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1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven 
 
Oslo Universitetssykehus HF (OUS) hadde inntil 1. juli 2015 tre ulike innkjøp- og 
logistikksystem, noe som gjorde det krevende å hente ut konsolidert ledelsesinformasjon på 
innkjøpsområdet. 
  
Oppgaven er forankret i klinikkledelsen, i tillegg er det entydige forventinger / krav fra 
økonomidirektør og juridisk direktør at innkjøpsavdelingen bidrar til at økonomiske gevinster 
hentes ut og at interne retningslinjer, lover og regler er forankret på alle nivå i organisasjonen. 
 

2.  Behovet for endring – hvorfor endringen er nødvendig 
Revisjonsfirmaet PWC gjennomførte våren 2015 en revisjon innenfor deler av OUS sin 
kostnadsbase. Rapporten avdekket svikt i etterlevelse av interne retningslinjer, samt lov- og 
forskrift om offentlige anskaffelser (LOA og FOA). 
 
Key Performance Indikator (KPI) som måler kjøp på avtaler og bruk av elektronisk 
produktkataloger viser at OUS scorer under HSØ måltall (oppdragsdokumentet) på disse 
indikatorene. 
 
Rapporten og KPI ene viser at måten det jobbes med innkjøp i OUS ikke er godt nok forankret i 
kjernevirksomheten. Siden disse avvikene både går på OUS sitt renomme og økonomi må det 
jobbes systematisk for å redusere gapet mellom nåsituasjon og ønsket situasjon. KPI er må aktivt 
benyttes for å vise at OUS beveger seg i riktig retning innenfor innkjøpsområdet. 
 
Per dags dato har vi ikke ferdigutviklede rapporter. Vi har heller ikke en metode for hvordan 
oppfølging av kundene skal foregå. 
 

3. Målsetting på kort og lang sikt.  
Måle og følge opp KPI er på laveste organisasjonsnivå: 
På kort sikt 

1. Hvor stor andel av kjøp av varer og tjenester er innenfor avtale. 
2. Hvor stor andel brukes elektronisk bestillingssystem innenfor definerte HSØ kontoarter 
3. Hvor stor andel brukes elektroniske produktkataloger til kjøp av varer og tjenester. 

På mellomlang sikt 
4. Hvor stor andel av varekjøp er fritekstbestillinger 
5. Hvor stor andel av vare og tjenestekjøp er 0 (kr) bestillinger. 
6. Brukes avtaler riktig mht prioritet og minikonkurranser 
7. Hvor stor andel av SPEND (total kostnadsbase) bestilles utenom bestillingssystemet. 

På lang sikt 
8. Hvordan påvirkes driftskostnader av aktivitet 

 
Effektmål: Bedre kontroll på innkjøpsområdet vil gi mer penger til pasientbehandling. 
 

4. Analyse  
Under min ledelse som innkjøpssjef i OUS har jeg ansvar for å følge opp organisasjonen innenfor 
innkjøpsområdet. I tillegg til innkjøpsavdelingen gjennomfører Medisinsk teknisk avdeling i 
OUS, Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS), Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) og 
Sykehuspartner anbud og signerer kontrakter som forplikter avdelingene i OUS. For utvikling og 



oppfølging av KPI ene er dette uproblematisk, men siden det juridiske eierskapet og forvalting av 
avtalene ligger et annet sted enn i innkjøpsavdelingen vil utfordringen oppstå når vi skal 
iverksette korrektive tiltak for å forbedre KPI ene.  Innkjøpsavdelingen har god forståelse av og 
innsikt i OUS sine utfordringer på makronivå, men mangler innsikt på mikronivå. Vi mangler 
kompetanse på rapporteringsverktøyet BiApps, hvordan utvikle gode rapporter og hvordan 
kvalitetssikre, analysere og berike grunndata for å få god kvalitet på rapportene.  En annen 
utfordring er hvordan følge opp de mange interessentene / kundene på en god måte,  
 

5. Fremdriftsplan 
a) Interessentanalyse 

Det er ca 4000 identifiserte interessenter, se vedlegg. Kundene må kategoriseres basert på andel 
av OUS sitt driftsbudsjettet og analyseresultatene fra KPI ene. På den måten klarer vi å prioritere 
de viktigste kundene og sikre at både innkjøpsavdelingen og deres tid blir brukt på best mulig 
måte. 
 

b) Kommunikasjonsplan 
 
Hensikt Hven Medium Når 

Forankring  Ledere nivå 1-3 Ledermøter  

Forankring og opplæring i 
bruk av KPI ene 

Økonomilederne Økonomiledermøte og personlig ved 
behov 

 

Opplæring i bruk av KPI ene Ledere nivå 4-6 Personlig møte med de prioriterte 
kundene.  

