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1 Beskrivelse av valgt modell 
 
Styret i Helse Nord RHF ble i styresak 22-2011/5 orientert om prosjektet kategoristyrt 
organisering av anskaffelsesvirksomheten i Helse Nord. Anbefalingene er kategoristyrt 
organisering av anskaffelsesvirksomheten basert på prosjektgruppens rapport, 
tilleggsutredningene, uttalelsene fra helseforetakene med styrebehandling og 
styringsgruppens tilrådning.  
 
Styringsgruppa for kategoristyringsprosjektet behandlet foreløpig organisasjonsplan i 
møte 19. januar 2012 og tok den foreløpige planen til orientering. Styringsgruppas 
øvrige innspill pr 24. mai 2012 til organisasjonsplanen er innarbeidet foreliggende plan. 
 
Det overordnede målet med kategoristyring av innkjøp er å etablere strategier som 
ivaretar helseregionens fremtidige behov for varer og tjenester. 
 
Hovedmålet kan operasjonaliseres til to delmål: 
 

• Alle innkjøpene i Helse Nord skal deles i definerte kategorier. Kategoristyring 
skal gi oversikt og kontroll over samlet innkjøpsvolum i helseregionen. Dette 
skal hjelpe hver enkelt enhet til å opptre korrekt i forhold til norsk lov og 
interne rutiner. 

• Det skal etableres kategoristrategier for hver enkelt underkategori. 
Kategoristrategiene skal etableres i samarbeid med fagmiljøet i foretakene, og 
skal identifisere satsnings- og forbedringsområder innen kategoriene. 

 
Gjennom kategoriarbeidet skal helseregionen få en god utnyttelse av ressursene 
innenfor den enkelte kategori, samt økt spesifikk kompetanse innenfor hver kategori fra  
anskaffelsesavdelingen.  
 
I en kategoristyrt innkjøpsmodell grupperes alle anskaffelser av varer og tjenester i 
kategorier, basert på at varene og tjenestene i en eller flere dimensjoner er beslektet ut 
fra bruksområde, kompetansekrav, markedsmessige forhold etc. Ansvaret for å utforme 
strategier, handlingsplaner, gjennomføre felles tilbudskonkurranser, inngå kontrakter, 
implementere og forvalte avtaler innenfor de ulike kategorier skal fordeles mellom 
helseforetakene. I anbefalt kategoristyringsmodell vil anskaffelsesvirksomheten i Helse 
Nord bli organisert etter kategorier og arbeidet i kategoriene skal sentralstyres. Dette 
betyr at RHF skal ha det faglige ansvaret.  
 
Faglig ansvar innebærer at Helse Nord RHF skal godkjenne kategoristrategiene og følge 
opp at strategienes aksjonsplaner blir gjennomført i henhold til innhold og frister. Helse 
Nord RHF skal løse faglig uenighet mellom foretak om kategoristrategiene, eller i 
tilknytning til enkeltanskaffelser hvor styringsgruppen ikke kan finne en omforent 
løsning, jf. samarbeidsavtalen. Innkjøpsleder rapporterer faglig til Helse Nord RHF på 
fremdrift i arbeid med kategoristrategiene og aksjonsplanene. 
 
Alle helseforetakene må sette av fagressurser til kategoriarbeidet. Dette er nødvendig 
for å lykkes med sentralstyrt innkjøp gjennom kategoriorganisert 
anskaffelsesvirksomhet. Fordeling av ansvaret for de forskjellige kategoriene i 
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foretaksgruppen skal skje med grunnlag i god forankring i de forskjellige fagmiljøene i 
foretaksgruppen.  
 
 
Figur 1 viser organiseringen  
 

 
 
Figur 1 
 
Ressursdisponeringen mellom foretakene og arbeidet som skal gjøres i kategoristyrt 
organisering av anskaffelsesvirksomheten avklares gjennom god planlegging og 
prioritering av innkjøp i foretakene, basert på samarbeidsavtalen mellom RHF og HFene. 
Dette innebærer: 
 

• Utarbeidelse av strategiplan og handlingsplan som behandles av innkjøpsforumet 
og godkjennes av RHF 

• Alle ressurser i kategoriteamene eies lokalt og avgis helt eller delvis fra 
helseforetakene til arbeid med kategoristyrt innkjøp 

• HFene har ledelsesmessig ansvar på tvers av foretaksgruppen for de kategoriene 
som er tidelt det enkelte HF. HFene er forpliktet gjennom samarbeidsavtalen til å 
frigi ressurser til strategisk og operativt samarbeid på tvers av foretakene. 
Kategoriledere leder og styrer kategoriene på vegne av hele regionen og 
rapporterer til innkjøpsleder i eget helseforetak. Faglig koordinering skjer mot 
det regionale leddet.  

