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Om Lab Norge
Lab Norge organiserer laboratoriebransjen i Norge, det vil si distributører og produsenter 
av laboratorieutstyr. Medlemmene leverer alt av laboratorierekvisita, kjemikalier, 
instrumenter og kontroll- og måleutstyr. Medlemmenes kunder er industri, forskning, 
sykehus/helsesektor, kontrollaboratorier og Forsvaret. Lab Norge har for tiden 50 
medlemmer. Medlemmenes innenlands omsetning er anslått til 2,5 milliarder kroner. 

Medlemsbedriftene består både av avdelinger av internasjonale produsenter og av 
nasjonale selskaper som representerer en lang rekke produsenter i andre land. Det er også 
en håndfull produsentmedlemmer i Norge. Deres produkter går hovedsakelig til eksport. 

Dette året har arbeidet med noen store saker, 
utvidelse av Lab Norges kontaktnett og etablering i 
sosiale medier vært sentrale aktiviteter.

I juni dukket det opp en sak i mediene som hadde 
sin bakgrunn i en feildiagnostisering ved Oslo 
universitetssykehus, OUS, der sykehuset skyldte 
på dårlig opplæring. Vi tok opp medlemmenes 
erfaring med at helsepersonell ikke alltid er flinke 
til å møte til eller gjennomføre avtalt opplæring 
og skrev en artikkel i Dagens Medisin. Saken ble 
fulgt opp av Tidsskriftet Bioingeniøren på nett. 
Det ble debatt spesielt i Bioingeniøren på nett og 
Lab Norge leverte i alt tre artikler som en følge av 
denne saken.

Saken kom også opp på Bransjetreffet fordi mange 
bioingeniører reagerte negativt på våre artikler. 
Innlegg både fra NITO-BFI og Lab Norge med etter-
følgende diskusjon.

Året har ellers vært preget av to store saker for 
foreningen, egenproduksjon av medisinske tester 
og sikkerhetsdatablader og stoffkartotek.

Offentlige anskaffelser er også en sentral opp-
gave for Lab Norge og vi har engasjert oss både i 
informasjonsarbeid om nye regelverk og i konkrete 
saker og i enkeltsaker. Enkeltsaker følger vi opp 
dersom det er prinsipielle forhold i saken.

Lab Norge har etablert seg i sosiale medier som 
Facebook, LinkdIn og Twitter. Det har ført til økt 
synlighet og økt engasjement. Da er våre informa-
sjonskanaler komplette med aktiv hjemmeside, 
nyhetsbrev tilgjengelig for alle, interne rundskriv til 
medlemmene og aktiv bruk av sosiale medier.

Lab Norges 25-års jubileumsskrift ble utgitt i 2016. 
der oppsummeres 25 års historie som selvstendig 
forening, fra fisjonen med Elektronikk Importør 
Foreningen - EIF i 1990 og ut året 2015.

Innledning
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I de siste årene har Lab Norge styrket informasjonsarbeidet for 
å synliggjøre vår aktivitet og komme ut med saker, for på den 
måten kunne påvirke våre omgivelser. På begynnelsen av 2016 
tok styret derfor initiativet til å utvide vårt informasjonsarbeid 
ved etablering på de sosiale mediene Facebook, LinkedIn og 
Twitter. Det har gitt oss nye muligheter for å nå ut med sakene 
våre.

Styret har også engasjert seg aktivt i sak om den ulovlige egen-
produksjon av medisinske tester som har bredt om seg i norske 
sykehus og på medisinske laboratorier ellers. Siden myndig-
hetssiden ikke har satt inn tiltak mot dette fire år etter at Lab 
Norge tok opp saken med helse- og omsorgsdepartementet i 
2013, besluttet styret mot slutten av året å rette en ny henven-
delse til departementet for å få ting til å skje. 

Saken om sikkerhetsdatablader og stoffkartotek har også 
krevd mye oppmerksomhet. Medlemmene har ivret for en 
oppfølging av saken og styret besluttet derfor å rette en hen-
vendelse til EcoOnline om problematiske forhold man hadde 
blitt informert om fra medlemmene. EcoOnline er uenige og 
saken vil bli fulgt opp. 

Lab Norge har en avtale med NITO-BFI om vilkår og distri-
busjon av invitasjoner til utstillinger i forbindelse med deres 
faglige arrangementer. De ønsket å belaste utstilleren med 
kostnader de har fordi mange hoteller nå krever betalt for 
utstillingsareal. Slik var det ikke da avtalen i sin tid ble inngått. 
Styret aksepterte forslaget etter en diskusjon med NITO-BFI. 

Det er styret som står for tildeling av Lab Norges hederspris og 
styret besluttet i år å tildele prisen til Tove Nyhus.

I samsvar med Lab Norges strategi prioriterer styret arbeidet 
med å skape gode møteplasser for medlemmene. Som en 
del av dette legges det mye arbeid i å få til medlemsmøter og 
bransjetreff med programmer av interesse for alle grupperin-
ger i foreningen. Styret har også tatt initiativet til økt aktivitet 
når det gjelder kurs og frokostmøter, slik at medlemmene har 
flere møteplasser i løpet av året.

Styret ha også vært opptatt av konsolidering av økonomien 
i foreningen og særlig fokus har vært rettet mot medlems-
situasjonen i og med at medlemstallet i 2016 gikk noe ned.

Arbeidet i styret

Jon Terje Heimdal, Haakon Torgersen, Ingunn Fredriksen, Asbjørn Jacobsen, 
fraværende Tove Ofstad.

Fra styremøte, fra venstre: Haakon Torgersen, Ingunn Fredriksen, Jon Terje 
Heimdal, Tove Ofstad,  fraværende Asbjørn Jacobsen.

Sekreatriatsleder  
Tore Flaatrud.
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Sykehusenes egenproduksjon av 
medisinske tester

Også i 2016 har denne saken krevd mye ressurser i foreningen 
og det har det blitt holdt møter med Helsedirektoratet. De 
vendte seg nå ikke mot leverandøren, men ba om å få tilsendt 
nye saker der vi mener det begås brudd på regelverket. Vi har 
sendt over flere saker og fikk etterhvert informasjon om at 
sakene var oversendt Statens Helsetilsynet som tilsynsmyn-
dighet. Vi er ikke kjent med om det er foretatt tilsyn eller gitt 
pålegg.

Det dukket opp nye innkjøpssaker der det ble etterspurt utstyr 
som ikke var CE-merket for bruk til medisinsk diagnostikk og 
som derved bare kan brukes i begrenset omfang i helseinstitu-
sjoner, dvs. sykehus. I to saker i Helse Vest påpekte Lab Norge 
at utstyret etter opplysninger gitt i anbudsprosessen ble plan-
lagt brukt i strid med regelverket om medisinsk utstyr. Helse 
Vest mente at andre hensyn gjorde at de ikke behøvde innrette 
seg etter regelverket.

Med bakgrunn i at det ikke skjedde noe i saken, bestemte 
styret mot slutten av året å ta opp igjen saken med Helse- og 
omsorgsdepartementet. Saken ble første gang tatt opp med 
departementet i 2013. Brevet ble sendt i februar 2017.

