
• Kontraktsmessige behov fra sett fra 
innkjøpssiden

• v/ Silje Jakola-Fjeld, juridisk direktør

Norsk Standard for innkjøp av 
varer og tjenester knyttet til 
laboratorier og medisinsk 
utstyr?



Selskapsprofil

• Stiftet desember 2015
• Strategisk og operativt ansvar for 

innkjøp i spesialisthelsetjenesten
• Eid av de fire regionale 

helseforetakene
• Administrerende direktør Kjetil 

Istad
• Hovedkontor Vadsø
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Nøkkeltall 2020

xx.xxxxxxxxx

Sykehusinnkjøp 

Verdi avtale-
portefølje 

(2020): 
33,2 

milliarder

Antall 
ansatte:
Ca 270

Kontorsteder:
Vadsø,

Tromsø, Harstad, 
Bodø, Mo i Rana, 

Levanger, Stjørdal, 
Trondheim, Ålesund, 
Molde, Nordfjordeid, 
Bergen, Haugesund, 

Stavanger, 
Kristiansand, 

Grimstad, Arendal, 
Skien, Tønsberg, 

Sarpsborg, 
Drammen, Oslo, 

Lørenskog, Hamar, 
Gjøvik

Budsjettramme 
(2020)

338 millioner

Antall 
avtaler
(2020):
3771 

Antall 
avtale-

områder: 
14 av 14 

kategorier

20xx
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• Kontraktens innhold
• Prosess for å etablere en standard

Kontraktsmessige behov fra sett fra innkjøpssiden:



Kontraktens innhold

• Tydelig omfang/”scope” for 
kontrakten – hvilke
kategorier/anskaffelser skal
omfattes?

• Skal det etableres et 
kontraktsystem eller en 
enkeltkontrakt?  

- Rammeavtale
- Kjøpskontrakt
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Kontraktens innhold forts.

Balansert kontrakt med tanke på 
ansvar og risiko

«Der det finnes 
fremforhandlede og 
balanserte 
kontraktsstandarder, skal 
oppdragsgiveren som 
hovedregel bruke disse»,
FOA §§ 8-12 og 19-1
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Prosess for å etablere en standard

En «balansert» kontrakt kan ikke bestilles, prosessen vil derfor være 
avgjørende for om man kommer i mål. Hva er en god prosess for oss?

- Konsensusbasert tilnærming, tydelig for alle deltagere hva som ligger i 
dette

- Frivillige deltakere, ser muligheter fremfor begrensninger
- Åpenhet i prosessen, etablere tillit mellom deltagere. Hva 

kommuniserer deltakere underveis om prosessen?
- Effektiv prosess og fremdrift, men god nok tid til forankring
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Silje Jakola-Fjeld
siljak@sykehusinnkjop.no
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