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Referent: Marianne Caroline Andersen, Tønder Kommune 

1. Velkomst, bordet rundt (navn og 
arbejdssted)  

Brith lægger op til ”valg” af ny tovholder for 
tænketanken 

Kort præsentationsrunde 
 
Brith stopper som tovholder for IKA Tænketank 
for Sygeplejeartikler og § 112 produkter, og 
der skal derfor findes en ny tovholder.  
Det ses gerne, at tovholderen er en 
repræsentant fra en af kommunerne, såfremt 
det er muligt.  
 
Christina Bredmose Holm, Frederiksberg 
Kommune, forhører sig ad ved sin chef, 
hvorvidt hun må påtage sig tovholderrollen.  
Christel, ConvaTec kan evt. tiltræde i et 
”barselsvikariat”, såfremt Christinas chef ikke 
vurderer, at hun skal påtage sig tovholder 
rollen.  
IKA har meddelt, at de ikke ønsker at påtage 
sig en tovholderfunktion for Tænketanken. 

2. Besøg af Mark, Doubine, Mohammed 
Medi og Preben Svenstrup fra SKI 
Oplæg om: 

• SKI (kort indflyvning) 

• 50.95 Sygeplejeartikler  

• 50.94 Urologi 

• 50.96 Bleer  

Slides fra præsentation samt kontaktdata på 
repræsentanter fra SKI bliver udsendt til 
Tænketankens medlemmer 
 
Preben Svenstrup (stedfortræder for Thomas 
Ginnerup Nielsen) gav en kort introduktion til 
SKI og måden, hvorpå SKI arbejder konkret 
med udbud herunder udbudsfaserne og 
processer. 
 
Udbud og udbudsfaser 
50.95 Sygeplejeartikler – Fase: 
Markedsanalyse 
 
50.94 Urologi – Fase: Udbudsdesign 
 
50.96 Bleer – Fase: Evaluering 
 
Dialog 
Dialog omkring, hvornår selve tilslutningen fra 
kommunerne finder sted i processen. SKI 
oplyser, at denne finder sted mellem 
aftalestrategi fasen og udbudsfasen. 
Aftalestrategien har kommunerne mulighed for 
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at være i dialog omkring via ekspertgrupper 
mv.  
Hvor meget er SKI i dialog med markedet 
forinden? Konkret i forhold til urologi. Dette står 
mere udførligt i SKI’s PP-præsentation og 
fremgår derfor af slides. 
Et klart ønske fra både producenter samt 
grossister, at der sker en større involvering af 
markedet, før man når frem til den tekniske 
dialog, da det virker for sent i processen.   
Ønske om klar og tydelig kommunikation og 
den åbne dialog.  
 
Leverandørerne udtrykte en bekymring for 
belastningen ift. selve kontraktstyringsdelen, 
når aftalerne træder i kraft. SKI ser en mere 
”gnidningsfri” proces, der gerne skulle aflaste. 
Dette er naturligvis afhængig af aftale. Men 
SKI rammesætter (styrer eksempelvis 
prisregulering mv.), men leverandøren vil til 
stadighed have dialog med kommunen. Igen 
vil det være afhængig af, hvilket udbud/aftale 
der er tale om. SKI har stort fokus på at skabe 
et gnidningsfrit samarbejde. 
 
50.95 Sygeplejeartikler (se PP-præs) 
Seneste udbud 
Mediq: Nuværende aftale 
Evaluering: kvalitet 60 % 
Nuværende aftale har fået positiv respons 
 
Næste udbud 
Er der holdninger til sortimentsændringer eller 
andet. Fagpersoner, der måske vil med og 
deltage i processen (ekspertgruppe) 
 
Fase: Markedsanalyse 
SKI er i færd med at undersøge udvidelse af 
kundebasen for at afdække, om der er flere, 
der eventuelt med interesse kunne være en 
del af aftalen.  
Indkøbsadfærd: Indkøbsdata fra kommunerne. 
Købes der rigtigt ind på aftalerne? 
Sortiment: Krydser aftalen(produktsortiment) 
andre aftaler, der allerede eksisterer. 
 
CSR og Bæredygtighed 
SKI har oprettet en CSR og 
bæredygtighedsafdeling.  
 
Databehandleraftaler § 112, SKI 
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SKI har kontakt til Kammeradvokaten, der er i 
færd med at lave en ”redegørelse” for, hvornår 
der skal udarbejdes databehandleraftaler, og 
hvornår der ikke skal i et forsøg på at skabe 
”klarhed” i processerne.  
 
Fremadrettet dialog 
Mohammed(SKI) ønsker gerne at deltage i 
møderne fremadrettet, hvilket gruppen var 
positivt stemt overfor. Kontaktdata fremsendes 
sammen med yderligere materiale. 
Brith vil høre IKA ad, hvad de tænker i forhold 
til SKI deltagelsen. 
 

3. Kommende tværsektorielle udbud Oversigt over aftaleopstart for Region 
Midtjylland og Sydjylland fra Sandy Lykke 
Lützen. 

• Urologi: kontraktstart 2025 

• Sårpleje produkter: Kontraktstart 2026 

• Diabetes produkter: Kontraktstart 
2027 

• Sonderemedier og sondeernæring: 
Kontraktstart 2027 
 

4. Initiativer for grønne indkøb og 
bæredygtighed 

Der skal vurderes på de rette elementer i 
forhold til det konkrete udbud. EX med el-biler, 
der skal køre tre gange så meget, frem for 
dieselbiler, da de ikke har lige så meget plads 
til varerne.  
Det skal være håndgribelig og give mening.  
 
Markedsdialogen er et afgørende element for, 
hvordan bæredygtighed kan tænkes ind i 
udbuddene.  
 
Drøftede ”Nordiske Kriterier for mere 
bæredygtig emballage til produkter til 
sundhedssektoren.” 
Der skal i større grad fokuseres på EU-
standarder. 
 

5. Eventuelt og debatterede emner Prisregulering 
I kølvandet på både COVID-19 og krigen i 
Ukraine debatterede vi emnet prisregulering. 
 
Der skal ses på reguleringsmekanismer i 
forhold til det konkrete udbud, da Danmarks 
Nettoprisindeks i høj grad ikke er tilstrækkeligt 
ved alle produkter/udbud.  
Det opleves fra producenternes side, at en stor 
del af fx fragtpriser, råvarestigninger mv bæres 
af netop producenterne.  
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Det blev besluttet, at man vil forsøge at lave en 
oversigt over, hvilke indeks, der med fordel kan 
anvendes på forskellige 
produktgrupper/udbud.  
 
Cindy fra Hollister vil bringe det med til 
Medicoindustriens ekspertgruppe. 
 
Mødeafholdelse og mødestruktur 
Det ønskes afholdt 4 møder årligt, hvoraf to af 
møderne skal være virtuelle møder. Der kunne 
også afholdes hybrid møder.  
 
De fysiske møder ønskes gerne placeret på 
Fyn, for at mødes ”på midten”. Det 
undersøges, hvorvidt der er mulighed for en 
location. Det kunne eventuelt også afholdes 
hos en leverandør, dog har dette tidligere ikke 
været at foretrække.  
Alternativt skal lokalet findes, og udgifterne til 
forplejning deles blandt Tænketankens 
deltagere fra gang til gang.  
 

 

 

 

 
 
 
 

  


