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Fire stjernegode spørgsmål her til 
morgen

• Hvordan arbejder Regionernes Fælles Indkøb 
overordnet og strategisk med indkøb af apparaturer, 
varer, tjenesteydelser og projekter? 

• Hvordan skal dette organiseres og styres fremover i 
forhold til potentialer og muligheder? 

• Og hvilke kriterier skal offentlige indkøb baseres på? 

• Er det innovation, kvalitet, vækst, udvikling eller 
bare den billigste pris?



Pres på sundhedsvæsenet



Før - orden i eget hus

Udførsel og udvikling af kerneopgaverne sikkert og synligt



Nu – borgerne og værdiskabelse i 
centrum

Borgernes sundhedsvæsen
En fælles indsats for et 
sundhedsvæsen med 
borgeren i centrum.
- 33 indsatser, som hver især 
skal være med til at realisere 
et sundhedsvæsen på borgernes 
præmisser.

Værdibaseret styring
Systematisk indsats for at 
ændre styringen af sundhedsvæsenet.

- sygehusene skal belønnes for at skabe kvalitet og 
sammenhæng og ikke for mængden af behandlinger alene.



Hvad står vi overfor?

Udfordringer

• Stigende antal ældre

• Nye (dyre) behandlingformer

• Øgede udgifter

• Øgede forventninger

• Ikke udsigt til øgede bevillinger

 Behov for øget effektivitet

 Nyt fokus på borgernes sundhedsvæsen

… og hvad betyder det for regionernes indkøb?
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Indkøb i de danske regioner

+

Fem regionale 
indkøbsafdelinger

Samarbejde om 
fællesindkøb 
gennem RFI og 
Danske Regioner



Indkøb i de danske regioner

+
Mål:
1) Besparelser
2) Flere fællesindkøb og mere indkøbssamarbejde
3) Totalomkostninger (TCO)
4) Innovation, innovative indkøb og vækstunderstøttelse



Organiseringen bag regionernes 
indkøb

Amgros



Udvælgelse af fælles områder – UFO
Fælles Udbudsplan - FUP

Udvælgelse af områder til fællesindkøb 
sker gennem UFO-grupperne og 
godkendes af de regionale 
indkøbschefer:

UFO-hovedgruppe
UFO-medico
UFO-teknik
(UFO-tjenesteydelser)
(UFO-IT)

Udvælgelsen sker på baggrund af 
FUP’en – den Fælles Udbudsplan



Fællesindkøb i regionerne
– mellem 2-5 regioner sammen

Eksempler:

Kontorartikler
Helikopterservices
Brystimplantater
Bleer
Fødevarer
Rengøringsprodukter
Køkkenudstyr
Insulinpumper
Kaffe
Batterier
IT-systemer
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Fællesindkøb til byggerierne

Bruttoliste af 29 varegrupper inden for laboratorie, medico
og teknisk udstyr til byggerierne udvalgt:

• Operationsrobotter

• CT- MR- og Ultralydsscannere

• Operationslejer

• Mobile røntgenanlæg

• C-buer og kirurgiske billedforstærkere

• Skopvaskemaskiner og tørreskabe

• Respiratorer

• Digitalt røntgenudstyr

• Mammografiudstyr

• Farvemaskiner til væv

• M.v.



"Regionernes fælles strategi for 
indkøb frem mod 2020”

Regionerne vil være de bedste 
til indkøb i den offentlige sektor

Indkøbsstrategi 2010-2015
- 1 milliard kroner sparet

Regionernes Fælles Indkøb, RFI 
etableret i 2014

Ny indkøbsstrategi 2015-2020
… Mål om besparelse på yderligere 1 
milliard kroner + meget mere

28 konkrete mål og aktiviteter



"Regionernes fælles strategi for 
indkøb frem mod 2020”

Seks strategiske målsætninger 
med tilhørende KPIer

1. Stordriftsfordele gennem fællesudbud

2. Konkurrenceudsættelse af 
tjenesteydelser

3. Integration af indkøbs- og 
forsyningslogistik

4. Standardisering af kategori og 
leverandørstyring

5. Styrkelse af digitale processer fra 
ordreafgivelse til betaling

6. Målrettet kompetenceudvikling



18,5 mia.

