Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 29.09.17

SAK NR 070 – 2017
ANSKAFFELSE AV NYTT LABORATORIEUTSTYR – VALG AV LØSNING

Forslag til

VEDTAK:
1. Styret tar informasjonen om valgt løsning og leverandør av nytt laboratorieutstyr til
orientering.
2. Styret ber administrerende direktør sluttføre anskaffelsen innenfor angitte økonomiske
rammer og i henhold til lov om offentlige anskaffelse, og deretter sende anmodning til
Helse Sør-Øst RHF om inngåelse av finansiell leasingavtale i tråd med tidligere
styrevedtak.

Brumunddal, 22. september 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 070 – 2017

Bakgrunn
I sak 027 – 2017 vedtok styret i Sykehuset Innlandet HF følgende:
1. Styret tar til orientering at det gjennomføres anskaffelse av nytt laboratorieutstyr i Sykehuset Innlandet.
Utskiftning av foretakets laboratorieutstyr vil samlet representere en effektivisering som kan tas ut i
bedre kvalitet, service eller økonomiske besparelser.
2. Styret godkjenner at det søkes Helse Sør-Øst RHF om bruk av finansiell leasing som finansieringsform knyttet
til anskaffelsen.
3. Styret forutsetter at årlige leiekostnader dekkes av besparelser i driftsutgifter knyttet til investeringen slik det
fremgår av saksutredningen.
I styremøte 30.08.17 fikk styret en orientering fra administrerende direktør om status i anskaffelsen som
bekreftet forutsetningen om positiv økonomisk balanse i prosjektet.

Valg av leverandør
Evalueringen av tilbud fra leverandørene er nå avsluttet og leverandør(er) er valgt. Denne er
valgt ut fra følgende vurderingskriterier der totalkostnad vektes 40 %, funksjonsmessige
egenskaper 40 % og leveringsevne 20 %.
Leverandøren(e) som er valgt er vurdert best i henhold til vurderingskriteriene. Både beste totale
score og i å tilby Sykehuset Innlandet en best mulig helhetlig løsning. Beregningene bekrefter at
tidligere antagelser om økonomiske forhold står ved lag, og prosjektet er innenfor tidligere
angitte rammer. Kostnadene beregnet til nødvendig ombygging er også innenfor rammene for
investeringsmidler til divisjon Medisinsk service i 2018. Totalt kostnadsbilde og valg av
leverandør presenteres for styret i Sykehuset Innlandet HF i styremøtet. Denne delen av
styremøtet vil bli lukket ihht. Offentleglova § 23
Tildelingsbrev og avslagsbrev sendes til leverandørene på grunnlag av denne informasjonen.
Samtidig sendes formell anmodning om leasingavtale og beløp til Helse Sør-Øst RHF.
Leverandørene har tre ukers klagefrist på avgjørelsen før endelige kontraktsforhandlinger kan
starte opp.
Implementering av utstyret med installasjon, innkjøring og opplæring vil starte opp raskest mulig
etter kontraktinngåelse og vil pågå i ett til to år framover. I første omgang skiftes utstyret ut på
alle laboratoriene og automasjon installeres. Omstillingsprosesser knyttet til effektivisering av
drift, endring i prøveflyt og forbedret service og kvalitet vil foregå parallelt med
implementeringen.
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Administrerende direktørs oppsummering og konklusjon
Nytt laboratorieutstyr er viktig for å sikre god og stabil drift i Sykehuset Innlandet. I dette
prosjektet sikres en god helhetlig løsning som harmoniserer driften ved alle sykehusene og bidrar
til likeverdige helsetjenester for pasientene. Samtidig viser prosjektet at anbud i denne størrelsen
gir god økonomi og muligheter for mer effektiv drift, samt forbedret service og kvalitet.
Administrerende direktør anbefaler at prosjektet sluttføres som planlagt og at det sendes
anmodning om leasingavtale på investeringsbeløpet til Helse Sør-Øst RHF.
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