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Forord 
 
Innkjøpsstrategien i Helse Nord er forankret i foretaksgruppen og vedtatt av Helse Nord 
RHF i styremøte……., 
 
Helseforetakenes innkjøp reguleres av et omfattende regelverk, der formålet er å  

”(..) bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved 
offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.” 
 

Gjennom samordning av innkjøp, spesialisering og standardisering, bedre avtaledekning 
og avtalelojalitet mener vi det er mulig å realisere en besparelse på minst 50 millioner 
kroner årlig av vårt innkjøpsvolum på 5,8 mrd. som kan komme pasientbehandlingen til 
gode.   

I tillegg til å sikre mest mulig helse for hver krone som brukes, skal innkjøpene også 
ivareta et bredere samfunnsansvar som f eks hindre overforbruk og fremme forsvarlige 
arbeids- og miljøforhold i globale leverandørkjeder.  
 
Ekstrem overtid, helsefarlige omgivelser på arbeidsplassen og lønninger som knapt 
dekker bo- og matutgifter er hverdagen for millioner av arbeidere i global handel og 
produksjon. Grove former for barnearbeid, tvangsarbeid og grovt miljøskadelig 
virksomhet kan ofte være virkeligheten for mange i produksjon av varer som Helse Nord 
forbruker. Å fremme etisk handel i våre innkjøp er en viktig del av vårt generelle 
samfunnsoppdrag. 

 
Enhver leder og ansatt som er involvert i, eller gjør innkjøp, skal derfor kjenne 
strategien og gjøre sitt til å oppfylle målene som er satt. Bare slik vil Helse Nord    
nå strategiens overordnede visjon for innkjøpsorganisasjonen:  

Profesjonell gjennomføring av bærekraftige innkjøp basert på reelle behov, med riktig 
kvalitet, pris og god ressursutnyttelse.  

 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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1 Innledning 

Kjøp av varer og tjenester er helt nødvendig for å utføre en rekke av våre oppgaver og 
har stor betydning for tjenestetilbudet til pasientene og arbeidshverdagen vår. I 2012 
kjøpte Helse Nord varer og tjenester for til sammen 5,8 milliarder kroner, om lag 40 % 
av Helse Nords samlede budsjett.  

Et komplekst regelverk og de særlige samfunnsmessige hensyn som skal ivaretas, krever 
en anskaffelsesvirksomheten med høy kompetanse. Likeså kreves retningslinjer, 
systemer og rutiner som bidrar til å fremme etisk handel. Etikk skal være sentralt når 
innkjøpsfullmakter delegeres i organisasjonen. 

For at anskaffelsene i Helse Nord skal kunne bidra til bedre pasientbehandling, må de 
være forankret i våre behov, være godt planlagt og involvere de rette fagmiljøene. Skal 
gevinster realiseres må inngåtte kontrakter følges opp av alle som benytter dem.  

Målgruppen for innkjøpsstrategien i Helse Nord er alle ledere og ansatte som er 
involvert anskaffelsesprosesser eller kjøper noe på inngåtte avtaler. Det er dere som er 
nøkkelen for å nå strategiens målsettinger.  

2 Hovedmål 

Spesialisthelsetjenesten forvalter betydelige verdier på vegne av samfunnet. Som en av 
de største offentlige innkjøperne i Nord-Norge har våre kjøp stor samfunns- og 
omdømmemessig betydning. Vi har derfor en forpliktelse til å gjøre innkjøpene på en 
slik måte at det gir kvalitet inn i pasientbehandlingen, utføres korrekt og bidrar til å 
sikre en bærekraftig utvikling. 

Erfaring fra både offentlige og private virksomheter tilsier at større markedsmakt gir 
betydelig bedre forhandlingsposisjon overfor leverandører og muligheten til bedre 
priser og betingelser, dvs. bedre bruk av offentlige helsekroner. Slik erfaring har Helse 
Nord allerede gjennom samarbeid på kjøp av legemidler gjennom LIS 
(Legemiddelinnkjøps samarbeidet). 

Et viktig tiltak for ytterligere å realisere markedsmakt er å samordne flere anskaffelser 
nasjonalt gjennom Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS), og regionalt.  

Lojalitet til inngåtte avtaler skal sikre realisering av avtalte betingelser og forutsigbarhet 
leverandørene ved kontraktsinngåelse. Lojalitet til inngåtte avtaler forutsetter effektiv 
avtaleinformasjon om avtaler til ansatte i foretaksgruppen. God avtaledekning skal sikre 
at innkjøp av varer og tjenester i Helse Nord foretas til konkurransemessige betingelser i 
markedet.  

Helse Nords hovedmål:  
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 Helse Nord skal sørge for å samordne flere anskaffelser nasjonalt.  
 Helse Nord skal samordne flere anskaffelser regionalt. 
 Helse Nord skal inngå innkjøpsavtaler til riktig kvalitet og riktig pris. 
 Helse Nord skal ha 100 % avtaledekning på sine kjøp. 
 Helse Nord skal ha 100 % lojalitet til inngåtte avtaler. 
 Avtaleinformasjon skal være tilgjengelig for alle ansatte. 

For å nå målene om kvalitet til reduserte kostnader må flere virkemidler tas i bruk, 
herunder god organisering.  

I tillegg er det vesentlig at vi har et bevisst forhold til egne anskaffelser og 
leverandørmarkedets kompleksitet. Det er nødvendig å analysere innkjøpsdata og 
gjennomføre kontinuerlige leverandørmarkedsanalyser av strategisk utvalgte vare- og 
tjenestegrupper.  

