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1. Bakgrunn 
Sykehusinnkjøp viser til henvendelse fra Helse Sør Øst RHF av 3. desember 2020 hvor vi blir bedt om 

å lage et notat med en generell beskrivelse hvordan anskaffelser innrettes for å forhindre utvikling 

av uheldige monopoldannelser, gjerne med eksempler fra vaskeritjenester. 

I dette notatet gjøres det først rede for overordnede føringer i lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser det aktuelle temaet. Videre pekes på det på at Nærings-og fiskeridepartementet like før 

jul i fjor publiserte nye felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.  

Dernest settes søkelys på Sykehusinnkjøp sin strategi hvor temaet om marked og markedsutvikling 

er sentralt.  

Mot slutten av notatet trekkes det frem eksempel fra anskaffelse av vaskeritjenester, og hvordan 

Sykehusinnkjøp konkret har jobbet med denne anskaffelsen. 

2. Problemstillinger 

a. Overordnede føringer  
Som offentlig oppdragsgiver er Sykehusinnkjøp HF underlagt lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser. I henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) plikter offentlige oppdragsgivere 

å vurdere å dele opp anskaffelser i delkontrakter, jfr.FOA § 19-4. Formålet med denne 

bestemmelsen er å sikre gode tilbud og et konkurransedyktig leverandørmarked også i fremtiden. 

I 2020 etablerte Nærings-og fiskeridepartementet et prosjekt hvor representanter fra offentlige 

oppdragsgivere (stat og kommune) og leverandører ble invitert til deltagelse. Utgangspunktet var å 

få etablert noen felles kjøreregler for hvordan anskaffelser bør gjennomføres for å 

gjøreanskaffelsene bedre, mer effektive og mindre konfliktfylte. Sykehusinnkjøp ble invitert inn i 

dette arbeidet, og i slutten av november kunngjorde statsråd Iselin Nybø resultatet av prosjektets 

arbeid1. Kjørereglene følger notatet som vedlegg. Det fremgår av kjøreregel nr.fem at offentlige 

oppdragsgivere skal «..vurdere å dele opp store anskaffelser i delkontrakter». 

Å dele opp anskaffelsen kan styrke den konkrete konkurransen ved at også små og 

mellomstoreleverandører kan delta.På sikt kan oppdeling av anskaffelser bidra til et man innen 

enkelte markeder /innkjøpskategorier oppnår vedvarende konkurranse, og at man dermed unngår 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side9/id2784901/ 
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monopoldannelser på leverandørsiden. I forkant av anskaffelsene, gjennomfører Sykehusinnkjøp ofte 

markedsdialoger. Markedsdialogene har ulik form, alt fra spørreundersøkelser, en-til-en møter med 

leverandører eller leverandørkonferanser hvor hele bransjer inviteres inn. Slike dialoger er viktige for 

å kunne gjøre en god vurdering av markedssituasjonen, og for å kunne utføre plikten som gjelder 

vurdering av oppdeling av kontrakter på en best mulig måte. 

Det skal understrekes at det ikke alltid er hensiktsmessig å dele opp anskaffelser og kontrakter. Et 

eksempel på dette er innkjøpskategorien legemidler. Innen denne kategorien, hvor leverandør-

markedet består av store, ofte globale aktører, betraktes ofte hvert land som et marked. Derfor 

gjennomføres innkjøp av legemidler svært ofte som nasjonale anskaffelser. 

I visse tilfeller kan det også være særlig risiko knyttet til anskaffelsen som medfører at anskaffelsen 

ikke bør dele opp. I slike tilfeller kan det bli uklare grensesnitt/ansvarsområder mellom 

leverandørene som for eksempel ved store bygge- og anleggsprosjekter eller IKT-prosjekter. 

Sykehusinnkjøp HF har etablert kontakt med Konkurransetilsynet og hatt samarbeidsmøter med 

dem. Et godt samarbeid med myndighetene som har ansvar for konkurranseforhold, er viktig for en 

innkjøpsorganisasjon, og vil kunne bidra til bedre konkurranser. 