 
Organiseringen skal innføres gradvis i henhold til prosjektplan. 
 
Figur 2 viser organiseringen med kategoriteam og funksjonsteam 
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Figur 2 

1.1 Kategorier  
Det enkelte kategoriteam skal ved oppstart av kategorien foreta prioritering mellom 
underkategoriene, en mer konkret gjennomgang av innholdet basert på vurdering av 
struktur og status på kategorien, internanalyse, eksternanalyse, strategisk posisjon og 
veien videre. Kategoriteamet skal gjennom arbeidet svare på hvilke strategiske tiltak 
som vil være formålstjenlig i forhold til behovene som man forventer i tiden fremover.  
 
For den enkelte underkategori skal det foreligge en begrunnet strategi- og 
handlingsplan for anskaffelser innen den enkelte kategori. Aksjonsplanen skal være 
operasjonell og konkret i formen, både for de tiltakene som det vil ta lengre tid å 
realisere og de tiltakene som raskt kan settes i verk. Kategoristrukturen vil kunne bli 
justert basert på nasjonalt samarbeid med grunnlag i behov for felles sortiment innen de 
forskjellige avtaleområdene, spesielt innen de områdene som i henhold til nasjonale 
planer skal samordnes. 
 
Tabell 1 Kategoristruktur 
 
Nr Kategori Forslag til fordeling av kategoriansvar 
01 Helsetjenester RHF 
02 Legemidler SAP 
03 Prehospitalt RHF 
04 Laboratoriefag NLSH 
05 Bildediagnostikk HLSH 
06 Medisinske og kirurgiske fag UNN 
07 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling FSHF 
08 Transport RHF 
09 IKT HNIKT 
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10 Administrasjon FSHF 
 
Tabell 1 

2 Grensesnitt mot HINAS 
 
I en kategoristyrt innkjøpsmodell vil anskaffelsene innenfor en kategori kunne foregå på 
lokalt, regionalt og /eller nasjonalt nivå. HINAS har ansvaret for gjennomføring av 
nasjonale anskaffelser, basert på strategier og planer som er forankret i RHFene. 
Regionene er enige om å etablere en felles kategoristruktur. 
 
Kategoriteamene har ansvar for å gi innspill i strategi- og planprosessen gjennom RHF. 
 
Kategorileder og kategoriteamet må i sin planlegging forholde seg til de nasjonale 
planene og anskaffelsene, og påse at avtalene implementeres og forvaltes i HFene i 
henhold til enhver tid gjeldende nasjonale samhandlingsrutiner.  

3 Ansvars- og rollebeskrivelser 
 
Det etableres kategoriteam i hovedsak for hver underkategori. En kategorileder kan 
være leder for flere kategoriteam basert på underkategoriene. Det opprettes 
funksjonsteam under hver kategori som skal ansvaret for gjennomføring av 
anskaffelsesprosesser. 

3.1 Kategoriteam 
 
Hver kategori skal styres av en kategorileder med støtte av et eller flere kategoriteam 
avhengig av underkategorienes sammensetning. Kategoriteamene er blant annet 
ansvarlig for å: 
 

• Utarbeide og implementere kategoristrategi(er) og handlingsplan(er) for de 
respektive kategorier.  

