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Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og 

forbedringsprosser 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Bakgrunnen for denne styresaken er oppfølging av protokoll fra foretaksmøte i Helse 
Nord RHF, den 31. januar 2012, punkt 5.9 Stabs- og støttefunksjoner: 
Foretaksmøtet ba om at Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene lager et forslag til videre fremdrift i arbeidet og hvordan det videre 
arbeidet bør organiseres. Det bør også skisseres hvordan felles løsninger og 
tjenesteproduksjon best kan organiseres nasjonalt. Foretaksmøtet ba om at forslag med 
fremdriftsplan oversendes innen 1. april 2012.  
 

Våren 2012 utarbeidet et nasjonalt prosjekt en rapportert som ble overlevert Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD), den 31. mai 2012. AD-møtet

Prosjektets fase 1 

1

1. AD-møtet mener at standardisering innen stab- og støttefunksjoner er viktig og 
hensiktsmessig for å øke kvalitet og effektivitet av støttefunksjonene.  

 behandlet rapporten til 
HOD i møte, den 30.mai 2012. Følgende ble referatført: 

2. AD-ene viste til at det i tillegg til dette arbeidet pågår mye arbeid med standardisering 
innen det medisinske arbeidet og ser betydelige fordeler ved økt standardisering også 
innen klinisk arbeid for å sikre gode og likeverdige helsetjenester. 

3. AD-møtet slutter seg til prosjektgruppens rapport og ber om at den oversendes HOD. 
 
Hovedmomenter fra rapporten 
Overordnet ble det identifisert noen fellesnevnere for det nasjonale arbeidet med 
samhandling og standardisering. De overordnede konklusjoner var: 
• Ambisjonsnivået for økt bruk av standarder bør defineres. 
• Standardisering av kodeverk bør være på et nivå som gir bedre informasjon og 

analysemuligheter samtidig som eventuelle lokale behov søkes ivaretatt best mulig. 
• Beste praksis bør defineres i større grad, slik at man kan sammenligne egen 

virksomhet mot beste praksis, andre virksomheter og seg selv over tid. 
• Et tettere samarbeid der hvor flere regioner har samme leverandør av systemer og 

tjenester. 
• Et bredere nasjonalt samarbeid mot utdanningssektoren med hensyn til 

arbeidskraft- og kompetansebehov. 
• Erfaringsutveksling om etablering av tjenestesentra (f. eks. lønn og regnskap) for de 

regioner hvor dette vurderes. 

                                                        
1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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• Det er ulike løsninger for nasjonalt samarbeid - fra nettverksgrupper til 
nasjonale/regionale prosjekter eller etablering av egne juridiske virksomheter. 

 
De regionale helseforetakene identifiserte åtte prioriterte hovedområder for økt 
nasjonal/regional samhandling og standardisering: 
1. Innkjøp og logistikk 
2. HR og kompetanse 
3. Støtte til forbedringsarbeid 
4. Økonomi og Virksomhetsstyring 
5. Eiendom 
6. IKT 
7. Innovasjon 
8. Nødnett 
 
For fire av hovedområdene (eiendom, IKT, innovasjon, nødnett) er det pågående andre 
prosjekter/initiativer som ser på økt nasjonal samhandling og standardisering. Disse 
gikk prosjektgruppen ikke nærmere inn på i potensialvurderingsfasen våren 2012.  
 
Prosjektgruppen gjorde nærmere vurderinger innenfor de øvrige fire prioriterte 
hovedområdene (innkjøp og logistikk, HR og e-læring, støtte til forbedringsarbeid, 
økonomi- og virksomhetsstyring). For disse fire prioriterte områdene vurderte de fire 
regionale helseforetakene at potensialet for samhandling fra medium til svært høyt på 
et nasjonalt og/eller regionalt nivå.  
 

Hovedkonklusjoner fra rapporten ble videre presentert for helse- og 
omsorgsministeren og HOD på møte, den 3.-4. september 2012. I samme møte ble andre 
prosjekter/initiativer relatert til nasjonal samhandling presentert. De sentrale 
områdene er IKT, eiendom, nødnett, innovasjon og klima.  

Prosjektets fase 2 

 
I AD-møte, den 25.oktober 2012 ble mandat for fase 2 diskutert. Mandatet omfatter 
videre arbeid innen innkjøp og logistikk og støtte til forbedringsprosesser. Konklusjon 
fra AD-møtet var som følger: 
1. AD-møtet godkjenner prosjektmandatet for Nasjonalt samhandling og standardisering 

- fase 2 med de endringer som kom fram i møtet.  
2. Det opprettes en egen styringsgruppe med fire KTVer og en deltaker fra hver region og 

en leder. 
3. Styringsgruppa rapporterer til administrerende direktører i de regionale foretakene. 
4. Det skal utarbeides en felles styresak. 
 
Innen innkjøp og logistikk vil fokus være nasjonale anskaffelser, et mer helhetlig 
perspektiv på verdikjedetenkning, samt videreutvikle innkjøpskompetansen og ha et 
tett samarbeid med fagmiljøene.  
 
