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Grossistanbud G2021 – meddelelse om tildeling 
 

Det vises til mottatt tilbud på inngåelse av avtale om forsyning av legemidler, apotekvarer, 

grossist- og logistikktjenester (G2021) til helseforetakene i Norge, samt Lovisenberg 

Diakonale Sykehus AS, Diakonhjemmet Sykehus AS og Forsvaret ved Forsvarets 

Logistikkorganisasjon (FLO).   

 

Det er mottatt to (2) tilbud. 

Begge tilbydere er funnet kvalifiserte. Ingen tilbud har blitt avvist.  

 

Kontrakten tildeles i henhold til de kriterier som er oppgitt i konkurransegrunnlaget, dvs. pris 

og kvalitet.  

 

Evalueringen av mottatte tilbud har blitt gjennomført av en evalueringsgruppe sammensatt 

av fagpersoner fra sykehusapotekene i de fire helseregionene og Sykehusinnkjøp HF, divisjon 

legemidler i samarbeid med merkantil ansvarlig i Sykehusinnkjøp HF. Tilbudene ble 

gjennomgått og vurdert etter følgende oppsatte kriterier i konkurransen: 

 

Nr. Tildelingskriterium Vekt 

1. Pris 65% 

2. Kvalitet 35% 

 

Nærmere beskrivelse av hva som inngår i evalueringen av ovennevnte kriterier fremkommer 

av konkurransegrunnlagets punkt 6.2. 

 

Det er i evalueringen benyttet en skala med karakter fra 0-10, med karakter 10 som beste 

karakter innenfor de ulike kriteriene. Vektet i forhold til tildelingskriterier gir dette en 

totalkarakter for den enkelte tilbyder. Tilbyderen med den høyeste totalkarakteren blir 

tildelt avtale.  

 

Oppdragsgiver har etter en vurdering av innkomne tilbud valgt å tildele avtale til følgende 

tilbyder: 

Alliance Healthcare Norge AS 
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Leverandør Pris-

karakter 

Kvalitets-

karakter 

Total-

karakter 

Alliance Healthcare Norge AS 10,00 10,00 10,00 

Norsk Medisinaldepot AS 0,00 9,13 3,19 

 

Valgt leverandør Alliance Healthcare Norge AS («AHN») 

Begrunnelse 

Pris 

Alliance Healthcare Norge AS (AHN) har oppnådd en betydelig lavere evalueringssum enn 

Norsk Medisinaldepot AS (NMD). Den samlede prisforskjellen er av en slik karakter at 

oppdragsgiver måtte bruke den alternative evalueringsmetoden beskrevet i 

konkurransegrunnlagets punkt 6.2.1, som medfører at tilbudet med høyest pris får 

priskarakter 0. Av dette følger også at forskjellen i pris, gitt vektingen av tildelingskriteriene, 

alene er avgjørende for utfallet av konkurransen, da forskjellen i pris ikke kan utlignes 

gjennom forskjeller i kvalitet. 

Det er den betydelige prisforskjellen for sykehusleveranser som er avgjørende for 

resultatet. 

Kvalitet 

Når det gjelder kvalitet, er også tilbudet fra AHN samlet sett vurdert som best, men 

forskjellen mellom tilbudene er klart mindre på kvalitet enn på pris. Det er i hovedsak 

mindre forskjeller mellom de to tilbudene, som også gjenspeiles i de totale 

kvalitetskarakterene. 

 

I det følgende oppsummeres forskjellene mellom tilbudene innenfor de ulike delene av 

kravspesifikasjonen (bilagene), sortert etter bilagenes vekt i den samlede kvalitets-

vurderingen. For krav som ikke nevnes eksplisitt, er tilbudene vurdert som likeverdige. 

