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Saksdokumentene var ettersendt.
Formål og bakgrunn
Forrige innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017 ble vedtatt av styret i Helse Nord
RHF i styremøte 27. august 2014, jf. styresak 88-2014 Innkjøpsstrategi for Helse Nord
2014-2017, oppfølging av styresak 19-2014. Strategien er nå gjenstand for fornyelse.
Strategien skal følges av en regional handlingsplan. For å sikre fokus på konkrete
milepæler, på roller og ansvar, og gevinstrealisering, vil arbeidet organiseres som et
prosjekt med oppfølging i det regionale porteføljestyret.
Det vises også til Oppdragsdokumentet 2018 til helseforetakene for konkrete mål
innenfor anskaffelsesområdet.
Beslutningsgrunnlag
Anskaffelsesstrategi 2018-2021 er utarbeidet i samarbeid med de innkjøpsansvarlige i
helseforetakene. Planen har et høyt ambisjonsnivå.
Målet er å redusere samlede innkjøpskostnader med 50 mill. kroner i 2018, stigende til
400 mill. kroner kroner/år i 2021. Ved utgangen av fire-års-perioden tilsvarer dette en
reduksjon på ca. 10 % av samlet innkjøpsvolum.
Strategien får konsekvenser for hele anskaffelsesvirksomheten, ikke bare for
innkjøpsfunksjonen. Dette fordrer at innkjøp får høy oppmerksomhet i ledelsen i hele
foretaksgruppen.
Handlingsplan og prosjektdirektiv vil bli forankret i foretaksgruppen.
De viktigste elementene i strategidokumentene følger nedenfor:
Produktråd
For å gjennomføre gode anskaffelser, må klinikere involveres. Det er fagfolkene som
kjenner behovet best, og er derfor viktige premissgivere for anskaffelsesområdet. For å
utnytte denne kompetansen best, og samtidig minimere belastningen på disse
ressursene, er det avgjørende at disse kobles på anskaffelsesvirksomheten på en
strategisk måte. Dette sikrer at det faglige behovet synliggjøres, og at ressursene som
skal involveres gis et tydelig mandat, god rolleforståelse og forutsigbarhet.

Sykehusinnkjøp
Sykehusinnkjøp HF er et felleseid nasjonalt helseforetak som leverer innkjøpstjenester
tilbake til eierne. Vedlegg 3 viser overordnet funksjonsfordeling. Sykehusinnkjøp HF har
ansvar for utarbeidelse av kategoristrategier samt etablering av avtaler i tråd med våre
behov. Helseforetakene må sikre tilstrekkelig kompetanse knyttet til bestillerfunksjon,
mottaksfunksjon, samt avtaleimplementering og -forvaltning av leveransene fra
Sykehusinnkjøp HF.
Innkjøpssystem
Clockwork Logistics er foretaksgruppens vedtatte innkjøps- og logistikksystem. Helse
Nord har i en rekke år vært den eneste regionen med felles løsning. Det foreligger ingen
planer om utskifting av systemet i inneværende strategiperiode.
Én av de kritiske suksessfaktorene er at all nødvendig informasjon samles på ett sted.
For å lykkes med dette vil vi bl. a.:
 Etablere integrasjonsgrensesnitt til felles regionale randsystemer
 Se til at bestillerfunksjonene i helseforetakene har opplæring og kompetanse til bruk
av systemene
 Redusere andelen av faktura som går direkte til regnskapssystemet.
Det vises til vedlegg 3 for nærmere beskrivelse av premisser for anskaffelsesstrategien,
herunder arbeidsdelingen mellom Sykehusinnkjøp HF og helseforetakene.
Forankring i foretaksgruppen
Utkast til innkjøpsstrategi er behandlet i direktørmøte1 25. januar 2018 og 14. februar
2018. Det ble gitt tilslutning til strategien, og innspillene er innarbeidet i vedlagte
dokument og/eller utkast til handlingsplan.
Strategidokumentet skal følges av en regional handlingsplan og et prosjektdirektiv som
legger føringer for det videre arbeid. Helseforetakene blir invitert til å komme med
innspill til handlingsplanen i april 2018. Den skal deretter legges frem både for
konserntillitsvalgte/konsernverneombud og direktørmøtet før endelig godkjenning.
Styringsgruppen for prosjektet skal bestå av representanter fra et høyt ledelsesnivå i
helseforetakene.
Medbestemmelse
Anskaffelsesstrategi i Helse Nord 2018-2021 - strategidokument vil bli drøftet med de
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. mars 2018.
Protokollen fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart.
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Forum for adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord

Adm. direktørs vurdering
Det er grunn til å tro at foretaksgruppen innenfor innkjøpsområdet har betydelig
potensiale for å redusere kostnader. Helse Nord gjør anskaffelser for mer enn 4 mrd.
kroner/år. En stor andel av anskaffelsene skjer lokalt og uten samordning med øvrige
helseforetak. Det antas et potensiale på en reduksjon på 10 % - det vil si en årstakt på
inntil 400 mill. kroner i løpet av neste fire-års-periode.
Flere av tiltakene i vedlagte strategidokument kjenner vi igjen fra Innkjøpsstrategi 20132017. Erfaringen er at anskaffelsesområdet er komplekst, og at det er svært mange
aktører involvert.
En vesentlig forskjell er at deler av anskaffelsesområdet er virksomhetsoverdratt til
Sykehusinnkjøp HF. Samarbeidet med helseforetakene har i første fase handlet om å
håndtere daglig drift «as is», eller i tråd med samme praksis som før
virksomhetsoverdragelse. Sykehusinnkjøp HF arbeider nå med å løfte foretaket inn i
neste fase, det vil si rendyrke kategoristrukturene og gjennomføre nasjonale
anskaffelser i tråd med planene som er mottatt fra helseforetakene.
Det gjenstår fremdeles mye arbeid i helseforetakene for å legge til rette for overgangen
til større andel nasjonale anskaffelser. Helse Nord er i den heldige situasjonen at
foretaksgruppen allerede har et felles innkjøpssystem. Utfordringen er å sikre at en
vesentlig større andel av våre anskaffelser kommer inn i innkjøpssystemet slik at vi har
bedre kontroll på detaljer i egne anskaffelser i ett system.
Etableringen av produktråd skal sikre faglig forankring i forkant og under
kontraktsforhandlinger, som igjen vil legge til rette for større avtalelojalitet. Dette må
skje innenfor rammer der det er aksept for at produktrådene tar beslutninger på vegne
av felles interesser.
Adm. direktør vil følge opp det videre arbeidet med møter med ledelsen i
Sykehusinnkjøp HF våren 2018, og med direktørene for helseforetakene etter at deres
respektive handlingsplaner er utarbeidet.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner anskaffelsesstrategi 2018-2021 for Helse Nord.
2. Styret ber adm. direktør redegjøre for fremdriften i arbeidet med strategien i
tertialrapportene fremover.

Bodø, den 14. mars 2018

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg:
1. Anskaffelsesstrategi i Helse Nord 2018-2021, presentasjon versjon 0.99
2. Kortsiktig handlingsplan, utkast
3. Premisser for Anskaffelsesstrategi 2018-2021
Vedleggene er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 21. mars 2018

