapning i samfunnet 
ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk av offentlige midler. Den offentlige oppdragsgiver 
skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas 
gjennom anskaffelsesprosessen, og at konkurranse skal legges til grunn. Utvelgelse av 
kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-
diskriminerende kriterier. 

Det har vært et stort fokus på offentlige innkjøperes overholdelse av lov om offentlige 
anskaffelser de siste 3-4 årene. Økt fokus har også ført til en økning i antall klager på de 
anskaffelser som gjennomføres.  I Norge er det Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
(KOFA) som håndterer klager. Gebyret for å klage er i dag på kr. 860,-.  
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Fig. 5,  Antall klager og avgjørelser til KOFA 2008-2011 www.kofa.no  

                                                            
27 Vedlegg 5 – Status for før‐kommersielle anskaffelser i flere land i Europa 
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Det offentlige forvalter store kontrakter og verdier, og konkurransen for å ta en del av dette 
fra det private markedet er stor. Å miste eller vinne kontrakter med det offentlige kan være et 
vinn eller forsvinn scenario for flere aktører. Ønske og behov for å klage på avgjørelsene 
som tas i anskaffelsene er selvsagt tilstede.  

Med dette som bakteppe, har vi sett en utvikling hvor blant annet: 

1. Offentlige innkjøpere føler seg tvunget til å spesifisere hva som ønskes kjøpt svært 
detaljert, for å sikre seg mot klager. 

2. Offentlige innkjøpere har redusert tilpasningen til, og dialogen med markedet i 
anskaffelsesprosesser, i frykt for å bryte de grunnleggende kravene i loven om bl.a 
likebehandling. 

Begge disse utviklingstrekkene er uheldige med tanke på å bidra til innovasjon i det offentlige 
gjennom anskaffelser.  I tillegg bryter en faktisk med noe av hensikten med lovverket, nemlig 
å bidra til økt verdiskapning i samfunnet gjennom anskaffelser.  Det er videre ikke forhold i 
selve lovverket som tilsier at ovennevnte utviklingstrekk er nødvendig eller ønskelig for å 
følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det er heller ikke forhold i lovverket som 
legger hindringer for å bidra til innovasjon gjennom anskaffelser. På tross av dette må det 
også påpekes at utviklingen ikke bør være overraskende for noen.  Terskel for innklaging til 
KOFA eller rettsapparatet er forholdsvis lav for leverandørene. Dette gjelder særlig i 
anskaffelser hvor spesialisthelsetjenesten er eneste kunde i markedet. Videre har 
rettspraksis tydelig vist at tolkningen av regelverket praktiseres strengt.  Anskaffelser i det 
offentlige er blitt et juridisk spisskompetanse område, hvor også juristene er uenige om 
fortolkning av regelverket på flere områder og hvor svarene på hva som er ”rett og galt” i 
forhold til lov og forskrift lett kan fortone seg som et fortolkningsspørsmål.  

For å snu denne utviklingen er det derfor viktig å øke kunnskapen og den generelle debatten 
rundt praktisering av regelverket på en måte som fremmer og ikke hindrer innovasjon. Videre 
er det viktig å se på andre virkemidler knyttet til anskaffelsesprosessen som kan styrke 
innovasjonsarbeidet. 

8. Innovasjon, anskaffelser og risiko 
For en offentlig oppdragsgiver er før-kommersielle anskaffelser og kjøp av innovative 
løsninger gjennom for eksempel prosessen ”konkurransepreget dialog” forbundet med større 
risiki enn man finner i ordinære anskaffelsesprosesser hvor det som skal kjøpes er tydelig 
definert på forhånd.  

Erfaringsbasert kunnskap uttrykt gjennom diverse rapporter og artikler28 , anbefaler at 
offentlige oppdragsgivere gjennomfører en risikoanalyse som en del av forberedelsene til 
innovative anskaffelsesprosesser.  Risiko-kartet i figuren nedenfor er konsentrert rundt fem 
hovedområder for risiko ved innovative anskaffelser.  Dette er risikier som er organisatoriske, 
finansielle, markedsorienterte, teknologiske eller omdømmemessige.   

 
28  For eksempel “Risk Management in the Procurement of Innovation. 
Concepts and Empirical Evidence in the European Union”(European Commission, 2010) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6,  Risikomatrise Helse Vest RHF 201129 

Organisatorisk/institusjonell risiko er knyttet til risikoen for at anskaffelsen feiler av 
grunner som ligger innenfor oppdragsgivers egen organisasjon.  Inkludert i dette er 
definisjons-risikoen som kan beskrives som risikoen for å feile i å definere og kommunisere 
oppdragsgivers behov. Definisjonsrisikoen er særlig høy ved innovative anskaffelser fordi 
oppdragsgiver i disse tilfellene må definere sitt behov ut fra funksjon og målbilder, uten å 
kjenne det konkrete produktet, fremfor detaljert spesifikasjon av det som ønskes kjøpt.  En 
annen organisatorisk risiko er relatert til den interne (hos oppdragsgiver) organisasjons evne 
og kapasitet til å akseptere og absorbere nye produkt eller tjenester. Produktene kan for 
eksempel vise seg å ikke være kompatible med eksisterende produkt og/eller institusjonelle 
rutiner og prosesser.  Denne risikotypen handler også om oppdragsgivers risiko for å 
funksjonsbeskrive løsninger som skal operere innenfor juridiske rammeverk som 
leverandørmarkedet helt eller delvis er ukjent med (for eksempel personvern, 
pasientinformasjon og lignende), eller hvor det juridiske rammeverk endrer seg i løpet av 
innovasjonsprosessen.  

Finansiell risiko innen offentlige anskaffelser er i hovedsak todelt for oppdragsgiver. En er 
knyttet til usikkerhet i å overholde budsjett ved en konkret anskaffelse (gjerne 
investeringskjøp). Den andre er knyttet til risikoen med å få finansiert prosessen ved selve 
anskaffelsen, dette kan være organisert som et prosjekt eller lignende. I tilknyting til den 
første, er det også risiko, særlig ved innovative anskaffelser, knyttet til at kontraktens 
gjenstand faktisk ikke blir levert, slik at ytterligere kostnader tillegges fordi man må finne ny 
                                                            
29 Risk Management in the Procurement of Innovation. 
Concepts and Empirical Evidence in the European Union”(European Commission, 2010) 
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leverandør og/eller starte prosessen igjen fra begrunnelsen. Ved innovative anskaffelser har  
også oppdragsgiver en risiko for at leverandør og/eller marked ikke i nødvendig grad får 
ekstern finansiering av sin innovative virksomhet.  

Markedsrisiko finner man på leverandør- og etterspørselssiden. Etterspørselsrisiko oppstår 
for leverandører når disse har investert tungt i forskning og utvikling og innovative aktiviteter 
for et produkt uten at markedsetterspørselen er stor nok til å gi nok avkastning på 
investeringen. Den offentlige oppdragsgiveren som initierte innovasjonen, blir kanskje den 
eneste kunden. For å unngå dette, kan offentlige oppdragsgivere samle sine behov, slik at 
den aktuelle leverandør ser mulighet for å få dekket sin investering innen rimelig tid. Dette 
kan for eksempel være et samarbeid mellom helseregionene.  

En annen problemstilling for den innovative leverandøren er at man kan ha eksponert sin 
”know how” til markedet, og dermed åpnet opp for at konkurrenter med en nest best, eller en 
andregenerasjons løsning, overtar markedet. Dette er den klassiske markedsrisikoen for 
enhver innovativ aktør.   

For den offentlige oppdragsgiver kan markedsrisiko være knyttet til risikoen for at man ikke 
finner relevante og kapable leverandører i markedet som er kompetent og villig til å gå 
gjennom en innovasjonsfase for å dekke den offentlige oppdragsgivers behov.  Målbildene 
fra oppdragsgiver kan oppfattes som for radikale og risikofylte for leverandørene.  

Teknologisk risiko oppstår for eksempel manglende ferdigstillelse av produktet, ytelse 
under definerte krav, feil ytelser etc. for årsaker som kan knyttes til teknologiske forhold.  
Teknologisk risiko kan også oppstå fordi leverandører ikke klarer å finne en løsning som var 
lovet, at leverandøren har valgt feil eller suboptimal teknologi, prematur teknologi eller 
teknologi som ikke matcher standarder eller andre krav som oppdragsgiver må stille.  Videre 
kan oppdragsgiver oppleve at straks en teknologisk løsning er valgt fremfor et antall andre 
alternative løsninger, kan det være svært vanskelig å skifte over til et annet alternativ om det 
første alternativet feiler. Dette kan skape problemer særlig i de tilfeller hvor anskaffelsen 
skjer før konkurrerende teknologier har blitt undersøkt nøye nok. Innovative anskaffelser er 
anderledes enn ordinære anskaffelser fordi ved innovative anskaffelser er hele eller deler av 
kontraktens gjenstand usikker og/eller ukjent i sin endelige form. Dette faktum reiser 
spørsmål om i hvilken grad det er mulig å skrive gode, balanserte kontrakter som reduserer 
teknologisk risiko for oppdragsgiver, uten å samtidig løfte all teknologisk risiko over på 
leverandør.  

Teknologisk risiko er også knyttet til muligheten for et teknologisk ”lock-in” som følge av den 
teknologiske løsningen som blir valgt. Det vil si at markedet blir låst til en bestemt teknologi 
eller et bestemt produkt, fordi alternativene ikke er attraktive før mange velger å bruke dem, 
men få vil velge dem før de er attraktive. 

Turbolens- og omdømmerisiko er risiko knyttet til at større innovative prosjekt mislykkes 
som følge av en rekke uforutsette hendelser som får en eller flere av aktørene i prosessen til 
å revurdere sine prioriteringer, endre sine forventninger, som i sin tur leder til 
uhensiktsmessige reaksjoner fra andre aktører i prosessen.   
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9. Forbedringsområder og muligheter 

Innovasjon har alltid vært en sentral kilde til verdiskaping og for utvikling av 
velferdssamfunnet. Økt verdiskaping oppnås stort sett enten ved økt bruk av ressurser eller 
ved å bruke ressursene på en bedre måte. Studier indikerer at kun en begrenset del av 
veksten kommer fra økt mengde av det som går inn i produksjonen og at økt verdiskaping 
skjer først og fremst når mennesker bruker ressursene på nye og smartere måter30 . Det er 
derfor et opplagt ansvar for spesialisthelsetjenesten å utnytte innovasjon for å forvalte 
offentlige midler på en best mulig måte.  

Det har vist seg ved flere offentlige anskaffelser, særlig av teknologisk avansert 
utstyr/tjenester, at man kan pådra seg store kostnader og økt tidsbruk ved endringsordrer i 
kontrakter eller også kanselleringer av kontrakten, på grunn av at man før anskaffelsens 
oppstart ikke hadde god nok kunnskap- og/eller strategier for å vurdere hvilke 
anskaffelsesprosedyrer som burde benyttes. Så selv om det finnes til dels store risiki knyttet 
til innovative anskaffelser og før -kommersielle anskaffelser, finnes det også risikier knyttet til 
å ikke være innovativ.  

Langsiktig planlegging av anskaffelsesprosesser er en viktig forutsetning for mer innovative 
innkjøp. I “best practice”- publikasjoner kommer det tydelig frem at fokuset, uansett 
anskaffelse, må være på behovsidentifikasjonsfasen.  Det er i denne tidlige fasen at 
muligheten for en god, innovativ anskaffelse legges. Tradisjonelt i offentlig sektor involveres 
innkjøpskompetanse ikke på dette stadiet. Innkjøpskompetanse hentes gjerne inn for å 
gjennomføre selve de tekniske prosessene ved en anskaffelse, og starter gjerne ved at en 
skal lage en kravspesifikasjon som tilbyder da skal svare på, uten at den ansvarlige for 
innkjøp har noen dyptgående innsikt i de behov som skal dekkes. For å kunne gjennomføre 
gode anskaffelser er det derfor viktig at det etableres tverrfaglig samarbeid så tidlig som 
mulig. 

