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Styresak 6–2023/4 Anskaffelse av spesialiserte somatiske 
habiliterings- og rehabiliteringstjenester – 
status 

     Saksdokumentene var ettersendt 
 
 

Formål 
Formålet med saken er å informere om status i anskaffelsesprosessen. 
 
Bakgrunn  
Helse Nord RHF har gjennomført en konkurranse for kjøp av spesialiserte somatiske 
habiliterings- og rehabiliteringstjenester, med en økonomisk årlig ramme på inntil 290 
mill. kr. pr år (kroneverdi 2022).  
Avtaler er planlagt å ha varighet på 6 år, med mulighet for forlengelse på 1+1 år.  
 
Status 
Konkurransen ble kunngjort  tidlig i mars 2022. Etter tilbudsåpning ble det forhandlet 
med flere leverandører to ganger, i tillegg til avklaringer. Første tildeling ble gjort  
4. november 2022 Etter klager og intern gjennomgang ble det først avdekket at Helse 
Nord RHF, for noen tilbydere, hadde lagt feil pris til grunn i tildelingen men også at 
evalueringen ikke tilstrekkelig hadde vektlagt relevante kvalitetsforskjeller mellom 
tilbudene. Første tildeling ble derfor opphevet, forhandlingene ble gjenåpnet og 
reviderte tilbud ble hentet inn.  
 
Ny tildeling ble så gjort 21. desember 2022 (andre tildeling).  
 
Etter den andre tildelingen mottok Helse Nord RHF klager fra Sømna kommune/ 
Helgeland rehabilitering, Valnesfjord Helsesportssenter AS og Helsepartner 
Rehabilitering AS.  
 
Helse Nord RHF har vurdert klagene, og foretatt en ytterligere gjennomgang av hele 
anskaffelsesprosessen og evalueringen.  
 
Anskaffelsesregelverket tillater ikke å endre det innkjøpsfaglige skjønnet etter at første 
tildeling var gjort, dvs. den skjønnsmessige vurderingen av kvalitetselementet.  I praksis 
viste det seg ikke mulig å rette feilene ved første tildeling, uten å endre noe skjønn. Helse 
Nord RHF må derfor konstatere at det ble gjort vurderinger som krysset grensen for hva 
anskaffelsesregelverket tillater når feilene skulle rettes opp.   
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To av tilbyderne, herunder Helgeland rehabilitering skulle også vært eksplisitt informert 
om forhold som kunne føre til at hele eller deler av tilbudet deres stod i fare for å bli 
avvist forut før første tildeling. Helse Nord RHF har stilt utdypende spørsmål til Sømna 
kommune/Helgeland rehabilitering knyttet til forbehold om volum og tilbudt pris, men 
skulle gjort tilbyder eksplisitt oppmerksom risiko for avvisning før forhandlingene ble 
avsluttet. 
 
Helse Nord RHF måtte etter gjennomgangen erkjenne at det ikke er mulig å sluttføre 
anskaffelsen. Hverken ved å opprettholde den andre tildelingen, falle tilbake til den 
første tildelingen, på nytt forsøke å reparere den første tildelingen eller å reparere den 
andre tildelingen. Anskaffelsen er derfor avlyst.  
 
Helse Nord RHF vil i løpet av kort tid iverksette ny anskaffelse. Da det er behov for å 
sikre kontinuerlig pasientbehandling vil eksisterende kontrakter bli videreført. Det vil 
bli foretatt justeringer i Konkurransegrunnlaget og innretningen for å gjennomføre den 
nye anskaffelsen vil bli justert. Arbeidet som er nedlagt fra tilbyderne i anskaffelsen som 
er gjennomført vil imidlertid komme til nytte i den nye anskaffelsen.  
 
Oppsummering 
Helse Nord RHF har dessverre begått feil ved gjennomføringen av anskaffelsen. Helse 
Nord RHF har forsøkt å rette noen feil ved å annullere den første tildelingsbeslutningen, 
gjenåpne forhandlingene og tildele på nytt. Ut fra de feilene som var begått og fravær av 
mulighet til å rette dem, kan konkurransen ikke få noe annet utfall enn å bli avlyst. 
Nyanskaffelse må derfor gjennomføres.  
 
Helse Nord vil forlenge avtalene med eksisterende tilbydere frem mot nye kontrakter 
kan ha oppstart, for å opprettholde pasienttilbudet.   
 
 
 