 

Bilag Vekt NMD AHN

3. Varelevering 23 % 9,44         9,71         

2. Varebestilling 20 % 10,00       9,25         

12. Sortiment, salgsaktiviteter og profilering 18 % 7,15         9,90         

7. Forsyningssikkerhet og beredskap 15 % 9,67         9,25         

1. Systemkrav 9 % 7,17         9,75         

8. Oppstart og avslutning av Grossistavtalen 4 % 7,00         10,00       

5. Vare- og prisoppdateringer 4 % 8,38         8,88         

13. Råvarer og emballasje 3 % 9,75         9,75         

10. Administrasjon av helseforetakenes innkjøpsavtaler 2 % 5,00         10,00       

4. Servicenivå og rapportering 1 % 8,00         10,00       

6. Opplæring 1 % 4,00         10,00       

11. Lagerhold og distribusjon av sykehusapotekproduserte varer 1 % 10,00       5,00         

vektet poengsum 8,70         9,53         

normalisert poengsum/ kvalitetskarakter 9,13         10,00       

gj.snitt poeng/bilag
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Bilag 3 – Varelevering (23%) 

Krav 3.2 (**): Begge tilbyderne har beskrevet systemer og rutiner på en måte som 

sannsynliggjør at GDP-krav til transportører er ivaretatt. Når det gjelder oppfølging og 

kommunikasjon ved registrert temperaturavvik er AHNs beskrivelse mer detaljert og får 

derfor en litt bedre score enn NMD. 

Krav 3.3: NMDs beskrivelse av fleksibiliteten når det gjelder valg av lastbærer er mindre 

bindende, mens AHN tilbyr Kjøperne en sikret valgmulighet mot ekstra betaling for 

burleveranser. Samlet sett trekkes AHN litt i poeng, da fleksibiliteten er knyttet opp mot 

merkostnader. 

Krav 3.5: Begge tilbyderne har nødvendig systemstøtte for å begrense vekt per kasse. AHN 

får trekk i poeng fordi det påløper ekstra kostnader for Kjøperne som ønsker en vekt-

begrensning. 

Krav 3.7: AHN gis høyere score da de beskriver et sporings- og informasjonssystem som gir 

raskere og mer fleksibel tilgang til informasjon. NMD trekkes i poeng fordi sporingsnummer 

ikke er inkludert i elektronisk meldingsutveksling og sporing ikke er del av 

systemintegrasjonen mellom Kunde og Tilbyder. 

Krav 3.13: Begge tilbyderne beskriver sine pakkerutiner for kasser, paller og kartonger. 

AHNs beskrivelse er noe mer omfattende og detaljert enn NMD, blant annet når det gjelder 

håndtering av glass og andre sensitive varer og detaljistforpakninger, som resulterer i at 

AHN vurderes som litt bedre enn NMD for dette kravet. 

Krav 3.17: AHNs transportseddel inneholder noe mer informasjon som anses som relevant 

for Kundene og vurderes som noe mer ryddig og oversiktlig. AHN får derfor en noe høyere 

poengscore enn NMD for dette kravet. 

Krav 3.22: Begge tilbyderne bekrefter informasjon om de oppstilte punktene på pdf-

versjonen av pakkseddel. AHN får et lite trekk for usikkerhet rundt informasjon om batch- 

og utløpsdato utover FMD-legemidler. 

Krav 3.25: NMD bekrefter oppfyllelse av alle kulepunkter i kravet. AHN trekkes for 

manglende angivelse av transportkostnader/gebyrer på pakkseddel.  

Krav 3.26: AHN har gitt en mer detaljert oversikt over interne rutiner for å sikre flest mulig 

varer med varenummer. Oppdragsgiver har vurdert at rutinene til AHN gir raskere tilgang til 

uregistrerte legemidler med varenummer og AHN gis derfor en noe bedre score enn NMD. 

Krav 3.29 (**): AHN gis en litt høyere score på grunn av et gjennomgående noe romsligere 

tidsvindu for returer. Utover dette er rutinene som beskrives i all hovedsak like hos begge 

tilbyderne. 

Krav 3.33: Tilbyderne ha beskrevet ulike forutsetninger og priser for muligheten til å avtale 

en strengere leveringspresisjon for enkelte Kjøpere. Samlet sett vurderes betingelsene fra 

AHN som mest forutsigbare og fleksible, som fører til en noe høyere poengscore for dette 

kravet. 