For å utvikle vår evne til å gjøre strategiske og samordnende anskaffelser, som ivaretar 
konkurransemessige og markedsmessige forhold skal vi: 

 Innføre kategoristyring av innkjøpene i foretaksgruppen.1

 Utarbeide 4-årige og årlige handlingsplaner for innkjøp innen den enkelte kategori 
og samlet for alle kategorier.  

  

 Se Helse Nords handlingsplaner i sammenheng med HINAS’ nasjonale 
handlingsplan. 

 Legge innkjøpsstrategien til grunn i Helse Nords nasjonale samarbeid med øvrige 
helseregioner gjennom HINAS, og bidra aktivt til videreutvikling av HINAS’ strategi 
og mål.  

 Bidra til og implementere felles nasjonale retningslinjer, standarder, 
kategoristruktur og støttefunksjoner som utvikles gjennom prosjekt nasjonal 
samordning og standardisering på innkjøpsområdet 

 Legge til rette for deltilbud der dette er mulig og er relevant i relasjon til 
konkurransemessige og markedsmessige forhold 

3 Regelverk 

Alle innkjøp omfattes av Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 2 og/eller to sentrale 
forskrifter: Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)3 og Forskrift om innkjøpsregler i 
forsyningssektorene4

                                                        
1 Kategoristyring er beskrevet i kapittel 8: Organisering. 

. I tillegg kommer en rekke andre lover og forskrifter som ivaretar 
særhensyn og tvisteregler. Regelverket gjelder innkjøpsprosessen fra planlegging og til 
kontrakt er inngått.   

2 Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 
3 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr 403 
4 Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) av 7. 
april 2006 nr 403 
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Regelverket fastsetter både grunnleggende krav til alle innkjøp og en rekke detaljerte 
krav til gjennomføringsmåten for de fleste kjøp. Alle kjøp skal: 

• Så langt som mulig være basert på konkurranse. 

• Leverandører skal likebehandles (herunder er det forbud mot diskriminering 
pga. nasjonalitet). 

• Være forutsigbare, åpne og etterprøvbare, herunder gjennom skriftlig 
dokumentasjon av vurderinger og annet som har betydning for konkurransen og 
avgjørelsen av den.  

• Innrettes forretningsmessig. 

Det konkrete innholdet i kravene utvikles gjennom EU-domstolens praksis, norsk 
rettspraksis og ikke minst gjennom Klagenemnda for offentlige anskaffelsers (KOFA) 
rådgivende uttalelser i klagesaker.  

I tillegg til å bidra til mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige innkjøp, skal 
regelverket også sikre at det offentlige opptrer med stor integritet, redusere faren for 
uetisk atferd og korrupsjon, slik at allmennheten kan ha tillit til at innkjøpene skjer på en 
samfunnstjenlig måte.  

Regelverket skal ivareta rettssikkerheten til aktørene i anskaffelsesprosessen og sikre at 
alle potensielle leverandører får like vilkår i konkurransen om å oppnå kontrakter med 
det offentlige. Anskaffelser kan ikke deles opp for å omgå forskriftens detaljerte krav. 
Kontrakter som inngås uten konkurranseutsetting kan, dersom den var 
kunngjøringspliktig5

Ved siden av regler som regulerer prosessen og forholdet til leverandører, pålegger 
regelverket å ta samfunnsmessige hensyn

, oppheves eller avkortes av domstolene, og/eller medføre gebyrer 
til oppdragsgiver.   

6

”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under 
planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og 
miljømessige konsekvenser av anskaffelsen”. 

:  

Det er viktig at de som gjennomfører anskaffelser har kunnskap og kompetanse om regelverket 
som regulerer gjennomføringen av offentlige anskaffelser. 

Mål for planperioden 
 Alle kjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg skal gjennomføres i samsvar med 

gjeldende lover og regler. 
 Sikre forsvarlig ivaretakelse av dokumentasjon på anskaffelsesprosessene gjennom 

integrering mellom konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og arkvissystem. 

                                                        
5 Det offentlige har plikt til å kunngjøre alle innkjøp som omfattes av FOA del II og III 
6 Lov om offentlige anskaffelser § 6 
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4 Miljø- og samfunnsansvar 

Regjeringens “Handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser” 
prioriterer viktige miljøutfordringer og angir hvordan det offentlige skal stille miljøkrav i 
anskaffelsesprosesser.7

Begrepet samfunnsansvar forstås vanligvis som virksomheters bidrag til en positiv 
økonomisk, sosial/etisk og miljømessig/bærekraftig utvikling. Det omfatter bl.a. å 
bekjempe svart arbeid, øke antall lærlingplasser, helse-, miljø- og sikkerhetsforhold, 
bedre det ytre miljøet og samt innovasjon.  

  

Kravene er forankret i miljø- konvensjoner, FN- og ILO- traktater som Norge har tiltrådt, 
og forplikter oss til så langt som mulig å stille konkrete miljøkrav, eksempelvis ved valg 
av transportløsninger, forbruk av energi, avfallsminimering og sikring av gjenvinning. 
Helse Nord RHF skal, sammen med de øvrige regionale helseforetakene, vurdere 
strategier for å nå regjeringens målsetninger på miljø- og klimaområdet. 

Helse Nord er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge AS (GPN), et medlemskap som 
innebærer at medlemmet stiller krav til alle sine norske vareleverandører om 
medlemskap i GPN, eller tilsvarende organisasjoner. Ordningen er innført for å sikre at 
virksomheter som er vederlagspliktige betaler til næringslivets dugnad for innsamling 
og gjenvinning av emballasje.   

For å sikre at Helse Nord bidrar på området, er et viktig tiltak å heve kompetanse om 
miljø og samfunnsansvar i hele foretaksgruppen.  

