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Om SKI



Fakta om SKI

SKI er en ekspertorganisation med ca. 130 

medarbejdere, der laver indkøbsaftaler på 

vegne af den offentlige sektor.

SKI er et not-for-profit selskab, der er ejet 

45% af kommunerne og 55% af staten.

SKI leverer et besparelsespotentiale til den 

offentlige sektor på ca. 730 mio. kroner om 

året.

Hvert år køber den offentlige sektor ind for ca. 

365 mia. kr. hos private virksomheder. SKI 

står for ca. 2,5% af indkøbet. 
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9-13
udbud om året

~1.200
kunder i omsætning om 

året

1,9 mia. kr. 
i besparelses-

potentiale siden 2011

500
virksomheder tilknyttet   

SKI-aftalerne

276
virksomheder med færre end 50 

ansatte tilknyttet SKI-aftalerne 

52
rammeaftaler

10 mia. kr.

SKI i tal
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1,7 mio.
transaktioner 

på SKI’s aftaler 

543
kunder inddraget i 

udbudsprocessen



SKI’s udbudsproces
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Foranalyse UdbudAftalestrategi Implementering

Markedsanalyse EvalueringUdbudsdesign Drift

50.96 Bleer
50.94 Urologi

50.95 

Sygeplejeartikler



Tre typer rammeaftaler

Forpligtende aftaler

Forpligtende aftaler betyder, at dem, 

der tilslutter sig aftalen, skal bruge 

den, hvis den dækker 

indkøbsbehovet.

• Ca. 60-90 kommuner tilslutter sig i 

gennemsnit de forpligtende aftaler. 

Derudover kan andre offentlige 

kunder benytte aftalerne.

• Forpligtende aftaler er ofte 

eneleverandør-aftaler. Det gør 

aftalerne ekstra attraktive.

• Forpligtende aftaler dækker oftest 

standardiserede varegrupper

• Aftalerne udformes i tæt samarbejde 

med dem, der tilslutter sig.

Frivillige aftaler

Frivillige aftaler betyder, at 

offentlige kunder kan bruge aftalen 

efter behov. 

• Alle SKI’s kunder kan bruge de 

frivillige aftaler, hvis de ønsker det.

• De fleste frivillige aftaler er 

indkøbsaftaler med delaftaler, hvor 

kunderne kan vælge mellem flere 

leverandører.

• De frivillige aftaler dækker varer, it 

og tjenester. 

• Offentlige indkøbere og andre 

fagpersoner involveres altid for at 

dække deres indkøbsbehov.
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Fællesoffentlige aftaler

Fællesoffentlige aftaler betyder, at 

dem, der tilslutter sig aftalen, skal 

bruge den, hvis den dækker 

indkøbsbehovet.

• Staten er forpligtet til at benytte de 

fællesoffentlige aftaler.

• Aftalerne kan benyttes af regioner 

og kommuner, hvis de tilslutter sig.

• Når indkøbet samles på tværs af 

stat, regioner og kommuner, kan det 

udløse stordriftsfordele.

• Fællesoffentlige aftaler dækker 

oftest standardiserede varegrupper

• Aftalerne udformes i tæt samarbejde 

med dem, der tilslutter sig.

Både 

50.95 Sygeplejeartikler, 

50.94 Urologi og 

50.96 Bleer er 

kommunalt forpligtende 

aftaler



Sådan finansieres SKI
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• SKI er et not-for-profit selskab 

• SKI opkræver en procentdel af omsætningen på den 
enkelte aftale for at dække omkostningerne til at 
udbyde og drifte aftalen. Det kalder vi en rabatandel.

• Rabatandelen indgår i virksomhedens tilbud, når de 
byder ind på en SKI-aftale 

• Rabatandelen bliver fastsat, så 
udviklingsomkostningerne står mål med brugen af 
aftalerne. I praksis er det leverandørerne, der betaler 
rabatandelen til SKI, mens kunderne årligt betaler et 
abonnement for at kunne bruge aftalerne

• Rabatandelen svinger mellem 1 og 3 pct. på tværs af 
de aktive aftaler. Gennemsnitligt var rabatandelen på 
1,4 pct. i 2018.



SKI inddrager brugere og leverandører – og det er sådan kvaliteten sikres
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Leverandører: Markedsdialog 

og teknisk høring
Brugere: Strategisk dialog 

med indkøbs- og 

digitaliseringschefer

Brugere: Ekspert- og 

faggrupper på de enkelte 

udbud



50.95 Sygeplejeartikler
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• Viden om nuværende aftale

• Igangværende udbudsproces

• Erfaringer fra sidst



Nuværende aftaleformalia
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• Trådt i kraft 23. maj 2020

• Løber i 24 måneder

• To muligheder for forlængelse på hver 12 måneder

• Forlængelsen sker automatisk

• SKI kan opsige aftalen med 6 måneders varsel

• Rammeaftalen er uopsigelig for leverandøren

• Leverandør: Mediq Danmark A/S



Evaluering - kvalitet
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• Kvalitet vægtet 60 %

• 85 konkrete varelinjer er evalueret anonymiseret, således at 
det først efter evalueringen blev afsløret hvem leverandørerne 
var. 

• 28 varelinjer er evalueret på tekniske oplysninger.

• 46 varelinjer evalueret ved fysisk afprøvning af en 
faggruppe.