Innen støtte til forbedringsarbeid vil fokus være å standardisere arbeidsprosesser og 
utvikle felles metodikk og malverk for forbedringsarbeid, samt etablere like målinger av 
kvalitet og effektivitet.  
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Prosjektmandat for fase 2 ble diskutert i AD-møtet, den 15. oktober 2012. Prosjektets 
resultatmål for fase 2 er: 
• Innen området innkjøp og logistikk og støtte til forbedringsprosesser skal prosjektet 

utrede og anbefale løsninger innen: 
• Endelig avklaring av områder innen hvert hovedområde, som prosjektet skal 

jobbe videre med. 
• Definere et ambisjonsnivå for bruk av standarder og konkretisere standarder 

innenfor prioriterte områder. 
• Definere områder hvor beste praksis skal defineres i større grad, og konkretisere 

beste praksis innenfor prioriterte områder. 
• Kartlegge aktiviteter i regionene og bidra til å sikre tettere samarbeid der hvor 

flere regioner har samme leverandør av systemer og tjenester. 
• Fungere som et nasjonalt fora for økt erfaringsutveksling ved etablering av 

tjenestesentre, nettverksgrupper til nasjonale/regionale prosjekter eller etablering 
av egne juridiske virksomheter. 

 
 Videre er følgende effektmål definert: 
• Styringsperspektivet: Økt bruk av standarder og beste praksis vil gi oppdaterte og 

sammenlignbare indikatorer som danner grunnlag for økt benchmarking og innsikt i 
egen virksomhet, samt bedre grunnlag for operative og strategiske beslutninger. 

• Kvalitetsperspektivet: Økt bruk av standarder og beste praksis vil bidra til å sikre 
bedre pasientsikkerhet, likebehandling og bedret kvalitet i behandlingen. Videre vil 
det bedre informasjonsflyt og samarbeid mellom sykehusene/helseforetakene. 

• Effektivitetsperspektivet: Økt bruk av standarder og beste praksis er forventet å gi en 
mer kostnadseffektiv drift gjennom stordriftsfordeler og mer effektive prosesser. 

 
Et nasjonalt prosjekt for fase 2 er under etablering og prosjektorganiseringen er 
illustrert i figur 1. 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
27. februar 2013 - sakspapirer

side 28



 

 
Figur 1 Prosjektorganisering – fase 2 

 
Fremdriften er faseinndelt, hvor fase 1 var rapport til HOD (mai 2012), og fasen vil pågå 
til 1. mai 2012. Den overordnede fremdriftsplanen er illustrert i figur 2. 
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Figur 2 Overordnet faseplan 

 
I den videre prosessen blir det sentralt med lederforankring og strategisk forankring, 
for å sikre at resultater kommuniseres også på et politisk nivå.  Det vil fokuseres på 
positive prosesser og bygge på modeller hvor samhandling/standardisering fungerer 
godt. I tillegg er det nødvendig med et fokus på raske gevinster, parallelt med en 
langsiktig plan. Prosjektet vil også sikre at sammenhenger mot andre større nasjonale 
prosesser ivaretas, eksempelvis eHelsemeldingen, helseforetaksmodellen. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Tettere nasjonalt samarbeid om de to utvalgte områder vil bidra til hurtigere læring på 
tvers av regionene. Vi vil i større grad dra nytte av hverandres kompetanse, ideer og 
resultater. Vi vil styrke vårt kommersielle ståsted i møte med leverandører. Dette både 
hva gjelder priser og kvalitet, men også hva gjelder mer langsiktig utvikling av 
leverandørsiden, og logistikken rundt våre helseforetak.  
 
Saken vil bidra til å styrke arbeidet med økt kvalitet i våre verdikjeder og 
arbeidsprosesser, og gi større trygghet for at vi oppnår våre mål innenfor bedre 
ressursstyring. 
 
Adm. direktørs vurderinger 
Det er i dag etablert regional og nasjonal samhandling og standardisering innen en 
rekke områder, men det er nødvendig med et økt fokus innen flere områder. I tillegg 
bør nasjonale initiativer synliggjøres ytterligere og rapporteres samlet til HOD. 
 
Det er et potensial og et ønske om mer nasjonal standardisering, samarbeid og 
organisering på tvers av de fire regionale helseforetakene. Samtidig er det en ulik 
livssyklus mellom regionene, og dette medfører noe ulike synspunkter på timing og 
omfang.  
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Det er enighet mellom de fire regionale helseforetakene at det bør være en stegvis 
prosess, som danner grunnlag for en naturlig samhandling og endret organisering. 
Stegene i prosessen vil være: 
• identifisere områder for nasjonal standardisering og samhandling  
• sikre en felles plattform (standarder og premisser) på tvers av alle de regionale 

helseforetakene 
• fokus på å standardisere om innhold 
 
Konklusjon 
Adm. direktør ønsker med denne styresaken å orientere styret i Helse Nord RHF om et 
sentralt nasjonalt arbeid relatert til standardisering og samhandling. Det nasjonale 
prosjektet vil frem til mai 2013 gjennomføre fase 2 av prosjektet.  
 
Fokus i denne fasen er å standardisere på innholdssiden innen innkjøp og logistikk og 
støtte til forbedringsarbeid. Det er enighet mellom de fire regionale helseforetakene om 
arbeidets prosess, innhold og organisering.  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nasjonalt samarbeid om innkjøp og 
forbedringsprosser til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram resultatet av arbeidet, når rapport 

foreligger. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Rapport Nasjonal Samhandling og Standardisering – mai 2012 
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