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Referat, IKA Tænketank, sygeplejeartikler og § 112 artikler 

Dato:  19.08.2021  

Sted: KUC, Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding 

Referent: Christel K. Prein 

Deltagere: 
Brith F Christiansen (tovholder),Nordfyns Kommune  
Søren Elkjær, OneMed A/S 
Bodil Sørensen, OneMed A/S 
Christina Bredmose Holm, Frederiksberg kommune  
Michael Juul, Dentsply Sirona Implants/Wellspect HealthCare 
Helle E. Aakær, Frederikshavn Kommune 
Ida Brændstrup, Vesthimmerland Kommune  
Sandy Lykke, Odense kommune 
Katarina Flodquist. Essity Denmark A/S 
Karin Hansen, Ascensia Diabetes Care Denmark ApS 
Dorte Storgaard, ReaMed  
Christel Prein, ConvaTec Denmark A/S 
 
Fraværende: 
Cindi Nijs, Dansac & Hollister Danmark A/S 
Tina Marie Nielsen, Coloplast Denmark A/S 
Anne Ejby Sales, Frederiksberg Kommune  
Bettina Nielsen, Smith & Nephew A/S  
Pia Lorentzen, Abena A/S 
Birgitte Albæk Gerstrøm, OneMed A/S 
Anders Lindskov Jensen, Abbott Laboratories A/S 
Ghariba Khalaf, Fællesindkøb Fyn 
Kaj Lund, Focuscare Denmark ApS 
Susanne Selmer Andersen, Kolding Kommune 
 

I alt er vi 22 medlemmer ihht. IKA´s hjemmeside. 

Generelt om mødet kan siges, at det var et godt møde med mange gode diskussioner, som desværre ikke 
kan gengives i sin fulde længde. GRØN= actions. 

Dagsorden: 

1. Bordet rundt, oplyse navn og arbejdssted 

2. Erfaringer om perioden med COVID-19. Er kommunerne påvirkede af COVID-19, og kan vi forvente 
forsinkelser, som i regionerne, med forlængelser af nuværende aftaler til følge? 
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Det har uden tvivl været en hård og meget anderledes periode for alle. En periode som endnu ikke er helt 
afsluttet. Værnemidler har især været en meget krævende opgave, og især i begyndelsen af pandemien. KL 
’overrulede’ de kommunale aftaler kommunerne havde indgået med forhandlerne (Abena og Mediq), 
Regionerne stod forrest i køen. Kommunerne følte sig meget ladt i stikken, og det var ekstremet svært at 
skaffe blot en brøkdel af behovet. Kommunerne anvender nu ’Kvik-lageret’, og betaler sky-høje priser. Uvist 
om kommunerne bliver refunderet, men det forlyder heldigvis sådan. 
På regionsniveau var det dog også en kamp, hvor ’først til mølle princippet’ gjorde sig gældende. 
Lageropbygning af værnemidler er efterfølgende sket via udbud forestået af ’Styrelsen for 
Forsyningssikkerhed’.  
 
På udbudssiden har vi også følt os pressede seneste måneder. Både regioner og kommuner har været og er 
stadig på banen såvel med nye udbud som med genudbud. Sidstnævnte har der desværre været rigtig 
mange af med skyhøje transaktionsomkostninger til følge, for såvel ordregiver som for tilbudsgiver. 
Vi drøftede, hvilke årsager der kunne lægges til grund for de mange genudbud, og her blev der fremhævet 
flg. overordnede problemstillinger. 

• Manglende / konstruktivt feedback fra tilbudsgiverne (manglende ressourcer / andre prioriteter) 

• Ordregiver har ikke lyttet / anvendt til det feedback, der er kommet ind fra markedet 

• Mange aktindsiger og klager 

• Problematisk for kommunerne at gennemskue sortimenter. Det kan være en jungle, at finde ud af, 
om en given vare reelt er udgået, eller om det blot er den enkelte forhandler der har ladet varen 
udgå af deres sortiment. Det betyder mange Q&A og fejl i udbuddene. 

 
Alle er enige om, at det er essentielt med markedsdialoger / høringer for at ’strømline’ udbudsprocessen, 
men det skal enten foregå skriftligt eller i dialog med den enkelte leverandør, for at sikre et ærligt og 
brugbart feedback.  
 
Diskussionen tog også en drejning til det nye MDR, der bla. også har skabt en del forvirring i branchen, ikke 
mindst i forhold til hvordan export labeling skal være på produkter produceret uden for EU (alle klasser). 
Svært at læse / tolke reglerne ens. 
Producenterne beder forhandlerne om at være opmærksomme på, at det er meget ressourcekrævende at 
efterkomme de mange henvendelser vedr. MDR, og der henstilles til, at henvendelserne bliver på et mere 
overordnet niveau, så ikke alle lande i Norden skal besvare samme spørgsmål. 
 
Ligeså er forpakninger (mindste salgsenhed) også en udfordring. MDR-reglerne gør det ikke nemt at om- 
pakke, og borgerne kræver neutrale kasser, af hensyn til diskretion. Hvad gør vi? Bæredygtighed, grønne 
indkøb synes at konflikte, og i nogen sammenhæng at være i i direkte kontrast til MDR krav. 
 
