
11. Leverandørstyring  
 

Leverandørstyring i Helse Sør-Øst RHF 
 
Styringsdokument for leverandørstyring i Helse Sør-Øst trekker opp de overordnede linjene for 
leverandørstyringen i prosjektporteføljen.  
 

Leverandørstyring og leverandørsamarbeid i prosjekter er viktig 
 
Sikring av kvalitet i leveranser er en sammensatt oppgave. Prosjektene skal bidra til dette 
gjennom god leverandørstyring. Leverandørstyring i prosjektene er viktig fordi:  
  

 Et stort antall prosjekter har en ekstern leverandør  
 Prosjektene forvalter store verdier   
 Det er et felles ansvar for kunde og leverandør at tilgjengelige ressurser utnyttes mest 
mulig effektivt for å nå prosjektenes mål  
 Leverandørsamarbeidet skal være forutsigbart og transparent, og skje innenfor 
rammene av lovverk om offentlige anskaffelser og etiske retningslinjer (lenke) i Helse Sør-
Øst  
 Leverandørsamarbeidet skal skje mest mulig helhetlig på tvers av prosjektporteføljen 
  

Alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst er forpliktet til å være med å skape tillit til Helse Sør-
Østs beslutninger og sikre Helse Sør-Østs omdømme.  Det er derfor viktig å sørge for å være en 
kunde som opererer tydelig i forhold til krav og forventninger overfor leverandørsiden. 
 

Roller i leverandørstyringen – fra prosjektets ståsted 
  

 Helse Sør-Øst RHF  
o Strategisk og taktisk leverandørdialog  
o Kunde i kjøps- og tilpasningsavtaler  
o Godkjenner leveranser i henhold til fullmaktsmatrise   
o Godkjenner kontraktsendringer i henhold til fullmaktsmatrise 
o Eskaleringspunkt for prosjektleder   

 
 Sykehusinnkjøp   

o Innkjøpsfaglig og juridisk bistand 
o Forhandlingsledelse 

 
 Sykehuspartner  

o Kunde i Vedlikeholdsavtaler 
o Mottakende enhet ved overlevering til forvaltning 
o Leverandør av driftstjenester og infrastruktur  

 
 Prosjektleder  

o Dag til dag leverandørsamarbeid  
o Utfører bestillinger innenfor kontrakt  
o Utarbeider felles ressursplaner med leverandør   
o Fakturakontroll  
o Ansvar for å eskalere problemstillinger når nødvendig  

  

Viktige elementer i prosjektenes arbeid med leverandørstyring er: 
   

https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/etikk


 Harmonisering av prosjektenes organisering med helhetlig prosjektledelse under 
kundens ledelse.   
 Implementering av regional prosjektmodell  PowerPoint-presentasjon (helse-sorost.no) 
for alle prosjekter i porteføljen  
 Etablering av felles styringsgrupper med leverandørrepresentasjon i 
gjennomføringsfasen av prosjekter 
 Benytte fagnettverk som støtte for prosjektets faglige forankring  
 Gjennomføring av leverandørrevisjoner ved behov 

 Stille krav til leverandørens kvalitetssystemer og testregimer 
 Følge utarbeidede retningslinjer for leverandørstyring i Helse Sør-Øst 
 Samspill med RHF, avdelingen for teknologi og e-helse når det gjelder 
kontraktsforståelse og endringshåndtering  
 Benytte spisskompetanse i Sykehusinnkjøp ved behov for anskaffelser 
     

  

Dilemmaer i leverandørstyringen  
  
Leverandørstyring i Helse Sør-Øst skal følge lover, regler og etiske prinsipper. Som praktisk 
veileder kan det likevel være greit å sjekke ut dilemmaene i følgende figur før beslutninger tas.  
 

 

  
 

http://admininfo.helse-sorost.no/prosjektveiviser_/Documents/Veiledere/Prosjektveiviser%20Helse%20S%C3%B8r-%C3%98st.pdf

