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Referat fra møde i IKA Tænketank - Sygeplejeartikler og § 112 hjælpemidler 

Dato: 24. april 2018, kl. 10-14. 

Sted: Kolding Kommune Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding. 

Mødedeltagere: 

Helle E. Aakær (Frederikshavn Kommune), Brith Fendinge Christiansen (Haderslev Kommune), Lina Elkær 

(Vejle Kommune), Ida Brændstrup (Vesthimmerlands Kommune), Mona Hemmingsen (Kolding Kommune), 

Johnny Stahl Hansen (Greve kommune) 

Ghita Gaarde-Nissen (B. Braun), Marianne Rauff (Coloplast), Christel Prein (Convatec), Heidi Frandsen 

(Abena), Rikke Thorlund Haahr (Mediq), Cindy Nijs (Dansac og Hollister), Kaj Lund (Focuscare), Bodil 

Sørensen (OneMed), Birgitte Albæk Gerstrøm (OneMed) (referent) 

Afbud:  

Pia Lorentzen (Abena), Karin Hansen (Ascencia), Roland Næstoft (Roland), Casper Andreasen (Abbott), 

Dorthe Hilleke Andreasen (Guldborgsund), Lise Wrona (BSN), Mette Wulff Martinsen (Coloplast), Bo 

Thustrup (Medtronic), Dorthe Storgaard (Reamed), Marianne Engesgaard (Wellspect) – var tilmeldt, Bettina 

Nielsen (Smith & Nephew), Kim Hjermitslev (Roche Diagnostics) – var tilmeldt. 

 

Dagsorden: 

1. Bordet rundt 

a. Præsentation og hvad der rører sig i egen organisation 

 

2. Orientering om fællesdag for IKAs tænketanke v/Brith F. Christiansen 

 

3. Diskussion og godkendelse vedr. gruppens formål – formulering fra sidste møde: 

a. Vi vil skabe et forum til fortsat fremme af dialogen i markedet for stomi, inkontinens, 

diabetes samt sygeplejeartikler og gennem dialogen belyse aktuelle problemstillinger, og 

diskutere disse eventuelt med input fra eksterne interessenter. 

 

4. Kort orientering om Stomiprojektet i Region Midt og Syd, v/Brith F. Christiansen. 

 

5. Kort orientering om fællesudbud på sår-produkter i Region Nord, v/Ida Brændstrup. 

 

6. Status og dialog vedr. Udbud/konkurrenceudsættelse af §112- hjælpemidler – hvad kan man og 

hvad kan man ikke? Hvad er der af gode erfaringer mv.?, herunder kan vi tale om: 

a. Seneste kendelser/domme på området (senest Hardam-Køge sagen) 

b. Er der forskel på produktområderne ifht. konkurrenceudsættelse af hjælpemidler inden for 

stomi, urologi, diabetes? 
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7. Revision af oplæg til kravspec. på stomi vedr. en ny kategori på konkave produkter. Der er i dag 

flade og konvekse produktkategorier – Coloplast vil gerne have tilføjet en konkav kategori. – se 

nuværende input til kravspecifikation på ika.dk under tænketankens dokumenter: 

http://www.ika.dk/videndeling/taenketanke/sygeplejeartikler/  

 

8. Tænketankens størrelse 

a. Skal vi dele den op i flere grupper og hvor mange skal vi være i Tænketanken? 

 

9. Forslag, fælles studiebesøg for gruppen  

 

10. Evt. 

 

 

 

Referat: 

1. Bordet rundt 

Frederikshavn: Prisindhentning på diabetes på vej. Har gennemført mange udbud det sidste år. 

Vesthimmerland: Fællesindkøb Nord – prisindhenting på stomi og urologi på vej. 

Coloplast: ny KAM: Mette Wulff Martinsen 

Vejle Kommune: diabetesudbud – høring ude nu. 

Convatec: Har meget travlt – mange forandringer. Ny salgschef på vej.  

