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Gjennomføringsfasen 
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• Etablere anskaffelsesprosesser som ivaretar 
kommunenes fremtidige økende behov for 
varer og tjenester 

• Sette pasienten/brukeren i sentrum, med fokus 
på kvalitet, kompetanse og totalkostnad  

• Økt samspill mellom innkjøp samt fagpersoner 
innen helse og IKT 

• Bedret samspill kommuneadministrasjon, 
innkjøpere og leverandører (dialog og 
samhandling) 

• Bidra til innovasjon i offentlige anskaffelser 
• Ivareta sunn konkurranse: 

 Etikk 
 Habilitet 
 Objektivitet 
 Likebehandling 
 Tildelingskriterier 

 
 
 
 

Overordnede mål 
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Den ideelle anskaffelsesprosessen 
– ikke alltid en selvfølgelighet 

Utfordringer vedr. anskaffelser av medisinske utstyr, medisinsk 
forbruksmateriell samt velferdsteknologiske produkter og 
tjenester: 
• Anskaffelsesprosessen ikke nok forankret mellom innkjøp, 

helseadministrasjon , IKT og de ulike brukergrupper 

• Dagens situasjon preget av mange klager, presset økonomi, større 
arbeidsbelastning og behov for større og bredere kompetanse 
(Samhandlingsreformen) 

• Dagens anbudspraksis begrenser mulige tilbydere til 3-4 aktører 

 Ofte ikke tilpasses de ulike helseinstitusjonene i kommunene 

 Færre muligheter for kommunene til å velge innovative produkter og løsninger  

• Pilotprosjekter/utprøving må inn i ordnede forhold:  

 Tjenester knyttet til pilot/utprøving skal avtales på forhånd og faktureres 

 

 



Leverandørenes anbefalinger 

• Økt dialog med leverandører i 
alle faser av anskaffelses-
prosessen  

• Bedre samspill mellom 
helseadministrasjonen, IKT og 
innkjøp 

• Økt fokus på helseøkonomi 
(totaløkonomi) og bedre 
løsninger for bruker og pasient 

• Innføring av evaluering etter 
seks måneder 
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Bill.mrk. «Har løsning, søker problem» 

LB  BL 

(Stig Roar Wigestrand, Innoco) 



BEHOV som driver 

 

• Jakte på behov 

• Identifisere behov 

• Kommunisere behov 

• Utvikle ihht behov 

• Anskaffe ihht behov 

• Levere ihht behov 

• Justere ihht behov 

 



Behovsanalyse 

Forberedelsesfasen  
– Hvilke behov har organisasjonen? 

• Hvem har hvilke behov for det 
som skal anskaffes?  

  
• Evaluering av nåværende 

avtale = konklusjon fra 
Leveransefasen 
 



Behovsanalyse 

Forberedelsesfasen  
– Hvordan ser din egen organisasjon ut? 
– Intern ressursanalyse 

Noen sentrale spørsmål før du starter opp! 
 

• Hvem skal delta i anskaffelsesprosessen? 

• Hvordan skal rolledelingen være mellom de som involveres? 

• Erfaringer på tilsvarende anskaffelser i andre kommuner? 

• Kan/bør vi samarbeide med andre kommuner om anskaffelsen? 

• Nice to know – need to know? 



BEHOV som driver 

 

• Jakte på behov 

• Identifisere behov 

• Kommunisere behov 

• Utvikle ihht behov 

• Anskaffe ihht behov 

• Levere ihht behov 

• Justere ihht behov 

 



Økt fokus på samfunnsansvar 

Krav om etisk handel 
Fremme forsvarlige arbeids- og 
miljøforhold i  
globale leverandørkjeder 

Typisk problematikk:  

• Ekstrem overtid 

• Helsefarlige omgivelser 

• Barnearbeid 

• Tvangsarbeid 

Miljøkrav 
Miljøhensyn integreres i 
anskaffelsesprosessen,  

Innovasjon 
Legge til rette for innovasjon / utvikling 
av produkter i konkurransen 

Overlater til markedet å foreslå den 
beste måten å løse behovet på 

 

 



Forberedelsesfasen  
– Markedsanalyse 

Markedsanalyse 
Leverandørdialog  

Leverandørkonferanser er en muntlig informasjonsinnsamling  som 
kan utføres på ulike måter og i ulike kombinasjoner, etter behov. 

