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Referat til mødet i IKA Tænketank, sygeplejeartikler og § 112 artikler 

Dato: 23. oktober 2019 kl. 10-14 

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

Referent: Pia Lorentzen 

Deltagere:  

Brith F. Christiansen, Cindy Nijs, Johnny Stahl Hansen, Michael Juul, Tina Marie Nielsen, Dorte 

Storgaard, Anne Ejby Strøm Sales, Christel Prein, Ida Brændstrup, Pia Lorenzen, Helle E. Aakær, 

Bettina Nielsen, Karin Hansen 

 

Afbud:  

Bodil Sørensen, Birgitte G. Aalbæk, Susanne Selmer Andersen, Roland Næstaft, Lina Elkær, Kim 

Hjermitslev 

 

Dagsorden: 

1. Bordet rundt, oplyse navn og arbejdssted 
 
Brith F Christiansen – Nordfyns Kommune 
Cindi Nijs – Dansac Hollister 
Johnny Stahl Hansen – Greve Kommune – Indkøber 
Michael Juul - Wellspect 
Tina Marie Nielsen - Coloplast 
Dorte Storgaard - Reamed 
Anne Ejby Sales – Frederiksberg Kommune  
Christel Prein – Convatec 
Ida Brændstrup – Vesthimmerland Kommune 
Helle E.Aakær – Frederikshavn Kommun 
Bettina Nielsen – Smith&Nephew 
Karin Hansen - Ascensia 
Pia Lorentzen – Abena 
 

2. Kl. 10:30 til 11:30 Besøg af Lene Laursen fra Medicoindustrien fortæller om MDR 
 

Se vedhæftede præsentation 
Se vedhæftede faktablad 

 
 

3. Diabetesproduktområdet – Karin Hansen er tovholder vedr. udkast til kravspecifikation 
 

Det er et år siden det blev aftalt at der skulle udarbejdes kravspecifikationer på diabetes.  
Karin oplyser at 70 % af markedet er i udbud nu, så det er tvivl om man kan udarbejde 
kravspecifikationer nu, der vil være dækkende om 4 år. 
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Dette giver anledning til en generel debat om behov for at der udarbejdes kravspecifikationer 
inden for de områder Tænketanken dækker. 
 
 
Sygeplejeartikler, her gør det samme sig gældende 70% af marked er i udbud eller har lige 
været det. 
 
Stomi, her opleves det heller ikke at de udarbejde kravspecifikationer bruges, da producenter 
er aktive i markedet og har løbende dialog med kommunerne.  
 
Urologi, her ser vi at udbud går om/annulleres, så behovet er mere en dialog i markedet om, 
hvad der skal til for at gennemfører udbuddene.  
Derudover er der set en del prisindhentninger, inden for området. 
 
Generelt har 2019 været et år med alt for mange annulleringer/genannonceringer af udbud, 
hvilket betyder høje transaktionsomkostninger for alle parter. Der diskuteres kort hvad der 
lægger til grund, og især hvad der kan gøres for at forebygge annulleringer. Der er enighed om, 
at nøgleordet er ”dialog” forud for udbuddet, og at høringer er godt givet ud – især når 
leverandørerne vælger at bruge ressourcer på høringerne, og kommunerne husker at bruge 
høringssvarene.  

 
Kommunerne har ikke manglet et værktøj, idet der er tæt dialog med producenterne, og i SKI 
har de benyttet sig af et konsulentfirma – Rauff Consulting. 
 
Konklusion blev at i stedet for at arbejde detaljeorienteret med kravspecifikationer, skal der ved 
næste møde arbejdes med at få fokus på processen ”TO DO” and ”NOT TO DO”. 
Opgaven inden næste møde er, at alle, tænker over gode ideer, som der kan arbejdes videre 
med. 
 
Der drøftes forskellige udbudsformer EU-udbud, prisindhentning, sortimentsudbud 
(varekurvmodellen) og funktionsudbud. 
Der gives udtryk for forskellige muligheder og begrænser ved de forskellige udbudsformer. 
 

• Ved prisindhentning får det man ønsker, og kan dermed ved §112 undgå at skulle 
konvertere samt det, at det opleves som en mere ukompliceret proces end EU-Udbud.  
Uafklaret er dog fortsat hvad man kan stille krav til i forhold til service, bevillingssystemer, 
uddannelse o. lign. hvorfor der planlægges et webinar (se pkt. 4) 

 

• Det samme gør sig gældende ved sortimentsudbud, hvor man har et bredt sortiment og 
derved har adgang til det meste. 

 

• I EU-udbuddene kan være udfordrende at beskrive ”generisk” så man får tilbud på det man 
egentlig ønsker, men til gengæld bliver produkterne konkurrenceudsat til forskel for fx ved 
prisindhentninger. 

 

• Funktionsudbud er en lang proces som er svær at gennemføre uden støttekroner 
 

• Der drøftes muligheden for delaftaler i kommuner, men det kan være en juridisk udfordring 
og som udgangspunkt ønskes der én leverandør i forhold til logistik. 
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Vi kommer kort ind på forhandler/producent forholdet i forhold til udbud og prisindhentninger. 
Nogle producenter er positive for at ”gå selv” andre ikke. Problemet ved at have flere 
tilbudsgivere på de kommunale udbud er bla. håndtering af bevillingssystemet. Der kræver at 
producenterne har et E-bevillingssystem. Rygtet lød, at COMCARE arbejder på et sådan. 

 
 
4. Prisindhentning og GDPR – opfølgning Bodil og Ida, webinar 
 

Gruppen opfordre IKA til at arrangerer et Webinar - Brith tager kontakt til IKA. 
 
Der vil blive sendt følgende spørgsmål som oplæg hertil: 
 
Hvilke ydelser fra leverandør til kommune kan inkluderes i en prisindhentning på til levering til 
§112 borgere.  

 
• Vejledning til kommunens fagpersonale? 
• Kundevarestatistikker udarbejdet efter specifikke krav? 
• Kundevarestatistikker x flere årligt? 
• Hjemmebesøg hos borger i særlige tilfælde? 
• E-kataloger uden beregning? 
• Gratis adgang til e-bevillingssystem? 
• Databehandler aftale eller ej? 
• Nogle kommuner har udarbejdet leveringsvilkår som medsendes prisindhentningen, 

hvor der beskrives til borger, hvilke leveringsvilkår der er. 
 
 
5. Opstart vedr. kravspecifikation sygeplejeartikler, - udsættes. 

 
Idet der ikke er flere udbud inden for området i en længere periode udsættes pkt. til det er mere 
relevant – se endvidere under pkt. 3 

 
 

6. Opfølgning på logistik – hvordan kan vi det – Pia Abena, Bodil OneMed? 
 

Der er en kort debat omkring dette. 
Man enes at afvente og se, hvad det ender ud med i de 2 store SKI udbud som er i proces nu. 
Derefter kan der evt. arbejdes videre med problemstillingerne. 
 

 
7. Tværoffentlige udbud indenfor Stomi – er der noget nyt? 

 
Der arbejdes fortsat på det tværoffentlig udbud på Stomi i Region Syd og Midt og de tilhørende 
kommuner, som stadig forventes at blive en realitet. 

 
8. Punkter til næste møde 

 
Workshop - Hjælp til udbud “TO DO” and “NOT TO DO”. 
 
Forberedelse: Kom med gode ideer, der kan arbejdes videre med i Workshop på kommende 
IKA-møde. 


