
 

Referat fra møde IKA tænketank – Sygeplejeartikl og § 112 hjælpemidler  

Fra den 27-04-2017 

 

Mødedeltagere:  Casper Andreasen, Heidi Frandsen, Pia Lorentzen, Christel Prein, 

Simon Høtoft, Helle Aakær, Johnny Stahl Hansen, Brith 

Christiansen, Mona Hemmingsen, Anders Gjerløv, Birgitte Albæk 

Gerstrøm, Bodil Sørensen, Helle Læssøe, Kim Hjermitslev, Roland 

Næstoft, Bettina Nielsen, Ida Brændstrup, Marianne Engesgaard, 

Rikke Haahr, Ghita Gaarde-Nielsen, Karin Hansen 

 

Afbud: Marianne Rauff, Cindy Nijs, Dorthe Hilleke Andreasen, Bo Thustrup 

Nielsen, Lise Wrona, Dorthe Storgaard,  

Dato: 27. april 2017 

Sted: Kolding KUC  

 

Referat: 

 

1. Velkommen og bordet rundt         

Velkomst ved mødeleder Ghita Gaarde-Nissen  

Bordet rundt med kort introduktion af mødedeltagere.  

 

2. Udbud og tilbuds-/prisindhentning –  

Vores arbejdsdokument vedr. generelle input til udbudsmateriale 

Det udarbejdede dokument er afsluttet og lagt på IKA’s hjemmeside – tovholder på dokumentet har 

været Christel Prein, Convatec. Brith modtager de sidste rettelser og opdaterer dokumentet på 

hjemmesiden. 

       Skal nyt dokument om prisindhentning udarbejdes ? 

Diskussion bordet rundt omkring fordele og ulemper ved tilbudsindhentning og hvorfor 

tilbudsindhentning er eskaleret så kraftigt – Kan vi overhovedet udarbejde et sådant dokument? 

Kommentarer fra diskussionen: 



 Kommunerne ønsker at få tilbud på navngivne produkter – derfor tilbudsindhentning 

 Mindre ressourcekrævende – udarbejdelse af kravspecifikationer meget tidskrævende og 

komplekst 

 Kommunernes arbejde med tilbudsindhentning stadigt i sin opstart – mange års vane med at 

udarbejde udbud, måske derfor tilbudsindhentning ligner udbud så meget 

 Mange produkter vil fremover blive udbudt af SKI – hvad skal kommunerne gøre med udløbne 

kontrakter i den mellemliggende tid, måske kommunerne vælger tilbudsindhentning indtil da. 

 Stor tvivl om hvad juraen siger om tilbudsindhentning, bl.a i forhold til Persondataloven. 

 Hvilke services kan kommunen kræve, når der ingen aftale er? 

Konklusion: 

 Medicoindustrien (v. Lene Laursen) inviteres til at komme til vores næste møde angående de 

juridiske aspekter inden for tilbudsindhentning. Kim har allerede kontaktet Lene og hun har sagt 

ja-tak til invitationen 

 Mulige spørgsmål til MI, der blev fremsat på mødet: 

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 

 Har du yderligere spørgsmål: Send til Brith: brfc@haderslev.dk 

 Stillede spørgsmål sendes ud med agenda og der lukkes for input 14 dage før næste møde 

 

 

3. Databeskyttelsesloven: ny lov på vej som gælder fra maj 2018  

Christel fra Convatec har været i kontakt med Medicoindustrien (MI). MI har udgivet en pjece om den nye 

lov, som bliver sendt rundt efter mødet. 

Stikord om loven: 

 Træder i kraft 25-05-2018 

 Der vil være fokus på bl.a Dataopbevaring, IT-systemer, Datastrømme og andre arkiver 

 Audit hos firmaer – bødeniveau: op til 4 % af global omsætning eller 20 mill € 

 MI har kursus for DPO – Data Protection Officer – i maj måned og igen til efteråret 

Kommentarer: 

God idé at registrere: Hvilke data gemmes, hvem har adgang og i hvor lang tid gemmes de. 