Sykehusinnkjøp gjennomfører anskaffelser på lokalt (på HF nivå), regionalt eller nasjonalt nivå. En 

viktig tanke bak etableringen av Sykehusinnkjøp, var at en felles innkjøpsorganisasjon for 

spesialisthelsetjenesten trolig ville hente ut flere gevinster enn hva hver region og helseforetak ville 

klart hver for seg. Bak dette igjen ligger idéen om at samling av innkjøpsvolum gir innkjøpsmakt, som 

innen mange områder gir direkte prisgevinster.  

Det er imidlertid ikke alltid at økt volum gir bedre priser, og det kan være andre tungtveiende 

grunner til at anskaffelser bør gjennomføres som lokale eller regionale anskaffelser. På den 

bakgrunn gav de regionale helseforetakene i 2020 Sykehusinnkjøp HF i oppdrag å utarbeide forslag 

til kriterier for samordning av anskaffelser, primært regionale og nasjonale anskaffelser. Styret i 

Sykehusinnkjøp HF ble i sak 67/2020 orientert om forslaget til kriterier som var arbeidet frem. 

Sykehusinnkjøp vil sammen med de regionale helseforetakene arbeide videre med å utvikle en god 

modell og kriteriesett for samordning av anskaffelser. Endelig beslutning om modell- og kriterievalg, 

gjøres av de regionale helseforetak. 

b. Sykehusinnkjøp sin virksomhetsstrategi 
Virksomhetsstrategien til Sykehusinnkjøp HF, som er behandlet i styrene i de regionale helseforetak, 

skisserer hvordan Sykehusinnkjøp HF skal forholde seg til markedet. Det førende element i strategien 

er at foretaket skal levere målbare resultater. For å kunne gjøre det innenfor et område som innkjøp, 

er det avgjørende at det jobbes strategisk med å hele tiden legge til rette for at markedsforholdene 

er slik at der kan være en god og sunn konkurranse. 

Markedsutvikling er trukket frem som et viktig begrep. Dette innebærer at Sykehusinnkjøp HF i tiden 

fremover skal bruke mer tid og ressurser på å forbedre og utvikle markedene det kjøpes fra. Et tiltak 

som er innført allerede er markedsdialog, som nevnt over. Sykehusinnkjøp HF skal være i forkant og 

tiltrekke nye leverandører hvis det er nødvendig, eller videreutvikle leverandørene som finnes, for 

hele tiden å ha et marked som gir best mulig konkurranse. Sykehusinnkjøp HF vil i 2021 konkretisere 

sitt arbeid innenfor markedsutvikling. 
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Strategien viser videre til et forsterket fokus på å invitere små-og mellomstore bedrifter inn i 

anskaffelsene som gjennomføres. Dette er innspill som industrien selv har kommet medi dialog som 

del av strategiprosessen, og passer godt i det strategiske bildet for å lage en best mulig konkurranse 

gjennom utvikling av marked og leverandørmassen over tid. 

Selv om en har klart å levere på de strategiske satsningene som her er skissert, så kan en fortsatt ende 

i en situasjon der en leverandør som allerede har en avtale, av ulike grunner får en posisjon som gjør 

det vanskelig å bytte den ut, og på den måten får befestet en monopollignende posisjon. Et viktig 

virkemiddel, som Sykehusinnkjøp HF må bidra til, er å legge tydelige krav i anskaffelsene og kanskje 

også begrensninger, for hvor stor markedsandel en enkelt leverandør kan få. Her er det avgjørende at 

styringsgruppene som er nedsatt av regionene og anskaffelsesteamet som normalt ledes av 

Sykehusinnkjøp HF, er samsnakket og tenker strategisk, langt frem i tid. Sykehusinnkjøp HF har innført 

et eget risikoverktøy som benyttes i alle anskaffelser, som skal hjelpe innkjøperne til å diskutere 

risikobildet i en mer strategisk lys. 

c. Nasjonal anskaffelse av vaskeritjenester 
Sykehusinnkjøp HF gjennomførte på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF 

og Helse Sør-Øst RHF i 2018 en nasjonal anskaffelse av vaskeritjenester. 