• Gjennomføre analyser av den forretningsmessige betydningen av tjenester og 
vareartiklene som skal anskaffes, og grad av kompleksitet i leverandørmarkedet. 
Resultatene av disse analysene skal gi grunnlag for beslutning om hvilken av de 
fire hovedstrategier som velges for kategorien eller underkategorien.  

o Hovedstrategier: 
 Volumprodukter 
 Strategiske produkter 
 Ikke kritiske produkter 
 Flaskehalsprodukter 

 
Strategien har verdi for å utarbeide handlingsplaner og innkjøpsplaner. Gjennom dette 
gjennomføres kvalitative og kostnadseffektive innkjøp. Videre etableres det 
funksjonsteam som gjennomfører anskaffelsene i henhold til den regionale 
innkjøpsprosessen. 
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Figur 3 beskriver kategoristrategier 
 

 
 
Figur 3 

3.1.1 Egenskaper 
Kategoriteamene tilpasses behovene i gjeldende kategori. Kategoriteamene har følgende 
egenskaper: 
 

• Kategoriteamene er tverrfaglig sammensatt: 
o Tverrfaglighet og kompetansebehov sikres ved at leder har med seg en 

strateg for fagområdet fra hvert av foretakene i teamet. 
o Tverrfaglighet skal sikre en tett og samtidig integrasjon mellom alle 

relevante fagområder for den enkelte kategori. 
o Kategorileder kan i tillegg ha med seg en eller flere fagrepresentanter fra 

funksjonsteamene i kategorien hvis dette vurderes som nødvendig, 
avhengig av hvor kompleks kategorien er. Det vesentlige er å bruke 
tilgjengelig spisskompetanse. 

• Kategoriteamene har en leder, som i hovedregel vil være innkjøper. 
• Kategoriteamene er permanente enheter. 
• Møtefrekvensen kan variere fra få ganger i året, til flere ganger i uken, avhengig 

av behov. 
• Linjene avgir ressurser til kategoriteamene 

 

3.1.2 Ansvar og fullmakt 
Ledelsen i den enkelte virksomhet er ansvarlig for at anskaffelser av varer og tjenester 
støtter opp under de mål som er satt for virksomheten og foretas i samsvar med 
gjeldene lover og regler. Ansvaret for dette kan ikke delegeres, men leder kan delegere 
nødvendig fullmakt til lavere nivå i organisasjonen som sikrer at ansvaret blir ivaretatt 
på en betryggende måte. 
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Kategoriteamene skal ha fullmakter til å utarbeide strategier, handlingsplaner, 
prosjektplaner, gjennomføre Helse Nord sine anskaffelser, implementere, forvalte, måle 
progresjon på målsetninger og rapportere innenfor den respektive kategori. 
Kategoriteamets rolle er overordnet funksjonsteamets.  
 
Blant arbeids- og ansvarsområdet til kategoriteamene er: 
 

• Opparbeide og forvalte en faktabasert oversikt over status for den respektive 
kategori på vegne av foretaksgruppen, herunder (men ikke begrenset til): 

o Nøkkeltall (innkjøpsvolum pr foretak/ produkt / leverandør) 
o Status og planer for kategorien både i regionen, og for hvert enkelt HF 
o Avtaledekning og – lojalitet 
o Fastsette behov for eventuelle underkategorier og organisere disse 

• Følge opp kjernevirksomheten innenfor kategorien, og utvikle og vedlikeholde 
oversikt og beskrivelser av kjernevirksomhetens behov 

• Etablere og vedlikeholde leverandørmarkedsanalyser 
• Etablere og vedlikeholde kategoristrategier og handlingsplaner 
• Fordele operativt anskaffelsesarbeid til funksjonsteam i forbindelse med faktiske 

anskaffelser hvor fremdrifts- og resultatrapportering baseres på prosjektplan og 
business case. 

• Gi input til årsbudsjett- og langtidsplanarbeidet i hvert enkelt foretak, samt i 
regionen som helhet 

• Vurdere om anskaffelser bør gjennomføres på nasjonalt, regionalt eller lokalt 
nivå. 

• Kategoriteamet skal stå sentralt i arbeidet med standardisering. 
• Avhengig av kategoriens natur kan kategoriteamet selv fungere som 

funksjonsteam, eventuelt at kategorileder i enkelte avtaleetableringer også 
fungerer som leder av funksjonsteamet. 

• Kategoriteamet skal bygge opp og dele sin innkjøpsfaglige kompetanse. 
 
 
Kategoriteamene vil i stor grad ha sammenfallende arbeidsform, men ulikt behov for 
møtefrekvens. Enkelte team vil ha behov for en jevnlig aktivitet med relativt hyppige 
møter. Det enkelte team må selv å beslutte hvilken arbeidsform som er hensiktsmessig, 
innenfor rammene av mandat og krav som stilles til teamene.   
 