19,9 mia.

17,9 mia.

56,9 mia.

3,5 mia.

Regionernes årlige samlede 
bruttodriftsudgifter 114,3 Mia.

Løn

Praksisområderne

Tjenesteydelser

Varekøb

Akut- og special
funktioner



Regionale indkøb, der går til private 
leverandører, mia. kr.

Konkurrenceudsatte 
opgaver

Sygehusmedicin; 
7.451

Øvrige lægelige 
artikler; 3.842

Implantater; 1.201

Øvrige indkøb; 
5.646

Praktiserende 
læger; 8.106

Speciallæger; 
3.313Tandlæger; 1.351

Medicintilskud; 
5.605

Øvrige 
praksisområder; 

1.689

Tilskud til kollektiv 
trafik; 1.567

Tilskud til 
kulturelle 

institutioner; 71

Tjenesteydelser 
uden moms; 8.186

Entreprenør- og 
håndværksydelser; 

1.338

Øvrige 
tjenesteydelser; 

7.646

Praksisområderne

Varekøb



Region Hovedstaden

Rammerne for bl.a. indkøb lægges i de 
årlige økonomiaftaler



Indkøb i økonomiaftalen 2016

13-10-2016 Danske Regioner

”… Regeringen og 
Danske Regioner 
indgår aftale om”

... Kræftbehandling

… sundheds-IT

… økonomiaftale

m.v.

Fælles indkøb
Regionerne har vedtaget en fælles strategi for indkøb, optimering af logistik, 
digitalisering mv. og bl.a. etableret Regionernes Fælles Indkøb, der skal føre til 
flere fælles udbud. 

Regeringen og Danske Regioner er enige om at gøre status over de fælles 
løsninger på indkøbsområdet. 

Endvidere analyseres styring og organisering af indkøbsområdet - herunder 
logistiske rammer, brug af udbud mv. på tværs af sektorer i Danmark samt 
forslag til forbedringer. 

Udenlandske erfaringer inddrages i analysearbejdet. 

Analyserne færdiggøres primo 2016.



Analyse af regionernes indkøb

”… Regeringen og 
Danske Regioner 
indgår aftale om”

... Kræftbehandling

… sundheds-IT

… økonomiaftale

m.v.

Løftestænger:

Governance

Kompetencer (kategoristyring)

Standardisering

Data (kategorisering, UNSPSC)

Systemunderstøttelse

Konsolidering



Analyse af offentligt indkøb

”… Regeringen og 
Danske Regioner 
indgår aftale om”

... Kræftbehandling

… sundheds-IT

… økonomiaftale

m.v.

Inspiration til samarbejde 

om indkøb på tværs af 

den offentlige sektor  



Region Hovedstaden

Indkøb i økonomiaftalen 2017

Indkøb 
Regionerne har besluttet en ny organisering af det tværregionale samarbejde på 
indkøbsområdet, som indebærer, at sekretariatet for Regionernes Fælles Indkøb 
(RFI) styrkes og samles i Danske Regioner. Hensigten er at øge det 
fællesregionale indkøb. 

Samlet set er der enighed om, at regionerne kan effektivisere for i alt 1,5 mia. kr. 
årligt i 2020 i forhold til 2015. 

Parterne er endvidere enige om at igangsætte en analyse af regionernes indkøb 
af tjenesteydelser, herunder mulighed for øget kontraktdækning, bedre 
dataunderstøttelse samt styring og opfølgning på området. 

Regeringen, Danske Regioner og KL er […] enige om at etablere et 
indkøbsstrategisk samarbejde med fokus på konkrete indkøbskategorier.



