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Formål 
Formålet med denne styresaken er å orientere styret i Helse Nord RHF om status i 
etablering av kategoristyring og oppfølgingen av internrevisjonsrapport 15/09. 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styresak 75-2010 Internrevisjonsrapport nr 15/2009: 
Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen – oppsummering i 
styremøte, den 22. juni 2010.  
 
Styret ble i styremøte, den 31. august 2011 orientert om status på problemstillinger 
omtalt i internrevisjonsrapport 15/09, jf. styresak 86-2011. Styret fattet følgende 
vedtak: 
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp helseforetakene med hensyn til etterlevelse av 

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

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

lukking av avvikene i internrevisjonsrapporten innen utgangen av 2012. 
 
a) Status kategoristyringsprosjektet 
Forprosjektet Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord i 2009/2010 synliggjorde et 
ressursbehov i HF-ene, og prosjektet anbefalte tilsetting av forvaltningsansvarlige for 
innkjøpssystemet samt flere innkjøpere.  Antall årsverk ble anbefalt økt fra 22,5 til 32,5 
i foretaksgruppen. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset har så langt ikke 
gjennomført tilsettinger i samsvar med behovet som ble synliggjort i forprosjektet.   
 
Styringsgruppen for kategoristyringsprosjektet vedtok i 2011 at utrulling av ”Bølge 2” 
gjennomføres, før implementering av kategoristyring.  Planlegging av utrullingen av 
kategoristyring skal imidlertid gjøres parallelt med ”Bølge 2”.   
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Bølge 2 dreier seg om å få registrert alt kjøp av varer og tjenester i innkjøpssystemet 
Clock Work med formål å få kontroll over alle anskaffelser. 
 
Kategoristyringsprosjektet er allikevel inne i en operativ fase ved å ha igangsatt ett 
pilotprosjekt høsten 2012. Prosjektet i sin helhet er forsinket i henhold til 
gjennomføringsplan noe som bl.a. skyldes at det har tatt lengre tid enn forutsatt å 
gjennomføre Bølge 2. 
 
Status kategoristyringsprosjektet: 
• Ressursavklaring 

o Helse Finnmark HF har tilsatt forvalter og ressurs på innkjøp. 
o Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tilsatt forvalter. 
o Nordlandssykehuset HF har tilsatt ressurs på innkjøp. 
o Nordlandssykehuset HF mangler en stilling i forhold til opprinnelig plan. 
o Helgelandssykehuset HF mangler en ressurs på innkjøp. 

• Kategoristruktur 
o Kategoristruktur er i stor grad utarbeidet, og fordeling av kategorier mellom 

helseforetakene skal gjennomføres våren 2013. Operasjonalisering av 
kategoriene vil skje i henhold til en implementeringsplan. 

• Innkjøpsstrategi for foretaksgruppen 
o Forslag til innkjøpstrategi er utarbeidet, og foreløpig behandlet av 

styringsgruppen.  Forslag til innkjøpsstrategi vil bli lagt fram for HF-ene og 
styret våren 2013. 

• Organisasjonsplan 
o Organisasjonsplan er utarbeidet og foreløpig behandlet av styringsgruppen. 

Organisasjonsplanen vil bli behandlet i foretaksgruppen og skal endelig 
godkjennes av adm. direktør i RHF-et 

• Samarbeidsavtale mellom RHF og HF-ene 
o Forslag til samarbeidsavtale mellom RHF og HF-ene er utarbeidet og skal ligge til 

grunn for samarbeidet om kategoristyring. Samarbeidsavtalen skal, før den 
signeres, legges fram for HF-ene. 