Kategoriteamet vil produsere en rekke viktige leveranser som enten funksjonsteam, 
fagmiljøer eller foretaksgruppens ledelse vil kunne ha nytte av: 
 
Funksjonsteamene vil ha nytte av: 

• Bedre beslutningsgrunnlag 
o Nøkkeltall 
o Budsjetter 

• Bedre analyser av markeder og leverandører 
• Økt hastighet i behovsverifikasjonsfasen gjennom dedikerte fagressurser og 

oppbygging av behovsbibliotek 



9 
 

• Bistand til rekruttering av ressurser med kompetanse som bidrar til 
gjennomføring av gode anskaffelser. Kategoriteamet vil også kunne gjøre 
endringer i funksjonsteam hvis disse er galt sammensatt. 

 
Ledelsen i foretaksgruppen vil ha nytte av: 

• Økt gjennomføringskraft i regional standardisering 
• Etablering av tydelige målsettinger og overordnete strategier for kategorien., 
• At kategoriledere har nødvendige fullmakter for å sikre at nødvendige tiltak blir 

gjennomført, og at målsettingene nås 
• At avtalelojalitet følges opp, og at eventuelle brudd på foretakets regelverk følges 

opp 
• At noen har kontroll med alle anskaffelser, og dermed kan stoppe anskaffelser 

som ikke er i tråd med kategoriens strategi 
 
Fagmiljøene vil ha nytte av: 

• Et nettverk mellom ulike fagmiljø og innkjøpsmiljøet innenfor kategorien 
• Tilgang på komplementær kompetanse fra innkjøp som en strategisk 

samarbeidspartner for avdelinger og klinikker 
 

3.2 Kategoriledere 
Kategorileders rolle er som følger: 
 

• Sette sammen et tverrfaglig kategoriteam som samlet er i stand til å utføre 
pålagte oppgaver best mulig. 

• Lede og drive fram arbeidet i kategorien 
• Sette kvantitative målsetninger for kategorien sammen med kategoriteamet  
• Utarbeidelse av strategier og planer for kategorien  
• Drive anskaffelsesarbeid gjennom å delta i- og lede funksjonsteam 
• Koordinering mot andre kategoriledere for å identifisere risiko i grensesnitt, og 

muligheter for samarbeid og synergier  
• Identifisere områder for standardisering, og arbeide mot dette der dette er 

formålstjenelig. 
• Innkjøpsfaglig utvikling av kategorien, samt oppbygging av tilstrekkelig 

fagkompetanse til å håndtere dialogen med fagmiljøene på en god måte 
• Administrativ utvikling av kategorien, herunder videreutvikling av 

innkjøpshåndbok og maler 
• Sikre grunnlagsdata løpende fra eksterne og interne kilder for kategorien, slik at 

påfølgende konkurranseprosesser baseres på korrekt grunnlag 
• Overordnet strategisk oppfølging av avtaler innenfor kategorien (fornye avtaler, 

nye anskaffelser etc.) 
• Overordnet strategisk oppfølging av avtalelojalitet innenfor kategorien. 
• Rapportere i henhold til etablerte rutiner og på forespørsel, herunder å gi input 

til årsbudsjett- og langtidsplanarbeidet i foretaksgruppen 
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3.3 Funksjonsteam 
Til hver enkelt regional fellesanskaffelse opprettes det et funksjonsteam ledet av en 
funksjonsteamleder, ledet av person med innkjøpskompetanse. I tillegg har leder med 
seg en eller flere fagpersoner som representerer fagmiljøet i sitt foretak og som dermed 
har oversikt over behovet og de krav som må stilles til selve anskaffelsen. Som 
hovedregel vil det være faglige representanter fra hvert HF, avhengig av føringer gitt i 
prosjektplan for den enkelte anskaffelsen. 
 