• Leverandørkonferanse 
• 1-til-1 møte  
• Utstilling  

 
 

• Formøter/dialogmøter kan ikke bare fokusere på 
forskrift og prosess – gi oss en reell mulighet til dialog 
om løsning med brukerne 

• ”…Det kan bli for mange dialogkonferanser” 
• Speed dating – både plenumssesjon og kort 

presentasjonsrunde av hver leverandør 
 
 

 



Forberedelsesfasen  
– Markedsanalyse  

Utarbeidelse av 
kravspesifikasjon og  

 valg av kriterier 

Leverandørkonferanser er en muntlig informasjonsinnsamling  som 
kan utføres på ulike måter og i ulike kombinasjoner, etter behov. 

• Tildelingskriterier skal være konkrete og etterprøvbare 
 

Forslag kriterier: 
•  - EKSEMPEL PÅ VEKTLEGGING:  Kvalitet og oppfølging 40% (logistikk og faglig 

oppdatering/opplæring), miljø 20%, innovasjon 20%, pris 20% 
• Viktig å definere hvilke underpunkter som gjelder og hvordan disse måles 
• Spesielle krav  (f.eks. innen logistikk/emballasje) må informeres leverandørene minimum 

seks måneder før utlysning, av hensyn til mulighet for endring/utvikle nye løsninger 
• Særegne norske krav bør unngås. Dette begrenser antallet tilbydere og påfører tilbydere 

unødvendige kostnader 
• Hvordan skal samfunnsansvar vektes i kriteriene? (miljøansvar, etikk og innovasjon) 

 
 
 
 

 
 
 

 



Forberedelsesfasen 
– Markedsanalyse – Høring 

Markedsanalyse 
Kravspesifikasjon på høring  

• Mulighet til høring blant leverandører om foreløpig 
spesifikasjonsgrunnlag ,eller deler av det 

• Formålet med høringen er å få innspill om: 
 Produktinndeling  
 Kriterier for valg og vekting av disse 
 Luke ut eventuelle spørsmål og feiltolkninger, før spesifikasjonsgrunnlaget 

utlyses 
 



Forberedelsesfasen 
Konklusjon 

 

• Et godt utført forberedelsesarbeid 
resulterer i gir mindre ressurs-
krevende gjennomføringsfase 
 

• Forberedelsesfasen er  avgjørende 
for et godt anskaffelsesresultat 
 

• Et gjennomarbeidet 
konkurransegrunnlag eliminerer 
tvil, ulike tolkninger og 
tidskrevende spørsmålsrunder 
 

• Oppstart av forberedelsesfasen 
helst 1 år før utlysning 
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Gjennomføringsfasen 

Utlysning, tidsfrister & 
anbudsgiving   

Innledes når anskaffelsen utlyses, og avsluttes ved signering av avtale 

 

• Vurdere tidspunktet for utlysning 

• Utlysningen sendt ut i løpet av ferietiden med utvidet svarfrist 

• Ansvarlige må være tilgjengelig for spørsmål 

• Tidsfrister må gjensidig respekteres 
 



Gjennomføringsfasen 
- Valg av leverandør(er) 

Tildelingsbeslutningen 

• Benytt referansegruppen for evaluering av 
tildelingskriterier, særlig innenfor kvalitet 

• Ved test av produktkvalitet må produktene utprøves i 
produktets rette element 

• Velg tre eller flere leverandører for å sikre innovasjon og 
produktbredde 

• Sunn konkurranse motiverer til innovative løsninger 
 Innovasjon er betinget av kompetanse og sunn økonomi 

 
 
 
 



Gjennomføringsfasen 

Etterprøvbarhet 

• Evaluering etter seks måneder 
 
 Servicegrad 
 Avtalelojalitet, levert hva man har forpliktet seg til 
 Undervisning/trening/kurs, gjennomføringsgrad i.h.t. tilbud 
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Leveransefasen 
- Dialogmøter 

Oppstartsmøte  
Avtalt møte mellom utlyser, leverandør, brukere/kunder. (ved behov). 
Første møte bør skje før avtalestart.  

• Gjennomgang av avtalens innhold og 
rolleavklaring 

 
• Felles kommunikasjonsplan for 

implementeringen av avtalen 
 Hva er anskaffende myndighet ansvarlig 

for? 

 Hva er leverandøren ansvarlig for? 

