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Projektbeskrivelse: Pejlemærker for
vidensdeling om sygehusbyggeri
1: Projektbasis
1.1: Projektidentifikation
Pejlemærke

Fælles indkøb til sygehusbyggeri

Projekt titel

Fælles indkøb til sygehusbyggeri

Dato + version

24-06-2011
Version 1.0

Godkendelse

1.2: Projektansvarlige
Projektledende region
eller gruppe

Strategisk Indkøb, Danske Regioner

Deltagende regioner

Samtlige regioner

Projektleder

Jens Peter Bjerg, Danske Regioner
E-mail: jpb@regioner.dk
Mobil: 29170272

Projektgruppe

To personer fra Danske Regioner
1-2 personer fra hver region. En person fra indkøbsafdelingen samt en person
med grundigt kendskab til regionens byggeplaner efter behov
I alt 7-12 personer

Projektleder/kontaktperson kan evt. indsætte diagram med forslag til projektorganisationen.
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2: Projektbeskrivelse
Formål

Projektet gennemføres med henblik på at sikre regionerne ekstra indkøbsbesparelser gennem fælles indkøb. Der skal samtidig udarbejdes fælles kravspecifikationer, hvor dette er hensigtsmæssigt, selv om fælles udbud ikke gennemføres på området.
Samlet set skal projektet bidrage til at reducere de samlede udgifter og procesomkostninger.

Mål og leverancer

Der udarbejdes i første omgang en bruttoliste over varegrupper, der er relevante i forbindelse med fælles udbud for sygehusbyggeri. Listen opdateres
løbende. De fælles udbud skal have en vis volumen. Produkterne skal i første
omgang være simple produkter, som alle kan bruge. Der vil desuden være områder, hvor det ikke giver mening at gennemføre fælles udbud, men hvor det er
hensigtsmæssigt med andre samarbejdsformer (fælles kravspecifikationer
mv.).
Der udarbejdes en skabelon for, hvordan de enkelte fælles udbud gennemføres. Der tages udgangspunkt i den skabelon til fælles udbud, der allerede er
udarbejdet af Regionale Indkøbschefer.
Der udarbejdes løbende udbudsplaner for de enkelte varegrupper. Listen opdateres løbende med udgangspunkt i behovet i forbindelse med sygehusbyggerierne. Der skal herunder være særlig opmærksomhed på at udarbejde en strategisk udbudsrækkefølge der følger kadancen i det relevante sygehusbyggeri.
Der udarbejdes løbende planer over, hvilke regioner der er ansvarlige for de
enkelte udbud.

Afgrænsning

Projektet skal udelukkende beskæftige sig med fælles indkøb der relaterer sig
direkte til sygehusbyggeri.

Fremgangsmåde/metode Projektet forankres i Regionernes styregruppe for indkøb og logistik. Der oprettes en projektgruppe med relevante repræsentanter for samtlige regioner og
Danske Regioner. Indsatsen i gruppen koordineres med Regionale Indkøbschefer. Regionernes styregruppe for indkøb og logistik orienterer løbende Styregruppen for vidensdeling om sygehusbyggeri om projektets fremdrift.
Danske Regioner fungerer som sekretariat for projektgruppen.
Succeskriterier

Projektet afsluttes når projektgruppen bedømmer at det ikke længere er nødvendigt at der gennemføres fælles udbud i forbindelse med sygehusbyggeri.

Forudsætninger og afhængigheder

Projektet er afhængig af de enkelte regioners byggeplaner og skal koordineres i
forhold til disse.
Selve indkøbsprocesserne skal følge Tilbudsloven og EU’s udbudsregler.

Tidsplan og milepæle

Det forventes at afholde første møde i projektgruppen primo september 2011
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Projektgruppen udarbejder det første forslag til relevante varegrupper til fælles
udbud ultimo oktober 2011. Der vil samtidig blive leveret en udbudsplan for de
varegrupper, hvor det er relevant at igangsætte udbudsproces umiddelbart.
Projektgruppen vil herefter mødes løbende med henblik på at følge processen
og løbende opdatere emneliste og udbudsplaner.
Projektet afsluttes når, der efter projektgruppens vurdering ikke er flere relevante varegrupper, der skal udbydes fælles i forbindelse med sygehusbyggeri.

De enkelte felter kan suppleres med bilag efter behov.
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