Funksjonsteamet får ansvaret for å gjennomføre den regionale fellesanskaffelsen, det 
innebærer å:  
- planlegge gjennomføringen av tilbudskonkurransen/anskaffelsen,  
- utarbeide konkurransegrunnlag,  
- evaluere tilbud og innstille på tildeling av kontrakt,  
- tilrettelegge for implementering og bruk av avtale 
- forvalte/følge opp avtaler 
 
Under gjennomføringen av anskaffelsen skal funksjonsteamleder legge fram til 
godkjenning for kategorileder: 
- prosjektplan,  
- konkurransegrunnlag,  
- evaluering og innstilling på tildeling av kontrakt,  
- kontrakter og endringsprotokoller 
 
Kategorileder vil dersom ikke annet bestemmes fungere som styringsgruppe for 
funksjonsteamet. Der funksjonsteamleder også er kategorileder skal i utgangspunktet 
nærmeste overordnede overta funksjonen som styringsgruppe. Det kan imidlertid bli 
opprettet egen styringsgruppe for funksjonsteamet, viser her til punkt 3.3.2 under.  
 
Ved etablering av funksjonsteam skal linjeorganisasjonen avgi deltakere til 
funksjonsteam. Funksjonsteam som gjennomfører anskaffelsesprosjekter er faste for det 
konkrete vare og/eller tjenesteområdet som omfattes av anskaffelsen. 
 
HFene vurderer selv på hvilken måte teamene bør settes sammen. Det presiseres at 
fagpersonell/brukere som inngår i kategoriteam og funksjonsteam er ansvarlig for å 
forankre arbeidet i sine respektive fagmiljøer i foretaksgruppen. 
 
Kategoriteamene skal legge forholdene til rette for at funksjonsteamene skal kunne 
gjennomføre effektive prosesser og så gode anskaffelser som mulig. Dette innebærer at 
HFene må sørge for at deltakende innkjøpsfaglig personell og fagpersonell fristilles fra 
arbeidsoppgaver i linjen slik at fremdriftsplan i funksjonsteamene overholdes. 
Funksjonsteamene rapporterer framdrift til kategoriteamet ved kategorileder. 
Funksjonsteamene kommer også med sine innspill til kategoriteamet i forbindelse med 
utarbeidelse av strategier og planer. Som regel vil funksjonsteamene kjenne 
grensesnittene mot andre kategorier best. Det er derfor viktig at funksjonsteamene gir 
innspill til kategoriteamene om hvordan grensesnittene skal håndteres. 
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3.3.1 Funksjonsteam – Innkjøpsrådgiver/teamleder 
De innkjøpsfaglige representantene i teamet må i sum dekke flere 
hovedkompetanseområder: Prosjektkompetanse, det faglige ansvaret for at 
innkjøpsprosessen gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, 
samt andre formelle krav, det merkantile markedsansvaret samt forvaltningsansvaret. 
Det kan være en og samme person som dekker flere eller alle nevnte 
kompetanseområdene, men ved større fellesanskaffelser kan det være flere enn en 
innkjøper som samarbeider i funksjonsteamet. 
 

3.3.2 Styringsgruppe i anskaffelsesprosessene 
Den enkelte anskaffelsesprosess bør gjennomføres som et prosjekt, der funksjonsteamet 
utgjør prosjektgruppa i anskaffelsesprosjekter. Det må gjøres en konkret vurdering på 
om det er nødvendig med egen styringsgruppe. En styringsgruppe kan bestå av en eller 
flere personer avhengig av anskaffelsens kompleksitet og omfang.  I en 
anskaffelsesprosess vil styringsgruppen ha følgende oppgaver og myndighet. 
 

• Prosjektplanlegging:  
o Godkjenning av prosjektplan, herunder anskaffelsesstrategi og 

fremdriftsplan 
• Konkurransegrunnlag:  

o Godkjenning av konkurransegrunnlag 
• Avlysning:  

o Godkjenne eventuell avlysning av konkurranse 
• Tildeling:  

o Beslutning om tildeling og godkjenning av gevinstrealiseringsplan 
• Kontraktsperioden:  

o Oppfølging av leverandører og godkjenne endringer i 
kontraktsforhold 

• Prolongering:  
o Godkjenne prolongering 

 
Det må utvikles rutiner for juridisk kvalitetssikring og samhandling med juridisk 
støttefunksjon i forkant av i forkant av beslutningspunktene. 