B. Braun: 4 divisioner under samme hus, sket flere ting organisatorisk, fokus på GDPR. 

Dansac-Hollister: ny nordisk chef fra USA. 

Kolding: Der sker meget organisatorisk, lav bemanding, besparelsesfokus, bevillingsområdet stiger. 

Greve/FUS: venter på SKI ifht. §112, men umiddelbart vil SKI ikke gå ind i flere §112 områder. Diabetes 

afventer, udbyder næste år. Sygeplejeartikler: går i udbud igen, evt. med mulighed for at gå på ny SKI-

aftale. Urologi: afventer nyt udbud. Annullerede udbuddet på stomi, afventer nyt. 3 kommuner går ikke 

med på fælles udbud, Greve, Solrød, Køge, sortimentsudbud gennemføres i maj. 

Abena: mange udbud lige nu. Travl periode i vente. Afventer SKI vedr. udbud på bleer. Ny salgskonsulent 

(sårsygeplejerske). 

Focuscare: stomibranchen i 35 år… følger alt hvad der sker med spænding.  

OneMed: meget travlt med mange udbud og prisindhentninger, der rører sig meget i markedet som vi 

leverandører skal være åbne og parate til. 

http://www.ika.dk/videndeling/taenketanke/sygeplejeartikler/
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Haderslev: 17 udbud, flere fællesudbud i SUS, afventer kateterudbud og stomifællesudbud. Katetetre også 

evt. i fællesudbud. 

 

2. Orientering om fællesdag for IKAs tænketanke 

Fællesdag: Konsulent Sara Redin vedr. netværk gav oplæg, nævnte bl.a. at det er svært, hvis der er for 

mange i tænketanksgruppen. Tænketanke bør have fast ordstyrer, derfor er Brith som tovholder for 

gruppen nu ordstyrer hver gang. Evt. årshjul.  

Mål for gruppen er vigtigt. 

Man skal nu være medlem af IKA for at være med i en tænketank.  

IKA varetager nu faktureringen for os. Regning for forplejning sendes til IKA og IKA udfakturerer til hver 

deltager (ca. 250 kr. ex moms pr. person). 

 

3. Diskussion og godkendelse vedr. gruppens formål – formulering fra sidste møde: 

a. Vi vil skabe et forum til fortsat fremme af dialogen i markedet for stomi, inkontinens, 

diabetes samt sygeplejeartikler og gennem dialogen belyse aktuelle problemstillinger, og 

diskutere disse eventuelt med input fra eksterne interessenter. 

Formålet blev godkendt. 

 

4. Kort orientering om Stomiprojektet i Region Midt og Syd 

Stomiprojekt i Region Midt og Syd. Fællesmøde for en måneds tid siden. Kommuner i en gruppe sammen. 

Enighed om, at man skal gøre tingene mere ens i de forskellige kommuner, fx vedr. åbne vs. lukkede 

bevillinger. Stomiambulatorierne skal stå mere for bevillingerne – ved problemer skal borgerne tilbage til 

ambulatorierne. Fokus på borgeren i centrum.  

Kommunerne skal ikke selv bruge meget tid på stomi – borgeren skal sendes til ambulatorierne.  

Kan være problematisk med borgere, der ændrer funktion.  

Tid og ressourcer på ambulatorierne er dog en knap faktor, hvis de skal modtage mange flere borgere fra 

kommunerne. Endvidere nævnes der, at man kan forudse problemer, hvis det er hospitalerne, der skal 

bevillige og kommuner, der skal betale. 

Nogle arbejder med ”Grønne og røde produkter”: grønne produkter kan bare bevilges, røde produkter er 

kun i særlige tilfælde.  

Udbud/høring/præ-kvalifikation?? annonceres forventeligt i juni og skal endvidere høres i handicaprådet. 

Der forventes en aftale på selve stomiprodukterne og en aftale på logistik og service.  

Stadig mange åbne spørgsmål i projektet. Stort vs. smalt sortiment, rådgivning, produktlagre mv. 
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Bevillingssystemet skal evt. på sigt flyttes til regionen. Det er i dag svært for stomisygeplejerskerne på 

sygehusene med vidt forskellige metoder i kommunerne. 

