Mandat for helsepersonell i
spesialistgrupper – legemidler

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler gjennomfører anskaffelser av legemidler på vegne av alle
helseforetak i Norge. Sykehusinnkjøp HF legger grunnlag for innkjøp og levering av legemidler og
andre apotekvarer etter oppdrag fra de regionale helseforetakene (RHFene) og helseforetakene
(HFene). Formålet ved konkurranseutsetting av legemidler i spesialisthelsetjenesten er å sikre rask
tilgang til legemidler og samtidig redusere kostnadene. Gode innkjøp av legemidler bidrar til mer og
bedre pasientbehandling.
Et viktig særtrekk ved konkurranseutsetting av legemidler er den kliniske kompetansen. Det er
derfor av stor verdi at ledende kliniske ekspertise deltar i arbeidet i spesialistgrupper. Medlemmene
oppnevnes på bakgrunn av sin kliniske kompetanse innenfor det aktuelle sykdomsområdet og
representerer RHFene/HFene som de er ansatt i. Brukerrepresentanter deltar også i arbeidet, de er
for tiden oppnevnt av de regionale Brukerutvalgene. Statens legemiddelverk (SLV) deltar som fast
medlem i spesialistgruppene. Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler er sekretariat og har
prosjektledelsen for anskaffelsene.
Spesialistgrupper skal:






gi faglige innspill ved utarbeidelsen 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
byttegrad
utarbeide program til og delta på anbudssseminarer
bistå i implementeringen av anskaffelsen

RHFene har besluttet at spesialistgruppens anbefaling skal benyttes som instruks i eget HF.

Utnevnelse av medlemmer
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 år ad
gangen med mulighet for forlengelse.

Arbeidsform
Arbeidet innebærer 3-4 heldags spesialistgruppemøter per år, samt deltagelse på LIS-seminar.
Anskaffelsene gjennomføres i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser og følger regler om
habilitet og taushetsplikt.
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