Som medlem av IEH (Initiativ for etisk handel) forplikter Helse Nord seg til å arbeide 
aktivt for å realisere IEHs formål som er samarbeid for handel som sikrer 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH 
krever aktiv innsats for å bidra til forbedringer i disse forholdene. 

Medlemskap i IEH betyr tilslutning til IEHs vedtekter og prinsipperklæring og innebærer 
en forpliktelse til å jobbe med kontinuerlig forbedringer.  

Medlemskapet i IEH tilfører kompetanse i å implementere krav til etisk handel, men 
forplikter også til årlig rapportering om aktiviteter i bruk av etisk handel og oppfølgende 
revisjoner overfor leverandører. 

Mål for planperioden 
 Redusere miljøbelastningen gjennom målrettede miljøkrav i den enkelte 

anskaffelsesprosess, herunder livssykluskostnader.  
 Videreutvikle arbeidet med etiske leverandørkjeder.. 

                                                        
7 Hovedpunktene i planen er også omtalt i St.meld. nr. 26 (2007-2008) “Regjeringens miljøpolitikk og rikes 
miljøtilstand” og i St. meld. nr. 34 (2006-2007) “Norsk klimapolitikk”. Det foreligger også en nasjonal veileder, 
“Miljø- og regelverk for offentlige anskaffelser”, fra Nærings og handelsdepartementet. 
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5 Etikk og omdømme 

Helse Nords etiske retningslinjer gir tydelige føringer for hvordan ansatte i Helse Nord 
skal utføre sine oppgaver og opptre på en etisk forsvarlig måte utad. Det skal ikke kunne 
reises tvil om at ethvert innkjøp skjer upåvirket av våre ansattes personlige interesser 
eller at vi opptrer med integritet og redelighet.  
 
Opplæring i habilitetsbestemmelser og trening i å opptre og handle med integritet er 
derfor avgjørende.  Etiske krav stilt i lovverket, Helse Nords etiske retningslinjer, og 
samhandlingsavtalene mellom de regionale helseforetakene og Legemiddelindustrien 
(LMI) og Leverandører for helse-Norge (LFH), er viktige verktøy.  
 
Etiske retningslinjer og samhandlingsavtalene skal obligatorisk gjennomgås i 
oppstartsmøte i det enkelte anskaffelsesprosjekt, slik at ansatte som deltar i prosessen, 
forvalter og bruker avtalene kan opptre korrekt faglig og etisk. Likeså skal de etiske 
retningslinjene og samhandlingsavtalene jevnlig gjennomgås i møte med leverandører 
for å gjøre leverandørene kjent med hvordan vi forventer samhandlingen skal skje.   
 
I de konkrete innkjøpene/anskaffelsesprosessene skal det alltid gjennomføres 
habilitetsvurderinger av beslutningstakere, prosjektdeltakere og andre involverte. 
 
Anskaffelser er i risikosone for korrupsjon og korrupsjonslignende adferd. Det er ofte 
store beløp knyttet til innkjøpene, og store beløp øker risikoen for at noen forsøker å 
påvirke egen konkurranseposisjon, enten ved penger eller gjennom andre fordeler.    

Alvorlige hendelser svekker offentlighetens tiltro til at fellesskapets midler blir forvaltet 
på en trygg, hensiktsmessig og effektiv måte, og medfører i tillegg dårlig omdømme. 

Helse Nord har nulltoleranse for korrupsjon og liknende misligheter. God intern kontroll 
og høy etisk standard skal bidra til å hindre slike hendelser. Risikoen for korrupsjon må 
alltid vurderes, og hensiktsmessige kontrollrutiner i den enkelte anskaffelse må 
etableres. Foretaksgruppen har etablert varslingsrutiner, og terskelen for å varsle ved 
mistanke om slike forhold skal være lav.   

I anskaffelsesprosessene skal vår holdning til misligheter synliggjøres i 
konkurransegrunnlaget, via etiske retningslinjer, og ved oppfordring til leverandører og 
andre eksterne om å varsle foretaket dersom de har mistanke om korrupsjon.  

Også formalfeil, uryddighet i saksbehandlingen og habilitetskonflikter (eller mistanke 
om slikt), kan bidra til å svekke omdømmet. Vår opptreden overfor leverandører skal 
derfor være preget av respekt, forutsigbarhet og etterrettelighet. 

Mål for planperioden 
 Etisk regelverk, retningslinjer og samhandlingsavtalene skal videreutvikles og følges 

i all aktivitet på innkjøpsområdet. 
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 Korrupsjon og andre misligheter skal ikke forekomme. 

6 Ledelse, roller og ansvar 

I regjeringens Stortingsmelding 36 (2008-2009) ”Det gode innkjøp”, kapittel 5, ”Korrekte 
og gode innkjøp er eit leiaransvar”, sies:    

”Leiarar har ansvar for å setje innkjøpsarbeidet inn i ein strategisk samanheng og sortere 
mellom ulike typar innkjøp. Det må utarbeidast mål og strategiar for innkjøpsarbeidet. 
Særleg gjeld dette innkjøp som har tydeleg samanheng med dei oppgåvene som verksemda 
skal løyse.” 

Innkjøpsstrategien for Helse Nord fastsetter foretaksgruppens langsiktige mål for 
innkjøpsområdet. En innkjøpsfunksjon som understøtter foretaksgruppens samlede mål 
og skaper merverdi forutsetter god ledelsesforankring, at innkjøpsstrategien brukes 
som overordnet styringsverktøy og at innkjøp inngår i virksomhetsstyringen.    
 