• Pilotprosjekter 
o Prosjektet har satt i gang/skal sette i gang to pilotprosjekter for gjennomføring 

av kategoristyring i Helse Nord: 
 Medisinsk grunnutstyr (Kategori 2), ansvar: Helse Finnmark HF 

• Pilot vil bli satt i gang i vår. 
 Tekniske fag (Kategori 17), ansvar: Nordlandssykehuset HF 

• Pilotprosjekt i regi av Nordlandssykehuset HF ble satt i gang 14. 
september 2012 og er i gang med analysefasen. Prosjektet er bedt om å 
utarbeide forslag til et konkret anskaffelsesprosjekt parallelt med 
analysefasen. På grunn av ressurssituasjonen er fremdriften i prosjektet 
forsinket. 
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Bølge 2: 
Prosjektmål Bølge 2 for Helse Nord er at kjøp for 1 mrd kroner skal gjennomføres 
gjennom innkjøpssystemet. Pr i dag er 53 % av prosjektmålet oppnådd, og det er grunn 
til å forvente at målet vil bli nådd i løpet av første halvår 2014. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i 2012 leid inn ekstra prosjektledelse i 20-30 
% stilling for å styrke implementeringen av Bølge 2 i HF-et. Dette har gitt positiv økning 
av skaffevarekjøp1

 
 gjennom systemet i 2012. 

b) Internrevisjonsrapport 15/09 
Tre helseforetak og en avdeling var den gang gjenstand for internrevisjonen: 
Helse Nord IKT    Internrevisjonsrapport 02/09 
Helse Nord RHF    Internrevisjonsrapport 03/09 
Universitetssykehuset Nord-Norge  HF Internrevisjonsrapport 13/09 
Nordlandssykehuset HF   Internrevisjonsrapport 14/09 
 
Alle helseforetak, også de som ikke ble revidert, ble bedt om å gjennomgå anbefalingene 
i Internrevisjonens oppsummeringsrapport 15/09. 
 
Internrevisjonsrapporten 15/09 anbefalte følgende tiltak: 
1. Utarbeide rutiner som sikrer at all relevant dokumentasjon registreres og arkiveres 

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

2. Utarbeide skriftlige rutiner og retningslinjer for andre sentrale forhold nevnt i 
rapporten, inklusive 
a. Innkjøpsarbeid generelt 
b. Innleie av helsepersonell 
c. Kjøp av sengeplasser/døgntilbud for rusmiddelavhengige (UNN) 
d. Varsling 
e. Situasjoner der det kan reises tvil om foretakets integritet i omgang med 

leverandører  
3. Sørge for at relevante avtaler og regleverk/rutiner/retningslinjer (inklusive etiske 

retningslinjer) er lett tilgjengelig for, og kjent blant de ansatte 
4. Gjennomgå øvrige forbedringsmuligheter som er påpekt og vurdere iverksetting av 

tiltak for å rette opp svakheter og mangler. 
 
For Helse Nord IKT ble det utover dette påpekt at det sikres at innkjøpsfunksjonen 
tilføres tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og opplæring i regelverket om offentlige 
anskaffelser for de som trenger det. 
 
For Helse Nord RHF ble det i tillegg påpekt behov for å avklare rolle- og 
ansvarsfordeling mellom de som er involvert i anskaffelsesarbeidet i RHF-et, sørge for 
at rutiner og retningslinjer er oppdatert og kjent og utforme rutiner for varsling. 
 
 
 

                                                        
1 skaffevarer: ikke-lagerførte varer 
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Vi vil nedenfor oppsummere vårt hovedinntrykk pr helseforetak basert på 
tilbakemeldinger fra helseforetakene mottatt i løpet av desember 2012 og januar 2013:  
 
Helse Finnmark HF 
Avtaleoppfølgingen ser ikke ut til å være på ønsket nivå, og vi registrerer at det mangler 
en fullstendig oversikt over anskaffelser som foretas av andre enn innkjøpsavdelingen. 
Det gjenstår også etter vår oppfatning å sikre at retningslinjer og rutiner gjøres kjent i 
hele helseforetaket. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Noen av anbefalingene i revisjonsrapporten gjaldt konkrete anskaffelser som ikke var 
gjennomført i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser, som innleie av 
helsepersonell (leger og sykepleiere) og kjøp av sengeplasser til rusmiddelavhengige. I 
dag synes disse områdene å være på plass også med rutiner og retningslinjer for bruk 
av disse avtalene. 
 
UNN har utarbeidet rutiner for innkjøp og arbeider nå for å gjøre flere av rutinene 
tilgjengelig som videoprosedyrer.  
 
UNN er snart ferdig med et LEAN-prosjekt med formål å effektivisere 
anskaffelsesprosessene. I den forbindelse er det utarbeidet standarddokumenter som 
vil bli registrert i DocMap.  
 