Bilag 2 – Varebestilling (20%) 

For de fleste kravene i dette bilaget er tilbudene vurdert som like/likeverdige. NMDs tilbud 

scorer bedre enn tilbudet fra AHN på følgende krav: 
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Krav 2.4: NMD bekrefter all ønsket informasjon på ordrebekreftelsen, samt ytterligere 

relevant informasjon til Kjøperne. Besvarelsen fra AHN er mindre forpliktende og konkret, 

og all informasjon kan ikke leveres i EHF-format. NMD får derfor en noe høyere poengscore 

for dette kravet. 

Krav 2.7 (**): NMD får en noe høyere score fordi de kan levere flere kvalitetssjekker av 

ordre før den går til plukk. 

Krav 2.8: NMD vurderes som klart bedre på dette kravet, fordi det beskrives en mer 

effektiv bestillingsrutine for varer med bestillingssperre, sammen med en bedre sporbarhet 

for Kjøperne. 

Krav 2.10: NMD vurderes som noe bedre på dette punktet pga. bruk av faste og unike 

interne varenumre, som sikrer sporbarhet og mulighet for gjenbruk ved senere bestillinger. 

Bilag 12 – Sortiment, salgsaktiviteter og profilering (18%) 

Krav 12.2 (**): NMD trekkes fordi det er knyttet forbehold til tilgangen til deler av 

sortimentet (kjente merkevarer med høy etterspørsel i markedet) som oppdragsgiver anser 

som betydningsfulle. Resterende varekurv inneholder produkter som oppleves mer som 

"standard"-sortiment, uten noen merker som fremhever seg nevneverdig. I motsetning til 

dette har AHN ikke noen begrensninger mht. sortiment som gjøres tilgjengelig for Kundene, 

men tilbyr alle sine kjente varemerker, inkl. det som vurderes som attraktivt av 

sykehusapotekene. Tilbudt fortjenestemargin i begge varekurvene er nokså likt, men 

sammensetningen av AHNs varekurv vurderes som mer realistisk med tanke på 

sykehusapotekenes virksomhet. Samlet sett oppnår AHN en klart bedre score for dette 

kravet. 

Krav 12.3: Begge tilbyderne har fokus på merkeordninger og plast/emballasje og 

oppfordrer sine leverandører aktivt til å tenke på miljøet. NMD er tydeligere på sine tiltak 

når det kommer til fokus på miljøhensyn gjennom produktenes hele livssyklus. Videre har 

NMD har et større utvalg av miljøvennlige produkter i sitt sortiment. NMD får derfor en noe 

høyere poengscore for dette kravet. 

Krav 12.4 (**): Begge beskriver faste møtepunkter for diskusjon av sortiment, hvor 

Kundene gis mulighet for innspill. Videre vil begge prioritere Kundenes ønsker, ta hensyn til 

apotekenes ulike behov og profiler og planlegger ordinær revisjon av sortimentet to ganger 

per år. AHN fremstår som mer proaktiv og tydelig når det gjelder konkrete tiltak for 

differensiering mellom ulike sykehusapotek, samt beskriver et mer omfattende innhold i 

samarbeidet med Kundene. AHN får derfor en noe høyere poengscore for dette kravet. 

Krav 12.7: Begge tilbyderne beskriver at de vil hensynta lokale behov, samt bruke analyser 

for å sette sammen planogram. Begge har lagt ved eksempler på planogrammer som var 

etterspurt. AHN viser en bedre forståelse for at planogram må være spesielt tilpasset 

sykehusapotek og sykehusets aktivitet. I tillegg tilbyr AHN Kjøperne en løsning som gir 

sykehusapotekene bedre kontroll over hvilke planogrammer det enkelte apotek er koblet 

til, slik at man unngår at apotek benytter feil planogram ved endringer. AHN vurderes 

samlet sett som noe bedre enn NMD for dette kravet. 

