
 

Referat IKA tænketank – Sygeplejeartikler og § 112 hjælpemidler. 

 

Dato: 24. oktober 2017, kl. 10-14 

Sted: Kolding KUC  

 

Mødedeltagere:  Helle Aakær, Ida Brændstrup, Line Elkær, Christel Prein, Pia 

Lorentzen, Mona Hemmingsen, Ghita Gaarde-Nielsen, Karin 

Hansen, Heidi Frandsen, Dorthe Storgaard, Roland Næstoft, Cindy 

Nijs, Bo Thustrup, Brit Christiansen, Birgitte Albæk Gerstrøm, Bodil 

Sørensen, Rikke Thorlund Haahr (referent) 

 

Afbud: Casper Andreasen, Johnny Stahl Hansen, Helle Læssøe, Kim 

Hjermitslev, Bettina Nielsen, Marianne Engesgaard, Marianne Rauff, 

Dorthe Hilleke Andreasen, Lise Wrona, Charlotte Zanchetta  

Dagsorden: 

1. Velkommen og bordet rundt. 

Velkomst ved mødeleder Rikke Thorlund Haahr. Bordet rundt med kort introduktion af mødedeltagere.  

2. De juridiske aspekter ved tilbudsindhentning, v/ Lene Laursen, Medicoindustrien 

I forlængelse af drøftelsen på sidste møde, er Lene Laursen inviteret til at komme og fortælle om de 

juridiske aspekter ved tilbudsindhentning. Jf. referatet fra sidst vil det bl.a. være relevant at berøre 

følgende spørgsmål:  

o Må bevillinger sendes fra kommune til ’vinder’ af tilbudsindhentningen, når der ikke 

foreligger nogen kontrakt 

o Hvilke krav kan kommunerne stille, når der ingen kontrakt er 

o Kan en kommune efterfølgende efterspørge en servicekontrakt hos ’vinder’ af 

tilbudsindhentningen 

o Kan der tages nye produkter ind – i tillæg til tilbudslisten 

 

3. Samarbejdet mellem industrien og sundhedspersonerne, v/ Lene Laursen, Medicoindustrien 

 

4. Hvad er gruppens formål i fremtiden og hvor mange skal der være i gruppen. 

o Hvad skal formålet med gruppen være fremadrettet? 

o Hvor mange skal vi være i gruppen og skal den evt opdeles i flere små? 

o Skal vi evt. holde samlet møde indtil middag og dele i mindre grupper efterfølgende? 

o Skal vi begrænse antallet af deltagere fra hvert sted? 



o Skal vi lave regler for, hvor tit der optages medlemmer? 

5. Evt. 

Referat 

Ad 1:  

Mødedeltagerne præsenterede sig og fortalte kort om, hvad der rør sig i de forskellige organisationer på 

udbudsområdet i øjeblikket.  

I forlængelse af bordrunden var der en drøftelse af betydningen af de stadig større udbud, som 

gennemføres på de produktområder, som gruppen beskæftiger sig med. Deltagerne oplever både fordele 

og ulemper ved de større udbud. Der er mere på spil for leverandørerne, hvilket skærper konkurrencen, 

og alle aktører er opmærksomme på det store behov for koordination, hvis alle skal have dækket deres 

behov af de tværgående kontrakter. Der er samtidig enighed om, at de store, fælles udbud er kommet for 

at blive, bl.a. fordi de forventes at være forbundet med væsentlige besparelser. 

SKI er på vej med flere udbud af produkter, som er omfattet af servicelovens § 112. Ble-udbuddet er det 

første, og det bliver spændende at se, hvordan resultatet bliver. 

Desuden er der flere fællesoffentlige udbud på vej. Udover stomi-udbuddet med Region Midt/ Syd og en 

række kommuner er bl.a. Region Nordjylland ved at forberedes et fællesoffentligt (regionalt-kommunalt) 

udbud på sårområdet.  

