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 MØDEREFERAT 

 

1. Bordet rundt 

 

 Dagens mødeleder: Cindy Nijs fra Dansac & Hollister 

 Brith fra Haderslev kommune: lidt nostalgie: opstart af gruppen for 8 år siden den 26/5/2008. i Høje-

Tåstrup med kun 5 medlemmer. I dag for første gang 20 deltagere.  

Brith: Haderslev kommune forlader Jysk fællesskabet i slutningne af året for at tilslutte sig SUS (= 

Aabenraa og Tønder). 

 Ida fra Vesthimmerland Kommune: kører lige nu prisindhentning på diabetes 

 ConvaTec er lige blevet Europæisk børsnoteret (kun 35 %) 

 Rigtig mange nye medlemmer (navne), i alt: 6 repræsentaanter fra Mediq DK, BBraun, ConvaTec,  

Smith & Nephew, Ascencia Diabetes Care, ReaMed 

 

2. Ny opdateret medlemliste: kontrollerer om ens data er korrekte 

 

Rigtig mange nye medlemmer, dog flest producenter og leverandør (grossist). 

Ønske fra gruppen, at flere kommuner deltager. 

Cindy sender en opdaterede medlemsliste pr. mail sammen med referatet. 

Brith sørger for, at listen kommer på IKA´s hjemmeside. 

 

3. Prisindhentning versus EU-udbud på stomi, inkon eller diabetes: status og erfaringer 

 

OneMed havde indgivet klage over prisindhentning i København på urologi over metoden.  

Håbet på en afklaring på hvad man må og ikke må. OneMed har ikke kørt klagen til ende og derfor er der  

fortsat uafklarede punkter, som f. eks. hvor mange krav ( statistik data, rådgivning, bevillingssystem, etc...)  

kan man stille i en prisindhentningsaftale. 

Gruppen diskuterede også hvor innovationen  var med denne form. Man beder kun om produkter man har  

forbrug på i dag! 

Hvordan kommer nye produkter ind på aftalen? 

 

Konstatering: leverandør fritvalgsordning bliver desværre stadigvæk meget forskelligt interpreteret fra  

kommune til kommune. 



 

Kapitalisering af serviceydelser: hvad koster det om at have undervisning/temadag fra leverandøren? 

Hvilke grænser skal der sættes for at man skal betale? 

 

Information til borgeren når der en ”leverandørskift” er meget forskelligt. I princippet er der ikke en ny  

leverandør! 

Hvad med persondataloven? Ny lov, som bliver implementeret pr. maj 2018: hvad er konsekvenser her? 

 

Nogle i gruppen konstaterer, at nu var der endelig kommet styr på kvalitet i produkterne/service i  

udbuddene>> et skridt tilbage med prisindhentningerne. 

 

4. Producent (Abbott Diabetes Care) kontakter borgerne med nogle nye produkter, som kommunen 

ikke har haft med i udbud. De bestemmer selv prisen på deres produkter og grossisterne kan ikke 

få dem i deres sortiment: diskussion 

 

Abbott har valgt at gå nye veje med deres nye produkt: forhandler/leverandør til kommunerne udenom  

grossisterne. 

Hvad er det nye produkt: blodsukkermåler eller CGM? Er det et hjælpemiddel (kommunen betaler) eller 

behandlingsudstyr (regionen betaler? 

Afklaring via Social ankestyrelsen: principafgørelsen. 

Afprøvninger på diabetesambulatorier, men bagefter står borgeren med et produkt, som ikke er på aftalen. 

Abbott vil ikke tage betaling fra borgeren, vil direkte afregne med kommunen. 

 

Mange kommuner har sagt nej til det nye produkt, bl. KBH, Greve, Haderslev, samt Frederikshavn  

kommune. 

 

5. Ny stomi-leverandør på banen: et konsortium med forbindelser til Tyskland: lokale producenter er 

ikke blevet kontaktet. Samarbejde?  Diskussion 

 

Roland HealthCare har dannet et konsortium med GHD (Tysk distributør på hjælpemidler) og har budt for 

første gang på et stomiudbud i Ringkøbing-Skjern kommune.De vandt dog ikke. Der blev også formentlig 

budt på Aalborg/Brønderlev udbud på stomi-området.  

Ingen dialog med de lokale danske producenter: kvalitet af produkter, kundeservice, service generelt, logistik 

mangler. 

 

6. Vores arbejdsdokument vedr. generelle input til udbudsmateriale: værdien? 

 

Gruppen besluttede at finde den seneste version (Christel fra ConvaTec), alle kigger den igennem en sidste 

gang for at afslutte/lukke dokumentet  (ud på hjemmesiden). 

Til gengæld ønskes der at arbejde på et nyt dokument omkring prisindhentninger. Punkt til næste møde. 

 

Birgitte fra OneMed undersøger om hun kan få fat i præsentation fra IKA seminar omkring tilbudsindhentning  

til at kunne dele med gruppen, som inspiration. 

 

 

7. Forslag fra Coloplast til ny kategori til IKA kontinens kravspecifikationer - inspiration  

 

Coloplast kommer med et nyt RIK til januar 2017, som ikke kan kategoriseres i den nyværende inddeling.  

 

 
 

Medlemmer ønsker at kigge på det til næste gang før der overhovedet bliver tilføjet noget. 



Andre medlemmer kan også komme med ønske om at kravspecificere deres produkter, hvis det ikke 

allerede er sket. 

 

8. Ny mødedato  

 

Hvor? KUC Kolding. 

Hvem organiserer: Karin Hansen fra Ascencia Diabetes Care og Ghita Gaarde-Nissen fra BBraun 

Dato? I maj 2017, men afstemning via doodle. 

 

9. Forslag til dagsorden til næste møde: 

 

 Arbejde på nyt dokument omkring tilbuds/prisindhentning: Hvad skal man være opmærksom på? 

 Databeskyttelsesloven: ny lov på vej som gælder fra maj 2018: se på konsekvenser. Christel fra 

ConvaTec undersøger hos Medicoindustrien og kommer med input. 

 Input omkring ny kategori i kravspec for kontinens: alle kigger om der er flere ønsker om tilføjelser. 

 Ønske fra gruppen om at holde en dialog omkring funktioner i stedet for specifikke produktkrav 

 SKI, KL, Amgros: hvad er der på vej og hvad kommer til at ramme os?  

 


