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Formål/sammendrag 
Anskaffelse av nye avtaler med private somatiske sykehus ble gjennomført høsten 2012.  
I samsvar med etablert rutine vedtatt i styresak 46-2011 Anbudsprosesser i Helse Nord – 
involvering styret, ble styret i Helse Nord RHF involvert i planleggingsfasen av 
anskaffelsen, jf. styresak 76-2012 Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse. 
Herunder behovsvurdering, prioritering, dimensjonering, sentrale krav til leveransen, 
kvalifikasjonskriterier for aktuelle leverandører, tildelingskriterier samt forankring i 
prosessen. 
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 3 i styresak 76-2012: 
Styret ber adm. direktør legge frem orientering om resultatet av anskaffelsen i 
begynnelsen av 2013. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Ved å legge frem saken for styret understøttes Helse Nords kjerneverdier:  
- Trygghet for styret for at anskaffelsen er tilfredsstillende gjennomført, og at 

anskaffelsen har resultert i det tjenestetilbud som var forutsatt.  
- Kvalitet for pasientene at de har en valgfrihet mht tjenesteleverandør, og at avtalene 

gir reduserte ventetider på aktuelle fagområder.  
- Respekt for samfunnet for øvrig ved at resultat av anskaffelser synliggjøres 
 
De nye avtalene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted, og dermed tilgjengelig for 
pasienter, henvisere og befolkningen for øvrig (kun prisene pr. prosedyre er unntatt). 
 
Bakgrunn/fakta 
Anskaffelsen ble lyst ut med et samlet brutto volum på 20 mill kroner. Dette innebar en 
økning på 6 mill kroner sammenliknet med 2011. 
 
Det var stilt krav om leveranse av tjenestene i Tromsø (ortopediske operasjoner, øre-
nese-hals, søvnapnoe og plastikkirurgi) og Bodø (ortopediske operasjoner og 
plastikkirurgi) med definerte prosedyrer pr. fagområde. 
 
Det ble mottatt to tilbud på leveranse i Tromsø og ett tilbud på leveranse i Bodø.  
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Tilbudene omfattet alle forespurte fagområder. Det ble vurdert at samtlige tilbud hadde 
høy kvalitet, og ville kunne dekke det behov vi hadde som var konkretisert i 
konkurransedokumentene. 
 
Det ble gjennomført forhandlinger, der det ble gitt utfyllende informasjon om tilbudet. 
Leverandørene fikk i etterkant av forhandlingsmøtet anledning til å forbedre sine tilbud 
i tillegg til at de ble bedt om å presisere noen forhold ved tilbudet i et revidert tilbud. 
 
Følgende avtaler er inngått med virkning fra 1. februar 2013: 
• Aleris Helse Tromsø: ortopediske operasjoner, søvnapnoe og øre-nese-hals 
• Teres Medical Group: 

o Tromsø private sykehus: plastikkirurgi 
o Teres Klinikken Bodø: plastikkirurgi og ortopediske operasjoner 

 
Vurdering av anskaffelsen 
Anskaffelsen vurderes som vellykket. Det var gode tilbydere, det ble inngått avtaler på 
de aktuelle områdene, forhandlings- og evalueringsprosessen vurderes godt 
gjennomført, og tildelingsbeslutningen ble ikke påklaget. Anskaffelsen ble gjennomført i 
henhold til prosjektdirektiv for anskaffelsen som var godkjent av adm. direktør før 
oppstart, og prosessen ble gjennomført i henhold til fastsatt fremdriftsplan. 
 
Det er mottatt tilbakemeldinger fra tilbyderne om at det var en ryddig og god prosess, 
og at kravspesifikasjonen var god med hensyn til å få frem og evaluere på kvalitet. Blant 
annet ble denne anskaffelsen trukket frem som et godt eksempel på Spekters 
konferanse Samspill offentlige og private helsetjenester – strategier i endring?, den 1. 
november 2012. 
 
Prosjektgruppen i Helse Nord RHF har i etterkant hatt et evalueringsmøte. I tillegg til 
hva som er anført over, ble det gjort følgende vurderinger: 
- Prosessen ble greit og effektivt gjennomført, og det var gjort en klar ansvars- og 

arbeidsdeling i forkant som ble fulgt.  
- Kravspesifikasjonen vurderes som god. 
- Anskaffelsesprosesser er krevende å gjennomføre ressursmessig, og det er 

nødvendig at det avsettes tilstrekkelig med tid og ressurser både i fag- og 
eieravdelingen til å delta i prosessen slik at dette ikke må gjøres på toppen av andre 
oppgaver. 

- Viktig og utfordrende å oppnevne fagpersoner i helseforetakene med tilstrekkelig 
mandat fra sine ledere.  

- Det kunne vært formålstjenlig med en strategisk plan med overordnede føringer for 
hvordan private aktører skal brukes for å ivareta Helse Nord RHFs ”sørge-for 
ansvar”.  Det oppleves krevende for fagpersoner å opptre i balansen mellom politikk 
og fag, og faggruppen kan lett føle seg overkjørt, når andre hensyn enn de rent 
faglige tas inn i etterkant av deres faglige anbefalinger i beslutninger om volum og 
prioriteringer. 
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Konklusjon 
Adm. direktør vurderer at anskaffelsen er gjennomført som forutsatt, og at det er 
inngått avtaler om leveranse av kvalitativt gode tjenester innen alle områder som var 
forespurt. 
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen av private somatiske 
sykehustjenester til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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