Krav 12.8 (**): Begge tilbyderne stiller sin tverrfaglige kompetanse til Kundenes disposisjon 

og er tilgjengelige for en løpende og tett dialog. Mens NMD i hovedsak har fokusert på 

større årlige arrangementer, er AHN tydeligere på den daglige oppfølgingen og hvilke 

utviklingsområder som det kan samarbeides om. AHN beskriver i tillegg konkrete tiltak som 
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fasiliterer en tett dialog mellom sykehusapotekenes publikumsutvalg og fast kontaktperson 

hos grossist. Tilbudet fra AHN er vurdert som klart bedre på dette punktet. 

Krav 12.10: Når det gjelder kommersielle salgskampanjer, er prosessen rundt oppbygging 

av kampanjene og valg av tema beskrevet nokså likt hos begge tilbydere. AHN er tydeligere 

på variasjon og valg av ulike rabattmodeller, samt samarbeid med sykehusapotekene. 

Beskrivelsen fra NMD fremstår som mindre fleksibelt og gir Kjøperne mindre innflytelse 

etter at årshjulet er satt. AHN får derfor en bedre poengscore enn NMD for dette kravet. 

Krav 12.11: Tilbyderne beskriver ulike modeller for leverandørstøtte ved kampanjer. AHN 

tilbyr større rabatter på innkjøpspris, som har større betydning for den samlede 

vurderingen enn den enklere oppgjørsløsningen som tilbys av NMD. AHN får derfor en 

høyere poengscore for dette kravet. 

Krav 12.12: Begge tilbyderne tilbyr bistand til merkedager. AHN beskriver mer konkrete 

tiltak ifm. merkedager og gir uttrykk for en mer helhetlig tenking samt beskriver muligheter 

for lokale tilpasninger. AHN vurderes derfor som noe bedre på dette punktet. 

Krav 12.15: Når det gjelder gjennomføring av fagtema, er det mye likt i tilbudene, men AHN 

har større fokus på samarbeid med sykehusapotekenes publikumsavdelinger i valg og 

utvikling av fagaktiviteter, som også koordineres med øvrige aktiviteter i løpet av året. AHN 

viser et mer helhetlig syn og får en noe høyere poengscore for dette kravet. 

Krav 12.18: AHN tilbyr et større utvalg av temaer for fagkort og er mer konkret i sin 

beskrivelse av digitale løsninger. AHN vurderes derfor som noe bedre enn NMD. 

Krav 12.19: Tilbudet fra AHN vurderes som noe bedre på grunn av et bredere opplærings- 

og kurstilbud relatert til apotekdrift og lederopplæring. 

Bilag 7 – Forsyningssikkerhet og beredskap (15%) 

Krav 7.1 (**): Begge tilbyderne har egne prosedyrer som inkluderer rasjonering og 

fordeling. NMD beskriver konkret eksisterende systemstøtte for fordeling av varer. Hos 

AHN fremgår det en viss usikkerhet rundt kapasiteten når det gjelder rasjoneringer. NMD 

vurderes derfor som litt bedre på dette kravet. 

Krav 7.4: Når det gjelder reduksjon av behov for kassasjon har AHN gitt en mer detaljert 

beskrivelse av sine rutiner. Videre har AHN ikke beskrevet krav mot Kundene om dekning 

av destruksjonskostnader. AHN får derfor en noe høyere poengscore enn NMD for dette 

kravet. 

Krav 7.5: NMD vurderes som klart bedre for dette kravet, da de tilbyr en løsning hvor 

volumer som ligger på beredskapslager for Kunden ikke er synlig for andre, mens AHN kun i 

begrenset grad kan og ønsker å begrense innsyn i lagerbeholdningen. 

Krav 7.9: Begge tilbydere bekrefter og er positive til samordning av beredskapsplaner. AHN 

har på en bedre måte beskrevet muligheter for samordning av beredskapsplaner gjennom 

deres elektroniske beredskapssystem og oppnår derfor en noe bedre poengscore enn 

NMD. 