Refusjonsordningen for laboratorietester
Lab Norge har gjennom mange år vært engasjert i refu-
sjonssystemet for laboratorietester. Systemet har gitt mange 
utilsiktede utslag og Lab Norge har ønsket en revisjon. Den er 
nå på gang og var varslet iverksatt ved årsskiftet 2016/2017. 
Dessverre ble denne revisjonen utsatt ett år.

En del av saken om egenproduksjon av medisinske tester i 
sykehusene er finansieringen av testene. Årsaken er at det i 
noen tilfeller er konstatert at de egenproduserte medisinske 
testene får en betydelig høyere refusjon enn de som gjennom-
føres med utstyr som er fullt ut CE-merket i henhold til det 
såkalte IVD-direktivet, som i Norge er implementert gjennom 
forskrift om medisinsk utstyr. 

Kodeverket for medisinske tester, Norsk Laboratoriekodeverk 
– NLK, er også under revisjon og ble tatt i bruk i 2016. 
Kodeverket bygger på det internasjonale kodeverk for labora-
torietester, men tilpasses norske forhold. En rekke laboratorie-
overleger rettet i Tidsskrift for Den norske legeforening sterk 
kritikk mot kodeverket. Lab Norge skrev derfor en artikkel i 
Dagens Medisin der vi ba om at kodeverket ble tatt i bruk fordi 
dette er viktig for å få gjennom reformen av refusjonssystemet. 
Vi ble hørt i den forstand at innføringen av kodeverket ikke ble 
stanset.

Vi holdt et frokostmøte om kodeverket med innledning av 
spesialrådgiver Annette Larsen fra Direktoratet for e-helse.

Metodevurdering og helseøkonomi
Arbeidet med metodevurdering og helseøkonomi foregår i 
all hovedsak gjennom det felles helseøkonomiutvalget vi har 
etablert sammen med Medtek Norge. 

I 2016 har det blitt arbeidet med å sikre at medisinsk utstyr 
får et eget spor og ikke blir behandlet likt med legemidler. 
Bakgrunnen er at de to områdene er ulike fordi medisinsk 
utstyr er stort i antall, anslagsvis 500.000, hvorav anslagsvis 
40.000 er IVD, det enkelte medisinsk utstyr i hovedsak selges i 
begrensede mengder og at det i liten grad finnes kliniske data. 
Det har vært viktig for oss å få fram at det er de store og viktige 
endringene i teknologi eller organisering som skal til nasjonal 
metodevurdering.

En annen sak vi har vært opptatt av er at metodevurdering ikke 
lovfestes men fortsetter som et samarbeid mellom industrien 
og myndighetene. 

Kriteriene for hva som skal og hva som ikke skal til metodevur-
dering har vi også vært med å drøfte. Vi ble invitert med i dis-
kusjonen om oppfølging av en rapport fra 2015 der kriteriene 
for hvilket utstyr som skal til metodevurdering ble fulgt opp. 

Metodevurdering drøftes jevnlig i dialogmøter mellom 
industrien, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens 
Strålevern og RHF-koordinatorene. I disse møtene utveksles 
informasjon og synspunkter. Bransjeforeningene opplever å bli 
vurdert som en part i samarbeidet om metodevurdering og at 
våre synspunkter blir hørt. 

Offentlige anskaffelser 
De offentlige innkjøpene er en kilde til stadig aktivitet og enga-
sjement for Lab Norge. Vi har fulgt opp med informasjon og vi 
har fulgt opp konkrete saker.

Informasjon om regelendringer
For det første har det vært flere regelendringer i løpet av 2016 
og vi har fulgt på med informasjon til medlemsbedriftene både 
via rundskriv og med kurs.

Anbudssak OUS
På slutten av 2015 tok vi opp en anbudssak der OUS 
etterspurte instrumenter og forbruk til egenproduksjon av 
medisinske tester og der de skulle ta imot prøver også fra 
andre enn eget sykehus. Vi tok opp saken og påpekte at de 
ikke kunne ta i mot prøver fra andre med slik utstyr. De valgte i 
2016 å avlyse anbudet og utlyse nytt anbud.

Anbudssak NTNU
Lab Norge har skrevet brev til NTNU angående anbud labo-
ratorierekvisita, som også omfatter det de kaller småutstyr, 
der vi gir uttrykk for at måten anbudet er utformet begrenser 
konkurransen unødig. Videre gir vi uttrykk for at anbudet er 

Prioriterte saker
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så omfattende at det burde vært delt. Det gjelder særlig den 
delen av anbudet de kaller småutstyr, som omfatter en rekke 
instrumenter og utstyr av betydelig verdi. NTNU var uenige i 
vårt syn og gjennomførte konkurransen.
Anbudssak Campus Ås - Statsbygg
Statsbygg har ute et anbud på avtrekksskap og sikkerhetska-
binett til Campus Ås. I den anledning har Lab Norge fått 
henvendelse om at enkelte av vilkårene i anbudet kan være 
i strid med regelverket. Lab Norge har derfor skrevet brev til 
Statsbygg om at dette anbudet blant annet inneholder vilkår 
som kan utelukke leverandører fra konkurransen og dermed 
kan virke konkurransehindrende og i strid med de grunnleg-
gende kravene i regelverket. Statsbygg innrettet seg ikke etter 
vår henvendelse.

Anbudssaker Helse Vest
Helse Vest har ved to anbud, et til Helse Stavanger og et til 
Helse Bergen bedt om tilbud på instrumenter og forbruk 
som skulle brukes til egenproduksjon av medisinske tester. I 
anbudsprosessen ble klarlagt at det dreide seg om utstyr som 
ikke er CE-merket etter IVD-direktivet og som skulle brukes 
både til prøver fra egne og eksterne pasienter. Helse Vest 
innrettet seg ikke fordi de mente det var andre hensyn som sto 
over gjeldende regelverk. Disse sakene er del av en henven-
delse til Helse- og omsorgsdepartementet om egenproduksjon 
av medisinske tester. 

Sikkerhetsdatablader for kjemikalier og 
stoffkartotek
Lab Norge har lenge arbeidet med utfordringene rundt stoff-
kartotek for offentlige institusjoner som sykehus og universite-
ter, og rollen EcoOnline har tatt i den sammenheng. Vi har ikke 
noe imot at EcoOnline administrerer stoffkartotek for offentlige 
institusjoner. Vi har heller ikke noe imot at offentlige institusjo-
ner krever at leverandørene skal levere sine sikkerhetsdatabla-
der til EcoOnline.

Det vi tar opp med EcoOnline er at de krever betalt fra disse 
for at de skal få levere sikkerhetsdatablader leverandørene er 
kontraktsforpliktet til å levere. Vi har i første omgang bedt om 
en kommentar fra EcoOnline.

EcoOnlie var uenige i vår framstilling av saken og skrev: 
«Jeg viser til deres henvendelse angående sikkerhetsdatabla-
der levert EcoOnline fra deres medlemmer. Medlemmer som 
kun skal levere sikkerhetsdatablader kan gjøre dette kostnads-
fritt til oss. Noen av dine medlemmer kjøper ulike tjenester av 
oss. Det er vanskelig for meg å si noe mer om dette uten mer 
informasjon. Jeg vil derimot avkrefte at vi krever betalt om det 
kun leveres sikkerhetsdatablader til oss…»

Saken er til oppfølging i 2017, spesielt klarlegging av fakta.