Vær opmærksom på: CRM-systemer, der skal søges accept fra personer om opbevaring af personlige data 1 

x om året. 

 

4. Kravspecifikationer kontinens 

Coloplast ønsker nyt produkt tilføjet til listen med kravspecifikationer. 

Diskussion bordet rundt: 

 Alle produkter har indtil videre kunnet placeres efter eksisterende liste 

 Der skal beskrives funktioner/egenskaber og ikke produktspecifikke emner på listen 

Konklusion: 

mailto:brfc@haderslev.dk


Produktet optages ikke på listen 

 

5. Tværoffentlige fælles udbud og konsolideringen af udbud  

Brith har deltaget i et møde omkring dette udbud, som repræsentant for indkøbsfællesskabet SUS. 

Fællesudbuddet er ønsket fordi, det er uhensigtsmæssigt, at borgerne sendes hjem fra hospitalet med et 

produkt, der ikke er på kommunernes tilbudsliste. Dette er meget omkostningstungt for kommunerne og 

ikke optimalt for borgerne 

Derudover er der politisk fokus på dette, med Sofie Løhde som tovholder. Det er for hende en politisk 

tvungen opgave og hun anbefaler fællesudbud. 

Formålet med udbuddet er at flytte alt omkring produkterne til hospitalet – kommunerne skal blot betale 

for at produkterne kommer ud til borgerne  

Tidsplan: Analyse starter nu – Kontraktstart forventes: 01-05-2019 

Udfordringer ved fællesudbuddet: 

 Hvem skal sidde i brugergrupper 

 Hvem skal betale og hvem skal bevillige, kan visitationen foregå på hospitaler – kræver lovændring, 

nås ikke til dette udbud. 

 Logistik forskellig fra kommune og regioner – ekstern leverandør pakker for hospitaler til borger – 

kan kommuner modtage fra samme leverandør? 

Kommentarer/spørgsmål fra gruppen: 

 SKI kører sideløbende – forventer at starte 2020- det betyder kommunerne skal vælge mellem SKI 

og fællesudbud 

 Fællesudbud giver stor magt til få sygeplejersker på hospitalerne, hvordan sikres habiliteten. 

Udfordringen er, at ikke alle kommuner har relevante personer, der kan deltage i udarbejdelse af 

udbud. 

 Produktvalg på sygehus uden skelen til økonomi, vigtigt at økonomien bliver synlig på hospitalerne 

– mere TCO tænkning – dette kan blive omkostningstungt for kommunerne. I dag praktiseres det 

nogen steder, at kommunerne sender deres tilbudsliste til hospitalerne. 

 

Region Midt går i fællesudbud sammen med alle 98 kommuner omkring klinisk ernæring – frivilligt for 

kommuner at gå med 

 Indenfor 1 uge kommer der høringsmateriale. – kontraktstart april/maj 2018 

OBS: Efter mødet 27/4 har Brith været i kontakt med Jysk Fællesindkøb – Jysk Fællesindkøb informerer, 

at ovenstående udbud på klinisk ernæring kun gælder for Region Midt og kommuner i Region Midt 

6.  Evt.: 



Da gruppens udformning fra at være en arbejdsgruppe på 4 deltagere med hovedformål at nedskrive 

kravspecifikationer til sygeplejeartikler og til nu at være > 25 deltagere og med form af erfa/dialog 

gruppe, ønsker Brith, at vi alle til næste gang overvejer: 

 Hvad skal formålet med gruppen være fremadrettet? 

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

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

 Skal vi begrænse antallet af deltagerer fra hvert sted? 

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

Der er generelt enighed om at dette er en unik gruppe, hvor vi har mulighed for en uformel dialog om 

problemstillinger, der berører os alle. 

 

Ideer til næste møde: 

Samarbejde mellem indkøbere og producenter/leverandører – Hvad må vi og hvad må vi ikke? – skal vi evt 

få input fra Medicoindustrien om dette også? 

 

7. Næste møde  

Arrangører: Rikke (Mediq) og Betina (S&N) og Anders (Middelfart Kommune) 

Mona (Kolding Kommune) booker lokale. 

 

 

 

 

 

 