Figur 7 viser et forløp for- kommersielle produkter og tjenester, og viser hvor fokuset 
tradisjonelt ligger, merket gult.  Det er gjerne i denne fasen fagpersonell og merkantilt 
personell setter seg sammen for første gang, for å få en kontrakt på plass. Ved å starte 
samarbeidet tidlig vil en fra starten kunne legge et anskaffelsesløp basert på en innovativ 
tilnærming og partene bør derfor møtes senest på behovsspesifiseringstidspunktet. Slike 
tverrfaglige strukturer må inn i anskaffelses-planer og strategier i spesialisthelsetjenesten og 
det må opparbeides kompetanse og kunnskap slik at det blir en del av en kulturbygging for å 
bli bedre på innovative anskaffelser. Det må også være et fokus og forventningskrav i 
ledelsen.  

 

 

 
30  Kilde: Rosenberg, Nathan (2004) «Innovation and Economic Growth» 
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Fig 7,  Muligheter for påvirkning av løsning og kostnad i innkjøpsprosessen 

Dialog og tilpasning av anbudet til markedet 
Regelverket om offentlige anskaffelser er ikke til hinder for kontakt med markedet så lenge 
hensynet til konkurranse og likebehandling ivaretas.  Innovative anskaffelser krever i tillegg til 
god planlegging, en åpen dialog med leverandørene i en tidlig fase av anskaffelsen, det vil si 
før konkurransen utlyses.  Gjennom dialogen får markedet informasjon om oppdragsgivers 
utfordringer, behov og planer og oppdragsgiver kan til gjengjeld få verdifulle innspill om 
aktuelle muligheter i markedet.  

For å tilrettelegge for at nye innovative løsninger skal komme inn på markedet har det 
offentlige et ansvar for å strukturere anbudene på en måte som sikrer konkurranse. 
Anskaffelser over terskelverdi skal lyses ut i hele EU, og det er en grunnleggende 
forutsetning at anbud ikke skal være diskriminerende. Det er en viktig innkjøpsjobb å finne 
grensen mellom hva som er diskriminerende, og hva som er god markedstilpassning. En god 
markedstilpasning, med en tilnærming for å tiltrekke seg små- og mellomstore bedrifter, er 
ikke diskriminerende, snarere tvert om. En vesentlig andel av forskning og utvikling skjer i 
små og mellomstore bedrifter og det er derfor sentralt at konkurransen ikke bidrar til å 
utelukke miljøer som kunne ha tilført spesialisthelsetjenesten nye og innovative produkter og 
tjenester. 

En kjent metode for å få lavere priser i markedet er å samle volum under større kontrakter. 
Her bør man vurdere å dele inn i flere mindre konkurranser og/eller gi anledning til å legge 
inn deltilbud. Da kan man åpne konkurransen også for nisjeleverandører. Videre kan en ha 
en inndeling som gjør at man ikke forutsetter leveranse for hele landet, for på den måten å 
åpne konkurransen for små og mellomstore bedrifter. Disse tilnærmingene passer godt inn i 
et rammeverk for innovative anskaffelser, da en mer målrettet tilnærming til markedet letter 
kan identifisere og tilrettelegge for gode, innovative løsninger. 

Ytelses- og funksjonskrav versus tekniske krav 
Som tidligere nevnt har utviklingen gått i en retning av stadig mer detaljerte 
kravspesifikasjoner i anskaffelser.  I forskrift om offentlige anskaffelser §8.3 og §17.3 heter 
det blant annet: ”Anskaffelsen bør spesifiseres ved en behovsspesifikasjon eller angivelse av 
funksjonskrav”.  Videre står det at ”tekniske spesifikasjoner skal gi leverandørene like 
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muligheter og må ikke medføre unødvendige hindringer for konkurranse om offentlige 
kontrakter”. 31 

Det synes å være en forholdsvis bred enighet, på tvers av ulike fagmiljøer, om at svært 
detaljerte kravspesifikasjoner er til hinder for nye løsninger og innovasjon. Dette gjelder 
særlig innenfor tjenesteleveranser og mer kompliserte vare/utstyrsleveranser hvor 
utviklingshastigheten er høy. Det er også en vanlig problemstilling at fagmiljøer spesifiseres 
krav med utgangspunkt i allerede kjente produkter/tjenester fordi det oppleves 
arbeidskrevende å tilpasse seg nye produkter eller tjenester.  

Spesifisering av krav er derfor en avgjørende del av anskaffelsesprosessen, men også 
kanskje den vanskeligste. Det er gjennom denne prosedyren at oppdragsgiver skal sikre seg 
at den får en ytelsen som oppfyller behovene. For å styrke innovasjonsarbeidet gjennom 
anskaffelser er det derfor sentralt å øke kompetansen og få erfaringer rundt metoder for 
kravspesifisering som fremmer innovasjon. Det er også nødvendig med en viss handlefrihet 
fra ledelsen for å satse på nyvinninger.  

Fordeler med behovs- og funksjonskrav 
På oppdrag fra Udbudsrådet i Danmark ble det i november 2010 foretatt en analyse av 
gjennomførte funksjonsanskaffelser i Danmark32. Analysen gjelder kun anskaffelser av 
tjenester, men gir også innsikt i gjennomføring av anskaffelser basert på funksjonskrav 
generelt.   

Analysen påpeker en klar sammenheng mellom funksjonsanskaffelser og innovasjon, og 
påpeker flere fordeler ved bruk av funksjonskrav: 
 

1. En af de væsentligste fordele ved at anvende funktionskrav er, at disse sætter 
fokus på resultater og bestillers behov frem for aktiviteter og proceskrav. Dette styrker 
muligheden for at få mere værdi for pengene. Samtidig sikres det, at bestiller 
undgår fordyrende tilkøbsydelser. Disse bliver nødvendige, hvis bestiller løbende 
identificerer behov, som ikke er inkluderet af den oprindelige tekniske 
kravspecifikation. 
 

2. En anden væsentlig fordel er, at funktionskrav kan sikre den offentlige sektor adgang 
til markedets nyeste viden og førende standarder: For gennem funktionskrav 
kan virksomhederne introducere nye og mere effektive tilgange til at løse de offentlige 
opgaver. Også dette styrker muligheden for løsninger, der samlet set leverer 
mest værdi for pengene. 

 
3. Da funktionsudbud giver de private leverandører større frihed til at tilrettelægge 

opgaveløsningen på den mest effektive måde, styrkes virksomhedernes incitamenter 
til at byde på offentlige opgaver. Dermed skærpes konkurrencen om de offentlige 
opgaver. 
 

 
31 http://www.lovdata.no/for/sf/fa/fa‐20060407‐0402.html 

32 Ernst & Young: ”Analyse af funktionsudbud”, nov 2010 
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4. Investeringer i innovationen og nye tilgange til opgaveløsningen kan styrke 
leverandørens konkurrenceposition på markedet og øge leverandørens ejerskab til 
opgaven hvilket kan lede til et bedre samarbejde mellem leverandør og bestiller. 

  
Les mer om utfordringer i bruk av funksjonskrav i vedlegg 4 
 
Valg av konkurranseform 
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser åpner for flere forskjellige former for konkurranse. 
Selv om åpen anbudskonkurranse er den absolutt mest brukte metoden, finnes andre former 
som legger mer til rette for innovative løsninger. I en åpen anbudskonkurranse krever det at 
man er tydelig i de funksjonelle kravene, da det ikke tillates noen forhandling i løpet av 
prosessen, mens man i konkurranse med forhandlinger og konkurransepreget dialog har 
flere muligheter i så måte.  

 
Lovverket åpner for konkurranseformer som i større grad er bygget på dialog mellom 
partene. Konkurranse med forhandlinger er en tradisjonell forhandlet konkurranse, og åpner 
for stor fleksibilitet, så lenge alle som det forhandles med får samme muligheter til å 
forhandle. Konkurranseformen kan imidlertid kun benyttes 
- Ved tjenestekontrakter hvor tjenesten som skal leveres er av en slik art at det ikke er 
tilstrekkelig grad kan fastsettes så nøyaktige spesifikasjoner, at valg av det beste tilbudet 
ikke kan skje etter reglene for åpen eller begrenset anbudskonkurranse. 
- I særlige tilfeller hvor vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontraktens art eller tilknyttede 
risiko ikke tillater samlet prisfastsettelse på forhånd. 
- Ved bygge- og anleggskontrakter hvor arbeidene skal utføres utelukkende til forsknings-, 
forsøks- eller utviklingsformål, og ikke for å sikre lønnsomhet eller inntjening av forsknings- 
eller utviklingskostnader. 
Den nyeste formen for konkurranse er konkurransepreget dialog. I denne prosessen går en 
inn i en dialog med flere leverandører og utvikler en kravspesifikasjon i samarbeid med 
leverandørene, som de igjen gir et tilbud på. Konkurransepreget dialog kan benyttes ved 
tildeling av særlig komplekse kontrakter. En kontrakt er definert som særlig kompleks når: 
- oppdragsgiver ikke er i stand til å, i samsvar med §17-3 tredje ledd, objektivt å presisere de 
tekniske vilkår, som kan oppfylle deres behov og formål eller objektivt å presisere de rettslige 
eller finansielle forhold i forbindelse med et prosjekt. 
 
To gode eksempler på konkurransepreget dialog har vi i anskaffelsen av ikt-løsningen ”Altinn 
II” i Skatteetaten og Difis erfaringer fra prosjektet anskaffelse av nye Ehandelsplattformen 
(EHP).   
 
Skatteetaten hadde i utgangspunktet en leverandør som driftet, forvaltet og videreutviklet 
den eksisterende Altinn-løsningen (innlevering og behandling av selvangivelse) og trengte 
leverandør på tre områder: drift, applikasjonsforvaltning og videreutvikling. Avtaler skulle 
inngås med maksimalt to leverandører og viktige mål for prosjektet var å sikre kontinuitet for 
tjenester, etablere nye og markedsprisede avtaler, sikre at skifte av leverandør var en 
realistisk mulighet og videreutvikle løsningen i forhold til behov og krav. Avtaleområdet 
videreutvikling ble vurdert til å være særlig komplisert og konkurransepreget dialog ble 
vurdert til å være beste løsning for å sikre alle potensielle leverandører mulighet  til å bli kjent 
med de forhold som skulle vektlegges ved deltagelse og tildeling av kontrakt. Skatteetaten 
ramser opp følgende som fordeler konkurransepreget dialog:  
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• Sannsynlighet for å få bedre og mer fremtidsrettet løsning og avtaleverk 
• Mer attraktivt for potensielle leverandører ved at det var større sannsynligheten for å 

kunne gi et tilbud i tråd med kundens behov og rammer. 
 

Følgende ble listet opp som ulemper ved konkurransepreget dialog:  
• Større ressursinnsats for kunden ved konkurransepreget dialog, enn ved konkurranse 

med forhandlinger 
• Større sannsynlighet for forsinkelse frem til kontrakt og dermed større sannsynlighet 

for senere produksjonssetting av ny funksjonalitet 
 
Difi skulle i sitt prosjekt anskaffe en ny e-handelsplattform (EHP). Formålet med bruk av 
konkurransepreget dialog var i hovedsak at man ønsket å utfordre leverandørene for å få til 
en e-handelsplattform som var innovativ i forhold til teknisk løsning. Ved siden av ønsket 
man å bruke dialogfasen for å få på plass en god finansieringsmodell for drift av plattformen.  
Prosessen startet sommeren 2008 med prekvalifisering om å få delta i konkurransen. Difi  
gikk videre inn i selve dialogfasen med fem leverandører som var varslet om at det ville bli 
gjennomført flere dialogrunder før endelig konkurransegrunnlag var klart.  
Konkurranseformen var ny også for leverandørene og det ble gjennomført flere dialogrunder 
som første til at endelig konkurransegrunnlag ble sendt ut i juli 2009, og kontrakt ble inngått 
med leverandør i november 2009.  

Difi opplyser at de har gode erfaringer både med prosessen og med selve resultatet, for selv 
om det var ressurskrevende både for kjøper og tilbyder, ble resultatet for Difi en halvering av 
kostnadene i selve anskaffelsen. For de leverandørene som ikke fikk kontrakt, ble det 
derimot et tap estimert på to-tre millioner per leverandør. Dette dekket ikke Difi noe av.  

Les mer om konkurransepreget dialog og begge disse prosjektene i vedlegg 333.  

