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HOVEDPOENGET

En god anskaffelse….

…skal legge til rette for en avtale som våre 
sykehus, fagfolk og pasienter har nytte av
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Rendyrking av kategoristyring skal styrkes og vil bli benyttet som hovedtiltak for å nå våre 
mål for perioden 2018-2025 

Tradisjonell anskaffelsesfunksjon
(Driver: «en gyldig avtale»)

Kategoribasert anskaffelsesfunksjon
(Driver: «gode forretningsvilkår»)

Primæraktivitet: 
«Dekke lokale anskaffelsesbehov»   

Støtte primæraktivitet, ved å:
1. Skaffe til veie varer og tjenester
2. Sørge for en lavest mulig enhetspris
3. Dekke brukernes spesifikasjonskrav

Anskaffelse

Funksjon som skaper verdier, ved å:
1. Redusere totalkostnadene
2. Forstå brukernes reelle behov
3. Sikre konkurranse blant leverandører
4. Forstå utvikling i leverandørmarkedene

Primæraktivitet: 
«Dekke hele spesialisthelsetjenestens 

anskaffelsesbehov»
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Diskusjons
grunnlag

Vi ønsker å sette brukerinvolvering i system, tilpasset hver kategori



Kategoristyring sørger for at innkjøpsfunksjonen fokuserer og allokerer 
ressurser til de aktiviteter hvor mulighet til å påvirke «gevinster» er størst

Motta og distribuere 

Kravspesifisering og prekvalifisering av leverandører

Evaluering og forhandlinger 

Kontrakt/avtale

Implementering

Innkjøpsprosesser

Leverandørdialog og konkurranseutsetting 

Bestille varer/tjenester 

Analysearbeid og 
utarbeidelse av 
kategoristrategi
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BRUKERMEDVIRKNING

Eksempler
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Spesialistgrupper – kategori legemidler

18.01.2017 6

Spesialistgruppene er helt 
essensielle for utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag og 
anbefalinger. 

Kompliserte fagfelt der det er 
viktig å ha oppdatert kunnskap 
til enhver tid og ikke minst 
internasjonalt



Mandat for helsepersonell i LIS spesialistgrupper 
forts.
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«Et viktig særtrekk ved konkurranseutsetting av legemidler er 
fagmiljøenes sentrale posisjon. Spesialistgruppen 
representerer det kliniske miljøet innenfor sitt terapiområde 
og bidrar med sin faglige kompetanse på legemidler på det 
aktuelle sykdomsområdet, forankret i eget fagmiljø og 
region.» 



LIS Spesialistgruppe skal i samarbeid med 
Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS):
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- utarbeide konkurransegrunnlag og gi faglig innspill i utformingen av 
konkurransegrunnlaget for det enkelte terapi/sykdomsområdet 

- utarbeide anbefalinger eller annen relevant informasjon til det kliniske 
miljøet om hvordan anskaffelsen skal følges på det enkelte sykehus, og 
eventuelt utarbeide måltall for realistisk bytte

- delta på LIS seminarer og bistå i implementeringen av anskaffelsen

De regionale helseforetakene har besluttet at spesialistgruppens 
anbefaling skal benyttes som instruks i eget helseforetak. 



Utnevnelse av medlemmer

18.01.2017 9

RHF vurderer egnethet og utnevner medlemmene av 
spesialistgruppen som utfører arbeidet på vegne av RHF. RHF/HF 
fristiller tid for helsepersonell og dekker reiseutgifter i forbindelse 
med spesialistgruppemøter og arrangementer tilknyttet 
anskaffelsen. Medlemmet utpekes for 3-4 år ad gangen med 
mulighet for forlengelse. 
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Nasjonalt anskaffelsesprosjekt -
spesialistgruppe

Prosjektleder. 
Ledelse av 

spesialistgruppen

RHF oppnevner fagspesialister fra helseforetakene. 
Disse utgjør spesialistgruppen



Oppsummering
LIS modellen

• RHF utpeker faglig 
deltakelse i spesialistgruppe

• Innkjøp jobber med denne 
gruppen, og sammen 
etablerer anbefalinger

• Innkjøp jobber med 
gruppen i etterkant for 
oppfølging av anbefalingene

Nasjonale tjenester modellen

• RHF etablerer 
styringsgrupper

• RHF utpeker deltakere til 
prosjektgrupper

• Prosjektgruppe innstiller og 
styringsgruppe beslutter

• Innkjøp bruker både 
prosjekt- og styringsgruppe 
til å følge opp avtalen
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HOVEDPOENG

Helseforetakenes lojalitet til 
anbefalingene er en viktig faktor i 
arbeidet for å oppnå bedre betingelser 
som igjen vil gi mulighet til å behandle 
flere pasienter.
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