25-års jubileumsskriftet utgitt
Lab Norge fylte 25 år i 2015 og har derfor samlet Lab Norges 
25-årige historie mellom to permer i et flott jubileumsskrift. 
Skriftet inneholder foreningens historie fra fisjonen med 
Elektronikk Importør Foreningen – EIF i 1990 og ut året 2015. 
Jubileumsheftet er også en dokumentsamling med alle lab 
Norges standard kontrakter og etiske retningslinjer. . 
Lars-Ole Ørjasæter ble engasjert som redaktør og skrivet ble 
finansiert gjennom støtteannonser og hilsningsannonser fra 
medlemsbedrifter og samarbeidsparter.

Hederstegn til Tove Nyhus 
Tove Nyhus er tildelt Lab Norges hederstegn for 2016. Av 
begrunnelse framkommer det at Tove Nyhus har vært en svært 
aktiv deltager i Lab Norge siden starten for over 25 år siden. 
Hun satt også i foreningens styre fra 2005 og til 2011. I hennes 
tid i styret ble det startet en omorganisering som førte til en 
annen og mer aktiv og synlig drift av foreningen. Tove Nyhus 
gikk inn i arbeidsgruppe helse og var med på å gjøre den til 
en sentral del av fornyelsen av foreningen. I fjor gikk hun inn 
i arbeidsgruppe økonomi. Første bidrag der var å bli med på 
sluttarbeidet med det viktige policynotatet om innkjøp, som 
ble ferdigstilt for ett år siden. 

Styret i Lab Norge sier at Tove Nyhus har et stort engasjement 
for laboratoriebransjen og har vist det både ved sitt alltid 
blide nærvær og sitt brede engasjement som tillitsvalgt for 
bransjen. Tove Nyhus er administrerende direktør for Bergman 
Diagnostika AS. Hun er aktiv i politikken, har vært ordførerkan-
didat i Nes kommune på Romerike og er vararepresentant til 
Stortinget. 

Fra venstre: Styrets leder Jon Terje Heimdal, Tove Nyhus og sekretariatsleder 
Tore Flaatrud.
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Også i 2016 har informasjonsarbeidet hatt høy prioritet som en 
del av bransjens strategi. Formålet med kommunikasjonen er 
å kunne påvirke gjennom informasjon og bringe kunnskap om 
Lab Norge og Lab Norges synspunkter ut i offentligheten. 

Artikler

Artikkel i Dagens Medisin om ansvar for opplæring
Lab Norge har skrevet en artikkel i Dagens Medisin, publisert 
i nettutgaven 16.6.2016, der vi tar opp ansvar for opplæring 
av helsepersonell når det gjelder medisinsk utstyr. Saken har 
sin bakgrunn i en sak ved OUS der sykehuset hadde feildiag-
nostisert en lang rekke pasienter på grunn av manglende eller 
feilaktig renhold mellom hver kjøring av prøver i et instrument. 
Sykehuset skyldte på leverandøren, men glemte nok sitt eget 
ansvar. Vi tar også opp erfaringer leverandørene har når de 
møter opp for å gjennomføre opplæring. Den er svært variabel. 
Saken ble fanget opp av Bioingeniøren, som fulgte opp med 
en artikkel, det ble debatt på Facebook og Lab Norge fulgte 
opp med ytterligere to artikler i Bioingeniøren.

Artikkel i Dagens Medisin om at 
Laboratoriekodeverket må ferdigstilles
I en artikkel i Dagens Medisin 22. september 2016 krever Lab 
Norge at Laboratoriekodeverket - NLK, som har vært under 
revisjon i lengre tid, ferdigstilles nå. Bakgrunnen for kravet er 
en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening der ledere i 
flere faglige foreninger for laboratorieleger reiser sterk kritikk 
mot prosessen med revisjon av kodeverket og innholdet slik 
det foreligger i dag. Lab Norge er redd for utsettelser fordi 
revisjonen av kodeverket henger sammen med revisjonen av 
refusjonssystemet for laboratorietester. Der trengs det revisjon 
fordi refusjonssystemet i dag er en økonomisk driver for egen-
produksjon av tester i sykehusene, en produksjon som i dag til 
dels er lovstridig og dels utenfor kontroll.

Sosiale medier
Lab Norge etablerte seg i sosiale medier i 2016. Vi valgte 
Facebook, LinkedIn og Twitter. I disse mediene legger vi ut 
aktuelle saker fra foreningen og har fått til et samspill mellom 
disse mediene og Lab Norges hjemmeside. Flest saker blir 
lagt ut på Facebook, noen færre på LinkedIn, mens det bare er 
enkelte saker som finner veien til Twitter.

Sosiale medier gir en mulighet for å nå langt flere enn via 
e-post og hjemmeside.

Informasjonsarbeidet
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Pressemeldinger
I 2016 er følgende pressemeldinger sendt ut: 

Pressemeldinger om Lab Norges hederstegn til Tove Nyhus. 
Pressemeldingen førte til oppslag i avisa Raumnes, som er 
lokalavis der Tove Nyhus bor og en i lokal nettavis, Nesinfo.

Nyhetsbrev fra Lab Norge
Nyhetsbrev fra Lab Norge ble i 2016 gitt ut med 12 utgaver. 
Nyhetsbrevet bringer informasjon ut til ca. 150 mottakere, 
både Lab Norges kontaktpersoner i medlemsbedriftene, 
ansatte og eksterne. 

Nyhetsbrevet er offentlig, slik at alle kan melde seg på. 

Hjemmeside
På Lab Norges hjemmeside legges det fortløpende ut nyheter. 
Nytt av året er samspill med sosiale medier, slik at de i stor grad 
speiler hverandre.

Hjemmesiden ble i 2016 modernisert slik at den nå er leselig i 
alle formater (PC/ nettbrett/smarttelefon). 

Lab Norge la ut 41 nyhetssaker på hjemmesiden i 2016.

Øvrig informasjon til medlemsbedriftene
Informasjon som ikke kan vente sendes fortløpende ut som 
e-post til medlemsbedriftene. Dette omfatter blant annet 
invitasjon til utstillinger, aktuelle saker vedrørende lovgivning, 
reguleringer eller andre saker som er av stor viktighet. 
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Lønnsstatistikk
Det ble gjennomført lønnsstatistikk også i 2016 med i over-
kant av 20 deltakende medlemsbedrifter. Antallet deltakere 
gikk noe ned, trolig som en følge av at foreningen innførte 
betaling for tjenesten. Resultatene av denne undersøkelsen 
blir bare distribuert til de som har sendt inn opplysninger. 

Det drøftes om deltakerne her skal bli belastet for de faktiske 
kostnadene til gjennomføring av statistikken. 

Statistikk nøkkeltall
Det ble hentet inn nøkkeltall fra bedriftene slik at Lab Norge 
nå sitter på hovedtall når det gjelder bransjens innenlands 
omsetning og eksport. 

Statistikk

Hovedorganisasjonen Virke 
Det gode samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke har blitt 
videreført i 2016 gjennom kontakt og samarbeid om konkrete 
saker.

Virke har fulgt opp en sak for oss. De har skrevet brev til flere 
departementer for å få ferdigstilt Produktinformasjonsbanken 
– PIB, slik at denne blir en effektiv lagringsplass for 
sikkerhetsdatablader for kjemikalier. 

