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Sykehusinnkjøp har 250 ansatte
Anskaffelser for ca. 35 milliarder/året
Avdeling for samfunnsansvar 
har fem ansatte



Miljømål i styrende dokumenter, rutiner og krav
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Fra våre vedtekter ved stiftelsen § 5: 
«… Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skjer på 
korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være 
en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp…»

Fra våre etiske retningslinjer (vedtatt av styret):  
«… Sykehusinnkjøp HF er en av Norges største 
innkjøpsorganisasjoner og skal være ledende 
innen etikk og samfunnsansvar….» 



Stortingsmelding 8 (2019-2020) 

Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping

• 10.5 Ansvarlig virksomhet – Staten forventer at: 
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• Selskapet er ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet.
• Selskapet arbeider for å ivareta menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter,
redusere sitt  klima- og miljøfotavtrykk og forebygge økonomisk kriminalitet som blant 
annet korrupsjon og hvitvasking av penger.
• Selskapet har en begrunnet skattepolicy som er offentlig tilgjengelig.
• Selskapet gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder.
• Selskapet er åpen om vesentlige områder, mål og tiltak innenfor sitt arbeid med 
ansvarlig virksomhet. 
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Lov om offentlige anskaffelser § 5

«Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og 
offentligrettslige organer skal  innrette sin anskaffelsespraksis slik 
at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme 
klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant 
annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til 
livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede 
rutiner for å fremme respekt for grunnleggende
menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en 
risiko for brudd på slike rettigheter…»



Strategisk plan for Sykehusinnkjøp
- Premisser for innkjøpsarbeidet 

Med innkjøpsansvar for spesialisthelsetjenesten 
har Sykehusinnkjøp stor påvirkningskraft gjennom 
valgene som tas i anskaffelsesprosessen og den 
påfølgende oppfølgingen av inngåtte avtaler. 
Gjennom innkjøpsarbeidet skal Sykehusinnkjøp 
derfor være en pådriver for etisk handel og 
bærekraftige anskaffelser, samt legge til rette for 
en balanse i leverandørmarkedet og påse at lover 
og retningslinjer overholdes. Disse premissene 
skal ligge til grunn for alt som gjøres i 
Sykehusinnkjøp. 
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Overordnet miljøpolicy

Sykehusinnkjøp skal bidra til følgende: 

• Fase ut eller redusere helse- og 
miljøskadelige stoffer i produkter 
eller tjenester til sykehusene. 

• Redusere miljø- og 
klimapåvirkningen til et minimum 
gjennom hele livssyklusen til 
avtaleprodukter og tjenester. 

• Stille tydelige og forutsigbare 
miljøkrav for å fremme miljøarbeid i 
produkter og produksjonskjede.
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Målene som er satt relaterer seg til nasjonale miljømål

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/
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Hvordan skape oppslutning og endring?  





Kommunisere resultater
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Gode prosesser
Selv om krav og mål om bærekraftige 
anskaffelser er godt kommunisert fra 
ledelsen, så må likevel innkjøper og 
avtaleforvaltere ha gode verktøy

• Miljøpolicy

• Risikoverktøy

• Prosessverktøy

• Anskaffelsesplaner

• Kategoristyring

• Rådgivning/støtte
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Etabler nettverk 
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Ny miljøpolicy

Du finner den på våre nettsider: 

https://sykehusinnkjop.no/nyheter/
sykehusinnkjop-onsker-innspill-pa-
miljopolicy
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https://sykehusinnkjop.no/nyheter/sykehusinnkjop-onsker-innspill-pa-miljopolicy
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grete.teigset.solli@sykehusinnkjop.no

Takk for meg! 

mailto:grete.teigset.solli@sykehusinnkjop.no