10. Samarbeid med leverandører 
Samarbeid med leverandører er et helt nødvendig bidrag for å skape innovasjon og på den 
måten sørge for å anskaffe de riktige produktene og tjenestene for å gi våre pasienter best 
mulig behandling. Samarbeidet skal være motivert ut fra kunnskap og kompetanse som skal 
komme pasientene til gode, og må skje på en slik måte at ingen trekker verken 
helseforetakene eller leverandørenes uavhengighet, integritet eller medisinske vurderinger i 
tvil. Helseforetakene i Norge har samarbeidsavtaler34  med Leverandører for helse-Norge 
(LFH) og med Legemiddelindustrien (LMI) for å skape et samarbeid preget av ryddighet og 
åpenhet. Samarbeidsavtalene skal revideres i 2012 med sikte på å tydeliggjøre enda bedre 
på hvilke måter leverandører og helseforetakene sammen kan skape innovasjon og utvikling.  
 
Helse Sør-Øst har et tett samarbeid med LMI og LFH blant annet med et fast 
trepartssamarbeid hvor innovasjon og forskning/utvikling er en naturlig del. Det er ønskelig å 

 
33 Se vedlegg 3 – Konkurransepreget dialog 

34 http://www.helse‐sorost.no/omoss/avdelinger/innkjop‐og‐
logistikk/Documents/Samarbeidsavtale_LMI_pr_2006.pdf 
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innlemme de tre andre regionene i dette samarbeidet våren 2012. Et naturlig punkt på 
agendaen i et slikt samarbeid er å se på mulige samarbeidsprosjekter innen innovasjon og 
forskning.  Helseforetakene ønsker også å samarbeide med andre leverandører om 
innovasjon og gjerne da leverandørorganisasjoner som IKT Norge, Abelia og andre hvor 
samarbeidet kan legges både på strategisk- og praktisk plan.  
 

11. Anbefalinger fra gruppen 
Arbeidsgruppen har erkjent gjennom dette arbeidet at det er har vært for lite rom for 
innovasjon i helsesektorens anskaffelser. For å bedre på dette må det til en forankring i 
strategier og ledelse ved å vektlegge kulturbygging, økt kunnskap og kompetanse for 
innovasjon både hos ledelse og i fagmiljøene. Det må også legges til rette for samarbeid på 
tvers innad i organisasjoner, mellom regionene og med leverandørindustrien.  

Ledelse, kultur og kunnskap 
Skal helseforetakene lykkes med å sette innovasjon og anskaffelser på dagsorden må 
ledelsen legge til rette for- og gjøre det legitimt å tenke muligheter for nye løsninger før den 
konkrete anskaffelsesprosess har kommet for langt. Denne måten å arbeide må inngå som 
en naturlig del av kulturen i helseforetakene. Fokus og behovet for nye og bedre løsninger 
må inn i planleggingsfasene tidlig og inngå i overordende planer. Det bør oppfordres til 
tverrfaglig diskusjon som en del av forberedelsene til kommende anskaffelser.  

Det er viktig å komme bort fra en situasjon hvor det er innkjøpsmiljøene alene som fastlegger 
anskaffelsesstrategier eller hvor tunge fagmiljøer får en for dominerende rolle i 
forberedelsene til anskaffelsene gjennom fastleggelse av detaljerte faglige spesifikasjoner. 
Videreutviklingen av kompetansebasen i helseforetakene er viktig på dette området.  

Usikkerheten og tendensen til restriktiv tolking av lover og forskrifter på innkjøpsområdet, 
medfører at det behov for mer kunnskap om rammer og muligheter for å se innovasjon og 
anskaffelser i sammenheng. Arbeidsgruppen vil derfor konkret anbefale at det i forlengelsen 
av dette arbeidet nedsettes en arbeidsgruppe som utvikler en praktisk veileder for 
anskaffelser hvor innovasjon og innkjøp sees i sammenheng. Dette arbeidet bør skje som et 
samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Hinas i samarbeid med Difi som har et 
generelt ansvar på dette felt. Våren 2012 vil Difi lansere nye innovasjonssider på sine 
nettsider www.anskaffelser.no, hvor en viktig del vil være veiledning om hvorfor og hvordan 
man skal gjennomføre innovative anskaffelser. Dette blir en generell veileder som kan 
brukes som grunnlag i det videre arbeidet med sektorbaserte veiledninger. 

Arbeidsgruppen anbefaler oppfølging/tiltak innenfor følgende mer generelle områder: 

- Skape kultur for innovasjon internt, for eksempel ved tverrrfaglig idemyldring før oppstart 
av prosjekter og faste leverandørkonferanser i forkant 

- Sørge for at innovasjon i anskaffelser er med inn i overordnende strategidokumenter og 
planer for foretakene 

- Legge til rette for innovativt samarbeid med leverandører og leverandørorganisasjoner 
for eksempel ved å arrangere felles konferanser og leverandørmøter, og ved å 
gjennomføre praktiske prosjekter 

- Utvikle struktur for informasjonsflyt for å kunne ta i mot- og følge opp gode ideer både fra 
eksterne og internt (f.eks næringsliv fra andre bransjer) 
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Arbeidsgruppen foreslår videre følgende konkrete oppfølgingsoppgaver: 

- Samarbeide med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om å utarbeide en sektorbasert 
konkret veileder for innkjøpere og fagmiljøer. Arbeidsgruppen bør kunne gis et 
oppfølgingsmandat for å lage en praktisk veileder på området. 

- Igangsette gjennomføring av foreslåtte (evt. andre) piloter for før-kommersielle 
anskaffelser. Dette bør følges opp gjennom intern diskusjon innen og mellom regionene 
om hvilke piloter som bør gjennomføres og hvordan dette kan gjøres i et praktisk 
samarbeid.  

Det finnes allerede flere etablerte samarbeidsfora mellom helseregionene i Norge. 
Arbeidsgruppen mener særlig fora innen IKT og innkjøp bør utnyttes til å se på mulige 
samarbeidsprosjekter og tiltak  for å øke kunnskapen til fagmiljøer og innkjøpsfunksjoner på 
tvers av regionene. Det vil også være naturlig å fortsette et tett samarbeid med Difi og 
Innovasjon Norge både på generelt grunnlag, men også i konkrete prosjekter som å 
utarbeide en veileder og konkrete anskaffelsesprosjekter.  

Samarbeid på tvers av regionene 
For å komme rask videre på dette området vil arbeidsgruppen anbefale at det i stor grad 
bygges videre på det arbeidet som allerede er gjort i fellesskap mellom de regionale 
helseforetakene og bruke de eksisterende samarbeidsutvalg som finnes. Det gjelder for 
eksempel å bygge videre på den felles tiltaksplan for innovasjon de regionale 
helseforetakene allerede har vedtatt og videreføring av dette gjennom koordineringsgruppen 
hvor samarbeidet skjer mellom regionene, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd under 
ledelse av Helsedirektoratet.  

Det gjelder også deler av det felles arbeid som er i gang gjennom Nasjonalt IKT. Her er det 
blant annet nedsatt en gruppe som vurderer tiltak knyttet til innovasjon og IKT. 
Arbeidsgruppen vil understreke at det er betydelige gevinster ved å se disse tiltakene i 
sammenheng og knyttet opp mot anskaffelser. Særlig vil det være viktig å fokusere på 
områder hvor helseforetakene har felles utfordringer og hvor det er mye å hente fra 
hverandre. Arbeidsgruppen vil sterkt anbefale at regionene bestreber seg på finne 
samarbeidsmodeller hvor den enkelte region kan fronte en et anskaffelsesområde på vegne 
av de øvrige.  

En mulighet er å foreta en systematisk gjennomgang nasjonalt i spesialisthelsetjenesten for 
å avdekke områder som kan være aktuelle for innovative anskaffelser. Dette kan være i 
akuttkjeden, medisinsk- og kirurgisk område, laboratorievirksomhet, røntgen, medisinsk-
teknisk utstyr eller lignende. Målet meddette er å utvikle gode og ressurseffektive løsninger 
for kjernevirksomheten, altså pasientbehandling og også i støtteområdene. Et eksempel er at 
man kan komme fram til mulige løsninger som kan bidra til god samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten for å bedre pasientbehandlingen nær 
pasientens hjemsted. Dette kan frigjøre ressurser i spesialisthelsetjenesten. For eksempel vil 
hjemmedialyse, desentraliserte røntgenløsninger og andre løsninger for desentralisert 
behandling, vise seg å være viktige områder i årene som kommer. 

Nasjonalt nettverk for innkjøp (NNI) er en arena hvor innkjøpslederne i de regionale 
helseforetakene møtes jevnlig. Dette vil også være et naturlig forum for samordning av 
innovative anskaffelser.   
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Samarbeid med leverandørindustrien 
Som skissert tidligere i rapporten har helseforetakene i noen grad et formalisert samarbeid 
med enkelte leverandørorganisasjoner. Selv om det vil være naturlig at man på basis av 
konkrete prosjekter søker samarbeid direkte med ulike leverandører, anbefaler også gruppen 
at man utnytter de samarbeidsavtaler man har med Legemiddelindustrien (LMI) og 
Leverandører for helse-Norge (LFH) og sammen ser på muligheter for å utvikle 
læringsarenaer sammen. Dette kan for eksempel være innovasjonskonferanser. 
Leverandørindustrien er meget interessert i denne type dialog og så lenge denne dialogen 
holdes adskilt fra de konkrete anskaffelsesprosesser, vil det kunne være en verdifull måte å 
bygge opp kunnskap og kompetanse om innovasjon og anskaffelser. 

Arbeidsgruppen vil anbefale at RHFene er åpne for dialog og kontakt med de tunge 
organisasjonene som representerer ulike deler av næringslivet. 

Finansiering av pilotprosjekter innen før  kommersielle anskaffelser 
Det er en utfordring å finansiere denne nye måten å drive anskaffelser, to av 
hovedmodellene kan beskrives slik:  

1. Gjennom Innovasjon Norge har staten etablert en gunstig ordning for risikoavlastning 
for samarbeidsprosjekter med næringslivet. Det gjelder ordningen med Forsknings- 
og utviklingskontrakter (OFU- kontrakter). Helseforetakene har lang erfaring med 
finansiering av innovasjonsprosjekter gjennom denne ordningen. Så langt har ikke 
utnyttelsen av ordningen vært direkte knyttet opp til anskaffelser. Innovasjon Norge 
har ved rekke anledninger pekt på behovet for denne kopling. Arbeidsgruppen vil 
anbefale at denne muligheten blir utnyttet så langt mulig og at det innledes et tett 
samarbeid Innovasjon Norge om dette.  

2. De regionale helseforetakene kan budsjettere med egne midler knyttet til særlig 
komplekse anskaffelser og hvor det kan være aktuelt med før - kommersielle løp. Ser 
vi dette i lys av kanselleringer og kostnadspådrag i kontrakter i helsesektoren, vil 
dette kunne være vel anvendte midler. 

 

Mulige samarbeidsprosjekter i førkommersielle anskaffelser 
EU kommisjonen har gjennom en serie policy- dokumenter kommet med klare anbefalinger 
for å styrke innovasjon i anskaffelsene, dette knytter seg både til å utnytte handlefriheten 
innen de mer tradisjonelle anskaffelsene ved å vektlegge muligheten for legitime dialoger 
med leverandørindustrien innen det vi kaller ”innovative anskaffelser” og til å gå opp nye 
veier gjennom det som betegnes som ”før - kommersielle anskaffelser”, det vil si samarbeid 
med leverandørindustrien før selve anskaffelsen.  

Det kan være betydelige gevinster for helseforetakene ved å teste ut de nye måter EU 
kommisjonen anbefaler. Gevinster ved før - kommersielle anskaffelser kan særlig være 
knyttet til følgende: 

• Pilotfasen kan avdekke faren for kostbare endringer underveis som kan fordyre 
kontraktene. Aktuelle tiltak kan forberedes og hensyntas i den endelige anskaffelsen 

• Unngå situasjoner med undervurdering av kompleksiteten i en leveranse ved 
utviklingsaspekter blir avklart gjennom pilotprosjekter før selve anskaffelsen. At 
leveransen ikke er en ”hyllevare” blir lettere avklart og håndtert forut for anskaffelsen 
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• De interne organisatoriske og kompetansemessige forutsetninger som leveransen 
krever, kan bli identifisert i pilotfasen og derved legge forholdene bedre til rette i selve 
anskaffelsesfasen. 

• Unngå å kjøpe ”gårsdagens løsninger” ved at innovasjonsmulighetene er en del av 
pilotfasen og at risikoen ved disse blir identifisert og tatt hensyn til. 
 