• 11 varelinjer er evalueret både ved fysisk afprøvning af en 
faggruppe og på tekniske oplysninger

• I alt 206 varelinjer er omfattet af evalueringen (varelinjer 
med forskellige størrelser)



Sortiment
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Sortimentet på aftalen rummer ca. 820 varelinjer inden 

for sygeplejeartikler med et standardiseret udvalg af: 

• Diverse sygeplejeartikler (fx mundplejepinde, 

opkastposer, nyrebakker mv.) 

• Instrumenter (fx sakse, skalpeller mv.)

• Sprøjter og kanyler 

• Sårbehandlingsprodukter (fx skumbandager, 

behandlerstrømper, fiksering mv.)

• Undersøgelsesartikler (fx blodtryksmåleapparat, 

termometer mv.)

• Urologi (fx kolber, kateter mv.)

• Værnemidler (fx sterile handsker).



Markedsanalyse
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• Hvordan kan SKI optimere aftalen

• Afdække nuværende aftale samt snitflader til andre 

aftaler

• Konkurrencen på markedet

• Leverandører på markedet

• Offentlige relevante kunder

• Indkøbsadfærd

• Sortiment

• Prismekanismer

• Prisregulering



50.94 Urologiprodukter

Viden om udbuddet, processen og tidsplanen

Indkøbsbehov

urologiprodukter 

Kommunens

eget udbud

Indkøbs-

fællesskab

SKI Rammeaftale



Processen
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Oktober-

Marts

2022

Marts

2022

April 

2021

Marts

2024
Q4 2022 

- Q1 2023

Q4 2022 Q2 2023 Q2 2023 

- Q3 2023



Sortiment (hovedproduktgrupper)
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1. Engangskatetre

2. Uridomer

3. Urinposer

4. Ballonkatetre/LT-katetre

5. Kateterfiksering

6. Uridomfiksering

7. Urinposefiksering

8. Sterile handsker 

9. Kateterisationssæt 

10. Kateter ventil

11. Skyllevæsker

12. Katetergel

Bredt sortiment → høj brugertilfredshed



Viden om service 
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• Der er behov for at:

• Bevillingssystemet er en del af aftalen

• Service og produkter kommer fra samme leverandør

• Aftalen skal rumme alternative men tilsvarende 

produkter i tilfælde af restordre

• Hastelevering skal indgå i aftalen 

• Indgå vejledninger



Bestilling og levering
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Bestilling

• Telefon

• Mail

• Hjemmeside

• APP (?)

Levering

• Leveringstid ca. 5 dage

• Besked ved forsinkelse

• Forsendelse i neutral emballage

• Haste levering

• Fleksibel (dvs. ikke kun levering hver mandag)

• Akkommodere personer med gang-/løftebesvær



 

Aftaleområder 

Delområde 1 
Bleer med bevilling 

 

Delområde 2 
Børnebleer 

Landsdækkende 
aftale 

Region Hovedstaden 

Region Sjælland 

Region Syddanmark 

Region Midtjylland 

Region Nordjylland 

50.96 Bleer
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Forventede omsætning

21

Delaftale Omsætning Andel i pct.

Delaftale 1 – Bleer med bevilling 676,6 mio.kr. 90 %

Delaftale 2 – Region Hovedstaden 44,6 mio. kr. 6 %

Delaftale 3 – Region Sjælland 3,2 mio. kr. 0,5 %

Delaftale 4 – Region Syddanmark 4 mio. kr. 0,5 %

Delaftale 5 – Region Midtjylland 17,9 mio. kr. 2,5 %

Delaftale 6 – Region Nordjylland 3,1 mio. kr. 0,5 %



Fakta vedr. Rammeaftalen
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Delaftale 1: Bleer med bevilling Delaftale 2-6: Bleer til 

børneinstitutioner og dagplejere

Sortiment

Bredt udvalg af bleer til borgere med 
bevilling udstedt af kommunen. 

Bleer til børn i institutioner og hos 
dagplejere.

Kundens tildeling Mulighed for ved tilslutning at vælge 

mellem tre modeller: 

Model A: Direkte tildeling 

Model B: Tildeling på baggrund af 
kvalitetstest 

Model C: Tildeling på baggrund af 
kvalitetsafprøvning.

Direkte tildeling, dvs. direkte 

bestilling hos den vindende 

leverandør. 

Forventet antal 

leverandører

SKI tildeler rammeaftalen til op til tre 

leverandører. Kundens får en 

leverandør, jf. kundens tildeling 

ovenfor.

Eneleverandør pr. region, dog max 4 

delaftaler pr. leverandør.

Udbudsform Offentligt udbud. Offentligt udbud. 

Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet:

70 pct. pris

20 pct. sortimentsbredde

10 pct. bæredygtighed.

Pris



Information vedr. tilslutninger
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Delaftale 1 – 86 tilslutninger med følgende fordeling på tildelingsmodeller A, B og C:

30 Kommuner har valgt model A – direkte tildeling (2018: 16 tilslutninger)

55 Kommuner har valgt model B – kvalitetstest (2018: 38 tilslutninger)

1 Kommune har valgt model C – kvalitetsafprøvning (2018: 10 tilslutninger)

Delaftale 2-6 – 49 tilslutninger (2018: 45 tilslutninger)



Udbudsprocess bleer
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Udbud
Fra 08-12-2021

Til 16-03-2022

Høringer

Evaluering:

Nu
Drift

TIlslutninger

Implementering



Udfordringer 
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• Volatilt marked 

• Krig i Ukraine 

• Corona 

• Fragtpriser 
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Tak for i dag ☺