Medtek Norge (tidligere LFH) 
Lab Norge har en samarbeidsavtale med Medtek Norge og 
under denne et felles Helseøkonomiutvalg. Dette utvalget 
arbeider med metodevurdering i spesialisthelsetjenesten og 
helseøkonomiske problemstillinger. 

I denne sammenheng deltar Lab Norge i felles dialogmøter 
med Helsedirektoratet og bidro til et seminar som gikk av sta-
belen 1.februar og som markerte treårsjubileum for oppstart 
av prosjektet metodevurdering i spesialisthelsetjenesten. 

Skandinaviske bransjeforeninger
De tre skandinaviske bransjeforeningene møttes i oktober i 
Stockholm til årlig møte for å utveksle erfaringer og drøfte 
saker man er opptatt av i landene. Temaet innkjøp, med flere 
undertemaer, tar alltid mye tid i disse samlingene. Swedish 
Labtech og DiaLab har behandlet Lab Norges policynotat om 
innkjøp som vi presenterte i siste møte. Danskene har lagd 
en punkliste med bakgrunn i notatet og svenskene har saken 
under fortsatt behandling. Fra norsk side gikk vi gjennom 
sakene om egenproduksjon av medisinske tester og om hel-

sepersonell og opplæring, fra de andre landene kom temaene 
synliggjøring av bransjen, verdiene vi skaper, regulatoriske 
krav og krav til lokalt språk.

Samarbeidet med de skandinaviske bransjeforeningene har 
blitt tettere gjennom de seneste årene. 

EDMA blir til Medtech Europe
Lab Norge har i alle år vært medlem av EDMA – Europen 
Diagnostic Manufacturers Assosiation, som organiserte produ-
senter og leverandører av in vitrodiagnostisk medisinsk utstyr. 

Strategisk samarbeid

Skandinaviske bransjeforeninger på møte i Stockholm.
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Etter en lang prosess ble EUCOMED, som organiserte leveran-
dørene av medisinsk-teknisk utstyr, og EDMA slått sammen til 
en organisasjon, Medtech Europe

EDMA/Medtech Europe er en god informasjonskilde og samar-
beidspart når det gjelder spesielt reguleringer rundt medisinsk 
utstyr og metodevurderinger. 

De har arbeidet aktivt med det nye regelverket som kommer 
for medisinsk utstyr og som er klarert politisk i EU og som for-
ventes vedtatt første halvår 2017. Regelverket vil medføre store 
endringer, spesielt for produsentene, men også distributørene 
vil møte nye krav.

Når det gjelder metodevurdering har Lab Norge hatt dialog 
med EDMA, slik at synspunkter har blitt koordinert i drøftinger 
med henholdsvis EU og norske myndigheter.

Kontaktmøte med Oslo Medtech
Lab Norge har vært i møte med daglig leder Kathrine Myhre 
i Oslo Medtech (bildet) for å se på muligheter for samarbeid. 
Oslo Medtech er tilrettelegger for oppstartbedrifter innen 
helseteknologi og har en egen inkubator der slike bedrifter kan 
leie seg kontorplass når de trenger det. Lab Norge organiserer 
en del av helseindustrien i Norge. En av sakene vi begge er 
opptatt av er bedre offentlige anskaffelser og Oslo Medtech 
har vært med på tilrettelegging av en innovativ anskaffelse i 
Oslo kommune. En konkret mulighet vi identifiserte var sam-
arbeid om et arrangement på Lab 18 i uke 42 i 2018, der 100 
utstillere og 3000 besøkende forventes å komme.

Kontaktmøte med The Life Science Cluster 
– TLSC 
Lab Norge har hatt et kontaktmøte med The Life Science 
Cluster (tidligere Oslo Lifetech) med sikte på å bli kjent og se 
om det er muligheter for samarbeid, for vår del blant annet 
i forbindelse med Lab 18. TLSC har som formål å bidra til 
kontakt mellom forskere med ideer som kan kommersialiseres 
og investorer. I den sammenheng holder de nettverkstreff 
der personer fra ulike miljøer kan møtes. De holder til i 

Forskningsparken i Oslo og har Marius Øgaard som daglig 
leder. Mye av arbeidet som utføres er frivillig, spesielt nå i 
etableringsfasen. De fikk presentere seg på medlemsmøtet i 
april i år, 

Helsedirektoratet inviterer til samarbeid
Helsedirektoratet inviterte i november til et møte mellom 
direktoratet, Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse. 
Formålet med møtet var å få innspill fra relevante bransjeor-
ganisasjoner til rutiner som kan sikre at Helsedirektoratet er 
forutsigbare og transparente i møte med aktører fra industri og 
næringsliv. Aktører fra mange bransjeorganisasjoner og noen 
bedrifter var til stede. Ut av møtet kom et unisont ønske fra 
industrien om involvering og dialog på et tidlig stadium over 
et bredt spenn av saker. Samarbeidet om metodevurdering ble 
trukket fram som et eksempel på godt samarbeid og god dia-
log. Det kom også et klart ønske om at Helsedirektoratet, FHI 
og Direktoratet for e-helse utarbeider like strategier for sam-
handling med industrien. Avdelingsdirektør Marit Endresen 
i Helsedirektoratet (bildet) blir kontaktperson for prosjektet. 
Vi har fått melding om at det blir innkalt til et nytt møte med 
industrien tidlig i 2017. 

NITO-BFI
Lab Norge har gjennom mange år hatt et nært samarbeid med 
NITO-BFI gjennom en avtale om vilkår ved utstillinger de arran-
gerer i forbindelse med fagmøter, distribusjon av invitasjoner 
til utstillinger, i forbindelse med Lab-messene og ellers når 
det dukker opp konkrete saker. Samarbeidet er fordelaktig for 
medlemmene fordi vi distribuerer invitasjoner til utstillinger. 
De får dermed alltid disse tilsendt før noen andre.

Avtalen har blant annet regulert prisene ved utstillinger. NITI-
BFI tok kontakt fordi de opplevde at stadig flere hoteller og 
konferansesteder tok betalt for areal til utstilling. Den gang 
avtalen om vilkår ble inngått var dette ikke vanlig. NITO-BFI 
ønsket å kunne fordele disse kostandene ut på utstillerne. Vi 
aksepterte en slik nyordning og den ble satt i verk fra 2017.

Adm. dir. The Life Science Cluster, Marius Øgaard.

Adm. dir. Oslo Medtech, Kathrine Myhre.
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I 2016 har arbeidet i Lab-komiteen og det felles 
Helseøkonomiutvalget vært prioritert. For de andre arbeids-
gruppene har allerede igangværende saker blitt fulgt opp av 
sekretariatet og av styret.

Lab-komiteen
Lab-komiteen har ansvar for gjennomføring av Lab 18 fra 
foreningens side. Komiteen startet opp sitt arbeid tidlig denne 
gangen for å være ute i god tid forhold til mulige samarbeids-
parter på konferansesiden og ha tid til å se på om det er ting 
som kan gjøres annerledes enn tidligere, blant annet med 
egne aktiviteter, mulige samarbeidende messer med synergief-
fekter og et sosialt arrangement. 

Det blir 25 år siden første Lab-messe ble arrangert på Skøyen i 
1993 og det planlegges en jubileumsfeiring.

Arbeidsgruppe økonomi
Foreningen har fulgt opp policynotatet om innkjøp og de 
reviderte standard salgsbetingelser.