Anskaffelsen var delt inn i 11geografiske deltilbud. Leverandørene fikk anledning å inngi tilbud på en, 

flere eller alle deler. 

Samlet omsetning for anskaffelsen var estimert til ca. 280 mill.kr/år. Avtalen har en løpetid på 5 år 

med mulighet for forlengelse inntil 1 år av gangen. Maksimalt samlet avtaleperiode er 8 år. 

Markedssituasjonen 
Et av anskaffelsens sentrale mål var å stimulere til økt konkurranse i et marked der 

konkurransesituasjonen er utfordrende. Nor Tekstil AS har en markedsandel i Norge på ca. 66% (2016). 

Nor Tekstil har de siste årene hatten klar ekspansjonsstrategi og kjøpt opp andre aktører i markedet. 

Et flertall av helseforetakene hadde allerede Nor Tekstil som leverandør. 

Markedsanalysen identifiserte 18 norske aktuelle leverandører. Det ble også ført dialog mot en svensk 

leverandør. 

Formatering av anskaffelsen 
Basert på dialog med markedet og anskaffelsens mål om å stimulere til konkurranse ble anskaffelsen 

delt inn i 11 geografiske deltilbud, slik at lokale aktører kunne konkurrere på lik linje med nasjonale 

aktører. Dette kombinert med tilstrekkelig lang avtaletid og tilstrekkelig lang implementeringstid 

stimulerte til økt konkurranse. Tildelingsstruktur for Helse Sør-Øst RHF var slik: 
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Resultat av anskaffelsen 
4 leverandører innga tilbud. Til tross for inndeling i 11 delkontrakter, konstaterer helseforetakene 

atderble en klar vinner. Nor Tekstil AS ble nemlig tildelt 9 av 11 deltilbud. Dette speiler altså Nor 

Tekstils sterke markedsposisjon i Norge. Helseforetakene oppnådde forbedrede prisbetingelser i de 

nye avtalene. 

Videre arbeid 
Sykehusinnkjøp HF vil som en forberedelse til neste konkurranse kartlegge hvorfor kun 4 av 18 

aktuelle norske leverandører valgte å inngi tilbud. Det vil også bli ført tett dialog med aktuelle norske 

og skandinaviske leverandører. Basert på dette vil det bli utarbeidet en anskaffelsesstrategi for 

avtaleområdet, som skal diskuteres med de regionale helseforetak som har det avgjørende ordet. 

Sykehusinnkjøp vil i dette arbeidet vurdere tiltak som stimulere til økt konkurranse, herunder 

vurdering av korrekt anskaffelsesnivå og en hensiktsmessig oppdeling av anskaffelsen i delkontrakter. 

3. Oppsummering/tilråding 
Gjennom aktuelle lov- og forskriftskrav, felles kjøreregler for offentlige anskaffelser, og god 

innkjøpspraksis, er Sykehusinnkjøp forpliktet til å gjøre vurderinger knyttet til oppdeling av 

anskaffelsene og kontraktene. Formålet er å sikre gode tilbud og et konkurransedyktig 

leverandørmarked også i fremtiden. 

Monopoldannelse, eller leverandører som en blir avhengig av på kort/mellomlang sikt, er forhold som 

lovverk, Sykehusinnkjøp HF sin virksomhetsstrategi og daglig innkjøpspraksis søker å motvirke. God 

risikostyring, tett strategisk dialog mellom helseregionene og Sykehusinnkjøp HF, gode kriterier for 

valg av riktig anskaffelsesnivå, samt fokus på strategisk markedsutvikling, er elementer som vil bidra 

til å begrense problemstillingen og legge til rette for gode og sunne konkurranser i fremtiden. Dette 

skal gi målbare resultater som skal komme spesialisthelsetjenesten og pasienten til gode. 

Versjonsendring 
Dato Versjonsnr Merknad til denne 

versjonen 
Dokumenteier 

22. januar 2021 1.0 Nytt dokument  

3. juni 2021 1.1 Endret vurdering av 
klassifisering 

 

    

 