E-post og auditorium møter 

 

Informasjon og opplæring i 
bruk av KPI ene 

Rekvirenter Brukercafe, e-læring, klasserom og 
e-post 

 

Informasjon Fakturaseksjonen Personalmøte  

 
c) Risikoanalyse 

For lite tilgang på kompetanse og antall årsverk medfører en middels risiko for at vi ikke får den 
bistand og kapasitet vi har behov for til å utvikle kvalitetssikrede KPI er og rapporter. Krav fra 
Helse Sør Øst om innføring av regionalt økonomi innkjøp og logistikk system (Enterprise 
Resource Planning-  ERP) medfører en stor risiko for at vi må bruke kritiske ressurser til innføring 
av regional løsning. Konsekvensen vil bli at utvikling og oppfølging av KPI-ene må settes på vent 
på ubestemt tid. Vi skal informere og involvere ca 4000 interessenter, det er stor risiko for at vi 
ikke når ut til alle og at implementeringen ikke går som planlagt.  Under min ledelse er det mitt 
ansvar å redusere disse risikoene, se vedlagt risikomatrise. 
 

d) kritiske suksessfaktorer 
Nødvendig tilgang og bistand fra nøkkelressurser til utvikling av KPI er og rapporter, samt 
prioritet og fokus hos interessentene. 



 
 
 
 
 
 

e) milepælsplan 
 

Nr Aktivitet Startdato Sluttdato 

DP1 Oppgradering av Discoverer til Bi Apps 01.10.15 01.11.15 

MP1 Discoverer er migrert til Bi Apps   

DP2 Rapporter utviklet i Bi Apps 01.12.15 30.11.16 

MP2 KPI 1-3 er utviklet i Bi Apps   

MP3 KPI 4-7 er utviklet i Bi Apps    

MP4 KPI 8 er utviklet i Bi Apps   

DP3 Måling og oppfølging på alle nivå 01.12.15 30.11.16 

MP5 Kategorisering av kundene eller interessentene   

MP6 Kommunikasjon gjennomført med alle interessenter   

MP7 Måling og oppfølging integrert del av virksomheten   

 
 

f) og analyse av hvilke spesielle ledelsesutfordringer som er knyttet til gjennomføringen av 
endringsoppgaven med henvisning til relevant endrings- og ledelseslitteratur 

Forbedret oppfølging av innkjøpsområdet er ønsket av mange og de fleste interessenten ser 
gevinsten for sin avdeling. Til tross for at mange ser nytteeffekten av dette arbeidet vil den største 
ledelsesutfordringen være å få med seg kritisk masse og få de til å skjønne at de må bruke tid og 
ressurser på innkjøpsarbeidet, ref endringskaleidoskopet. Kortfattet og tydelig kommunikasjon 
(budskap), en visuelle analyse over situasjonen og utarbeidelse av en tiltaksliste blir viktig for å 
lykkes og opparbeide tillitt hos interessentene.  

6. Budsjett - nøkkeltall 
Det er avsatt penger til utvikling av rapporter, Kommunikasjon, implementering og oppfølging 
forventes gjennomført innenfor driftsbudsjettet. 
 

7. Sammendrag og konklusjon 
Utvikling av gode KPI er og en systematisk oppfølging av innkjøp i OUS er en nødvendighet for 
å få kontroll på kostnadene, for å oppfylle oppdragsdokumentet, unngå brudd på interne 
retningslinjer og etterlevelse av LOA og FOA.. Dette må vi lykkes med! 
 



8. Vedlegg 
• Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 
• Risikoanalyse 
• HSØ KPI rapportering 
• PWC rapport 

 

9. Litteratur 
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