I tillegg har man informert om regelendringer når det gjelder 
offentlige anskaffelser og fulgt opp konkrete saker.

Arbeidsgruppe forskning og kontroll
Foreningen har fulgt opp sak om sikkerhetsdatablader for kje-
mikalier. Oppfølgingen har skjedd i form av brev til EcoOnline, 
og Virke har skrevet brev på våre vegne til departementer 
angående Produktinformasjonsbanken PIB..

Arbeidsgruppe helse
I forhold til arbeidsgruppe helse har foreningen fulgt opp sak 
om egenproduksjon av medisinske tester i sykehus og medi-
sinske laboratorier.

Foreningen har også fulgt opp sak om laboratoriekodeverket 
Norsk laboratoriekodeverk - NLK (frokostmøte) og refusjons-
systemet for laboratorietester. Begge ble omtalt i en artikkel i 
Dagens Medisin.  

Helseøkonomiutvalget
Det felles helseøkonomiutvalget med Medtek Norge har vide-
reført arbeidet med metodevurdering og helseøkonomi i 2016. 
Metodevurdering er omtalt under eget punkt. 

Arbeidsgruppene



Årsmelding 2016 11

Medlemsmøte 
Disse sakene ble presentert på møtet 20.april:

Økonomisk mest fordelaktige tilbud?
Et stadig tilbakevendende tema er vurderingen av tildelings-
kriteriene i anbud. De fleste leverandører har vært frustrert 
over manglende muligheter til å kunne kontrollere at tilde-
lingskriteriene er vurdert riktig. Medtech Europe (Lab Norge er 
indirekte medlem gjennom EDMA) engasjerte derfor Boston 
Consulting Group til å lage et system for hvordan tildelingskri-
teriene kunne kvantifiseres og gjøres om til kronebeløp. Ut av 
dette kom verkyøyet MEAT, som prosjektleder i Medtek Norge 
Henriette Ellefsen Jovik (bildet) presenterte på medlemsmøtet 
20. april. Når det enkelte tildelingskriterium omdannes til pen-
ger blir det lettere å etterprøve om det er fulgt, sa hun.

UNSPSC i ny versjon på norsk
UNSPSC er FNs generiske varegrupperegister for alle typer 
produkter. I Norge er det tatt i bruk på den elektroniske e-han-
delsplattformen helseforetakene benytter. Nomenklaturet 
får dermed stor betydning for medlemmene i Lab Norge. 
Serniorrådgiver Solveig Haaland (bildet) fortalte på med-
lemsmøtet 20. april at siste versjon, versjon 18, nå blir oversatt 
til norsk og vil bli tatt i bruk av blant annet helseforetakene. 

Dermed må også leverandørene forholde seg til den nye ver-
sjonen. Til nå har versjon 7 og 10 blitt brukt i Norge, de er rundt 
10 år gamle.

Utbyggingen av universitetsområdet på Ås
I medlemsmøtet etter generalforsamlingen 20. april holdt 
prosjektleder Gine E. Støren et innlegg der hun viste hvor-
dan de nye byggene på universitetsområdet på Ås vil se ut. 
Veterinærhøyskolen er slått sammen med gamle UMB til 
NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Det nye 
anlegget skal huse aktivitetene til blant annet veterinærutdan-
ningen og Veterinærinstituttet. Det blir til sammen 15.000 kvm 
laboratorier. Innkjøpene til laboratoriene begynner i 2017 og 
Støren lovet god dialog med leverandørene og med Lab Norge 
i denne prosessen.

Orientering om det nye Direktoratet for e-helse
Oppgaver knyttet til e-helse ble for kort tid siden skilt ut 
fra Helsedirektoratet og det ble etablert et nytt direktorat, 
Direktoratet for e-helse ved seniorrådgiver Idunn Løvseth 
Kavlie orienterte om oppgavene til det nye direktoratet, blant 
annet e-resept og velferdsteknologi. De har også ansvar 
for revisjonen av Norsk laboratoriekodeverk – NLK, som får 
betydning for refusjonsordningen for laboratorietester. Selve 
refusjonsordningen ligger fortsatt i Helsedirektoratet.

Medlemsmøter og bransjetreff

Foredragsholderne Henriette Ellefsen Jovik, Solveig Haaland og Gine E. Støren (til høyre), med møteleder Asbjørn Jacobsen.
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Denne gangen ble bransjetreffet lagt til Sundvolden hotell 
ved Tyrifjorden 3. og 4. november. Bransjetreffet er stedet for 
faglig påfyll og sosialt fellesskap i bransjen. Det er den gangen 
i året man har muligheten til å møtes og tid til mer enn bare 
korte møter. Det er rom for foredrag, diskusjon og hyggelige 
samvær ut over selve foredragene. Sundvolden er et bra sted 
for et møte av vår størrelse., men arrangementet ble dessverre 
skjemmet av at hotellet hadde overbooket og dermed ikke 
hadde rom til alle. Noen bodde to på et rom, noen dro hjem 
og en valgte ikke å komme. Bortsett fra dette et bra hotell med 
førsteklasses mat og service ellers. Og vi hygget oss med vins-
making på høyeste underholdningsnivå og kunne glede oss 
over utdeling av hederstegn til Tove Nyhus under middagen 
om kvelden. 

Det faglige programmet viser bransjens og foreningens allsi-
dige engasjement.

Disse sakene ble presentert på bransjetreffet:

Norsk akkreditering akkrediterer metoder
Kommunikasjonsrådgiver Knut Thomas Sjølie presenterte 
Norsk akkreditering (NA) under bransjetreffet på Sundvolden 
Hotel. NA er et akkrediteringsorgan under Nærings- og 
fiskeridepartementet. Lab Norges medlemmer møter Norsk 
akkreditering fordi etaten arbeider med akkreditering av 
metoder i laboratorier i forskning, medisin, industri og kontroll. 
Akkrediteringen skal sikre at laboratorienes brukere og kunder 
får den tjenesten de har behov for. Ofte er det kundene som 
krever at laboratoriet er akkreditert, og det kan igjen skyldes 
myndighetskrav. 

NA er det eneste organ i Norge som utfører teknisk akkre-
ditering. Teknisk akkreditering er et av virkemidlene for å 
etablere tillit til norske varer og tjenester både nasjonalt og 
internasjonalt. Analyserapporter, sertifikater etc. utarbeidet 
av NA anerkjennes i hele EØS-området som følge av multi-

laterale avtalen om akkreditering. Alle kravene som ligger i 
IVD-direktivet er norsk lov. Det gjelder ethvert medisinsk utstyr 
som er egnet til å håndtere medisinske prøver fra menneske-
kroppen. CE-merking er et bevis på at det finnes en erklæring 
om at man følger et regelverk. Hvis man setter på EU-merke, 
har man ansvar for at produktet tilfredsstiller alle tenkelige 
myndighetskrav. Det kan være mange. Ansvaret ligger hos den 
som gjør varen eller metoden tilgjengelig på det europeiske 
markedet. Akkreditering er en metode for å dokumentere at 
man følger en metode. 