Alle kommuner med? Kun Odense og Aarhus sikkert med, øvrige har ikke skullet melde tilbage endnu.  

Hvis bevillingen flyttes til regionen fastlægges serviceniveauet af regionen. Serviceloven bør måske 

ændres?? 

Konvertering ved ny aftale? Det vil ambulatorierne gerne hjælpe med. De vil nedsætte gruppe til dette.  

Frit leverandørvalg og frit produktvalg? Fordeling af pengene? Der er stadig mange åbne spørgsmål. 

 

5. Kort orientering om fællesudbud på sår-produkter i Region Nord 

Alle 11 kommuner er med. Mangler grønt lys fra Moderniseringsstyrelsen. Lidt hurdler ifht. KL og SKI.  

Ved fællesudbud får regionen og kommunerne fællessortiment.  

Drøftelser med producenter og grossister. 

Mads Seirup i Region Nord har fået alle statistikker mv. Ikke helt enighed om, hvad der er sårprodukter.  

Øvrige sygeplejeprodukter på en anden aftale, enten via SKI eller eget udbud. 

Udbud i 2019.  

Forventeligt efterfølgende i andre regioner. 

Nyt SKI-udbud på vej på sygepl. artikler. 8 grupper er udtaget (handsker, katetre mv.) 

 

6. Status og dialog vedr. Udbud/konkurrenceudsættelse af §112- hjælpemidler – hvad kan man og 

hvad kan man ikke? Hvad er der af gode erfaringer mv.? 

Spørgsmål vedr. hvad der ville være den bedste løsning for borgeren inden for §112 hjælpemiddelområdet 

blev stillet – og dette blev drøftet i gruppen. Bl.a. udsagn som: 

- Behov for Stomisygeplejersker både i sygehusregi og i kommunerne. 

- Forenkle systemerne.  

- Fx kunne Producenterne ligge alt ind i et fællessystem. Med maks. priser – derved ville alt være 

tilgængeligt. 

- Borgeren skal kunne komme i sundhedshuset eller andet. Og blive tilset.  

- Kompetencepersoner er vigtige – tæt på borgeren. 

- Sygeplejerske kan tage hjem til borgeren 

- Alt på hospitalsniveau – så er man langt fra borgeren. 

- Invitere borgere til fællesmøde. Dette løsner op – god sparring mellem hinanden. 

- Borgertryghed, fx i eget hjem. 

- For at give borgeren det bedste bør der være borgernær kompetence, dvs. ikke kun ambulatorier. 

- Stomisygeplejersker i kommuner: projekt i kommunerne gjorde at de sparede en stor del.  
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- Både besparelse og service at hjælpe borgerne.  

- Telemedicin inden for stomi. Sikker kommunikation til sygehuset. Region Midt har telemedicin 

inden for sår.  

 

Vedr. Konkurrenceudsættelse af §112 hjælpemidler: 

Der var en bred plenumdrøftelse med forskellige udsagn og holdninger, herunder: 

- Der er ikke umiddelbart forskel på produktområderne.  

- Mange mener man kan gennemføre prisindhentninger fortsat inden for alle 3 områder. 

- Hardam-Køge-dommen har gjort indkøberne mere forvirrede. 

- Også skepsis for prisindhentninger. Fx hvordan må man efterspørge specifikke produkter? 

- Ifht. sagen: vi har flere gange set modsatrettede kendelser. 

- §112 – er det gensidigt bebyrdende aftaler? Nogle er ikke enige i at det er gensidigt bebyrdende 

aftaler.  derfor kan man gennemføre prisindhentninger med navngivne produkter. 

- Prisindhentning er en omgåelse af udbudsreglerne – dette mener nogle, fordi der stadig stilles krav 

til leverandøren.  

- Det gode ved prisindhentning? – man kan efterspørge specifikke produkter. Svært hvis der opstår 

problemer, fordi der ikke er en kontrakt. 