Ad 2:  

Lene Laursen var inviteret med som gæsteoplægsholder for at fortælle om Medicoindustrien vurdering af 

de juridiske aspekter af tilbudsindhentninger.  

Lene redegjorde for historikken bag tilbudsindhentninger, som blev belyst første gang i sagen mellem 

Haderslev Kommune og Bandagisten. I den sammenhæng afgjorde Klagenævnet for Udbud, at der ikke var 

tale om en gensidig bebyrdende aftale, idet kommunen ikke havde nogen økonomisk interesse i 

produkterne, da disse blev borgernes ejendom, og at aftalen derfor ikke var gensidigt bebyrdende. 

Det følger desuden at formuleringerne i SEL, at kommunen ikke har pligt til at indgå en leverandøraftale, 

men alene til at fastsætte et tilskud.  

Medicoindustrien vurderer imidlertid at mange af de tilbudsindhentninger, der gennemføres, indeholder 

gensidige forpligtelser (byrder), og at det dermed virker i strid med afgørelsen om, at de ikke er 

udbudspligtige. Fordelen ved at kunne indhente (aftale) priser gennem en prisindhentning er, at man 

dermed er fri for udbudslovens procedurekrav, og desuden kan efterspørge navngivne produkter, hvilket 

ikke er muligt indenfor udbudslovens rammer. 

Der er set flere eksempler på, at kommuner har suppleret udbud med prisindhentninger. Adgangen hertil 

blev drøftet. 

Ad 3:  

Lene Laursen fortalte om reglerne for samarbejdet mellem leverandører og sundhedspersonale, jf. 

præsentationen som rundsendes til deltagerne. Hun fortalte bl.a. om:  



• Samarbejdet er bl.a. reguleret af reglerne om tilknytning og meddelelsespligt 

• Ny § 2a i lov om medicinsk udstyr (fra 1. juni 2014). NB – medicinsk udstyr er i den forbindelse ikke 

klasse I produkter (herunder visse hjælpemidler, fx stomiprodukter) 

• Bekendtgørelse nr. 872 af 1. juli 2014 om registrering af fabrikanter og ejere af detailforretninger 

og deres repræsentanter der markedsfører eller forhandler medicinsk udstyr. 

• Hvilke sundhedspersoner, der er omfattet af reglerne 

• Hvad der forstås ved ”tilknytning” 

• Den nye § 2c i lov om medicinsk udstyr (om pligten til at informere sundhedspersoner om reglerne) 

• Sundhedspersoner anmeldelses- og ansøgningspligt 

• Offentliggørelse af oplysninger vedrørende tilknytning 

• Medicovirksomheders indberetningspligt 

Ad 4 

Brith Kristiansen havde bedt om at få emnet sat på dagsorden, da der senere på året vil være en 

tværgående drøftelse i IKA vedrørende tænketankenes formål, deltagerkreds mv. 

Oprindeligt brugte tænketanken især møderne på at drøfte kravspecifikationen. Sidenhen er der sat 

spørgsmålstegn ved lovligheden af et sådan arbejde, og der var generelt enighed om at det under alle 

omstændigheder ikke er det fokus som tænketanken skal have længere. 

Der var desuden enighed om, at tænketanken er et godt forum for dialog mellem ordregivere, grossister 

og producenter om de tendenser som gør sig gældende på området. Dette kræver dog, at der er en rimelig 

balance mellem deltagerne, således at alle tre grupper er nogenlunde ligeligt repræsenteret. Der var 

således enighed om, at formulere et formål med dette udgangspunkt. Forslag til formulering af formål er 

følgende (formuleret med konkret input fra Bo Thustrup):  

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. 

Ad 5 

Onemed tilbød at stå for tilrettelæggelsen af næste møde, som forventes afholdt i løbet af maj 2018. Der 

udsendes doodle for at fastsætte dato. 

(Efter mødet har Charlotte Zanchetta, Aarhus Kommune meldt sig ud af tænketanken). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