Miljødirektoratet: Farlige stoffer skal 
deklareres
Sjefingeniør Christian Iversen i Miljødirektoratet fortalte delta-
gerne på bransjetreffet på Sundvolden Hotel om deklarering 
og rapporteringsplikt til myndighetenes sentralregister over 
farlige kjemikalier. Registeret er et ledd i Arbeidstilsynets og 
Miljødirektoratets arbeid med å kontroller at deklarerte stoffer 
brukes i henhold til forskriftene. Det foretas også risikoanalyser 
for Arbeidsmiljøinstituttet. Plikten til å deklarere er del av en 
nasjonal forskrift, og alle produkter som er fareklassifisert skal 
deklareres. For at stoff eller en stoffblanding skal være dekla-
reringspliktig, må det importeres eller produseres i et omfang 
på minst 100 kilo per år. I tillegg er det deklareringsplikt for alle 
produkter som omfattes av biocid-forskriften, uansett vekt på 
det importerte produktet. 

Det samme gjelder for alle produkter som omfattes av forskrift 
om mikrobiologiske produkter. Alle kjemikalier som omfattes 
av forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver skal også meldes 
om de inngår i produkter over en viss grense. Opplysningene 
i en deklarasjon skal også omfatte bruksområde og sluttbruk 
av produktet. Det er utviklet et nytt elektronisk innmeldings-
system, og informasjonen kan legges inn gjennom Altinn. 
Det arbeides nå med en løsning der utenlandske firmaer 
kan logge seg på selv om de ikke har brukerrettigheter på 
Altinn. Foreløpig må de sende på papir, men det blir en digital 

Bransjetreff

Christian Iversen.Bransjetreff Sundnvolden 2016, plenumssal.Sundnvolden hotell.



Årsmelding 2016 13

løsning før neste sommer. Det er viktig for bransjen å gå inn 
i produktdatabasen og sjekke om man har produkter som er 
deklareringspliktige. Christian Iversen understreket sterkt at de 
som har spørsmål om deklareringsplikten er velkommen til å ta 
kontakt med ham. Sekretariatet har kontaktinformasjonen. 

Sykehuspartner: Målet er grønn 
substitusjon
Spesialrådgiver Trude Ertresvåg fra Sykehuspartner og 
miljørådgiver Tore Havellen, fra Rikshospitalet snakket til 
deltagerne på bransjetreffet om grønn kjemi i innkjøp. 
Sykehuspartner dekker sykehus som betjener 56 prosent av 
den norske befolkning, og det betyr at grønne aktiviteter får 
stor betydning. Målet er å få samkjørte rutiner for innkjøp og 
bli sterkere i innkjøpsposisjonen. Dette blir tatt med videre inn 
i det nye Sykehusinnkjøp HF, når det er operativt fra årsskif-
tet. Svært mye dreier seg om substitusjon. De to fortalte at 
Sykehuspartner bruker EcoOnline til å håndtere kravet til stoff-
kartotek og sa at det hadde vært enkelt om alle leverandørene 
også var der. Det utløste en diskusjon om EcoOnlines spesielle 
posisjon som eneste kommersielle leverandør av slike tjenester 
og fordi leverandørene blir avkrevd betaling fra EcoOnline for å 
kunne levere sine sikkerhetsdatablader dit. Lab Norge har pekt 
på Produktinformasjonsbanken (PIB) som en mulig nøytral 
lagringsplass for slike datablader. 

Diskusjonen var åpenbart nyttig for begge parter, og det var 
enighet om å fortsette dialogen om hva som er den mest hen-
siktsmessige basen for produktdtablader. Det ble også tatt opp 
om dette er et aktuelt område for nordisk samarbeid. Uansett 
er det grønne målet å redusere bruken av, og etter hvert bli 
kvitt, alle kreftfremkallende eller giftige stoffer. Grønn kjemi 
er en avdeling av Sykehuspartner og har svært god oversikt 
over alt av kjemikalier der ute, samt en løpende oversikt over 
hvordan sykehusene fjerner stoffer som står på farelistene. 
Status skal rapporteres kvartalsvis til HMS-lederne. Fra og med 
nyttår skal substitusjonskrav inn i alle kontrakter. Eksisterende 

avtaler blir opprettholdt, men det blir mulig for leverandø-
rene å bytte til produkter med mer miljøriktige stoffer. De to 
innlederne fortalte også at de med interesse hadde lest Lab 
Norges policynotat om innkjøp og kunne blant annet opplyse 
at det ville bli betydelig færre forsendelser med fly og mindre 
behov for emballasje når volumprodukter blir kjøpt inn via 
Sykehuspartners eget forsyningssenter. Tore Havellen sa at 
hans drøm er en felles produktkatalog for laboratorieproduk-
ter. Og ellers ga de to uttrykk for at de gjerne ville bli kontaktet 
på telefon eller e-post. 

Innkjøp: Nå er det lov å forhandle
Advokat Henrik Renner Fredriksen fra Virke møtte også 
deltagerne på Lab Norges bransjetreff på Sundvolden Hotel 
og redegjorde for nytt i regelverk om offentlige anskaffelser. 
Ny lov og forskrift vil tre i kraft 1. januar 2017 og er basert på 
EU-regler om offentlige innkjøp. Utlysingstidspunktet vil bli 
avgjørende for om gammelt eller nytt regelverk gjelder for den 
aktuelle anskaffelse. Konkurranse, likebehandling, forutbe-
regnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet er fortsatt 
viktige premisser for offentlige innkjøp og gjelder for alle 
innkjøp uansett størrelse. Riktignok omfatter ikke forskriften 
innkjøp under kr 100.000, men de grunnleggende kravene står 
i loven. De nasjonale terskelverdiene for vare- og tjenestekjøp 
er i nytt regelverk satt til kr 1,1 mill. Det betyr at området for 
det nasjonale regelverket for varer og tjenester nå bare utgjør 
området mellom kr 1,1 og kr 1,75 mill., mens det tidligere dek-
ket området mellom kr 500.000 og 1,75 mill. 

Det problematiske her er at kunngjøringsplikten faller bort. 
Det betyr at færre vil få kjennskap til anskaffelser mellom kr 
500.000 og 1,1 mill.. For Lab Norges medlemmer utgjør dette 
et betydelig antall anskaffelser hvert år. EØS-terskelverdiene for 
vare- og tjenestekjøp er som før 1,1 mill. kroner når det gjelder 
staten som sådan (departementer, direktorater, NAV m.v.) og kr 
1,75 mill. for andre offentlige virksomheter (kommuner, statlige 
foretak eks. sykehus m.v.). Advokat Fredriksen gikk ellers gjen-

Christian Iversen. Henrik Renner Fredriksen. Trude Ertresvåg og Tore Havellen.
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nom den nye prosedyren tilbudskonkurranse som erstatter 
dagens anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling 
under EØS-terskelverdien (del II), og opplyste at rommet for 
dialog og forhandling også er utvidet vesentlig i forhold til 
dagens ordning over EØS-terskelen (del III). 

En positiv nyhet sett fra leverandørsiden er at KOFA får tilbake 
muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direk-
teanskaffelser. I en periode har dette vært lagt til domstolene 
og det har ikke fungert bra. Det skal også tas SMB-hensyn ved 
anskaffelser. Det er blant annet plikt til å vurdere kontraktsopp-
deling, men det har ingen konsekvens om man ikke gjør det. Et 
par forenklinger er at skatteattest bare skal kreves for innkjøp 
over 500 000 kroner, og plikten til å kreve HMS-erklæring er 
opphevet. I fremtiden skal all kommunikasjon skje elektronisk. 
Dette trer i kraft på et senere tidspunkt. 