De fleste anskaffelser krever tverrfaglig sammensatte ressurser, der fagpersonell med 
kunnskap om bruk av produktet/tjenesten må arbeide sammen med innkjøpsfaglig 
kompetanse for å oppnå best mulig kvalitet på det som den inngåtte avtalen skal 
resultere i. Dette er viktig å synliggjøre. Likeså er klare roller, ansvarslinjer og 
fullmaktsstruktur vesentlig for en effektiv og god innkjøpsfunksjon.  Roller og ansvar må 
gjøres kjent både innad i det enkelte helseforetak, på tvers av foretaksgruppen, overfor 
HINAS, de øvrige RHF-ene og andre samarbeidspartnere. 

Mål for planperioden 
 Innkjøpsstrategien skal være førende for all innkjøpsvirksomhet, og strategien skal 

gjøres kjent og tilgjengelig for ledelse og medarbeidere som er involvert i 
anskaffelser eller utfører bestilling av varer og tjenester. 

 Innkjøpsstrategien skal være tydelig forankret i toppledelsen slik at 
innkjøpsfunksjonen har nødvendig legitimitet i samarbeidet med øvrige fagområder.   

 Innkjøpsvirksomheten skal inngå i foretaksgruppens overordnede strategiarbeid.  

7 Organisering 

Per i dag har foretaksgruppen Helse Nord desentraliserte innkjøpsfunksjoner, med ulik 
organisering og ulik dimensjonering i forhold til innkjøpsvolum. Deler av innkjøpene 
foretas utenfor innkjøpsorganisasjonen. Helse Nord fremstår i liten grad som én kunde, 
og oppnår dermed mindre markedsmakt.   

Sluttrapporten ”Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord” (2010), konkluderer med 
at kategoristyrt organisering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord er et viktig tiltak for å 
samordne innkjøpene. Kategoristyring vil si at innkjøpsområdene inndeles i kategorier 
der det enkelte helseforetak får ansvar for et bestemt antall kategorier på tvers av 
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foretaksgruppen. Det planmessige og praktiske arbeidet foregår i kategoriteam og 
funksjonsteam der helseforetakene er representert med merkantilt og faglig personell. 
Særskilte lokale behov ivaretas lokalt av det enkelte helseforetak 

Slik organisering er beste praksis innen innkjøp, som i tillegg til å realisere økonomiske 
gevinster, gir bedre ressursutnyttelsen i Helse Nord og bygger høyere 
spesialistkompetanse innenfor kategoriene.   

Kategoristyrt organisering skal prioriteres og ansvar for kategorier på tvers av 
foretaksgruppen skal fordeles i henhold til beslutning om kategoristyrt organisering av 
anskaffelsesfunksjonen i Helse Nord.   

Anskaffelsesvirksomheten skal koordineres av Helse Nord RHF, for å sikre 
synergieffekter på tvers av helseforetakene, avdelinger, klinikker og fagområder. 
Kategoristrukturen skal være førende for langsiktig planlegging og gjennomføring av 
anskaffelsesarbeidet på tvers av foretaksgruppen.  

Det må ansattes kategoriledere som rapporter til innkjøpsleder i eget helseforetak, som 
igjen rapporterer faglig til innkjøpsansvarlig i det regionale helseforetaket. Brukerfaglige 
ansvarlige som engasjeres ut fra deres spesielle innsikt i fagområdet, må også utnevnes, 
og disse vil arbeide tett med kategorilederne. Kategorileder vil i praksis få et betydelig 
ledelsemessig og faglig ansvar som vil medføre et vesentlig kompetansekrav til de 
personene som skal bekle kategorilederrollen.  

For at vi skal få en velfungerende organisering vil standardisering og systemstøtte være 
viktige virkemidler i organisasjonen. 

Mål for planperioden 
 Helse Nord skal ha en kategoristyrt innkjøpsorganisering som skaper merverdi for 

kjernevirksomheten. 
 Kategoriene fordeles mellom foretakene og kategoriledere og medlemmer av 

kategoriteamene skal rekrutteres.  
 Det etableres felles nasjonal kategoristruktur i samarbeid med de øvrige regionene 
 Det utarbeides for hver kategori en strategi som skal følges opp med langsiktige og 

årlige handlingsplaner 
 Kategoristrategiene skal danne grunnlag for HINAS’ handlingsplan.  
 Det skal utarbeides organisasjonsplan for innkjøpsvirksomheten. 
 Det skal etableres ansvars- og fullmaktsstruktur for hele anskaffelsesvirksomheten 

og den enkelte ansatte. 

8 Innovasjon 
Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009) ”Et nyskapende og bærekraftig Norge” definerer 
innovasjon som: ”En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller 
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organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape 
økonomiske verdier.” 

Anskaffelse av innovasjon kan derfor handle om å etterspørre: 

• De nyeste produkter eller tjenester som er tilgjengelig på markedet. 
• Produkter eller tjenester som innebærer en videreutvikling eller optimalisering av 

eksisterende løsninger. 
• Helt nye produkter eller tjenester som krever forskning og utvikling.  
• Produkter eller tjenester som er utviklet til bruk innenfor én sektor/ett marked til 

bruk i en ny sektor/et nytt marked. 
• Produkter eller tjenester fra flere leverandører som samlet sett gir et nytt produkt 

eller en ny tjeneste. 

Innovasjon er ikke lovpålagt som oppgave for offentlige virksomheter, men ønsket av 
politiske myndigheter, herunder av eier som i oppdragsdokument til Helse Nord RHF gir 
føringer for å øke innovasjonsaktiviteten gjennom bruk av offentlige anskaffelser, 
førkommersielle avtaler og prosjekter med leverandørindustrien.   

Helse Nord deltar sammen med de andre regionale helseforetakene i et felles prosjekt 
for å se på hvordan innovasjon kan ivaretas gjennom kommersialisering av FoU-
resultater og i før-kommersielle anskaffelser med utviklingsbehov i forkant av 
anskaffelsen. Ved å gå foran som krevende kunder kan helseregionene samlet gi 
insentiver til nytenkning og innovasjon, og stimulere leverandører til å utvikle nye eller 
forbedrede varer, prosesser og tjenester. 