Arbeidsgruppen vil derfor anbefale å vinne erfaringer gjennom denne modellen ved å 
iverksette noen pilotprosjekter. En hensiktsmessig måte å organisere pilotarbeidet kan være 
å sette et enkelt RHF i front på et område på vegne av de øvrige og at man legger opp til tett 
informasjonsutveksling om erfaringene. Dette for å unngå dobbeltarbeid og raskere kunne 
vinne erfaringer som alle kan dra veksler på. 

Arbeidsgruppen vil anbefale at dette blir fulgt opp i konkrete diskusjoner mellom de regionale 
helseforetakene dersom det er tilslutning til denne måten å utprøve nye modeller i 
anskaffelsene, gjerne med utgangspunkt i disse konkrete pilotprosjektene som 
arbeidsgruppen har drøftet som illustrasjoner og eksempler (eksemplene har kommet fra de 
respektive RHF):  

• Før-kommersielt pilotprosjekt knyttet til informasjonssystem for data og logistikk i den 
akuttmedisinske kjeden (Helse Midt-Norge) 

• Pilotprosjekt for identitetshåndtering, tilgangskontroll og sporbarhet knyttet til 
nødvendig pasientinformasjon i en samhandlingskjede (Helse Midt-Norge) 

• Pilotprosjekt for samspill mellom sykehus og primærhelsetjeneste (Helse Midt-Norge) 
• Pilotprosjekt for å se på legemiddelhåndtering fra apotek til pasient med elektronisk 

track (Helse Vest) 
• Pilotprosjekt for helhetlig logistikk for bildelagring (Helse Vest) 
• Pilotprosjekt for felles innføring av kliniske systemer - underleveranser til  FIKS35, -

prosjektet (Helse Nord) 

 
35 http://www.helse‐nord.no/helse‐nord‐nytt/han‐skal‐lede‐fiks‐ferdig‐article90661‐1526.html 
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Kjennetegn ved EUs anbefalte 
prosedyre for før‐kommersielle 
anskaffelser  

012 

• Tildeling av FoU kontrakter iht. en tre – trinns prosess: 
Tydelig annonsering av anskaffelsen av FoU innen hele EU, hvor det fremgår at flere 
tilbydere vil bli tilbudt å konkurrere parallelt, hvor mange faser konkurransen består 
av, samt forventet varighet av hver fase. Kommisjonens anbefalte prosedyre for PCP 
tilsier 3 faser med gradvis utsiling av antall deltakere. (Et gitt antall leverandører 
tildeles kontrakt for fase 1, hvor deres ideer blir evaluert. Deretter tildeles enkelte av 
leverandørene kontrakt for fase 2, hvor deres prototype blir evaluert, før noen få 
leverandører (helst min. to) tildeles kontrakt for fase 3 – utvikling av en testserie.) Den 
anbefalte prosedyren innebærer at tilbydere skal likebehandles uten hensyn til 
geografisk plassering av selskapets hovedkontor, størrelse eller styringsstruktur.  
 

• Markedsvilkår – fordeling av risiko - rettigheter og plikter: 
Kontraktstildeling må skje på ikke-diskriminerende måte for å unngå mistanke om 
elementer av ulovlig statsstøtte. For å sikre optimale markedsvilkår publiseres 
fordeling av risiko (kostnader ved FoU), rettigheter og plikter på forhånd, herunder 
fordeling av immaterielle rettigheter (IPR). Oppdragsgiver skal ikke forbeholde seg 
retten til FoU-resultatet utelukkende til eget bruk (i slike tilfeller prosedyren 
konkurransepreget dialog mer egnet), men skal dele /selge IPR (immaterielle 
rettigheter) til den aktuelle leverandøren på markedsmessige vilkår (markedspris for 
IPR ligger gjerne innbakt i kostnadsfordelingen). Oppdragsgiver sikrer seg gjerne en 
fri lisens for intern bruk av FoU-resultatene, og kan endog stille krav i avtalen om at 
øvrige deltakende selskaper også får anledning til å kjøpe lisens iht. markedspris.  
 

• Bruk av funksjonelle spesifikasjoner for å definere gjenstanden for PCP: 
 Problemet som ønskes løst beskrives uten at det angis noe om type løsning og/eller 
den tilnærming som skal benyttes.  
 

• ”Best value for money” som tildelingskriterier: 
Valget av tilbud skal ikke baseres på lavest pris, men skal tildeles de som kan tilby 
den beste kombinasjonen av pris og kvalitet. 
 

• Transparent prosess:  
Resultater av FoU skal som nevnt offentliggjøres etter at kontrakten er gjennomført. 
Kontraktsreguleringen må derfor ta høyde for at oppdragsgiver har tilgang på relevant 
materiale og informasjon som kan kommuniseres ut til markedet ved en etterfølgende 
kommersiell anskaffelse. Dette for å redusere faren for at vinneren i den 
prekommersielle anskaffelsen blir diskvalifisert i den senere konkurransen grunnet 
brudd på prinsippet om og likebehandling og ikke-diskriminering.  
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Oppsummert kan det kort sies at oppdragsgivere som følger veiledning gitt av EU for PCP 
har gode muligheter for å lykkes med å gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse av FoU. 
Det må likevel understrekes at før-kommersielle anskaffelser krever spesialkunnskaper 
innenfor offentlige innkjøp og Europaparlamentet oppfordrer statene til å finansiere et 
utdanningstilbud samt utvikle nærmere verktøy for prosessen, eksempelvis gjennom 
etablering av nasjonale programmer. 



Vedlegg 2 til rapport innovative‐  og fø‐kommersielle anskaffelse
 

Eksempler på innovasjon 

r 2012 

Den norske ballet og opera 
Et godt eksempel på innovasjon som en del av offentlige anskaffelser er innredning av den 
nye operaen i Oslo. Da Statsbygg skulle innrede operasalen ønsket de å kle de buede 
balkongene med tre, men det var ingen interiørleverandører som kunne levere tre-innredning 
med de egenskaper som var nødvendig for å ivareta strenge krav til akustikk og lyd-
formidling. Statbygg gikk bredt ut gjennom tre-bransjeforeninger, egnen webside og i avisene 
for å annosere leverandørkonferanse der de presenterte sine behov og utfordringer.  
Gjennom denne prosessen fikk Statsbygg inn ulike forslag og endte opp, etter ordinær 
anbudskonkurranse, med å inngå avtale med et lite båtbygger-firma på Vestlandet som 
hadde erfaring i å bygge buede tre-konstruksjoner. Statsbygg var veldig fornøyd med 
resultatet og båtbyggeren kunne utvide sin virksomhet til interiør og retter seg nå mot 
internasjonale markeder.  

Miljøvennlige bilferger 
Ofte er innovasjon også et resultat av nye påbud og regler, for eksempel nye miljøkrav. Et 
eksempel på det er anskaffelse av nye gassdrevne ferger på Vestlandet. Stortinget har stilt 
krav til at nyutvikling av bilferger skal baseres på naturgass, da dette gir lavere utslipp av co2 
og vesentlig lavere utslipp av Nox. Etter en lengre prosess der flere leverandører har vært 
inne har man i Norge lykkes med å utvikle teknologi som ikke var for dyr, og resultatet er nå 
at Norge er et foregangsland for bruk av gass i verden. I løpet av 2012 skal det etter planen 
settes inn 15 ferger med gass som drivstoff på fergestrekninger fra Rogaland til Nordland.  

Førkommersielle anskaffelser, kommunalt og statlig 
Undervisningsbygg fikk  i 2008 et pålegg av av sin eier, Oslo kommune om å fase ut alle 
oljefyrer i Oslo-skolene innen 2011. Fordi det ikke fantes tilfredsstillende løsninger på 
markedet, utlyste Undervisningsbygg en idé-konkurranse og fikk inn gode forslag som de 
kunne gå videre med.   Tre av deltakerne i denne konkurransen deltok senere i 
anbudskonkurransen.  

Statsbygg har også gjennomført før-kommersielle anskaffelser med støtte av Innovasjon 
Norge (OFU) som har resultert i utviklingen av nye BIM –modeller (tre-dimensjonale 
bygningsmodeller) som gjør det enklere for Statsbygg som byggherre å styre 
bygningsprosjekter med leveranser fra mange, små del-leverandører. Noen av de modellene 
som er blitt utviklet i dette prosjektet har endt opp med å bli internasjonal standard. NHO har 
bistått i disse prosjektene.  

Miljøambulanse i Stockholm1 
Fig 6 – Illustrasjon av en miljøambulanse anskaffet gjennom en innovativ  
anskaffelsesprosess  i Stockholm läns landsting i 2011  

                                                            
1 Kilde: Stockholm läns landsting, avdeling for innkjøp 
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For å minske ambulansevirksomhetens miljøbelastning startet Stocholms fylkesting i 2005 
arbeidet med å skaffe en grønn ambulanse. En pilotstudie gjennomført i 2006 for å 
undersøke ulike tekniske løsninger og oppdage de merkosnader som mer miljøpassende 
alternativer kan genere. Arbeidet med kravspesifikasjonen er nå fullført, men når 
anbudsforespørselen ble sendt ut i 2007 kom ingen anbud inn. I stedet innledet man en 
dialog med ulike ambulanseprodusenter for å diskutere muligheten for å utvikle en 
ambulanse drevet av fornybar energi. Euro-Lans Ltd, som har fått rammeavtale med 
Stockholm fylkeskommune, viste interesse for prosjektet. Når Mercedes-Benz Sverige 
lanserte en gass-drevet van - MB Sprinter 316 NGT, var de dermed et skritt nærmere å 
utvikle en grønn ambulanse.  

Utviklingsarbeidet gjennomførtes i samarbeid med Euro-Lans AB. Samspill mellom kunde og 
leverandør var en viktig suksessfaktor for prosjektet. Ambulansen er drevet av biogass (87% 
i det første året), farlige kjemikalier er fjernet fra materialet i behandlingsrommet (som PVC 
og ftalater) og alarmbuen er aerodynamisk utformet for å spare drivstoff. Kravene i de 
opprinnelige spesifikasjonene er oppfylt. 

En positiv effekt av prosjektet er at Euro-Lans nå har en mye større miljøbevissthet i valg av 
leverandører og teknologier. De leverer som standard miljøvennlige utrykningskjøretøy. Alle 
leverte kjøretøyer - ambulanser, samt brann og politi biler – har i dag for eksempel bare 
halogenfri kabling. Les mer på www.eurolans.se.  

Miljøambulansen ble innviet i mai 2009 og er i drift i Stockholm. Stockholm fylkeskommune, 
stiller nå disse kravene for innkjøp av nye ambulanser og arbeidet fortsetter med analyse av 
det kjemiske innholdet i base kjøretøyet, blant annet sammen med Mercedes-Benz. 
Stockholm län  mener selv at deres høye kundekrav drev fram leverandøren til å finne nye 
løsninger og påpeker at samarbeid mellom produsenter og brukere dermed har ført til en 
flere gevinster for det ytre miljøet enn bare denne ene ambulansen.  

http://www.eurolans.se/
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Konkurransepreget dialog 

2012 

Konkurransepreget dialog kan benyttes ved særlig komplekse anskaffelser der det er 
umulig for oppdragsgiver å beskrive hva som skal anskaffes. Dette kan typisk være særlig 
komplekse IT-kontrakter og OPS-kontrakter. Oppdragsgiver beskriver i kunngjøringen 
hvilket behov anskaffelsen skal dekke, og hvilke kvalifikasjonskrav som stilles til 
leverandørene. 
 
Det gjennomføres deretter en prekvalifisering, og oppdragsgiver innleder så en 
dialog med de kvalifiserte leverandørene om mulige løsninger. Under dialogfasen kan 
alle aspekter ved kontrakten drøftes med leverandørene (inklusive pris).  
 
Når dialogfasen er over, og leverandørene har innlevert tilbud, er det imidlertid ikke tillatt å 
forhandle 
 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har i sin veileder til reglene om offentlige 
anskaffelser beskrevet nærere alle anskaffelsesprosedyrer og når de kan benyttes.  

