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Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:
1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering.

Vadsø, 14. mars 2019

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør

1.

Innføring av risikoverktøy i Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF divisjon Midt-Norge har utviklet og innført et risikosystem som er brukt på
anskaffelsesplan 2019. Dette systemet gir en mulighet til å anvende kategorispesifikke forhold inn i
risikokartlegging, samt gjenbruke risikoinformasjon og kartleggingsmetodikk gjennom blant annet
enkeltanskaffelser for å forenkle og tilpasse arbeidsprosessene, få bedre ressursallokeringen, senke
generell gjennomførings- og implementeringsrisiko, strategisk forvaltningstilnærming, samt bidra til
økt gevinstrealisering.
Ved å benytte risikoverktøyet sikrer man en omforent tilnærming av hvilke risikoer som er kritiske
innen den enkelte kategori. Risikoene blir gjennom et verktøy systematisert og ikke skjønnsmessige
slik at data kan benyttes fortløpende og systematisk gjennom anskaffelsesprosessen og i
kontraktsforvaltningsperioden.
Sykehusinnkjøp HF vil i løpet av 2019 innføre risikoverktøyet i de øvrige divisjoner.

2.

Innføring av miljøkriterier i anskaffelse av antiinfektiva

Divisjon legemidler publiserte mandag 11. mars den første legemiddelanskaffelsen med miljøkrav.
Anskaffelsen gjelder antiifektiva med en verdi på 259 millioner over en 2 års periode. Miljøkravene skal
vektes 30 % som tildelingskriterie sammen med kvalitet 30 %, pris 20 % og leveringssikerhet 20 %.
Oppmerksomheten og arbeidet med reduksjon av antibiotikaresistens (AMR) i tillegg til
utslippsproblematikken fra produksjon gjorde dette til en naturlig anskaffelse å starte med.
Arbeidet med utarbeidelsen av miljøkriterier har foregått i nært samarbeid med
Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Statens Legemiddelverk (SLV). I tillegg har det vært jobbet tett
med Upphandlingsmyndigheten i Sverige, Universitetet i Gøteborg, LIF (Sveriges svar på LMI) og andre
fagområder i Norge som Norsk vann.

3.

Nordisk legemiddelanbud

Felles anbud for Danmark og Norge med opsjon for Island på en rekke legemidler med
leveringsproblemer lyses ut i slutten av mars. Konkurransegrunnlaget har nå vært ute på høring og
kommentarer er mottatt fra flere aktuelle leverandører. Det planlegges også nå for felles forhandlinger
på 3 virkestoff, deriblant benzylpenicillin hvor det ikke har vært mulig å finne konkurrende
leverandører. Det sees på muligheten til å involvere Unicef i forhandlingene med benzylpenicillin.

4.

Habilitet for medlemmer av spesialistgruppene

Divisjon legemidler har inivtert alle medlemmene av sine spesialistgrupper til seminar med tematikk
anskaffelser og habilitet. Leder av Legeforeningen er invitert og vil si noen om honorarer. HR
avdelingen i HSØ RHF er representert og vil utdype retningslinjer for bierverv. Det planlegges å
utarbeides forslag til retningslinjer for habilitet for spesialistgruppene som skal godkjennes av
Interregionalt Fagdirektørmøte.
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5. Nye nasjonale avtaler for insulinpumper og CGM-systemer
Sykehusinnkjøp HF har gjennomført en nasjonal anskaffelse av insulinpumper, CGM og
forbruksmateriell. Avtalene gjelder for alle norske helseforetak. Avtaleområdets årlige omsetning er
om lag 500 mill. kr.
Anskaffelsen er delt inn i følgende seks deltilbud:
 Deltilbud 1: Insulinpumpesystem med CGM, der systemet kan regulere insulintilførselen
 Deltilbud 2: Insulinpumpesystem med CGM
 Deltilbud 3: Insulinpumpesystem uten CGM
 Deltilbud 4: Patchpumpesystem for insulin
 Deltilbud 5: Frittstående CGM
 Deltilbud 6: Forbruksmateriell til eksisterende insulinpumpe og CGM systemer
For fem av seks deltilbudene har helseforetakene signert nye avtaler 12.mars 2019.
For deltilbud 2 mottok Sykehusinnkjøp HF en klage på tildelingen. Inntil klagebehandlingen er avklart
vil det ikke bli undertegnet en avtale på dette feltet.
De nye avtalene betyr at norske helseforetak nå vil kunne behandle pasientene med den nyeste
teknologien innen insulinpumper og CGM-systemer. Prisnivået er på linje med de tidligere avtalene.
Sykehusinnkjøp HF har, sammen med helseforetakene og avtaleleverandørene, igangsatt arbeidet
med implementering av de nye avtalene. Avtalene skal være ferdig implementert innen 1.mai 2019.
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