Bilag 1 – Systemkrav (9%) 

Krav 1.1: NMD prioriterer Kundene høyest ved bortfall av elektronisk kommunikasjon og 

beskriver rutiner for alternativ bestilling og kommunikasjon mer konkret og detaljert enn 

AHN. NMD får derfor en litt høyere poengscore enn AHN for dette kravet. 
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Krav 1.3 (**): AHN gir et mer omfattende tilbud i kundeportalen. NMD tilbyr det meste 

som er etterspurt, men det gjenstår noe usikkerhet rundt chat-funksjonen. Videre er selve 

gjennomføringen av returer ikke beskrevet, kun tilgang til rutiner og prosedyrer for retur. 

AHN vurderes derfor som noe bedre på dette punktet. 

Krav 1.6: AHN beskriver få konkrete endringsplaner, men beskriver tydelig hvordan 

Kundene blir involvert i prosessen, samt rutiner som ivaretar forutsigbarhet og 

leveransesikkerhet. NMD har planer om bytte eller oppgradering av flere sentrale systemer. 

Kundene skal involveres, men det beskrives ikke hvordan denne involveringen vil skje. NMD 

får derfor trekk for dette kravet. 

Krav 1.8 (**): Det er kun AHN som har beskrevet prosessen ved bytte fra FarmaPro til ERP, 

inkl. metodikk, testregime osv., mens NMD beskriver meldingsutveksling for begge 

systemer på en mer generell basis. Oppdragsgiver har vurdert at NMD ikke har besvart 

kravet. 

Krav 1.11: NMD er vurdert som noe bedre fordi de kan tilby støtte for fil-baserte 

integrasjoner og webtjenester, samt andre EDI-formater som Kundene ønsker, uten at 

Kundene må involvere en tredjepart. 

Krav 1.13: AHN er vurdert som litt bedre på dette kravet fordi verktøyet som benyttes for 

krise- og beredskapshåndtering muliggjør samordning av beredskapsplaner, varsling og 

tiltak mellom AHN og Kundene, som også er relevant ved systemfeil. Utover dette er det 

lite forskjell mellom tilbudene. 

Krav 1.14: AHN gir en mer detaljert beskrivelse av informasjon som gjøres tilgjengelig for 

Kundene. NMD får trekk på grunn av begrensninger i produktutvalget og forbehold om 

bruksområdet. AHN er vurdert som klart bedre på dette punktet. 

Bilag 8 – Oppstart og avslutning av Grossistavtalen (4%) 

Krav 8.2: Begge tilbyderne beskriver en bemanning og kapasitet som er vurdert som 

tilstrekkelig innenfor de fagfeltene som er etterspurt. NMD dedikerer et større antall 

personer til arbeidet med forsyningssikkerhet, som vurderes positiv, men sier ellers lite om 

den kompetansen som tilbys innenfor de ulike funksjonene, som medfører trekk i 

evalueringen. AHN gir en grundig og utfyllende beskrivelse av organisasjonens bemanning, 

kompetanse og ansvar for de ulike funksjonene som tilbys og vurderes derfor samlet sett 

som best på dette punktet. 

Bilag 5 – Vare- og prisoppdateringer (4%) 

Krav 5.4: Når det gjelder tvunget bestillingskvantum, tilbyr AHN en betydelig mer fleksibel 

og differensiert løsning for Kjøperne og et mer aktivt samarbeid som inkluderer forslag og 

ønsker fra begge parter, for å finne en optimal løsning for Kjøperne. NMD får betydelig 

trekk for begrenset fleksibilitet og samarbeid. 

Krav 5.6 (**): Når det gjelder kvalitetssikring av prisinformasjon, vurderes NMD som noe 

bedre enn AHN på grunn av automatiserte kvalitetskontroller, som anses som mer pålitelig 

enn manuelle rutiner. 