Se særlig kapittel 6 og 7:  

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Anskaffelser/Veileder_re
glene_offentlige_anskaffelser_komp.pdf 

Difis erfaringer fra prosjektet for anskaffelse av ny Ehandelsplattform 
(EHP)   
Formålet med bruk av prosedyren var at man ønsket å utfordre leverandørene for å få til en 
e-handelsplattform som var innovativ i forhold til teknisk løsning. Videre ønsket Difi å bruke 
dialogfasen til å få på plass en god finansieringsmodell for drift av plattformen (er kun 
brukerfinansiert fra offentlige virksomheter og deres leverandører).  

Prosessen startet  sommeren 2008 med prekvalifisering om å få delta i konkurransen. Difi  
gikk videre inn i selve dialogfasen med fem leverandører (EDB, Ergo, Progrator Gatetrade, 
IBX og Hubwoo).  Leverandørene var varslet om at vi kom til å gjennomføre to eller tre 
dialogrunder før endelig konkurransegrunnlag skulle bli sendt ut.  

Deretter startet man med en åpen forespørsel for å kunne få drøfte alle aspekter med 
leverandørene. Konkurranseformen var ny for alle leverandørene, så første dialogrunde ble 
gjennomført uten de ønskede resultater. Det man oppnådde i denne runden var stort sett at 
leverandørene ikke delte ideer,  men var opptatt av å gi oss de svarene vi ville ha. Som følge 
av disse erfaringene fra runde en,  ble det tidlig besluttet at man trengte to dialogrunder til. 

Hubwoo trakk seg etter første dialogrunde som følge av at de ikke trodde de kom til å få 
kontrakten, samt den ressursinnsats det ville kreve av dem.  

Da leverandørene fikk forståelse for konkurranseformen, fikk vi god nytte av runde to og tre.  
De var innovative og delte løsningsforslag, som i dag er implementert i løsningen, med oss. 

Endelig konkurransegrunnlag ble sendt ut i juli 2009, og kontrakt ble inngått med IBX i 
november 2009. 

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Anskaffelser/Veileder_reglene_offentlige_anskaffelser_komp.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Anskaffelser/Veileder_reglene_offentlige_anskaffelser_komp.pdf
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Erfaringer 
 

Mer informasjon om Ehandelsplattformen: http://www.anskaffelser.no/e-
handel/ehandelsplatform) 

ALTINN II – Eksempel på konkurransepreget dialog  
Skatteetaen hadde i utgangspunktet en leverandør som driftet, forvaltet og videreutviklet den 
eksisterende Altinn-løsningen (innlevering og behandling av selvangivelse) og trengte 
leverandør på tre områder: drift, applikasjonsforvaltning og videreutvikling. Avtaler skulle 
inngås med maksimalt to leverandører og viktige mål for prosjektet var å sikre kontinuitet for 
tjenester, etablere nye og markedsprisede avtaler, sikre at skifte av leverandør var en 
realistisk mulighet og videreutvikle løsningen i forhold til behov og krav. Avtaleområdet 
videreutvikling ble vurdert til å være særlig komplisert og konkurransepreget dialog ble 
vurdert til å være beste løsning for å sikre alle potensielle leverandører mulighet  til å bli kjent 
med de forhold som skulle vektlegges ved deltagelse og tildeling av kontrakt. Skatteetaten 
ramser opp følgende som fordeler konkurransepreget dialog:  

• Sannsynlighet for å få bedre og mer fremtidsrettet løsning og avtaleverk 
• Mer attraktivt for potensielle leverandører ved at det var større sannsynligheten for å 

kunne gi et tilbud i tråd med kundens behov og rammer. 
Følgende ble listet opp som ulemper ved konkurransepreget dialog:  

• Større ressursinnsats for kunden ved konkurransepreget dialog, enn ved konkurranse 
med forhandlinger 

• Større sannsynlighet for forsinkelse frem til kontrakt og dermed større sannsynlighet 
for senere produksjonssetting av ny funksjonalitet 
 

Her er en omtale av prosessen:  
http://www.anskaffelser.no/nyheter/2010/06/konkurransepreget-dialog-ressurskrevende-
prosess 

http://www.difi.no/filearchive/konkurransepreget_dialog_altinn_ii_8gk4k.pdf 

Her ligger deres evalueringsrapport:   http://www.anskaffelser.no/filearchive/evaluering-av-
konkurransepreget-dialog-mai-2010.pdf 

Andre linker:  
Prosjekt ”E-valg”:  

http://www.nyheter.doffin.no/index.php?path=2&resource_id=3104 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/prosjekter/e-valg-2011-prosjektet/nyttomevalg/nytt-om-
e-valg/2009/konkurransedokumenter-for-anskaffelse-av.html?id=598213 

 

PIANOOs guide fra 2009 “The competitive Dialogue” 
http://www.pianoo.nl/pv_obj_cache/pv_obj_id_C5BC23780EA74E01C11D5212541201A54E
EB0600/filename/thecompetitivedialogue.pdf 

 

 

http://www.anskaffelser.no/e-handel/ehandelsplatform
http://www.anskaffelser.no/e-handel/ehandelsplatform
http://www.anskaffelser.no/nyheter/2010/06/konkurransepreget-dialog-ressurskrevende-prosess
http://www.anskaffelser.no/nyheter/2010/06/konkurransepreget-dialog-ressurskrevende-prosess
http://www.difi.no/filearchive/konkurransepreget_dialog_altinn_ii_8gk4k.pdf
http://www.anskaffelser.no/filearchive/evaluering-av-konkurransepreget-dialog-mai-2010.pdf
http://www.anskaffelser.no/filearchive/evaluering-av-konkurransepreget-dialog-mai-2010.pdf
http://www.nyheter.doffin.no/index.php?path=2&resource_id=3104
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/prosjekter/e-valg-2011-prosjektet/nyttomevalg/nytt-om-e-valg/2009/konkurransedokumenter-for-anskaffelse-av.html?id=598213
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/prosjekter/e-valg-2011-prosjektet/nyttomevalg/nytt-om-e-valg/2009/konkurransedokumenter-for-anskaffelse-av.html?id=598213
http://www.pianoo.nl/pv_obj_cache/pv_obj_id_C5BC23780EA74E01C11D5212541201A54EEB0600/filename/thecompetitivedialogue.pdf
http://www.pianoo.nl/pv_obj_cache/pv_obj_id_C5BC23780EA74E01C11D5212541201A54EEB0600/filename/thecompetitivedialogue.pdf
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Utfordringer og satsing videre for økt 
bruk av funksjonskrav 
 

Den danske rapporten utarbeidet av Ernst & Young: ”Analyse af funktionsudbud”, nov 2010 
peker på en del utfordringsområder vedrørende funksjonsanskaffelser: .  

Tradisjon og nåværende kompetanse 
En utfordring som påpekes av offentlige og private intervjupersoner er at en rekke aktører 
stadig er påvirket av en tankegang som utrykkes i form av spesifiserte krav og 
løsningsforslag. Utfordringene kommer konkret til uttrykk ved at bestillere i noen tilfeller vil ha 
innflytelse på svært detaljerte deler av oppgaveløsningen.  

Tilsvarende beskriver offentlige intervjupersoner erfaringer med leverandører som ikke 
makter å inngi tilbud som etterlever de oppstilte funksjons- og kvalitetskrav. Likeså at 
tilbudsgivere prissatte alle tenkelige (og utenkelige) risiko – med meget høye priser som 
resultat.  
 
Manglende overblikk over ”baseline” 
Det kan være en hindring for å benytte funksjonskrav dersom en ikke har oversikt over den 
nåværende situasjon og de reelle behov.  Ved slik manglende oversikt blir det vanskelig å 
spesifisere ytelsen og i ettertid følge opp om leverandøren leverer det avtalte.  Dessuten blir 
tilbudsgivers risikovurdering høyere, hvilket kan influere på prissetting av ytelsen.   

Spesifikasjon av funksjonskrav 
Kravspesifikasjon og oppfølging er to av de mest sentrale elementer i anskaffelser. Ved 
spesifikasjon og oppfølging på funksjonskrav er det behov for kompetanse til å gjennomføre 
og styre anskaffelsen på disse vilkår. De innkjøpsansvarlige som ble intervjuet i analysen 
peker på at en av de største utfordringene i anskaffelsesprosessen har været å spesifisere 
kravene. Utfordringen var å formulere kravene slik at de var dekkende for de ønskede 
funksjoner og resultater, og samtidig var anvendelige for tilbudsgivers utarbeidelse av modell 
for løsning av oppgaven. 

Oppfølging av kontrakter 
En annen utfordring er oppfølging på funksjonskrav. Oppfølgning er selvsagt avgjørende for 
offentlige organisasjoner da oppfølgingen er bestillers kontroll av at man får den service og 
det resultat som man betaler for. Analysen viser at mange bestillere er mere bekvem med 
mer spesifikke krav som er lettere å følge opp og som man tradisjonelt har erfaringer med. 
Derfor er det for mange offentlige bestillere en oppgave forbundet med å tilpasse 
organisasjonen til å følge opp på funksjoner. 

Manglende verktøy og erfaringer 
Analysen har kartlagt at det mangler en anerkjent metode som kan benyttes i forbindelse 
med anskaffelser av tjenesteytelser på funksjonskrav. Analysen viser at det ikke synes å 
eksistere verktøy som kort og presist viser hvordan man spesifiserer funksjonskrav i 
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anskaffelser for å sikre at alle ønskede funksjoner og effekter oppnås. Analysen vurderer at 
man med fordel kan bygge videre på de erfaringer som eksisterer og dessuten øke innsatsen 
for å utvide bevisstheten om og kjennskapen til gode eksempler og konkrete erfaringer. 
 
Konkrete ytelser som ønskes utsatt for konkurranse skal spesifiseres hensiktsmessig og ut 
fra deres spesifikke karakteristika. Det betyr at det ofte vil være hensiktsmessig å inndra 
elementer av både funksjonskrav, spesifikke krav og krav til kvalifikasjoner. Dette kan i 
praksis gjennomføres gjennom å definere visse krav meget presist og andre mere løst. 
Dermed oppnår bestiller at essensielle kvalitetskrav eller kvalifikasjonskrav overholdes.  
Andre elementer av ytelsen kan derimot utdypes med funksjonskrav med metodefrihet for på 
den måte å realisere de nevnte gevinster så som økt kvalitet og innovasjon. 
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Status for før‐kommersielle 
anskaffelser i EU 
Europa 
Som et viktig ledd i EUs uttalte målsetting om å videreutvikle både offentlige og private 
investeringer innen forskning anbefaler Europakommisjonen (Kommisjonen) statene om i 
langt større grad å kombinere investeringer i FoU med offentlige anskaffelser av varer og 
tjenester (KOM (2007)799) ved å benytte en nærmere beskrevet prosess for såkalt Pre-
Commercial Procurement (PCP).  Kommisjonen har frem til nylig publisert to dokumenter 
som beskriver og anbefaler en prosess for tilnærming for å skaffe FoU-tjenester (Meddelelse 
fra EU-kommisjonen KOM (2007)799). Dokumentene gir imidlertid ikke mye veiledning med 
hensyn til den praktiske gjennomføring og innkjøpere anbefales derfor å se hen til allerede 
eksisterende programmer i EU for nærmere eksempler og derav søke beste praksis.  For 
kort tid siden fulgte imidlertid EU opp med en form for ”håndbok/veileder” for PCP (Pre-
commercial Public Procurement for ITS innovation and deployment - WP2 Analysis of public 
pre-commercial procurement models and mechanisms, Version 1.8 – mai 2011 -  
http://www.ertico.com/assets/Activities/P3ITS/P3ITS-D2.1-Analysis-of-public-Pre-
Commercial-Procurementv1.8.pdf ) 

“Håndboken” er ment å skulle stimulere statene og de offentlige innkjøpere ytterligere og 
presenterer det juridiske rammeverket i fellesskapsretten samt etablere en felles forståelse 
av konseptet PCP. Hovedtyngden er lagt på å utdype og konkretisere i kommisjonens 
anbefalinger om hvordan PCP best kan gjennomføres. Budsjettmessige begrensninger og 
juridiske utfordringer belyses, før det gis en anbefaling for implementering og beste bruk av 
PCP i EUs medlemsstater.  

Flere medlemsstater har etablert nasjonale programmer for før-kommersielle anskaffelser, 
herunder implementert dette i praksis, men med noen variabler innen det enkelte lands 
program.   