Helse Nord ønsker sikre gode muligheter for innovasjon og utvikling blant annet 
gjennom samarbeid med leverandørorganisasjoner. I et slikt samarbeid er det viktig at 
ansatte gjøres godt kjent med etiske retningslinjer slik at samarbeidet kan foregå på en 
ryddig måte. 

Mål for planperioden 
 Implementere bruk av veileder førkommersielle anskaffelser i 

spesialisthelsetjenesten. 
 Implementere vurdering av innovasjon i planleggingsfasen av den enkelte 

anskaffelse. 
 Etablere samarbeidsarenaer med øvrige helseregioner og leverandørorganisasjoner. 

9 Leverandørutvikling 

Nærings- og handelsdepartementet definerer leverandørutviklingsbegrepet i ”Veileder i 
leverandørutvikling”: ”Aktiv innsats fra offentlige oppdragsgiveres side for å utvikle 
leverandørenes konkurranseevne, slik at de er i bedre stand til å dekke oppdragsgiveres 
fremtidige behov.” 
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Hovedmålet er å sette næringslivet i stand til å vinne konkurranser i et åpent 
internasjonalt marked, og til å dekke oppdragsgivernes behov ved senere anskaffelser på 
en mest mulig profesjonell måte. 

Helse Nord er opptatt av at flest mulig leverandører skal settes i stand til å delta i 
konkurranser i spesialisthelsetjenesten. Tiltak vil være aktiv leverandørutvikling innen 
lover og regler, miljø og samfunnsansvar, dialog i forkant av anskaffelsesprosesser.  

Mål for planperioden 
 Utarbeide og implementere strategi leverandørutvikling.  

10 Kompetanseutvikling 

Ansatte med ansvar for anskaffelser i Helse Nord må ha fokus både på lov og forskrift, 
selve anskaffelsesprosessen, de behov som skal dekkes av anskaffelsen, pris, kvalitet, 
leveringsdyktighet, kontraktsinngåelse, kontraktsoppfølging og leverandørutvikling.  

Ettersom regelverket er kompleks, med strenge krav til gjennomføring, og god 
kontraktsoppfølging er avgjørende for anskaffelsens totalkostnad, er god og riktig 
kompetanse avgjørende. Både for å sikre at en er innenfor regelverket og for å velge 
varer/tjenester som har den kvalitet vi mener er riktig for utførelse av 
pasientbehandling og drift. 

Enhver leder med ansvar for anskaffelser, attestasjon og anvisning skal derfor ha 
grunnleggende kunnskap om anskaffelsesregelverket, og det må etableres systemer og 
rutiner for målrettet kompetanseutvikling, herunder plan for å beholde og tiltrekke seg 
ansatte innenfor innkjøpsfunksjonen.   

Et kontinuerlig opplæringstilbud med fokus på helhetlig verdkjedetekning, som også 
tilpasses personell utenfor innkjøpsorganisasjonen må sikres, og relevante 
opplæringstiltak må iverksettes der det er nødvendig.  

En viktig arena for å øke kunnskapen om det markedet man til enhver tid skal operere i 
kan gjøres gjennom et åpent og ryddig samarbeid med leverandørorganisasjoner.  

Utarbeidelse og tilgjengeliggjøring av prosessbeskrivelser som omfatter alle ledd i en 
innkjøpsprosess, herunder kontraktsoppfølging og læring er viktig element i 
kunnskapsbygging og videreføring av den intellektuelle kapital som er bygd opp. 
Informasjonsdeling må formaliseres og automatiseres. Brukererfaringer må fanges opp.  

Mål for planperioden 
 Styrke den anskaffelsesfaglige kompetansen i anskaffelsesvirksomheten.   
 Alle ledere skal ha grunnleggende kompetanse om anskaffelsesregelverket. 
 Det skal være samsvar mellom anskaffelsesfunksjonens oppgaver og ressurser, både 

strategisk og operativt.  
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 Metodikk og standard presentasjon av regelverket for offentlige anskaffelser skal 
være tilgjengelig og brukes i oppstartsmøter i anskaffelsesprosjekter for å gjøre 
deltakere utenfor innkjøpsfunksjonen kjent med rammeverket for anskaffelsen. 

11 Elektronisk handel 

Elektronisk handel (eHandel) er et viktig og effektivt virkemiddel som bidrar til færre 
feil, bedre kontroll og enklere sporing gjennom elektroniske og transparente prosesser.  

Elektronisk handel omfatter elektronisk gjennomføring av konkurranser, 
avtaleforvaltning, elektronisk oppdatering av varekataloger, elektroniske bestillinger, 
elektronisk ordrehåndtering, elektronisk mottaksregistrering av leveranser, samt 
elektronisk fakturamottak og elektronisk fakturabehandling i form av attestasjon og 
anvisning. Forutsetningen for god effekt og kontroll er at grunndataene i systemene er 
riktig og vedlikeholdes.  

Elektronisk handel gir også økonomisk gevinst ved at innkjøpene tar kortere tid, riktig 
pris sikres, gir større utnyttelse av rammeavtalene og derved også bedre 
regelverksetterlevelse.  

Innkjøps- og logistikksystemet ClockWork (CLW) er et system som ivaretar en viktig 
kontrollfunksjon ved bestilling på inngåtte avtaler. Systemet gir oversikt over forbruk, 
kontrollerer og sikrer avtalelojalitet, kontrollerer mottak og pris, samt lagerstyring. Det 
er avgjørende at vare- og tjenesteavtaler med avtalepriser og betingelser implementeres 
i CLW, og at CLW benyttes til all bestilling, med noen få definerte unntak.   

