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Overføring av ansvar for prisforhandling og anbud på legemidler finansiert av det
offentlige

Forslag til vedtak:

•
•

Styret tar rapporten «Legemidler finansiert av det offentlige – overføring av ansvaret for
anskaffelsene til Sykehusinnkjøp HF» til etterretning.
Saken sendes AD-møtet med de kommentarer som fremkom i møtet

Oslo, 9. mai 2017

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør
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1.
Hva saken gjelder
I brev av 10.03.2017 ber Helse- og omsorgsdepartementet de regionale helseforetakene sammen
med Sykehusinnkjøp HF, og i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk,
Helsedirektoratet og Norsk Helsenett foreslå en hensiktsmessig løsning for å legge ansvaret for å
gjennomføre forhandlinger og anbud for offentlig finansierte legemidler (inkl. vaksiner) til
Sykehusinnkjøp HF. Departementet legger til grunn at ansvaret for å finansiere og beslutte
hvilke legemidler det skal forhandles om eller gjennomføres anbud for, skal følge dagens
ansvarsforhold.
I henvendelse av 21. mars 2017, ber de administrerende direktørene i de regionale
helseforetakene Sykehusinnkjøp HF koordinere arbeidet på vegne av de regionale
helseforetakene. Etter dette inviterte Sykehusinnkjøp HF de regionale helseforetakene, Statens
legemiddelverk, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Norsk Helsenett SF og Helsedirektoratet til en
arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til opplegg i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets
føringer. De regionale helseforetakene har møtt i arbeidsgruppens møter med en representant
hver, de andre aktørene har møtt med 2-3 representanter hver. Det har vært to fysiske møter i
arbeidsgruppen, første møte den 19. april, siste møte den 5. mai.
Denne saken fremmes for behandling i styret før videre oversendelse til de regionale
helseforetakene.
2.
Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at ansvaret for å gjennomføre forhandlinger og anbud
på offentlig finansierte legemiddel samles ett sted, og legger til grunn at dette ansvaret legges til
Sykehusinnkjøp HF.
I rapporten som er vedlagt denne saken, er det gjort rede for dagens ordninger med innkjøp av
legemiddel. Folkehelseinstituttet har ansvar for innkjøp av vaksiner, mens Legemiddelverket har
ansvar for forhandlinger knyttet til legemiddel finansiert av folketrygden. Rapporten omhandler
ikke legemidler finansiert av kommunesektoren.
Administrasjonen opplever at samarbeidet i arbeidsgruppen har vært godt. De ulike aktørene har
bidratt med tekst til rapporten (nåsituasjon) og arbeidsgruppen har hatt gode drøftinger i møtene.
Det fremstår som usikkert hvor stort omfang et anbudsregime innen offentlig finansierte
legemiddel vil kunne få for Sykehusinnkjøp HF. Dette henger sammen med at legemidler
finansiert av folketrygden som hovedregel ikke er anbudsutsatt. I rapporten klargjøres det
Sykehusinnkjøp HF på sikt kan tilby anskaffelsestjenester også for disse legemidlene, hvis dette er
noe Helse- og omsorgsdepartementet ønsker.
I rapporten foreslås det at:
•
•
•

nye tjenester levert av Sykehusinnkjøp HF innen legemiddelområdet må være forsvarlig
finansiert.
nye tjenestene Sykehusinnkjøp HF skal levere innen legemiddelområdet finansieres
gjennom tjenesteprising
forholdet mellom oppdragsgiverne/kundene og Sykehusinnkjøp HF reguleres i
tjenesteavtaler
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•
•
•

det etableres samarbeidsarenaer mellom oppdragsgivere/kunder og Sykehusinnkjøp HF
på tre nivå – på strategisk nivå, på operativt nivå og på operasjonelt nivå
oppdragsgiver/kunde og Sykehusinnkjøp må utvikle årsplaner for de aktuelle
anskaffelsesområdene
de operative anskaffelsesprosessene skal som prinsipp organiseres med tverrfaglige team.

Rapporten peker videre på kritiske suksessfaktorer for en overføring av ansvaret, slik
departementet ønsker.
Rapporten konkludere med å anbefale at Helse- og omsorgsdepartementet planlegger videre
aktiviteter med sikte på endelig beslutning om overføring av ansvar for prisforhandling og anbud
for offentlig finansierte legemiddel til Sykehusinnkjøp HF.

3.
Forslag til vedtak
• Styret tar rapporten «Legemidler finansiert av det offentlige – overføring av ansvaret for
anskaffelsene til Sykehusinnkjøp HF» til etterretning.
• Saken sendes AD-møtet med de kommentarer som fremkom i møtet

Trykte vedlegg:
Rapporten : «Legemidler finansiert av det offentlige – overføring av ansvaret for anskaffelsene til
Sykehusinnkjøp HF
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