3.4 Spesialisert støtte  
Innkjøpsfunksjonen for regionen vil samlet ha behov for et sett av spesialistroller 
(spesialisert støtte) for å understøtte kategoristrukturen. Dette gjelder: 
 

• Kvalitetssikring av prosess og dokumenter fram til beslutning i styringsgruppe. 
• Utarbeidelse og vedlikehold av felles prosesser, retningslinjer og rutiner,  
• Opplæring.  
• Service til de andre definerte rollene på spesifikke områder.  
• Utvikle og forbedre spesialistområdet 
• Bistand ved innføring av nye rutiner/systemer innen innenfor eget 

spisskompetanseområde.  
 
Støtterollene er ikke nødvendigvis tilknyttet kategoriteam på fast basis, men tilbyr støtte 
i planlegging og gjennomføring av innkjøpsprosessen.  Støtterollene kan helt eller delvis 
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være en del av innkjøpsfunksjonen. Rollene kan også bli supplert med kompetanse fra 
det enkelte HF eller RHF.   
 
Aktuelle støtte/spesialistområder er (representerer ikke antall stillinger): 
 

o Juridisk kompetanse på innkjøpsområdet samt sivilprosess  
o e-handel, kataloghåndtering 
o Miljø og etisk handel 
o Innkjøpscontrollerfunksjon (oversikt over avtaleområdene, har vi avtaler 

på alt) Denne funksjonen bekles av innkjøpsfunksjonen) 
o Innsamling/analyse av grunndata 
o Systemeierskap til alle innkjøpsrelaterte system 
o Prosjektkompetanse 

 
Det vises for øvrig til eget punkt om kompetansebehov. 
 

3.5 Regionalt innkjøpsforum 
Regionalt innkjøpsforum består av innkjøpsledere i RHFet inklusive Helse Nord IKT, 
HFene og regional forvaltningsansvarlig for innkjøps- og logistikksystemet CLW. 
Forumet er et strategisk rådgivende organ for helseforetakenes ledergrupper og for 
ledergruppen i Helse Nord RHF. Innkjøpsforumet ledes av Helse Nord RHF, og har som 
hovedoppgave å se på koordineringen av innkjøpsarbeidet på tvers av kategoriene. 
Dette innebærer å vurdere samordning og koordinering av nasjonale og regionale 
avtaleområder, samt vurdere utviklingen av anskaffelsesvirksomheten i Helse Nord. 
Videre skal innkjøpsforumet vurdere om det bør foretas eventuelle endringer i 
kategoriene. Innkjøpsforumet skal også fortløpende vurdere om hele innkjøpsvolumet 
håndteres på en god måte.  
 
Det anbefales at innkjøpslederne møtes regelmessig i innkjøpsforumet.  
 
Det vil også være behov for at kategoriledere i helseforetakene møtes for å utveksle 
erfaringer. Det er naturlig at innkjøpsforum suppleres med kategoriledere i et utvidet 
innkjøpsleder forum/kategorilederforum i alle foretakene for eksempel to ganger i året. 
 

4 Rapporteringsstruktur 
Kategoristyring vil innebære sterkere sentral styring og matriseorganisering av 
innkjøpsfunksjonen. Den enkelte er formelt ansatt i basisorganisasjonen og avgis faglig 
til arbeid i kategoriene på tvers av foretaksgruppen. Kategorilederne rapporter til 
innkjøpsleder i eget helseforetak, som igjen rapporterer faglig til innkjøpsansvarlig i det 
regionale helseforetaket.  
 
Den faglige rapporteringslinjen kan beskrives som følger:   
 

• Helse Nord RHF har det faglige ansvaret for kategoriorganisasjonen og 
leder innkjøpsforum. Ved faglig uenighet i anskaffelser bringes saken inn 
til innkjøpsforum som deretter besluttes av RHFet. 
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• Kategorilederne rapporterer til innkjøpsleder i eget helseforetak.  
• Funksjonsteamene rapporterer til kategorileder 
 

4.1 Avvik og avviksoppfølging 
Avvik og avviksoppfølging behandles i henhold til retningslinjer for internkontroll i 
Helse Nord (henvisning til internkontroll).  

5 Kompetansebehov 

5.1 Juridisk og innkjøpsfaglig kompetanse 
Det er først og fremst viktig å sikre riktig organisatorisk tilhørighet for 
innkjøpsfunksjonen i Helse Nord, herunder det enkelte helseforetak. Dette vil gi 
innkjøpsfunksjonen det fokuset den har behov for i forhold til å kunne prestere godt. For 
å oppnå gode resultater innenfor innkjøpsområdet må innkjøpsressursene i tillegg ha 
tilstrekkelig kapasitet og nødvendig kompetanse på området, både kommersielt og i 
forhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Innkjøp gjennomføres i store deler 
av foretaksgruppen. Det er derfor viktig å sikre tilstrekkelig innkjøpskompetanse også 
for ledere og øvrige brukere (bestillere). 
 