Det må også etableres retningslinjer slik at kjøp utenom systemet i størst mulig grad 
unngås.  

I tillegg til CLW har Helse Nord et elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy, 
Mercell. Mercell dokumenterer alle ledd i en anbudskonkurranse, fra kunngjøring til 
kontraktsinngåelse. Systemet bidrar til å hindre formelle feil og oppbevarer alle 
relevante dokumenter som produseres og er en støtte i de fleste anskaffelser.  

På sikt vil Elektronisk handel bli et satsningsområde som må prioriteres. Helse Nord 
ligger allerede langt fremme gjennom felles konsernløsning som håndterer elektronisk 
faktura, elektronisk utsending av innkjøpsordrer og elektronisk håndtering av både 
bestillings og anskaffelsesprosesser (webshop og Mercell).  

Mål for planperioden 
 Mercell skal så langt som hensiktsmessig brukes som 

konkurransegjennomføringsverktøy.  
 Lokale, regionale og nasjonale avtaleområder skal implementeres rettidig. 
 Innkjøps- og logistikksystemet Clockwork skal tas i bruk for bestilling på så mange 
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avtaler som mulig. 

12 Iverksetting 

Ledelsen i helseforetaket er ansvarlig for å implementere innkjøpsstrategien. I dette 
ligger et ansvar for å gi føringer, rettledning og støtte til implementeringen, sikre 
nødvendig mandat og legitimitet for innkjøpsfunksjonen, prioritere ressurser til 
innkjøpsfunksjonens arbeid og bidra til å frigjøre ressurser til pasientbehandling i Helse 
Nord. 

Alle ledere og ansatte som er involvert anskaffelser skal kjenne strategien og være lojale 
mot målene som er satt.  Dette er en forutsetning for profesjonell gjennomføring av 
anskaffelser ut fra reelt behov, med riktig kvalitet, til riktig pris og god ressursutnyttelse. 
 
Ledelsen i den enkelte virksomhet har et særlig ansvar for at varer og tjenester som 
anskaffes, støtter opp under de mål som er satt for virksomheten og foretas i samsvar 
med gjeldene lover og regler. Ansvaret kan ikke delegeres, selv om utførelsen skjer av 
underordnede. Ansvaret omfatter også kontinuerlig forbedringsarbeid innenfor 
anskaffelsesområdet og at strategier for å hente ut økonomiske og kvalitetsmessige 
effekter vurderes fortløpende. 

Mål for planperioden 
 Ledelsen skal snarest implementere innkjøpsstrategien i alle funksjoner som driver 

med anskaffelser i de enkelte foretakene.  

13 Måling og oppfølging 

Klare mål med tilhørende målesystemer, hyppig rapportering og ledelsesoppfølging er 
viktige suksessfaktorer for å lykkes med innkjøpsarbeidet og for å sikre at kjøp ikke skjer 
utenfor avtaler. Dette er også en forutsetning for å gjennomføre sikre, enklere og bedre 
anskaffelser.   

For å sikre effektivitet i innkjøpsfunksjonen og innkjøpsprosessene skal konkrete mål og 
måleparametere jevnlig følges opp. 8

Mål for planperioden 

 Oppfølgingen skal også omfatte mål for den enkelte 
anskaffelse, der kostnadsreduksjon og prosessgevinst er viktige elementer. Rutiner for å 
evaluere avtalelojalitet og avtaledekning skal utarbeides i hver avdeling.   

 Måleindikatorer innføres stegvis i planperioden i hht. Vedlegg Forslag til 
måleindikatorer som blir lagt til grunn for virksomhetsstyring på innkjøpsområdet.  

 Helse Nords elektroniske ledelsesinformasjonssystem vil bli vurdert tatt i bruk i 
løpet av planperioden.  

                                                        
8 Se arbeidsgruppens forslag til mål og indikatorer i eget vedlegg. 
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 Det skal utarbeides business case9

 Avrop på avtaler utenom innkjøps- og logistikksystemet Clockwork skal følges opp. 

 for den enkelte anskaffelse som rapporterer på 
økonomisk resultat og ressursbruk. 

14 Internkontroll 

COSO-rammeverket10

Internkontroll defineres som en prosess igangsatt og gjennomført av virksomhetens 
styre, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig grad av sikkerhet for 
måloppnåelse innen følgende områder:  

 ligger til grunn for Helse Nords systematiske arbeid med intern 
styring og kontroll.  

- Målrettet og kostnadseffektiv drift 
- Pålitelig rapportering av økonomiske og ikke-økonomiske data 
- Etterlevelse av gjeldende lover og regler 

Forenklet sagt er intern kontroll alt foretaket gjør for å sikre at det når sine mål, men 
også styre mot målene som er fastsatt, derav begrepet ”Intern styring og kontroll”.  

De viktigste elementene i internkontrollen er kontrollmiljø (internt miljø), 
risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon og 
oppfølging/overvåking.   

Internkontrollen skal omfatte alle målene i innskjøpsstrategien og fastsatte 
måleindikatorer.   

Mål for planperioden 
 Helse Nord skal gjennom relevant og hensiktsmessig intern kontroll og styring sikre 

at strategiens mål nås. 

15 Sentrale dokumenter 
 

Styrende dokumenter 

Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 

2002.11.15 nr 1288: (FAD) § 7a Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser. 

(Rfo EØF/Euratom nr. 1182/71) om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter. 

