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Styresak 88-2014 Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017, 

oppfølging av styresak 19-2014 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 19-2014 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 
2014-2017 i styremøte, den 26. februar 2014. Styret fattet følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om innkjøpsstrategi i Helse Nord 2014-2017 
til orientering. Styret avventer helseforetakenes styrebehandling av innkjøpsstrategien, før 
den behandles av styret i Helse Nord RHF. 
 
Helseforetakene i Helse Nord har styrebehandlet innkjøpsstrategien, og innkjøpsstrategi 
for Helse Nord 2014-2017 legges med dette fram for styret i Helse Nord RHF.  
 
Strategiplanen har vært på høring i foretaksgruppen, Legemiddelindustrien (LMI) og 
bransjeorganisasjonen for helse og velferdsteknologi (LFH) og HINAS. 
Høringsuttalelsene er innarbeidet i dokumentet.  
 
Strategiplanen har et høyt ambisjonsnivå, der innkjøp er en strategisk del av 
foretaksgruppens virksomhet og skal bidra til merverdi for kjernevirksomheten. 
Ambisjonsnivået vil kreve at innkjøp prioriteres høyere i ledelsesmessig sammenheng i 
hele foretaksgruppen. Oppdragsdokumentet for 2014 har satt krav om at 
helseforetakene skal følge opp strategiplanen. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Innkjøpsstrategien får konsekvenser for hele anskaffelsesvirksomheten og ikke bare for 
innkjøpsfunksjonen. Ett avgjørende suksesskriterium for å lykkes med strategien er at 
det videre arbeid forankres i fag- og brukermiljøene, og at disse involveres i 
kategoristyringen og anskaffelsesvirksomheten. 
 
Flere anskaffelser skal samordnes regionalt og nasjonalt gjennom kategoristyring av 
innkjøp, og planen har en ambisjon om full avtaledekning og full avtalelojalitet.  
 
Avslutningsvis i strategidokumentet er det redegjort for måleparametre. Helse Nord 
kommer til å ta i bruk måleparametre som ledd i virksomhetsstyringen i 2014. Disse 
blir et viktig bidrag til å skape diskusjon om retning og hastighet i utvikling og 
forbedring av foretaksgruppens anskaffelsesvirksomhet og innkjøpsfunksjon. 
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Som grunnlag for det videre arbeid er det også utarbeidet en organisasjonsplan (se 
vedlegg). Vi viser 22-2011/5 Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet i 
Helse Nord. Samarbeidsavtale som forplikter helseforetakene i dette arbeidet er 
utarbeidet og følger vedlagt denne styresaken.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble informert om 
arbeidet med en strategiplan 2014-2017 for innkjøpsområdet i Helse Nord i 
samarbeidsmøte, den 21. januar 2014, jf. sak 12-2014 og i samarbeidsmøte, den 12. 
februar 2014, jf. sak 25-2014. 
 
Innkjøpsfunksjon i Helse Nord, organisering ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 12. februar 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at hovedmålet/visjonen for alt innkjøpsarbeid i Helse Nord skal 

være rett innkjøp, til rett kvalitet, rett pris og til rett tid. 
 
2. Partene er enig om behovet for en organisasjonsplan som støtter opp om strategien for 

anskaffelsesvirksomheten med et høyt ambisjonsnivå, der innkjøp er en strategisk 
funksjon av foretaksgruppens virksomhet.  

 
3. Partene er enig om at organisasjonsplanen slik den nå foreligger, legges til grunn for 

organiseringen av innkjøpsarbeidet i Helse Nord. 
 
4. Partene vil påpeke viktigheten av at fordelingen av kategoriansvar mellom 

helseforetakene må avklares videre gjennom prosessen med fagmiljøene. Involvering 
av medarbeidere med nødvendig kompetanse om det reelle behovet og anskaffelsen 
(både faglig, innkjøpsfaglig og om HMS) er avgjørende for å lykkes med den nye 
organiseringen av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. 

 
Konklusjon 
Adm. direktør mener at Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017 er et godt grunnlag 
for det videre arbeidet med og oppfølging av anskaffelsesvirksomheten i 
foretaksgruppen. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017 som 
retningsgivende for det videre arbeid med og oppfølgingen av 
anskaffelsesvirksomheten i foretaksgruppen. 
 
 
Bodø, den 15. august 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Innkjøpsstrategi i Helse Nord 2014-2017, utkast 
  Organisasjonsplan 
  Samarbeidsavtale  
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 27. august 2014 
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http://www.helse-nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-27-august-2014-article104220-1079.html