Nordlandssykehuset HF 
Helseforetaket melder tilbake at ikke alle svakheter som ble påpekt i revisjonen er 
rettet. Det pågår prosesser på de fleste områder, men det gis tilbakemelding om at 
helseforetaket mangler ressurser som gjør at helseforetaket har problemer med å være 
à jour.  Ressursproblemet innvirker også på tempoet på forbedrings- og 
utviklingsprosesser og håndtering av hasteanskaffelser.  
 
Kravet om etterprøvbarhet på anskaffelsene helseforetaket gjennomfører, blir i økende 
grad ivaretatt gjennom etablerte rutiner. Saksbehandlingssystemet ePhorte brukes ikke 
konsekvent, men dette forventes å være på plass i løpet av første kvartal 2013.  
 
Helseforetaket jobber for å gjøre rutiner og retningslinjer bedre tilgjengelig gjennom 
sykehusets intranett. Nordlandssykehuset HF har store utfordringer foran seg med 
etablering av logistikkrutiner i de nye sykehusene i Vesterålen og Bodø, noe som 
påvirker ressursene til utviklingsarbeid og rutineforbedring. Helseforetaket melder at 
de anskaffelsesprosjekter som blir gjennomført i tråd med regelverket for offentlige 
anskaffelser, blir foretatt på en forsvarlig måte. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Status er omtrent uendret siden det ble rapportert til styret i styresak 86-2011, der det 
ble rapportert at HF-et følger regelverket for offentlige anskaffelser, når det gjelder 
større investeringer/anskaffelser. I slike saker dokumenteres og registreres prosessene. 
Videre er det utarbeidet retningslinjer for innleie av helsepersonell og etiske 
retningslinjer er tilgjengelig på HF-ets intranett.  
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Helseforetaket melder tilbake at de ikke har hatt kapasitet og ressurser til å følge opp 
de enkelte tiltak som følger av styrets vedtak i styresak 86-2011. 
 
Helgelandssykehuset HF har i budsjett både for 2011 og 2012 satt av penger til å styrke 
innkjøpsfunksjonen, men blant annet på grunn av den krevende økonomiske 
situasjonen til HF-et, så er dette ikke iverksatt. Helseforetaket ser at for å klare å 
påbegynne arbeidet med å etterkomme anbefalingene, så er det nødvendig med økte 
ressurser. Det opplyses at det i løpet av kort tid blir utlyst én stilling på innkjøp, og 
uavhengig av dette vil helseforetaket starte arbeidet med å utarbeide skriftlige rutiner 
og retningslinjer. 
 
Helse Nord IKT 
Helse Nord IKT melder at de har etablert rutiner og retningslinjer. Det er imidlertid 
registrert et behov for revidering av rutinene, både for å gjøre de bedre og for å gjøre 
tilpasninger til ny organisering. 
 
Helse Nord IKT har fortsatt ikke tilstrekkelig dokumentasjon på alle avtaler som er 
overført Helse Nord IKT fra helseforetakene.  Dette er et område som bør følges opp. 
 
Det er avdekket et større behov for intern opplæring i regelverket om offentlige 
anskaffelser. Vi anser at det derfor gjenstår noe arbeid på dette området. 
 
Sykehusapotek Nord HF 
På bakgrunn av tilbakemelding synes det som det ikke er nødvendig med videre 
oppfølging fra RHF-ets side. 
  
Helse Nord RHF 
Roller og ansvarsforhold er bedre avklart bl. a. gjennom bedre planlegging av større 
anskaffelsesprosjekter. Det er utarbeidet varslingsrutiner.  Det er utarbeidet egen 
prosjekthåndbok med tilhørende maler for prosjektstyring som skal brukes i RHF-
prosjekter eller prosjekter som gjennomføres i regi av RHF-et. Maler for 
anskaffelsesprosjekter er ikke gjort tilgjengelig for hele RHF-et, kun for 
innkjøpsfunksjonen. Disse malene er under fornyelse, hvor målsettingen er å få til felles 
nasjonale maler. Det jobbes med å etablere retningslinjer for innmelding av anskaffelser 
slik at innkjøpsfunksjonen og behovshaver får nødvendig tid til planlegging av 
ressursbruk og gjennomføring. Retningslinjene vil også inneholde informasjon om 
ansvar og myndighet.  
 