2006.04.07 nr 0402: (FAD) Forskrift om offentlige anskaffelser 

                                                        
9 Analyse av gevinster ved den enkelte anskaffelse  
10 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Internal Control – 
Integrated Framework (1992) 
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2008.02.08 nr 0112: (FAD) § 11a Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

LOV-2005-06-17-90 (tvisteloven)  

LOV-2006-05-19-16 (offentleglova) 

St. meld.nr.36 (2008-2009) Det gode innkjøp 

St.meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge 

Handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser (2007-2010) 

St. meld. nr. 34 (2006-2007) “Norsk klimapolitikk” 

St.meld. nr. 26 (2007-2008) “Regjeringens miljøpolitikk og rikes miljøtilstand” 

Helse- og omsorgsdepartementet, Foretaksprotokoll Helse Nord RHF, krav og rammer for 2009 

Helse- og omsorgsdepartementet, Foretaksprotokoll Helse Nord RHF, krav og rammer for 2010 

 

Andre sentrale dokumenter 

Sluttrapport miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 01.12.2010 

Veileder for etiske krav i offentlige anskaffelser 2009, utarbeidet av Initiativ for etisk handel på 

oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet 

CSR-kompasset fra Difi 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.regjeringen.no/pages/1988897/PDFS/STM200620070034000DDDPDFS.pdf�
http://www.regjeringen.no/pages/1971944/PDFS/STM200620070026000DDDPDFS.pdf�
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16 Vedlegg 
 
Forslag til måleindikatorer som blir lagt til grunn for 
virksomhetsstyring på innkjøpsområdet 
 

 
MÅLEINDIKATORER SOM ER KLARE BRUK I 2014 

1.AVTALEDEKNING GJENNOM INNKJØPSSYSTEMET CLOCKWORK 
Definisjon av indikatoren: 
Viser andel kjøp på avtale vs ikke avtale, gjort i gjennom innkjøpssystemet Clockwork.. 
Begrepsavklaring: 
Med avtaledekning menes det også enkeltanskaffelser gjennomført ihht LOA/FOA hvor 
pris og leverandør er fastsatt. 
Målsetting for indikatoren: 
For avtaler på kjøp som skjer i gjennom innkjøpssystemet Clockwork er målsettingen 
100 % avtaledekning. 
Tolkning, presentasjon og bruk av resultater: 
Indikatoren viser verdi på genererte innkjøpsordrer med avtaler vs genererte 
innkjøpsordrer uten avtale. Indikatoren vises i % og blir et sentralt målepunkt for 
anskaffelsesvirksomheten. Når innkjøpssystemet er fullt ut tatt i bruk vil indikatoren gi 
ett korrekt bilde av avtalesituasjonen i virksomheten som helhet.  Indikatoren vil da 
også kunne måle avtalelojaliteten.  
 
2. OMSETNING I CLOCKWORK - VARER 
Definisjon av indikatoren: 
Viser % vis andel/omsetning via Clockwork i forhold til total omsetning på 
kostnadsarter som i hovedsak omhandler varer 
Målsetting for indikatoren: 
Indikatoren har målsetting på 100% med unntak av artskonto for medikamenter som 
styres igjennom annet fagsystem. 
Tolkning, presentasjon og bruk av resultater: 
Indikatoren viser % vis andel av innkjøp som fremkommer i regnskapet hvor bilagstype 
viser kilde fra Clockwork. Indikatoren presenteres grafisk og med en % sats, for hvert 
foretak samt snitt for Helse Nord 
 
3. OMSETNING I CLOCKWORK VARER OG TJENESTER 
Definisjon av indikatoren: 
Viser % vis andel/omsetning via Clockwork i forhold til total omsetning på 
kostnadsarter i regnskapet som omhandler varer og tjenester 
Målsetting for indikatoren: 
Noen tjenesteområder er godt egnet for å kjøres igjennom innkjøpssystemet, mål på 
indikatoren er derfor ikke 100 % Dette pga andre fagsystemer håndterer mye av 
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tjeneste anskaffelsene. Det er estimert en målsetting på 50 % av total omsetning der 
pasientreiser, kjøp av helsetjenester og andre tjenestekjøp som er regulert gjennom 
avtaler, og dermed ikke er aktuelt å ta inn gjennom CLW, er holdt utenfor. 
Tolkning, presentasjon og bruk av resultater: 
Indikatoren viser % vis andel av innkjøp som fremkommer i regnskapet hvor bilagstype 
viser kilde fra Clockwork. Indikatoren presenteres grafisk og med en % sats, for hvert 
foretak samt snitt for Helse Nord 
 
Disse tre indikatorene vil sett i en sammenheng gi et bilde på den totale 
innkjøpsvirksomheten i Helse Nord. Når innkjøpssystemet fullt ut er tatt i bruk vil disse 
bli erstattet av én måleindikator for den totale avtaledekningen i Helse Nord. 
 
 
 

 
ØVRIGE AKTUELLE MÅLEINDIKATORER SOM DET SKAL JOBBES VIDERE MED: 

Definisjon av indikatoren:  
POTENSIELLE PRISGEVINSTER I NYE INNKJØPSAVTALER:  

Årlige potensielle prisgevinster i nye nasjonale og regionale innkjøpsavtaler. 

Begrepsavklaring:  
Potensielle prisgevinster i nye innkjøpsavtaler = Beregnet prisgevinst per innkjøpsavtale per foretak, 
basert på ny pris – gammel pris multiplisert med volum. 

Målsetting for indikatoren:  
Målsetning er satt for foretaksgruppen samlet, og skal i strategiperioden vise en potensiell prisgevinst 
på 50 MNOK pr år i strategiperioden.  

Tolkning, presentasjon og bruk av resultater:  
Indikatoren brukes for å synliggjøre prisgevinster av nye innkjøpsavtaler i foretaksgruppen og per 
foretak. Indikatoren viser ikke gevinster realisert i foretaksgruppen, men potensialet nye avtaler har 
lagt til grunn. Realisering av gevinster kan bare gjøres i hvert enkelt HF ut fra hvordan avtalene 
anvendes. 