Krav 5.7 (**): Når det gjelder prisfastsettelse, gir AHN en noe mer detaljert beskrivelse, 

med fokus på vurdering av prissensitivitet. NMD får trekk for lite konkret beskrivelse av 

muligheter for benchmarking, differensiering, kommunikasjon og prishistorikk. 
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Krav 5.12: AHN beskriver ikke noen konkrete løsninger, men fokuserer i sin besvarelse på 

tilgjengelig kompetanse og samarbeid med Kundene. NMD vurderes derfor som klart bedre 

for dette kravet. 

Bilag 13 – Råvarer og emballasje (3%) 

Krav 13.2 (**): AHN gir en tydeligere beskrivelse av hvor og hvordan bulkpakninger skaffes 

og besvarelsen vurderes som noe mer forpliktende når det gjelder å skaffe bulkvarer i den 

grad disse er tilgjengelige. AHN sitt tilbud vurderes derfor som litt bedre enn tilbudet fra 

NMD på dette punktet. 

Krav 13.5: NMD tilbyr hyppigere oversikt over lagerførte råvarer hos underleverandør enn 

AHN og vurderes derfor som noe bedre enn AHN for dette kravet. 

Bilag 10 – Administrasjon av helseforetakenes innkjøpsavtaler (2%) 

Krav 10.2: AHN tilbyr en smidigere og mer brukervennlig løsning for behandling av 

refusjonskrav som følge av bedre integrasjon i kundeportalen. Løsningen fremstår som mer 

fremtidsrettet gjennom større automatisering gjennom hele prosessen. I tillegg gis 

Kjøperne mulighet til å følge opp status på egne refusjonskrav i portalen. NMD beskriver en 

løsning som fremstår som mer manuell, selv om skjemaet tilgjengeliggjøres elektronisk. 

Kommunikasjon av status/utfall til Kjøperne er ikke omtalt i tilbudet fra NMD. Tilbudet fra 

AHN vurderes som klart bedre for dette kravet. 

Bilag 4 – Servicenivå og rapportering (1%) 

Krav 4.1: Begge tilbyderne bekrefter å kunne levere all rapportering og alle data i henhold 

til krav og tilbyr portal med tilgangsstyring. Begge vil gi tilgang til å kunne hente ut 

oppdatert data og historiske data. AHN tilbyr mer omfattende muligheter til å definere 

egne rapporter, foreta dataanalyser i portalløsningen og til å utveksle data og vurderes 

derfor som noe bedre enn NMD på dette punktet. 

Bilag 6 – Opplæring (1%) 

Krav 6.1: Begge tilbyderne tilbyr e-læringskurs utover Apokus, men kursene fra AHN dekker 

en større bredde av områder, hvor særlig kurs ifm. kundedialog har stor verdi for Kundene. 

AHN vurderes derfor som bedre enn NMD for dette kravet. 

Krav 6.2: AHN tilbyr tydelig mer varierte, innovative og fremtidsrettede opplæringsverktøy, 

som omfatter ulike plattformer og metoder. AHN vurderes derfor som betydelig bedre enn 

NMD. 

Bilag 11 – Lagerhold og distribusjon av sykehusapotekproduserte varer (1%) 

Krav 11.4 (**): AHN tilbyr ingenting utover kontraktsfestet minimum, mens NMD tilbyr 

løsningen operativ på kort varsel. AHN får derfor ingen ekstra poeng for dette kravet. 

 

Samlet vurdering/ Oppsummering 

Tilbudet fra AHN oppnår den høyeste vektede poengsummen og er samlet sett vurdert til å 

ha den beste kvaliteten. I tillegg gir de tilbudte prisene den laveste evalueringssummen. 

AHN tildeles derfor avtale. 
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Karensperioden settes til utgangen av 24. januar 2020.  

 

Eventuell klage eller andre spørsmål sendes Sykehusapotekene HF elektronisk via Mercell-

portalen, www.mercell.no. Kontrakt vil bli inngått med den aktuelle leverandøren etter 

utløpet av karensperioden.    

 

Sykehusapotekene HF takker for den interessen som er vist ved å innlevere tilbud. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
 

 

________________________________ 

Tore Prestegard 

Administrerende direktør  

 

 

http://www.mercell.no/