Det skal arbeides for å gjøre informasjon om innkjøp og avtaler lettere tilgjengelig på 
intranett. 
 
RHF-et styrket i fjor høst innkjøpsfunksjonen med et halvt årsverk.  Til tross for dette er 
det i perioder likevel mangel på kapasitet til å gjennomføre anskaffelser til riktig tid. 
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Oppsummering og vurdering 
Vårt hovedinntrykk er at det er gjort mye i foretaksgruppen for å sikre dokumentasjon 
og gjøre rutiner og retningslinjer kjent. Det er tre år siden revisjonen ble gjennomført, 
og flere tiltak er fulgt opp og orientert om til styret i styresak 86-2011.  
 
Vår vurdering er at alle helseforetakene i noen grad har fulgt opp foreslåtte tiltak på alle 
de ovennevnte punktene, men noen områder trenger en ytterligere oppfølging. Vi 
vurderer det slik at en stor del av nødvendige rutiner og retningslinjer er på plass i 
foretaksgruppen, og at kravet om etterprøvbarhet følges i de prosessene som 
innkjøpsavdelingene er involvert i.  
 
Rutiner og retningslinjer bør i størst mulig grad samordnes på tvers i foretaksgruppen. 
Det er en utfordring at enkelte helseforetak ikke har fullstendig oversikt over 
anskaffelser som gjøres utenfor innkjøpsavdelingene. Det er derfor fremdeles behov for 
å gjøre rutiner og retningslinjer enda bedre kjent og sørge for opplæring i 
anskaffelsesregelverket.  
 
Vi har registrert at det er områder som ikke er dekket av avtaler og at det forekommer 
at avtaler utløper, før nye avtaler er på plass. Det er derfor igangsatt et arbeid i 
foretaksgruppen for å skaffe en oversikt over områder vi mangler avtaler på og for å 
sikre at anskaffelser på disse områdene snarest gjennomføres i henhold til regler for 
offentlige anskaffelser. 
 
Selv om foretaksgruppen har styrket innkjøpsområdet i den seinere tid, registrerer vi at 
manglende kapasitet og ressurser gjennomgående har påvirket oppfølgingen av både 
anbefalinger i internrevisjonsrapporten og kategoristyringsprosjektet.  Den stadig 
voksende avtaleporteføljen fører nå til store kapasitetsutfordringer, både fordi en skal 
forvalte og følge opp avtalene aktivt i avtaleperioden, og fordi en skal fornye hele 
porteføljen av avtaler regelmessig.  
 
Helse Nord vil foreta nødvendige vurderinger av ressurssituasjonen som ledd i 
strategiplanarbeidet. Vurderingen vil bl.a. bli basert på de erfaringer og vurderinger 
man har i Helse Vest og Helse Sør-Øst og i sammenheng med at HINAS i økende grad tar 
over gjennomføringen av anskaffelser.   
 
Selv om det legges opp til flere nasjonale anskaffelser gjennom HINAS og regional 
samordning gjennom kategoristyring, vil det være behov økte ressurser for å få nye 
avtaler på plass for å øke avtaledekningen. Det er videre et behov for å styrke 
avtaleforvaltningen. Det vil også bli et økt behov for bistand fra helseforetakene inn i 
nasjonale og regionale anskaffelsesprosesser.  
 
Styresaken og tilbakemeldingene fra helseforetakene knyttet til oppfølging av 
internrevisjonsrapport 15/09 er lagt frem for Internrevisjonen. Internrevisjonens 
innspill er vurdert og tatt hensyn til i saken. 
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Konklusjon 
Adm. direktør vil påse at helseforetakene følger opp gjenstående oppfølgingsområder 
som er anbefalt i internrevisjonsrapport 15/09. Helseforetakene vil bli fulgt opp for å 
sikre at det settes av tilstrekkelig med ressurser til innkjøpsfunksjonen, og 
ressurssituasjonen på innkjøpsområdet vil bli vurdert. 
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