Definisjon av indikatoren:  
AVTALELOJALITET:  

Samlede kjøp med referanse til gyldig avtalenummer målt mot avtalens potensielle verdi. 

Begrepsavklaring:  
Lojalitetsbegrepet omfatter i denne sammenheng at man både gjør innkjøpene hos den valgte 
avtaleleverandør, men også i henhold til det sortimentet hos leverandøren som inngår i den konkrete 
avtalen. 

Målsetting for indikatoren:  
Å sikre gevinstrealisering og oppfyllelse av innkjøpsavtaler.  

Tolkning, presentasjon og bruk av resultater:  



19 
 

Mens avtaledekningen viser hvor mye av kostnadsbasen som er dekt av avtaler, viser avtalelojalitet 
hvorvidt en utnytter de eksisterende avtalene, noe som gir en indikasjon på hvorvidt det foregår en 
faktisk gevinstrealisering i hvert enkelt HF 

Definisjon av indikatoren:  
UTNYTTELSE AV ELEKTRONISK BESTILLING GJENNOM CWL OG ANDRE FAGSYSTEMER : 

Andel av kjøp (ordreverdi) foretatt via elektroniske bestillingssystemer mot totalt regnskapsførte 
kostnader innen definerte artskontoer. 

Begrepsavklaring:  
Elektronisk bestillingssystem – System for å lage, godkjenne og sende bestillinger samt registrere 
mottak av bestilte produkter. Det henspeiles først og fremst på foretakenes innkjøpssystem, men i 
grunnlaget for beregningen aksepteres også andre bestillingssystem som benyttes for spesielle 
produkter (f eks medikamenter) forutsatt at disse bestillingssystemene ivaretar målsettingen om å 
oppnå ”effektive, sikre og dokumenterte innkjøp”. 

Med ”effektive og dokumenterbare innkjøpsprosesser” (jamfør Målsetting) menes: 
• At bestillinger styres mot gjeldende innkjøpsavtaler 
• At bestillinger skal oppleves rimelig enkelt for brukeren samtidig som kvaliteten på 

bestillingene er så gode at man mottar riktig produkt til avtalt tid og pris hvilket også 
muliggjør et enkelt mottak og enkel fakturabehandling 

• At bestillinger godkjennes av ledere, eventuelt andre med 
budsjettdisponeringsmyndighet / fullmakt og for øvrig skjer i h t gjeldende regler og 
rutiner. 

• At alle bestillinger er gjort skriftlig slik at man i ettertid kan kontrollere hvem som har 
gjort hva. 

Målsetting for indikatoren:  

Å sørge for effektive og dokumenterbare innkjøpsprosesser fra bestilling til betaling. Mål for 
strategiplanperioden: XX % 

Tolkning, presentasjon og bruk av resultater:  
Indikatoren brukes for å måle at foretaksgruppen har effektive, sikre og etterprøvbare 
bestillingsrutiner ved kjøp av alle typer varer og tjenester. 

Definisjon av indikatoren:  
MILJØREVISJONER AV LEVERANDØRER:  

Antall revisjoner av leverandører til HN som er gjennomført og dokumentert i henhold til rutine. 

Målsetning for indikatoren:  
Å følge opp regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar.  
Å følge opp kontraktuelle miljøkrav som stilles til leverandørene. 

Tolkning, presentasjon og bruk av resultater:  
Indikatoren brukes for å følge opp de politiske krav som stilles til offentlige innkjøp og de 
kontraktuelle krav som er avtalt mellom partene. 
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Definisjon av indikatoren:  
REVISJON AV ETISK HANDEL HOS LEVERANDØRER:  

Antall revisjoner av leverandører til HN som er gjennomført og dokumentert i henhold til rutine. 

Målsetning for indikatoren:  
Å følge opp regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar.  
Å følge opp kontraktuelle krav til etisk handel som stilles til leverandørene. 

Tolkning, presentasjon og bruk av resultater:  
Indikatoren brukes for å følge opp de politiske krav som stilles til offentlige innkjøp og de 
kontraktuelle krav som er avtalt mellom partene 
 
 
AVTALEDEKNING AV TOTAL OMSETNING VARER OG TJENESTER, REF MÅLEINDIKATORER FOR 2014 
Definisjon av indikatoren:  
Andel av totale innkjøp som er dekket av nasjonale, regionale og lokale innkjøpsavtaler per 
helseforetak.  

Begrepsavklaring:  
Innkjøpsavtale: Omfatter både rammeavtaler og andre innkjøpsavtaler, herunder enkeltanskaffelser. 
Det forutsettes at avtalene er gyldige, d v s lovlig inngått og ikke utløpt. 

Målsetting for indikatoren:  
Få oversikt over den totale avtaledekningen for foretakene i regionen, identifisere kostnadsområder 
uten avtaledekning og ulikheter i avtaledekning mellom foretak.  

Tolkning, presentasjon og bruk av resultater:  
Avtaledekning viser i hvor stor grad kostnadsbasen er dekt ved avtaler. Avtaledekning er viktig for å 
legge til rette for en best mulig ressursutnyttelse og mulighet til gevinstrealisering. Avtaledekning gir 
også en indikasjon på hvorvidt der er områder som ikke er dekt av avtaler, som kan være en mulighet 
for fremtidig gevinstrealisering.  
For å kunne vurdere å iverksette operative tiltak ved avvik, er det viktig at avtaledekning registreres 
og måles per avtale både for lokale og regionale avtaler. Dette innebærer at man for hver avtale må 
registrere årlig verdi per HF. 
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