- Der er en række krav  omgåelse af udbudsloven? 

- Med specifikke produkter eller specifikke funktioner  er det reel konkurrenceudsættelse? 

- De krav, der stilles, er på vegne af borgeren. Der stilles ingen krav fra kommunens side. 

 

Forskel på udbud og prisindhentning?:  

- Nogle gange ikke stor forskel. 

- Ved EU-udbud: mange spørgsmål – dette besværliggør udbuddet og processen. 

- Serviceydelser til kommunen kan ligge ved siden af prisindhentningen. 

- EU-udbud: måske aldrig relevant til §112?? 

 

- Stor forskel på ressourceforbruget ifm. prisindhentning vs. udbud. 

- EU-udbud: 300 mandetimer. 

- Der bør tænkes innovation i udbuddene/prisindhentningerne. 

 

- Sortimentsudbud fra Greve, Køge og Solrød – måske en god løsning? 

 

Innovation? Ved prisindhentning ingen innovation… man efterspørger det man er vandt til. 

- Problemet er ofte de udbud der annonceres. Det fungerer ikke med en række hensigtserklæringer 

og samtidig kun evaluere på laveste pris. 
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- Problemet for kommunerne er kravspecifikationen (på stomi). 

 

- Diabetes og inkontinens: man burde konkurrenceudsætte bredere end kun på prisen på 

nuværende produkter. 

- Prisindhentning lukker markedet ved status Quo – fordi sortimentet fastlåses. 

 

7. Revision af oplæg til kravspec. på stomi vedr. en ny kategori på konkave produkter 

Oplægget til kravspec. er mest en visning af de forskellige positioner, der er behov for i et stomiudbud. 

Konkave produkter: er produkter til en konkav stomi – dvs. med buler, fx ved brok.  

Stomikravspec.listen: vi skal tage den op igen. Der er formentlig flere grupper, der bør revideres. 

Producenterne i gruppen skal gå sammen og få listen tilpasset. 

Hvordan skal listen anvendes i kommunerne? Den anvendes som en ”huskeliste” til at kommunerne får alle 

produkttyper med. 

 

Der er enighed om, at der bør være en produktgruppe til stomiplader, der passer til brok og buler. 

Producenterne mødes inden næste fællesmøde og gennemgår kravspecifikationen og har oplæg klar til 

næste møde. Marianne fra Coloplast er tovholder for denne undergruppe. 

Oplæg sendes rundt inden næste møde og præsenteres på næste møde. 

 

8. Tænketankens størrelse 

Der kommer et medlem mere fra Frederiksberg Kommune, Anne. 

Vi sætter ikke loft på gruppen, deler mødet op ved behov. Brith aftaler med tovholder fra gang til gang, 

hvordan mødet skal køre. 

 

9. Forslag, fælles studiebesøg for gruppen  

Umiddelbart god ide. Ideer modtages gerne.  

Evt. produktionsbesøg?  

Evt. besøg af ”kollega” (indkøber, sygeplejerske, leverandør) fra et naboland.  

 

10. Evt.  
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Punkter til næste møde: 

- Kom med ideer til studiebesøg. 

- Revision af kravspec. på stomi 

- Opfølgning på fællesudbud  

- Opfølgning på prisindhentning vs. udbud 

- Evt. besøg af en jurist (vedr. prisindhentinger/udbud) 

- Komme i gang med diabetesproduktområdet 

- Update på næste SKI-udbud på sygeplejeartikler – kan nogen tage den bold? Ja, den tager Johnny.  

- SKI- og fællesaftaler generelt – fordele/ulemper – TCO mv. 

-  

Evt. dele næste møde op i en stomigruppe og diabetesgruppe. 

Ideer til studiebesøg: 

- Besøge innovationsfabrikken i Kolding 

- Innovationscenter i Odense 

- Det hjælpsomme hjem i Odense 

- virksomhedsbesøg i København 

- Besøg af politiker? 

 

Brith er mødeleder næste gang. 

Næste møde i oktober eller primo november. Doodle udsendes. 