Både Nederland, Storbritannia, Belgia, Ungarn, Finland og Sverige har kommet relativt langt 
i arbeidet med å legge til rette for anskaffelse av innovasjon. Med unntak av Sverige, har 
statene per i dag etablert særskilte programmer for å styrke de offentliges anskaffelsene på 
dette punkt.  Nederland og Storbritannia bør særlig fremheves da disse har skaffet seg 
bredest erfarinng innen anskaffelse av innovasjon, samt at begge stater i større grad har 
lykkes med å få opp innovasjonen i de små og mellomstore bedriftene.  Storbritannia 
utmerker seg dessuten også mht. anskaffelser av innovasjon innen helsesektoren. Finland 
har et program som primært synes å yte bistand til de innovasjonsvennlige 
anskaffelsesprosessene, og ikke i første rekke til de før-kommersielle anskaffelsene. 
Programmene i Belgia og Ungarn fremstår som sammenlignbare og er i stor grad basert på 
anbefalingene i EUs PCP, selv om begge program innebærer at prosessen for de før-
kommersielle anskaffelsene starter langt tidligere ved å analysere politiske program og 
målsettinger. Programmene omfatter dessuten mer enn kun de før-kommersielle 
anskaffelsene.  Sverige har gjennom en omfattende offentlig utredning ( SOU 2010:56, om 
Innovationsupphandling) foreslått et svensk program og i tillegg fremmet forslag om en egen 
Lov om før-kommersielle anskaffelser (som dog er foreslått å være deklaratorisk/valgfri).  

http://www.ertico.com/assets/Activities/P3ITS/P3ITS-D2.1-Analysis-of-public-Pre-Commercial-Procurementv1.8.pdf
http://www.ertico.com/assets/Activities/P3ITS/P3ITS-D2.1-Analysis-of-public-Pre-Commercial-Procurementv1.8.pdf
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Hensikten er å gi offentlige innkjøpere et hjelpeverktøy som skal bidra til å reduserer faren 
for brudd på de grunnleggende prinsippene som følger av fellesskapsretten og svensk 
lovverk, samt unngå at det oppstår statsstøtte.  

Nederland  
Sammen med Storbritannia fremholdes Nederland som en av de statene i Europa som har 
skaffet seg bredest erfaring. Den nederlandske regjeringen har opprettet en 
interdepartemental enhet, Innovasjon Unit, samt et program for før-kommersielle 
anskaffelser, SBIR (Small Business Innovation Reseerch, etablert i 2004). Programmet er, i 
likhet med Britenes program, inspirert av det amerikanske SBIR-programmet og 
kjennetegnes ved at offentlige myndigheter fremlegger et behov som ønskes dekket, hvorav 
SBIR bistår/forestår prosessen videre. Det kjøres en åpen konkurranse for ideer og ny 
teknologi, hvilke resulterer i utviklingsavtaler fra det offentliges side. Det unike ved den 
nederlandske modellen er at det offentlige fullt ut finansierer kostnadene i de 2 før-
kommersielle fasene samtidig som det resulterende åndsverk (IPR) blir beholdt av den/de 
private partene. Selv om de private partene blir sittende med de immaterielle rettighetene 
etter avsluttet FoU-kontrakt, sikrer imidlertid oppdragsgiver seg som oftest fri bruk av lisens 
samt rett til å kreve lisensiering til tredjepart. 

Den særlige fordelen ved SBIR er at spesielt de små og mellomstore bedriftene får en kraftig 
oppfordring til å bli mer innovative. I likhet med USA og Storbritannia kjøres det en prosess i 
tre steg med eliminering av de minst lovende prosjektene underveis, og hvorav fase 3 utgjør 
den kommersielle fasen (omfattet av det ordinære anskaffelsesregelverket). Den vesentligste 
forskjellen fra EUs anbefalte prosedyre for PCP er at det ikke kreves internasjonal 
annonsering samt at den private part ikke godtgjør oppdragsgiver for den fulle overtakelsen 
av IPR – mao i langt mindre grad fordeler risikoen. 

Storbritannia 
Hovedansvaret for statens innovasjonspolitikk ligger til Department for Business, 
Innovasjon og Skills (BIS). Det foreligger en stortingsmelding Innovation award, samt en 
innkjøpsplan for innovasjon som omfatter innkjøp fra små-og mellomstore bedrifter 
og kommersielle anskaffelser. Regjeringen arbeider med flere ulike former for innovasjon- og 
innkjøpsprosjekter, herunder Forward Commitment Procurement (FCP) og programmet 
Small Business Research and Innovation (SBRI, etablert i 2009). I likhet med det 
nederlandske programmet bygger programmet i stor grad på den vellykkede amerikanske 
modellen for før-kommersielle anskaffelser, som har vært etablert siden 1982. 

I likhet med Nederland kjører Storbritannia en prosess i tre faser, hvorav fase 3 også her 
utgjør den kommersielle fasen. Selv om også det offentlige her dekker kostnadene ved FoU, 
fremstår det likevel som at det britiske programmet innebærer en noe større risikofordeling 
enn hva tilfellet er med Nederland (herunder via maks grense for kontraktskostnader i de 
ulike fasene).  Den private part beholder også ved britenes program de immaterielle 
rettighetene samt retten til å omsette disse til andre. Britene annonserer i likhet med 
Nederland hovedsakelig kun innen eget land. 

Belgia og Ungarn 
Belgias regionale program for før-kommersielle anskaffelser, The Belgian Procurement of 
Innovation (PoL) er et pilotprosjekt for perioden 2010-2014, hvorav bla. et prosjekt for 
utvikling av medisinsk teknisk utstyr (Eye screening for children) er tatt opp i programmet. I 
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likhet med Belgia er også Ungarn helt i startfasen av et nylig opprettet program for å styrke 
innovasjon ved bruk av før-kommersielle anskaffelser. Ungarns pilotprosjekt kalles The 
Hungarian regional Észak-Alföld PCP pilot programme” (Észak-Alföld Region) og startet opp 
i 2010. 

Programmene er i stor grad basert på anbefalingene i EUs PCP, men det er enkelte 
forskjeller, eksempelvis at programmene omfatter en del mer enn kun de før-kommersielle 
anskaffelsene samt at prosessen for før-kommersielle anskaffelsene starter langt tidligere 
ved å analysere politiske program og målsettinger.  

Det spesielle med den belgiske prosessen er at partene forhandler om de immaterielle 
rettighetene/IPR underveis i den hensikten å frembringe en optimal markedspris for den før-
kommersielle kontrakten, hvilke avhenger av hvordan IPR fordeles. (Motsatt i EUs PCP hvor 
eiendomsretten blir klargjort allerede ved annonseringen) 

Finland 
Finland opprettet to enheter innen arbeids- og næringsdepartementet i 2008 som arbeider 
med innovasjonspolitikk, hhv. med etterspurtsbaserte- og kunnskapsbaserte innovasjoner. 
Betydningen av å koble sammen FoU og innovasjoner fremholdes og den finske 
utviklingsenheten for teknologi og innovasjoner, TEKES (sml. Innovasjon Norge og 
svenskenes Vinnova), og det er derav igangsatt et prosjekt for offentlige anskaffelser og 
innovasjoner. TEKES oppfordrer offentlige myndigheter til å benytte funksjonsbeskrivelser i 
de kommersielle anskaffelsesprosessene, for på denne måten å motta tilbud på ny- og 
videreutviklede produkter (innovasjonsvennlige anskaffelser). Offentlige oppdragsgivere kan 
søke TEKES om økonomisk støtte for inntil 35-75% av merkostnader relatert til behov for å 
gjøre bruk av ekstern kompetanse/konsulentbistand ifbm. prosessen, herunder utforming av 
kontrakter med mer. Det finske programmet synes etter dette å yte bistand til det svenskene 
kaller innovasjonsvennlig anskaffelsesprosess og ikke de før-kommersielle anskaffelsene. 
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Innovative anskaffelser gjennom 
kategoristyring i Helse Vest 

 

 
Helse Vest har inndelt sitt totale innkjøp av varer og tjenester inn i 22 kategorier. For hver 
innkjøpskategori etableres det et kategoriteam som arbeider frem en kategoristrategi. Hvert 
kategoriteam skal gjennom sitt arbeid gjøre såkalte interne og eksterne analyser. Den interne 
analyse skal blant annet gjøre rede for hvilken avtaledekning man har innen kategorien, hvem 
som kjøper (sortert etter organisasjonsstrukturen) og hva som kjøpes. Den eksterne analyse skal 
blant annet gjøre rede for fra hvem (hvilke leverandører) varene og tjenestene innen kategorien 
kjøpes.  
 
Etter at analysefasen er ferdig, skal kategoriteamene utvikle en anskaffelsesstrategi innenfor sin 
kategori. Sentralt i en slik strategi er behovsvurderinger – hvilke behov vil helseforetakene har for 
aktuelle varer og tjenester innen den enkelte kategori de neste 4-5 årene.  Kategoristrategiene skal 
også si noe om sentrale utviklingstrekk innen de vare- og tjenestegruppene som kategorien 
dekker.  Basert på kunnskap om egne behov, markedsutvikling og andre relevante forhold, 
utvikler kategoriteamene sine anskaffelsesstrategier.  
 
Innovasjon og prosesser for offentlige anskaffelser har sjeldent gått hånd i hånd. Også innenfor 
spesialisthelsetjenestens anskaffelsesfunksjon har innovasjonstemaet vært fremmed.   Dette til 
tross for at det fra leverandørsiden er stadige initiativ og aktiviteter for å etablere ulike typer av 
samarbeid for å fremme innovasjon. Årsakene til manglende fokus fra den offentlige kjøpersiden 
på innovative løsninger fra leverandørsiden er mange.  En klar årsak til at man ikke har lykkes 
med å ta ut innovasjonspotensialet som ligger hos leverandørene, er at anskaffelsesprosessene er 
preget av hastverk.  Som oftest haster det med å få kjørt anskaffelsene ut i markedet, og mange 
anskaffelser skjer ad hoc, uten å følge en langsiktig plan.  Følgelig lages det spesifikasjoner 
innenfor de trygge rammene og man fokuserer kun på få kjørt prosessen gjennom de formelle 
stegene den skal ha, og inngå kontrakt med den vinnende part.  I sum kan man si at det er en 
manglende (fraværende) kultur for å tenke innovative løsninger i anskaffelsesarbeidet som skjer i 
helseforetakene. 
 
Helse Vest RHF ønsker gjennom kategoriarbeidet å endre på denne situasjonen. Tanken er at 
gjennom å lage langsiktige anskaffelsesstrategier, kan, og skal kategoriteamene også gjøre 
vurderinger knyttet til hvordan de kan utfordre leverandører (markedet) til å komme med 
innovative løsninger. Dette skal gjøres systematisk og etter en gitt metodikk.  Inn i hver 
kategoristrategi skal det altså tas inn et eget kapittel som omhandler potensialet for å 
leverandørdrevet innovasjon, og hvordan dette potensialet kan løftes inn i de planlagte 
anskaffelsesprosessene. Dette arbeidet krever nært samarbeid og interaksjon med leverandørene.   
Sammen med blant andre Leverandører for helse-Norge (LFH) er Helse Vest i ferd med å utarbeide et 
konsept for hvordan kategoriteamene kan arbeide med innovasjon ut mot leverandørmarkedet. 
Det er også under utvikling et opplæringsprogram for kategorilederne. Dette 
opplæringsprogrammet vil fokusere på hvordan man kan introdusere og arbeide med 
innovasjonstenkning mot leverandørsiden, og hvordan man innenfor rammene av reglene for 
offentlige anskaffelser, kan arbeide med innovative innkjøp.  
 
For Helse Vest RHF er en viktig del av satsningen på leverandørdrevet innovasjon knyttet til 
evne til å ”ta opp” gode ideer fra leverandører og holde dem varme slik at de kan utvikles videre 
og eventuelt tas inn som et nye produkter i helseforetakenes rikholdige produktsortement.  Dette 



Vedlegg 6 til rapport om innovative- og før-kommersielle anskaffelser 2012 
 

arbeidet går hånd i hånd med den store jobben det er å fremme en intern kultur for å tenke 
leverandørutvikling og innovative innkjøp.  Kategoriteamene er Helse Vest sin organisatoriske 
kanal og strategiske arena for utvikling av innovative innkjøp og kjøp av innovasjon. 