Vi var i gruppen enige om, at det ikke skal og kan være miljø for enhver pris. Der er også andre hensyn at 
tage. I den forbindelse blev det drøftet, hvor længe en borger skal have mulighed for at bestille til af 
gangen. Er det til en, tre eller flere måneder af gangen ? Det foreslås, at der evt. kunne indflettes i 
udbuddet, hvor mange gang en borger må bestille årligt. 
Der blev også drøftet hvor mange gange om ugen der ønskes leverancer, og om vi kunne forbedre miljøet 
ved at indtænke faste leveranceplaner. Vi ved dog fra bla. Region Midt, at Co2 udledningen primært 
kommer fra indkøb, og at transport står for en meget lille del.  
 
Der var alt i alt gode snakke om bæredygtighed og grønne indkøb, men vi mangler faglig inspiration og 
kompetencer. Vi besluttede derfor, at vi skal have bæredygtighed, grønne indkøb, MDR, mv på kommende 
agenda. Vi er flere i gruppen som via Medicoindustrien har hørt et indlæg fra Region Midt vedr. 
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bæredygtighed,, og vi vil se om vi kan genskabe et lignende indlæg på vores kommende IKA møde. Christel 
kontakter Susanne Backer (CØ specialkonsulent, Indkøb og Medicoteknik, fra Region Midt. Yderligere 
forelægges der til info til især kommunerne, at der har været udsendt høringsmateriale fra regionerne vedr. 
kommende krav til miljø og bæredygtighed (emballage) ’Nordic criteria for more sustainable packaging’, 
som ønskes implementeret i kommende udbud. Yderligere har Medicoindustrien på vegne af industrien, 
sendt et høringssvar til arbejdsgruppen. Se venligst vedhæftede dokumenter. Bemærk at der på den danske 
version af høringssvaret står ’udkast’, men som jeg husker det, valgte man udelukkende at sende det 
engelske, som er vedhæftet i en final version. 
 
 
3. Databehandleraftale (GDPR): Vi oplever forskellige fortolkninger i kommunerne vedr. om der er en 

databehandlerkonstruktion (dataansvarlig og databehandler) eller ej ifm. aftaler på 
bevillingsprodukter (inden for stomi, urologi, diabetes).  

 
Forhandlerne er ikke i tvivl, og mener at der SKAL være en databehandleraftale. Flere kommuner er af 
modsatte opfattelse, nemlig at der IKKE skal være en sådan. Begge parter henviser til deres lokale DPO´er 
(Data Protection Officer). Aftalerne er en kostelig affære, hvor den økonomisk byrde nuværende bliver lagt 
ud til forhandlerne. Vi er enige om, at vi har behov for ekstern hjælp. Er det fra datatilsynet som er den 
overordnede ansvarlige, eller er det KL, der skal forsyne os med en vejledning?  
Vi aftaler, at Bodil vil kontakte Lene Lauersen fra MedicoIndustrien for sparing til at komme videre. 
Yderligere vil Brith udfærdige relevante spørgsmål til kommende IKA arrangement, hvor der vil være et 
kompetent spørgepanel tilstede. 
 

 
4. Diabetes produkter er det næste emne gruppen aftalte der skal kikke på, eller er der andre emner der 

er mere vigtige. 
 
Der forventes en SKI aftale på DM, så det er faktisk ikke så presserende/nødvendigt et arbejde som først 
antaget. Vi komme til at diskutere om der i det hele taget er samme behov i branchen for disse 
’inspirationskataloger`, og om eksisterende, der er gennem årene er udarbejdet på sygeplejeartikler, stomi 
og urologi, er forældede. Der er bred enighed om, at tiden er løbet fra disse dokumenter, og at 
dokumenterne skal fjernes fra IKA´s hjemmeside. Vi har andre og mere relevante opgave at kaste os over i 
fremtiden. Til en start kunne det fx være bæredygtighed og grønne indkøb.  
 
5. Evt. 
 
Vi drøftede, hvorvidt det kunne være en ide at opdele os i mindre diskussionsgrupper til kommende møder, 
for herved at kunne arbejde med netop det der er relevant for den enkelte, samt sikre, at alle får mulighed 
for at være aktive i dialogerne. Det kunne evt. være gruppearbejde fra kl. 10-11, og herefter resumé til hele 
gruppen. Lad os drøfte dette på kommende møde, og afhængig af agenda og antal fremmødte kan vi 
vurdere, om det er det vi skal indtænke. 
 
Vi drøftede også, at de kunne være fint hvis alle indkøbsfællesskaber var repræsenteret i gruppen. Brith vil 
række ud til de manglende indkøbsfællesskaber.  
 
Afslutningsvist faldt et par ord om det Tværsektorielle udbud på stomi. Som alle ved er lager & logistikdelen 
i høring, Odense er tovholder. Region Midt står for produktdelen, og Sandy fortalte, at der vil blive afholdt 
en klinisk afprøvning, så kvalitetsprodukter sikres. Kontrakten forventes Juni 2023. 

preichr
Comment on Text
I flg. pålidelig killde er det produkter der er i høring.
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Næste IKA-møde: uge 47 ( dato afhænger af hvornår Susanne Backer kan / vil deltage).  
I hører nærmere. 
 
PS. Der tages forbehold for evt. slåfejl og misforståelser fra referenten,  så skulle der være rettelser til det 

noterede, modtages disse på kommende møde       