Dialog og samarbejde i
udbudsprocessen - udbudshjulet

• Bedre udbudsmateriale

• Dialog med brugergrupper

• Dialog med leverandører

• Færre spørgsmål

• Færre klager



OPI
Public-privat innovation

Seng til 
psykiatrien

Rensning af 
hospitalsspildevand

Hånd-frit toilet Blodprøve sorteringsrobot
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OPP
Public-private partnerships

Stråleterapi i Næstved

Psykiatrihospital i Vejle

Køling, el-distribution og 
nødstrøm i Glostrup



”… så nu tager vi først fat i 
den dyre sygehusmedicin, 
og så kan vi så kigge på 
medico bagefter”

Totaløkonomi i regionernes
anskaffelser



Region Hovedstaden



MEAT-modellen skal afprøves

MEAT Value-Based Procurement

Most Economically

Advantageous Tenders 

Medicoindustrien 

og regionerne

- model fra 

MedtechEurope og 

Boston Consulting Group

Health 
systems 
& Payers

HCPs

ProvidersSuppliers

National 
health 

authority

Source: BCG

Framework

Tool



Outcomes

Costs
incl. care delivery

Patient

H
C

P

Health

system

Socio-economic

impact

P
ro

v
id

e
r

Proposed framework in 3 layers
Holistic definition of value, starting with the patient outcomes and cost to achieve them

Core of value: outcomes & costs

Core value creation in terms of outcomes, 

that matter for patients vs. the related 

product / service and provider costs 

Other benefits for key stakeholders

Secondary benefits for patients, health 

care professionals, providers and the 

health system a whole

Broader impact on society

Broader impact on society in terms of 

socio-economics1 , sustainability and 

innovation

1. E.g. impact on non-professional care-givers, or economic impact of patients being out of the workforce for health reasons
Source: BCG

Each layer contains several categories of criteria, with

importance of criteria decreasing from core outwards 



VBP requires clear definition of the product 

or service sought

Move from traditional tenders ...

... to value-based procurement of more holistic solutions

Evaluates total costs 

over product lifetime. 

High product quality 

requirements ensure 

consideration of 

outcomes value. 

Infusion 

pumps

Outcomes

Considers surgeons' 

preferences, sutures' 

ease of use and 

quality, number of 

caused infections or 

complications, etc

Surgical 

sutures

Outcomes + Other 

benefits

Suppliers required to 

share risk over 

lifetime estimates of 

the devices

ICDs and 

pacemakers

Outcomes

Examines 

contribution to 

outcomes 

measurement, 

service, upgrades 

and replacement

Imaging 

equipment

Outcomes + Other 

benefits

Considers total cost 

of treatment and 

health economics 

aspect of product

Wound care

Outcomes + Other 

benefits + Broader 

impact

Includes pain 

reported by patients

Catheters

Outcomes + Other 

benefits

Source: MedTech Europe, BCG



Region Hovedstaden

TCO i udbud i regionerne

• Tildelingskriterier (fx pris, kvalitet, miljø, service osv.)

• A-krav (minimumskrav)

• B-krav (konkurrencekrav)

meget få udbud tildeles efter laveste pris, men pris
betyder noget OG vi vil gerne tildele efter TCO!



Region Hovedstaden

Udfordringer / muligheder ved
TCO-betragtninger

Sammenligning af tilbud

Hvornår bare lovprisninger og hvornår er det reelt?

Behov for dokumenterede effekter

Behov for garanti for performance, holdbarhed osv.     
(især hvis påstandene ikke er dokumenteret klinisk)

Forhandlinger som mulig vej?
- når der er behov for fleksible procedurer
- når der er behov for innovationspartnerskaber
- ved komplekse indkøb
- når der er behov for TCO-betragtninger



www.regionsudbud.dk



www.regionsudbud.dk



Pres på sundhedsvæsenetKategoristyring

Fokus på fælles

Specialisering

Kompetencer

IT, data, analyse



Pres på sundhedsvæsenet

Morten Rasmussen
2738 7832
mrs@regioner.dk