 

 
 

Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    H. Rolandsen/O.M. Andersen  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/5 Medarbeiderundersøkelse i Helse Nord 

 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 137-2008 Evaluering av system for løpende 
overvåking av arbeidsmiljøet i Helse Nord i styremøte, den 3. desember 2008. Denne 
styresaken er en oppdatering til styret om status i arbeidet med innføring av slik 
systematikk. 
 
Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for videreutvikling av virksomheten både med 
hensyn til kvalitet, trygghet og respekt innenfor pasientbehandlingen og for å lykkes å 
nå våre målsettinger om videre utvikling av tjenestetilbudet i regionen. 
 
En løpende systematikk for kartlegging av arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet, 
tiltak og oppfølging er en verdi i seg selv i forhold til å utvikle og rekruttere dyktige 
medarbeidere og ledere. 
 
Rammer og målsettinger 
Prosjekt Medarbeiderundersøkelser – Helse Nord eies av Helse Nord RHF. På grunn av 
turnover ble prosjektet en periode stående uten prosjektleder, og det dro dermed ut i 
tid. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) hadde i samme tid gjennomført flere 
medarbeiderundersøkelser, og med dette opparbeidet seg verdifull kompetanse som 
kunne frikjøpes til dette formålet. For å sikre ønsket fremdrift i prosjektet ble det derfor 
besluttet at ledelsen av prosjektet skulle flyttes til UNN. 
 
Mandatet for prosjektet ble godkjent av adm. direktør, den 16. mai 2011. Her refereres 
det til: 
• Styresak 137-2008 Evaluering av system for løpende overvåking av arbeidsmiljøet i 

Helse Nord 
• Styresak 70-2009/7 Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn God Vakt! – videre arbeid 
• Arbeidet med Verdibasert Hverdag 
• Oppdragsdokumentene til Helse Nord RHF og HF-ene i regionen 
 
Prosjektets mål: Etablere en felles medarbeiderundersøkelse for Helse Nord. Det vil si: 
1. Å definere spørsmål og svarkategorier 
2. Å ta stilling til hvordan medarbeideren skal besvare undersøkelsen 
3. Å ta stilling til hvordan og i hvilken grad materialet skal analyseres 
4. Å utarbeide maler for rapporter hvor resultatene presenteres 
5. Å utarbeide forslag til lederoppfølging 
6. Å utforme elektroniske handlingsplaner med oppfølgingsmuligheter 
7. Å teste ut undersøkelsen på utvalgte klinikker i UNN 



 

8. Å utarbeide en prosjektrapport som dokumenterer overnevnte punkter 
 
I tillegg ble det presisert at det er viktig: 
• Å sikre at den endelige medarbeiderundersøkelsen foregår på en systematisk måte 

som sikrer en kontinuitet i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet i den enkelte 
enheten. 

• Å gi de ansatte informasjon, anledning til å svare anonymt, å gjøre analyser, å 
utforme rapporter og å utforme handlingsplaner i et elektronisk verktøy. 

  
Organisering: 
• Prosjekteier: Eierdirektør i Helse Nord RHF 
• Ansvarlig for løpende oppfølging og gjennomføring: HR-sjef ved UNN  

• Prosjektleder (O-M. Andersen) har erfaring med tilsvarende oppgaver i UNN.  
• Styringsgruppe: Én representant fra hvert HF, seksjonsleder HR-org. i Helse 

Nord RHF, KVO og KTV. 
• Arbeidsgruppe: Prosjektleder, representanter fra hvert HF og RHF. 

 
Prosjektperioden er definert til 1. september 2011 til 31. juli 2012. 
 
Det regionale prosjektet har løpt parallelt med et nasjonalt samarbeid på området. Det 
nasjonale samarbeidet ivaretas av Helse Nord RHF v/HR-org.   
 
Spørreskjema 
Inntil nytt HR-system er på plass (2014) ble det forutsatt å bruke GAT for registrering 
(MinGat) og oppfølging (GatPuls). Resultater av undersøkelsen skal presenteres i HN 
Styringsportal. 
 
Rus og spesialpsykiatrisk klinikk ved UNN ble utnevnt til pilot. 
 
Helse Nord RHF besluttet å bruke samme spørreskjema som Helse Sør-Øst. Dette er 
validert og kvalitetssikret, slik at det muliggjør sammenligninger. I alt er det 58 
spørsmål innenfor fem hovedområder: 
1. Resultat og utviklingsfokus 
2. Verdier 
3. Arbeidsglede og motivasjon 
4. Arbeidsmiljø og samspill 
5. Ledelse 



 

 
 
Fig 1: Kategorier i medarbeiderundersøkelsen 
 
I tillegg åpnes det for inntil ti foretaksspesifikke spørsmål. Avslutningsvis spørres det 
fire spørsmål om henholdsvis kjønn, alder, yrkesgruppe og ansettelsesforhold. Disse 
spørsmålene er det frivillig å besvare, og vil av anonymitetshensyn, ikke være 
tilgjengelig i enkeltrapporter, der færre enn 30 har krysses av for samme verdi. 
 
Status 
Pilotundersøkelsen er gjennomført, og 244 ansatte og ledere har besvart. 
Svarprosenten er beregnet til å ligge mellom 60-70 %. GAT har, pr. i dag, ingen 
håndterbar oversikt over antall utsendte (publiserte) spørreskjema. Basert på tidligere 
deltakelse i samme klinikk, 234 (70 %) i 2010 og 219 (64 %) i 2011, er vi svært fornøyd 
med å oppnå 244 i piloten, som i tillegg skjer på ny plattform i MinGat. 
 
Ukjent svarprosent er en uakseptabelt løsning for prosjektet. Gat Soft har meddelt at de 
skal utvikle en slik funksjonalitet i neste versjon som kommer i november 2012.  
 
Overlevering av delprosjekt og evaluering finner sted i uke 33/2012. Hovedinntrykket 
fra piloten er positivt. Vi har fått testet ut elektronisk medarbeiderundersøkelse i full 
bredde, og fått viktige erfaringer til videre utviklingsarbeid. Disse samles i eget notat. 
 
Prosjektperioden forlenges til 1. oktober 2012. Dette for å sikre forsvarlig overgang fra 
utvikling til implementering, herunder utarbeidelse av elektroniske handlingsplaner1

 

 
og oppfølgingsmuligheter, samt utarbeidelse av endelig rapport. 

Presentasjon av undersøkelsen i HN Styringsportal er ferdig – se figur 2 og 3. 
 

                                                        
1 Styringsgruppen har besluttet at prosjektet skal levere en mal for hvordan en handlingsplan kan se ut – samt 
forslag til felles prinsipper for oppfølging.  



 

 
Figur 2: Tilgang fra intranett til Styringsportal 
 



 

 
Figur 3: Resultater presentert i Styringsportalen 
 
Medbestemmelse 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombudet i Helse Nord RHF er representert i 
styringsgruppen i prosjektet. I samarbeidsmøte, den 21. august 2012 vil det bli gitt 
informasjon om status og det videre arbeidet med medarbeiderundersøkelsen i Helse 
Nord.  
 
Videre arbeid 
Utrulling av medarbeiderundersøkelsen i full bredde kjøres videre i regi av Helse Nord 
RHF og HR-sjefene i de enkelte helseforetakene. I denne forbindelse planlegges det to 
nettverkssamlinger høsten 2012 som ledes og koordineres av UNN. 
 
Leder av styringsgruppen har spesielt pekt på betydningen av å bygge opp kompetanse 
og kapasitet til å følge opp resultater av undersøkelsene og spesielt på områder, der 
ledere eventuelt får krevende tilbakemeldinger fra sine medarbeidere. 
 
Styret i Helse Nord RHF vil få lagt frem et samlet resultat fra kartleggingen i hele 
foretaksgruppen i løpet av 1. halvår 2013. 
 
 
 
 



 

 
 

Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/6 Nye Kirkenes sykehus – kvalitetssikring av 

konseptfasen 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – 
godkjenning av plan for forprosjekt i styremøte, den 26. oktober 2011. Det ble vedtatt å 
videreføre konseptrapportens anbefalte alternativ i et forprosjekt. 
 
Styret i Helse Finnmark HF behandlet styresak nr. 69/2011 Iverksettelse av 
forprosjektfase, Nye Kirkenes sykehus, i styremøte, den 8.desember 2011. Det ble her 
fattet vedtak om oppstart av forprosjektet. 
 
Ved behandlingen av St.prp. nr. 1 S(2010—2011) ble det vedtatt innført en 
prøveordning med ekstern kvalitetssikring av investeringer i spesialisthelsetjenesten, 
tilsvarende den statlige KS1-ordningen (kvalitetssikring av store investeringer).  
 
Veileder for tidligfaseplanlegging (VTP) i sykehusprosjekter ble utgitt av 
Helsedirektoratet første gang 15. april 2006. Den ble utgitt i revidert utgave i desember 
2011. Den reviderte veilederen presiserer krav om ekstern kvalitetssikring av 
konseptfasen (KSK) og valg av investeringsprosjekt for videreføring i forprosjekt.  
 
Konseptrapporten sammen med KSK-rapporten blir således grunnlag for å beslutte 
videreføring i forprosjekt og det alternativet som skal utredes i forprosjektet.  
Konseptfasen for Nye Kirkenes Sykehus var basert på den forrige VTP som kom før 
prøveordningen med ekstern kvalitetssikring ble vedtatt. Allikevel har Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) bedt om forenklet ekstern kvalitetssikring for 
konseptfasen for Kirkenes. Forenklingen består i hovedsak av at KSK i denne saken 
skulle handle om forbedringspunkter til prosjektet. 
 
I vedlagte brev til Helse- og omsorgsdepartementet er det gjort rede for innholdet i 
KSK-rapporten, og hvordan rapportens anbefalinger dels allerede er ivaretatt og for 
øvrig vil bli ivaretatt i forprosjektet. 
 
Adm. direktør gir med denne saken og gjennom vedlagte brev til HOD, styret en 
orientering om hvordan kvalitetssikringen er gjennomført, og hvordan funnene fra 
kvalitetssikringen av konseptrapporten vil bli fulgt opp. 
 
  



 

Økonomi og bærekraft 
Økonomi og bærekraft er redegjort for i konseptrapporten og er ikke oppdatert nå. Av 
redegjørelsen foran om investeringskalkyle fremkommer det at det vil være behov for å 
gjennomføre nye analyser i forprosjektet. Det kan være viktig for gjennomføringen av 
prosjektet om nordområdesatsingen og Barentssamarbeidet vektlegges i vurderingen 
av prosjektet. Dette vil bli omtalt i forprosjektet. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Nytt sykehus i Kirkenes vil bidra positivt til å heve kvaliteten i tilbudet og dermed 
respekten for pasientene i opptaksområdet til Helse Finnmark HF. Et nytt sykehus vil 
være et vesentlig bidrag til trivsel for både pasienter, medarbeidere og for 
lokalsamfunnet i Kirkenes-området. For rehabiliteringen gjelder dette hele Finnmark, 
og i tillegg kan dette prosjektet være et positivt bidrag til Norges satsing på 
nordområdene og Barentsregionen. 
 
Konklusjon 
Opprinnelig konseptrapport med vedtak fra styret i Helse nord RHF ble oversendt 
Helse- og omsorgsdepartementet, den 22.desember 2010. Dette danner 
hovedgrunnlaget for godkjenning og medfinansiering av prosjektet i form av lån. I 
tillegg kommer utfallet av vurderingen av nordområdesatsingen.  
 
Gjennomføring av KSK for prosjekt Nye Kirkenes Sykehus har vært en meget 
konstruktiv prosess. Holte Consulting AS har kommet med en rekke forbedringspunkter 
til prosjektet som vil bidra til en styrkning av prosjektet. 
 
Prosjektet har allerede gjennomført og er i ferd med å gjennomføre noen av de 
anbefalte punktene. Resterende forslag vil bli tatt inn i forbedringspunktene som 
beskrevet over og innarbeidet i forprosjektfasen. Prosjektet vil ta inn disse 
arbeidsoppdragene i den allerede eksisterende organisasjonen, samt invitere inn 
leverandøren av KSK til å delta i usikkerhetsanalysen.  
 
Adm. direktør anbefaler at Helse Finnmark HF kan fortsette med forprosjektet, basert 
på tidligere vedtak og den oppfølgingen av KSK-rapporten som denne saken har 
skissert. Det tilrås videre at forprosjektet utredes med sikte på byggestart våren 2014 
og ferdigstillelse i 2018.  
 