 Viktig at gjeldende samhandlingsavtale 
etterleves 

 



Våre anbefalinger 

• Økt dialog med leverandører i 
alle faser av anskaffelses-
prosessen 

• Bedre samspill mellom alle 
involverte i verdikjeden: 
helseadministrasjonen, innkjøp 
og IKT 

• Økt fokus på helseøkonomi 
(totaløkonomi) og bedre 
løsninger for bruker og pasient 

• Innføring av evaluering etter 
seks måneder 

 



Arenaer for dialog og samhandling 
1. Dialogkonferanse  

 Før arbeid med anbudsdokumenter starter 

2. Høringsrunde for anbudsgrunnlag 
 Leverandører gis mulighet til innspill om produktinndeling og 

tildelingskriterier 

3. Oppstartsmøte 
 Når anbudet er utlyst 

4. Tildelingsmøte (kommunikasjon om avtalen) 
 Når kontrakt(er) er underskrevet og anbudet skal implementeres 

5. Evalueringsmøter 
 Seks måneder etter oppstart 

 Årlig i anbudsperioden 

Effektive og transparente anskaffelsesprosesser 
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«Velferdsteknologi eller varme hender?»  
  Ja takk, begge deler.  

 
 

 

Felles ansvar for: 
• «folkeopplysning» 

• «bekymringsreduksjon» 

 



To pluss to blir kanskje ikke alltid 4 

• «Standardisering» versus «individuell tilpasning» 

• «Innovative, framtidsrettede løsninger» versus krav 
til referanser og erfaringer 

• «Paradisisk samhandling» versus «alles kamp mot 
alle» 

• Oppmuntring til samhandling og integrasjon versus 
«hvem er de andre?» 

• «Èn» versus «alle» versus «flere»  

• Nå versus framover, f.eks  «Leverandørene bes beskrive […] i 

hvilken grad de kan forplikte seg til å følge Continua guidelines.» 

 



Takk for oppmerksomheten! 

Hartvig Munthe-Kaas,  
Prosjektdirektør LFH 

Mobil: +47 957 06 505 
hartvig@lfh.no 



VEDLEGG 
 
• Helseøkonomi som kriterium i 

offentlige anskaffelser 



Helseøkonomi i offentlige anskaffelser 
 Et konkreteksempel fra Sverige  

• Muligheter 
 Relevant for både spesialist- og primærhelsetjenesten 

 Gir innkjøperne et helhetlig kostnadsbilde ved investering i medisinsk 
utstyr og forbruksmateriell, istedenfor fokus på «pris pr. stykk» 

 

• Utfordringer 
 Det foreligger lite helseøkonomisk dokumentasjon i bransjen for 

medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell og velferdsteknologi 
 

 

Den ideelle 
anskaffelsesprosessen 



Case: Sår-anbud i Stockholm  

• Helseøkonomi i sår-anbudet 
 Fokus bør endres fra stykkpris til totalkostnad 

 Personalkostnader er en kostnadsdrivende faktor 

 Begrensninger grunnet manglende erfaring med dokumentasjon (tallfester 
ikke effekt for pasient) 

 

• Kravspesifikasjonen 
 Kostnad for produkt + kostnad for personell = behandlingspris 

 Fire forskjellige pasient- og sårcase som leverandørene skulle svare på  

 Dokumentasjon på skiftfrekvens 

 Ulike type enhetskostnader som personalkostnader pr. sårskift ble definert 

 



Case: Sår-anbud i Stockholm  

• Definerte enhetskostnader i kravspesifikasjonen 

Enhetskostnad Kroner/sårskift 
Personalkostnad for sårskift av snitt etter hofteoperasjon på 
kirurgavdeling (første gang bandasjen legges på regnes som 
produktkostnad). Beregnet tid er 20 min. 71 kr 
Personalkostnad for sårskift av buksnitt på kirurgavdeling 
(første gang bandasjen legges på regnes som 
produktkostnad). Beregnet tid er 20 min. 71 kr 
Personalkostnad for sårskift av sår etter buksnitt hjemme hos 
pasient. Beregnet tid er 25 min. 136 kr 
Personalkostnad for transport hjem til pasient. Beregnet tid, 
tur/retur, er 35 min. 190 kr 
Personalkostnad for sårskift av bensår på hudklinikk. 
Beregnet tid er 60 min. 240 kr 



Case: Sår-anbud i Stockholm  

• Resultat i case «Pasient og sår 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stykkpris Antall sårskift 
Produkt- 
kostnad 

Personal- 
Kostnad Behandlingspris 

1 45,00 kr 2 90,00 kr 71 161,00 kr 

2 9,48 kr 5 47,40 kr 284 331,40 kr 

3 120,03 kr 1 120,03 kr 0 120,03 kr 



Vårt budskap: 

   Fokus på totaløkonomi, ikke pris 

• Nødvendig med fokus på 
totaløkonomi og kvalitet ved 
innkjøp 

• Det er forskjell på den 
dokumentasjon som skal foreligge 
ved godkjenning av et produkt og 
den som skal foreligge i en 
anskaffelsesprosess 

• Helseøkonomi i anbud krever god 
dialog og samarbeid mellom 
innkjøper og leverandør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