Organiseringen av innkjøpsvirksomheten og dens kompetanse skal kjennetegnes ved at: 
 

• Innkjøpsfunksjonen har en tydelig posisjon i Helse Nord. 
• Det er kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling innen innkjøpsfaget og 

markedskunnskap innen viktige innkjøpskategorier. 
• Innkjøpere som jobber med strategiske problemstillinger har høyere utdanning 

fra universitet eller høyskoler, samt spesialrettet erfaring innen innkjøp. 
• Det er en definert karrierestige for ansatte innenfor innkjøpsfaget med gode 

utviklingsmuligheter både innenfor innkjøp og organisasjonen forøvrig. 
 

5.2 Prosjektkompetanse 
Et prosjekt skal ha en definert start og en definert slutt. Starten på et 
anskaffelsesprosjekt er når et behov oppstår og slutten er når avtalen fases ut. På dette 
grunnlag skal derfor prosjektarbeid legges til grunn som arbeidsmetodikk i 
innkjøpsfunksjonen og dens organisering av arbeidet. Organiseringens omfang og 
innhold i styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe m.fl. vil variere med det 
enkelte prosjekts kompleksitet. Ved rekruttering av ledere til kategoriteam og 
funksjonsteam (anskaffelsesprosjektgruppe) vil det være viktig å vektlegge 
prosjektlederkompetanse.  
 
Prosjektsuksess skal kjennetegnes ved at: 
 

• Brukerne er tilfredse og fornøyd med produktet (avtalen og dens innhold). 
• Leveransen ble gjort i tide. 
• Leveransen ble gjort iht. budsjett. 
• Leveransen ble gjort med de ressurser som ble avsatt. 
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• Prosjektet kan dokumentere oppnådde resultater (Business case). 
 

5.3 Lederkompetanse 
Kategorileder kan ha ansvar for en, to eller flere kategorier og dermed et tilsvarende 
antall kategoriteam. De enkelte kategoriteamenes sammensetning av fagkompetanse vil 
avhenge av innholdet i de enkelte kategoriene. Kategorileder vil være ansvarlig for 
daglig ledelse av kategorien og må sørge for at ressursene i kategorien jobber 
konstruktivt sammen innbyrdes i utvikling av planer og målsetninger for 
kategoriområdet. Kategorileder og funksjonsleder må ha egenskaper egnet for ledelse av 
tverrfaglige prosjekter og situasjoner med sammensetning av forskjellige fagpersoner 
med varierende preferanser. Videre må kategorileder og funksjonsleder kunne anvende 
metoder for prosjektledelse gjennom praktisk bruk og opparbeidelse av erfaring som tas 
med i andre prosjekter.  
 
Ledelse innen kategoristyrt organisering skal kjennetegnes ved: 
 

• God kunnskap og forståelse for kategoriansvarsområdet. 
• God kunnskap om prosjektfaglig forhold, herunder prosjektstyring som går på 

aktivitets- og tidsstyring og kvalitetsstyring. 
• Orientering mot resultater, produktivitet og problemløsning. 
• Effektiv organisering, delegering og strukturering av arbeidet, rutiner og 

retningslinjer. 
• God forankringsevne. 
• Motiverende atferd, feed-back og evne til å lede fagspesialister.  
• Analytisk kompetanse 

6 Referansedokumenter 
 
Referat fra styringsgruppemøte 8. juni 2011 
Styringsdokument datert 10. april 2011 
Sluttrapport fra fase 1 
Referat fra styringsgruppemøte 16. juni 2010 
Tilleggsnotat fra prosjektgruppen 30. september 2010 
Referat fra styringsgruppemøte 20. desember 2010 
Styresak 22-2011-5 
 

7 Vedlegg 
1. Oversikt over kategorier med fordeling mellom foretakene i Helse Nord 
2. HINAS handlingsplan 2014-2017 
3. Samarbeidsavtale mellom RHF og HFene. 
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