Helse Finnmark HF vil følge opp tidligere vedtak om forprosjektarbeidet, og tiltakene 
som er foreslått i KSK-rapporten følges opp, slik det er lagt opp til i denne saken. 
Forprosjektet ferdigstilles innen sommeren 2013.  
 
 
Trykt vedlegg:   Brev av 4. mai 2012 til HOD om kvalitetssikring av  

Nye Kirkenes sykehus 
 
Utrykt vedlegg:  KSK Nye Kirkenes sykehusrapport av 30. mars 2012 

















 

 
 

Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Knut Tjeldnes/Hilde Rolandsen  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/7 Organisering av ortopediske hjelpemidler og 

høreapparater, utredning 

    Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 14. 
 
 
 



 

 
 

Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    H. Rolandsen/G. B. Åsvang  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/8 Pasientsikkerhetskulturmålingen, status og 

videre fremdrift 

 
 
Bakgrunn og målsetting 
”I trygge hender” (ITH) er en treårig nasjonal kampanje som skal redusere 
pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. ITH gjennomføres i spesialist- og 
primærhelsetjenesten i perioden 2011-2013 på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsministeren. 
 
Kampanjen har tre hovedmål: 
• Redusere pasientskader 
• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 
• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 
 
Kampanjens mål skal nås ved å innføre konkrete forbedringstiltak på følgende 
innsatsområder:  
• Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet på infeksjoner  
• Samstemming av legemiddellister  
• Riktig legemiddelbruk i sykehjem  
• Behandling av hjerneslag  
• Forebygging av selvmord og overdose  
• Infeksjon ved sentralt venekateter  
• Trykksår  
• Fall  
• Urinveisinfeksjoner  
 
Innsatsområdene er identifisert av norske fagmiljøer gjennom en bred gjennomgang og 
prioritering av eksisterende initiativ i helsetjenesten. Kriteriene for valg av 
innsatsområder:  
1. Stort forbedringspotensial 
2. Tiltak som er dokumentert effektive 
3. Gode metoder for å evaluere effekt av tiltakene  
 
Kampanjens arbeidsmetodikk ’1 – 20 – Alle’ for innføring av forbedringstiltak 
gjennomføres på følgende måte: 
1.  Det utarbeides en tiltakspakke for hvert innsatsområde som først prøves ut i en 

pilot, der en tester ut og ferdigstiller tiltakspakken. 
20.  Læringsnettverk for 20 team, ett team fra hvert helseforetak som følger 3 

samlinger der de lærer om og deler erfaringer om tiltakspakken. 

http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Trygg+kirurgi+med+fokus+p%C3%A5+postoperative+s%C3%A5rinfeksjoner.13.cms�
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Samstemming+av+legemiddellister.16.cms�
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Riktig+legemiddelbruk+i+sykehjem.15.cms�
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Behandling+av+hjerneslag.17.cms�
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Psykisk+helse+og+rus.11.cms�
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Reduksjon+av+infeksjon+ved+sentralt+venekateter.14.cms�
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Reduksjon+av+trykks%C3%A5r.452.cms�
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Reduksjon+av+fall+i+helseinstitusjoner.453.cms�
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Reduksjon+av+urinveisinfeksjoner+i+forbindelse+med+bruk+av+kateter.454.cms�


 

Alle.  Etter endt læringsnettverk skal hvert av teamene bidra til at tiltakspakken 
iverksettes i hele helseforetaket. Spredning fra deltakere i læringsnettverk til 
resten av helsetjenesten. 

 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelse er, i tillegg til involvering av ledelse og studenter i 
pasientsikkerhet samt åpenhet rundt pasientsikkerhet, ett av tiltakene som skal bidra til 
å nå kampanjens målsetning om forbedret pasientsikkerhetskultur.  
 
Pasientsikkerhetskulturmålingen 
I forbindelse med ITH har ansatte ved pasientbehandlingsenheter i hele landet deltatt i 
målinger av pasientsikkerhetskulturen i avdelingene.  Pasientsikkerhetskulturen 
beskriver i hvilken grad arbeidsfellesskapet preges av rutiner og prioriteringer som 
forebygger uønskede hendelser og pasientskade. 
 
Pasientsikkerhetskultur har stor betydning, når en skal forklare variasjon i forekomst 
av pasientskader mellom ulike virksomheter og behandlingsenheter. Først og fremst 
handler det om i hvilken grad virksomheten prioriterer og verdsetter trygg 
pasientbehandling, gjennom for eksempel å gi ansatte ros for å tilkalle hjelp, når det er 
nødvendig, og at de som skal utføre pasientbehandling, har nødvendig kompetanse. I 
tillegg handler det om at virksomheten har rutiner for å lære av uønskede hendelser, 
noe som også innebærer å iverksette korrigerende tiltak.  
 
Undersøkelser viser at de pasientnære medarbeiderne ofte har bedre kjennskap til 
hvordan en virksomhet ivaretar pasientsikkerheten, enn nærmeste leder – for eksempel 
når det gjelder samarbeid, rutiner for å lære av uønskede hendelser og relevante tiltak 
for å forebygge nye pasientskader.  
 
Målingen er gjort ved hjelp av spørreskjemaet Safety Attitudes Questionnaire, som er 
benyttet i pasientsikkerhetskulturmålinger ved over 2000 sykehus i 11 land. Skjemaet 
er validert for norske forhold, og er tidligere benyttet ved Akershus 
Universitetssykehus. Spørsmålene er gjengitt i figur 1 nedenfor. 



 

 
Figur 1: Spørsmålene i pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 
 
ITH og måling av pasientsikkerhetskultur vil gi oss et faktagrunnlag som blir svært 
verdifullt for det videre arbeidet med å øke kvaliteten og sikkerheten i 
pasientbehandlingen. I respekt for den viktige og kompliserte oppgaven både ledere og 
medarbeidere står overfor, er det viktigste vi fra et overordnet nivå har å gjøre – er å 
bidra til at ressurser stilles til rådighet, og å etterspørre at faktagrunnlaget bearbeides i 
nært samarbeid mellom ledere og medarbeidere. 
 
Status 
Undersøkelsen er gjennomført i tre av Helse Nords helseforetak våren 2012: 
Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Helse 
Finnmark HF. Nordlandssykehuset HF gjennomførte tilsvarende undersøkelse i 2011 og 
var derfor unntatt denne gang. Sykehusapotek Nord HFs medarbeidere var ikke 
innenfor målgruppen.  
 
Målsettingen for den nasjonale kampanjen var en svarandel på mer enn 70 %. 
Svarprosenten i Helse Nord var samlet på 71,2 %, der UNN oppnådde 70,2 %, Helse 
Finnmark HF 70,5 % og Helgelandssykehuset HF 76,1 %.  
 



 

Den brede deltakelsen gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med 
pasientsikkerhet. Det legger til rette for at lokale ledere kan gå inn i ulike dimensjoner 
rundt kvalitetskulturen i egen organisasjon og invitere til dialog med de ansatte om 
hvilke utfordringer og forbedringer som kan/bør gjennomføres i egne 
avdelinger/klinikker.  
 
En foreløpig observasjon er at det ikke er store variasjoner i de overordnede 
resultatene mellom helseforetakene i Helse Nord. Det er ikke meningen å sammenlikne 
resultater mellom helseforetak. Det viktigste er å bruke resultatene på enhetsnivå i det 
videre forbedringsarbeidet samt å sammenlikne utviklingen i eget helseforetak over tid. 
Målingen skal gjentas i 2014.  
 
Videre arbeid 
Foretaksgruppen skal nå inn i fase 4 av prosjektet (juli-oktober 2012), som omhandler 
analyse og bearbeiding av data. Nasjonal kampanjeleder har utarbeidet en mal for 
presentasjon av data – se figur 2: 
 

 
Figur 2: Mal for presentasjon av data 
 
Den praktiske gjennomføringen av dette vil trolig variere mellom helseforetakene. Det 
antas at det ligger mye interessant materiale i sammenlikninger internt mellom 
avdelinger, måling av minimum- og maksimumsscore og standardavvik. Kampanjeleder 
sentralt har utarbeidet ”Veileder for bruk av resultatene fra 
pasientsikkerhetskulturmålingen”, jf. utrykt vedlegg.  
 
Fase 5 av kampanjen (oktober-desember 2012) omhandler presentasjon og 
gjennomgang av resultater.  
 
Innen 1. september 2012 skal helseforetakene rapportere svarprosent på foretaks- og 
enhetsnivå og resultater på foretaksnivå til kampanjesekretariatet i 
Pasientsikkerhetskampanjen. 
 

Spørsmål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktorskår 
sikkerhetsk
lima

Faktorskår 
teamarbeid
sklima

Gjennomsnitt (vektet) Gjennomsnitt (vektet)
Nedre grense for KI (95%) Nedre grense for KI (95%)

Øvre grense for KI (95%) Øvre grense for KI (95%)
Min Min

Maks Maks
Median Median

Gjennomsnitt (vektet) Gjennomsnitt (vektet)
Nedre grense for KI (95%) Nedre grense for KI (95%)

Øvre grense for KI (95%) Øvre grense for KI (95%)
Min Min

Maks Maks
Median Median

Gjennomsnitt (uvektet) Gjennomsnitt (uvektet)
Nedre grense for KI (95%) Nedre grense for KI (95%)

Øvre grense for KI (95%) Øvre grense for KI (95%)

Mer enn 60% positive (*) Mer enn 60% positive (***)
Mindre enn 30% positive (**) Mindre enn 30% positive (****)

Andel respondenter som svarer positivt  denter som svarer positivt



 

Innen 1. november 2012 skal helseforetakene rapportere hvor stor andel av 
behandlingsenhetene som har bearbeidet resultatene fra undersøkelsen og iverksatt 
tiltak. 
 
Styret i Helse Nord RHF vil få en orientering om status i arbeidet med bearbeiding av 
resultatene av målingene i løpet av 1. tertial 2013. 

 
 

 
Utrykt vedlegg: Veileder for bruk av resultatene fra  

pasientsikkerhetskulturmålingen 
 
 
 
 



 

 
 

Møtedato: 29. august 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-64/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 17.8.2012 
 

Styresak 94-2012/9 Årsplan 2013 for styret i Helse Nord RHF 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 63-2012 møteplanen for 2013. Møtestedene 
ble senere fastsatt i styresak 82-2012/2.  
 
Styret har tidligere bedt om en årsplan for behandling av faste styresaker. Denne 
oversikten skal være koblet mot den allerede vedtatte møteplanen for neste år. 
 
Årsplan 2013 
Styret i Helse Nord RHF har følgende faste styresaker til behandling i 2013: 
 

Møtedato Møtested Saker til behandling 
6. februar 2013 Bodø • Oppdragsdokument 2013 til 

helseforetakene 
• Foreløpig resultat 2012 
• Budsjett 2013 – konsolidert  
 

27. februar 2013 Tromsø • Virksomhetsrapport nr. 1-2013 
 

21. mars 2013 Bodø • Årlig melding 2012 
• Godkjenning av årsregnskap og styrets 

beretning 2012 – herunder disponering av 
resultat 

• Virksomhetsrapport nr. 2-2013 
 

24. april 2013 Tromsø • Virksomhetsrapport nr. 3-2013 
 

22. mai 2013 Bergen • Virksomhetsrapport nr. 4-2013 
• Felleskontrollerte virksomheter - styrets 

beretning 
• Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring  
• Møteplan 2014 
 

19. juni 2013 Jønkøping – 
Sverige  

• Tertialrapport nr. 1-2013 
• Virksomhetsrapport nr. 5-2013 
• Plan 2014-2017 – inkl. planpremisser og 

rullering av investeringsplanen  
 



 

28. august 2013 Harstad • Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-
2013 

• Årsplan 2014 for styret i Helse Nord RHF 
 

25. september 2013 Mosjøen • Virksomhetsrapport nr. 8-2013 
 

30. oktober 2013 Tromsø • Tertialrapport nr. 2-2013 
• Virksomhetsrapport nr. 9-2013 
• Budsjett 2014 – rammer (foretaksgruppen 

og Helse Nord RHF) 
• Midlertidig oppdragsdokument 2014 
 

27. november 2013 Alta • Virksomhetsrapport nr. 10-2013 
• Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring 
 

18. desember 2013 Bodø • Virksomhetsrapport nr. 11-2013 
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