Forskeren: Fra oljeraffineri til bioraffineri
Professor Vincent Eijsink fra Norges miljø- og biovitenskaplige 
universitet (NMBU) satte et svært interessant og muntert punk-
tum for første dag av Lab Norges bransjetreff på Sundvolden 
Hotel. Hans engasjement og medrivende stil gjorde at de 
tilstedeværende strakte seg til sitt ytterste for å få med seg et 
til dels svært krevende stoff. Foredraget het «Bioraffinering – 
med enzymer og mikrober mot en grønnere fremtid», og hans 
hovedpoeng var at vi beveger oss fra en verden hvor vi bruker 
fossile råstoffer til en verden med biologiske og fornybare 
råstoffer. Vi går ikke fra olje til skog, men fra olje til fornybart 
råstoff. Vi skal endre vår teknologi fra oljeraffineri til bioraffi-
neri. Samtidig skal vi etablere et sirkulært system. For å få til 
det skal jord- og havbruket i noen grad bli fremtidens oljesel-
skaper. Skogen vår er ikke nok, den ville fort være hugget ned 
om vi skulle basere oss på den. Men det gjør ikke noe fordi vi 
har havet med enorme mengder biomasse. Det tar litt tid å 
komme dit, men vi må ikke glemme at vi har brukt mer enn 
hundre år på å komme dit vi er i dag når det gjelder å hente og 
raffinere olje. Vi skal gjøre det samme med biomasse som vi i 
dag gjør med olje. Vi skal bruke alle deler av den. Borregaard 
tjener allerede penger på å raffinere norsk biomasse i form 
av norsk gran. Biomasse er grunnlag for et vidt spekter av 

produkter, og alt i biomassen blir utnyttet. Bioraffinering er 
naturens egen mekanisme. Mikrober og mikrobielle sam-
funn gjør jobben. Nye verktøy gjør at mikrobene temmes og 
tilpasses Professor Vincent Eijsink er ikke lite stolt av at teamet 
ved NMBU gjennom over ti års arbeid fant nye løsninger for 
bioraffinering. Her ligger NMBU helt i første rekke. Miljøet på 
Ås fant noe verden har lett etter i 60 år, og har bidratt sterkt 
til at det i dag er mulig å bryte ned ikke-spiselig biomasse til 
biodrivtoff. Vincent Eijsink og hans medarbeidere har vært med 
helt fra grunnleggende forskning til implementering i produk-
sjonen på Borregaard i Sarpsborg. Hans avsluttende ord var 
at bioraffinering alene sannsynligvis ikke redder planeten vår, 
men den kan bidra og vil skape nye verdier. 

Lab Norge og BFI venner igjen
Denne sommeren og høsten har det nærmest gått en føljetong 
i Dagens Medisin og Bioingeniøren om opplæring av bioin-
geniører. I kommentarfeltene og på Facebook har tempe-
raturen til dels vært nokså høy. Utgangpunktet var feilbruk 
av testutstyr ved Rikshospitalet som førte til at et tusentall 
pasienter feilaktig fikk oppgitt at de hadde klamydia. En lege 
ved Rikshospitalet uttalte at feilen lå hos leverandøren som 
hadde gitt for dårlig opplæring. Lab Norge tok opp problemet 
på generell basis og pekte på at flere ikke møter til opplærin-
gen eller kommer for seint eller går for tidlig. Stemningen var 
en periode nokså het, og Lab Norge inviterte til dialog. BFI tok 
utfordringen på strak arm og sendte to representanter til Lab 
Norges bransjetreff på Sundvolden Hotel. 

Der ble det en debatt preget av god vilje mellom Ingrid 
Horgen, ansvarlig for opplæring MBK ved Rikshospitalet; Rita 
von der Fehr, som er leder i BFIs fagstyre og sekretariatsleder 
Tore Flaatrud i Lab Norge. Flaatrud la vekt på at dette ikke spe-
sielt dreier seg om bioingeniører. Dette er et generelt problem 
i akademia og i helsesektoren. von der Fehr understreket på 
sin side at det dreier seg om mennesker, og da kan det skje 
feil. Hun skjønte godt at man ble provosert når en lege ved 
Rikshospitalet går ut og gir all skyld til leverandøren. Men hun 
likte dårlig at problemstillingen ble hengt på bioingeniørene. 
Ikke minst fordi det er en gruppe som er opptatt av kvalitet og 

 Ingrid Horgen, Rita von der Fehr, og Tore Flaatrud.Vincent Eijsink Cathrine Fuhre.
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å gjøre ting ordentlig. Ingrid Horgen sa at bioingeniører synes 
opplæring er gøy. Men det er ikke alltid så lett. Det er mye som 
skjer, som vaktfri, sykdom, ferie, kveldsvakt, nattevakt etc. Ved 
et sykehus i utvikling er det også ofte store grupper som skal få 
opplæring. Derfor er det alltid behov for oppsamlingsheat. Det 
er det aldri noen leverandører som sier nei til. Samtidig skal 
labben alltid fungere optimalt også, under opplæring. Selvsagt 
skal man møte opp, og man bør være aktiv. Er det moe man 
lurer på, så spør. Og hvis leverandørene ser at noen detter av, 
så si det en gang til og sikre at de fremmøtte kan det. 

Alle sjekklister, brukerveiledninger etc. finnes i sykehusets 
e-håndbok. Sykehuset har brukerveiledninger for alle instru-
menter, og alle er bygget over samme mal. Det er også sjekk-
lister for daglig og ukentlig vedlikehold. Det er også sjekklister 
for opplæring. Det finnes et vedlikeholdsskjema for kompe-
tanse, og det skal være undertegnet av leder. Her er det også 
en rubrikk for opplæring. Ingrid Horgen understreket at bio-
ingeniører er positive til opplæring, de vil lær mer. Hun kunne 
på sin side ikke se problemet med at folk ikke møter. Rita von 
der Fehr la vekt på at Bioingeniøren er et selvstendig blad som 
ikke representerer BFI, og at den skarpe tonen i en overskrift 
var bladets ansvar. Tore Flaatrud sa at det ikke er grunnlag for 
å si at bioingeniører generelt slurver, og at samarbeidet med 
BFI er godt. Han ønsket imidlertid at det skulle vurderes om det 
bør lages en rapport etter opplæring som forteller at de som 
skulle være der, var der og om noen var fraværende. Flaatrud 
ønsker også at man ser på hvordan pedagogikken kan bli 
bedre. Fra salen ble det foreslått å gi tester etter kursene, for 
å sjekke at det sentrale i opplæringen er oppfattet og forstått. 
Rita von der Fehr minnet om at det alltid er lov å lese bruksan-
visninger. Også om man har vært igjennom grunnopplæring. 
Tore Flaatrud avrundet med å foreslå en tosidig evaluering. 
Leverandøren kan evaluere fra sin side, mens deltagerne evalu-
erer opplæringen slik de har opplevd den. 

