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Høringsuttalelse fra Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) - NOU 2014:4 - Enklere 
regler - Bedre anskaffelser  
 
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) ber om en forenkling i Forskrift om offentlige 
anskaffelser i kravene til begrunnelsesplikt § 11-4 punkt 1. 
 
LIS eies av de fire helseregioner og utlyser konkurranser på legemidler for alle 
21 helseforetak (offentlige sykehus) i Norge og for Diakonhjemmet og Lovisenberg 
sykehus. Konkurransene har nå en årlig verdi på vel 5 milliarder. LIS har i dag 5 
stillinger og i 2014 administrerer LIS vel 7 400 avtaler på vegne av 
helseforetakene. 
LIS har siden oppstart i 1995 sørget for at alle legemidler i bruk på sykehus 
gjennomføres etter Anskaffelsesloven. Det er det få land innenfor EU som gjør. 
 
Begrunnelse for forenkling: 
LIS utlyser eksempelvis en konkurranse i kategorien "basislegemidler". 
Konkurransen omfatt ca. 600 medisinske virkestoff. Innenfor hvert virkestoff 
finnes det mange varenummer med forskjellige pakningsstørrelser, legemiddelformer 
og styrker. Valg gjøres av legemiddelkomiteen i det enkelte helseforetak. Valgene 
innrapporteres til LIS som så informerer alle tilbydere. En samtidig begrunnelse 
for alle valg med to begrunnelser pr virkestoff betyr ca. 25 000 begrunnelser. 
Siden LIS begynte med anbud på legemidler i 1995 har vi praktisert 
begrunnelsesplikten slik at alle tilbydere får informasjon om helseforetakenes 
valg for avtaler. Tilbydere som ønsker begrunnelse for valg ber om det og får det 
samlet fra alle helseforetak på de virkestoff som er aktuelle. Slik har dette 
vært praktisert i 20 år. Industrien har de siste år ansatt jurister og LIS 
presser mer og mer for å etterkomme kravene om samtidig begrunnelse. Av praktiske 
årsaker ber vi derfor om en oppmykning i forskriften slik at dagens praksis kan 
fortsette.  
 
Helseministeren har bedt de regionale helseforetak om å utrede muligheten for en 
nasjonal innkjøpsenhet for sykehusene i Norge. Forslag om dette legges fram for 
departementet i november. En slik forenkling, som LIS ber om, vil også ha stor 
betydning for en nasjonal innkjøpsenhet for sykehusene. 
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Forenklingen bør åpne for muligheten for slike nasjonale konkurranser til å gi en 
redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i samsvar 
med angitte tildelingskriterier gis til tilbydere som ønsker det etter at 
informasjon om tildelte avtaler. 
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