Sykehusinnkjøp vil utvikle 
leverandørmarkedet
– Sykehusinnkjøp HF er opptatt av å utvikle leverandørmar-
kedet og ikke skape monopolsituasjoner, sa Cathrine Fuhre 

som er konstituert direktør for innkjøp og logistikk hos 
Sykehuspartner HF. Hun var hos Lab Norge på Sundvolden 
Hotel for å informere om Sykehusinnkjøp HF som i utgangs-
punktet skal være operativt fra årsskiftet. Administrerende 
direktør er Kjetil Istad, som er kjent fra sentrale jobber i 
Sykehuspartner og Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF skal 
samle alle innkjøpskontorene ved de offentlige norske 
sykehusene og HINAS i en organisasjon. De handler inn for 
40 milliarder kroner i året. Fuhre fortalte at det er en stor jobb 
å virksomhetsoverdra alle som arbeider med innkjøp ved 
landets offentlige sykehus. Målet er å gjøre samhandlingen 
innen Sykehus-Norge lettere. Hittil har den vært nokså tilfeldig. 
Utgangspunktet er at organisasjonen er der for pasientene, og 
så er utfordringen å få samlet og utnyttet ressursene på en god 
måte. 

Kjernen er innkjøp av riktig produkt til riktig pris. Den balansen 
er viktig. Da dreier det seg mye om kompetanse og utvikling 
av organisasjonen. Sykehusinnkjøp får hovedkontor i Vadsø, 
men det skal være nærhet til fagmiljøene. Det blir et kontor i 
Drammen, mens helse Vest får ett i Bergen og ett i Stavanger. 
Noen vil også sitte ute på helseforetakene, slik de gjør i dag. 
Sykehusinnkjøp går fra tradisjonelt innkjøp til kategoribasert 
innkjøp. Det forutsetter at Sykehusinnkjøp har team som for-
står markedet. For laboratoriebransjen så Fuhre for seg at dette 
kommer til å skje fra 2017 og fremover. 
•  Det blir opprettet et produktråd for laboratorier. 
•  Det blir kommunikasjon mellom helsefag og innkjøpsfag. 
•  Kategoristrukturen blir utviklet. 
•  Det kartlegges områder som er modne for 

konkurranseutsetting 
•  Det klargjøres for konkurranseutsetting. 
•  Konkurranseutsetting gjennomføres. 
Det skal finnes gode løsninger for kunngjøring av innkjøp 
under 1,1 mill. kroner som er terskelverdien for krav om 
utlysning. Det skal igjen sikre at sykehusene ikke går til de 
samme leverandørene hver gang. Det er viktig med hensyn til 
Sykehusinnkjøps troverdighet. Hun avsluttet med å si at veien 
videre går i tett samarbeid med egne medarbeidere i dialog 
med fagmiljøer og industri. 

Anita S. Sjøstad.Svein Trosby og Torill Engelberg.Cathrine Fuhre.
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Snart ny Lab-messe
Det er kort tid til 16. oktober 2018. Da åpner bransjemessen 
Lab 18 på Lillestrøm. Det ble deltagerne på Lab Norges bran-
sjetreff minnet om av prosjektleder Torill Engelberg fra Norges 
Varemesse. Hun minnet også om at Lab-messen er Nordens 
mest vellykkede møteplass for dem som arbeider i laboratori-
ebransjen. Lab 14 hadde 3000 besøkende, utstillinger fra over 
100 leverandører og 25 fagmøter. Nå er målet flere besøkende, 
flere utstillere og flere fagmøter. Ikke minst det siste er viktig, 
fordi flere fagmøter gir flere besøkende, som får god oversikt 
over markedet, de nyeste metodene og produktene. Messen 
gir også mulighet til å diskutere løsninger med leverandørenes 
og produsentenes produktspesialister. 

Svein Trosby er igjen engasjert av Lab Norge for å arbeide 
aktivt mot en rekke fagmiljøer for å inspirere dem til å legge 
sine fagmøter, konferanser eller årsmøter til LAB. Trosby opp-
fordret alle i Lab Norge til å påvirke sine kontakter i fagmiljøer 
som kan ha glede av å legge arrangementer til messen. De 
som har innspill eller ideer, bør ta kontakt med Svein Trosby. 
Sekretariatsleder Tore Flaatrud fortalte at de hadde minnet 
deltakerne i fagmøter og seminarer på Lab 14 om at utstilling 
med utstyr og produktspesialister også er kompetanse, slik at 
det er sammenheng mellom det faglige møtet/konferansen 
og utstillingen. Mange deltakere ga etterpå uttrykk for at de 
ikke hadde tenkt i de baner tidligere, men at dette var helt 
riktig. Torill Engelberg fortalte at møterommene i annen etasje 
i A-hallen er pusset opp og kapasiteten er svært stor. Her er det 
rom for alle. I 2018 er det 25 år siden den første Lab-messen. 

Like konkurransevilkår for stat og 
næringsliv

Advokat Anita S. Sjøstad fra Virke er medlem av regjeringens 
gruppe for utredning av like konkurransevilkår. Og i mandatet 
ligger også en oppfordring til å komme med forslag som går 
lenger enn det EØS-avtalen krever. Hun snakket om utfordrin-
gen som ligger i at det offentlige i Norge ofte er ute i markedet 
med produkter og tjenester som har særfordeler som private 
leverandører ikke har. Det skjer også at det offentlige tar seg til 

rette og får utilsiktede fordeler. Når det offentlige er ute i mar-
kedet, må det være på samme vilkår som andre aktører. Det 
har vært en rekke saker oppe i ESA, hvor domstolen har dømt 
offentlige løsninger som ulovlige, og ESA har tatt det opp med 
Norge på generelt grunnlag. Ulovlig statsstøtte er alle former 
for støtte fra det offentlige som ikke er like for alle og som er 
konkurransevridende. 

Advokat Sjøstad la vekt på at de nye reglene for offentlige 
innkjøp åpner for dialog, og det er et regelverk Virke mener er 
godt. Hun mente også at det er en at det nå er en helt annen 
åpenhet og vilje til dialog enn tidligere. Virke vil gjerne med-
virke til å etablere dialogmøter mellom Lab Norge og kundene. 
I denne sammenhengen luftet hun interessen for å prøve å 
ta opp igjen dialogen med Universitetet i Bergen der enkelte 
stenger produktspesialister fra bransjen helt ute fra enhver 
dialog med ansatte der dialogen ikke er en direkte del av en 
formell anskaffelsesprosess. 

Spennende og lærerikt pusterom med vin
Under Lab Norges bransjetreff på Sundvolden var det ti 
fagenheter på to halve dager. Alle innlederne tok opp svært 
relevante og omfattende temaer som krevet deltagernes fulle 
oppmerksomhet.  Da er det behov for flere pusterom enn de 
korte kaffepausene. 

Årets pusterom var en sekvens med vinsmaking før festmiddag 
og overrekkelse av hederstegn. Vinsmakingen ble ledet av 
Sundvoldens kunnskapsrike og formidlingsglade sommelier, 
danske Bo Christensen. Problemet med vinsmaking er ofte 
at man smaker på mange nesten like viner. Da skal man være 
ekspert for å oppfatte forskjellen. Bo Christensen lot delta-
gerne smake på viner som var distinkt ulike, og på den måten 
var det lettere å få øye på de egenskapene som særpreget de 
forskjellige vinene.

Deltagerne ga uttrykk for at dette hadde vært en svært lærerik 
innføring i et emne som interesserer mange, men hvor få har 
god kunnskap.

Møtelederne.Sommelier Bo Christensen.
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Opplysende kurs om offentlige 
anskaffelser
Hele 43 deltakere var samlet til Lab Norges kurs om det nye 
regelverket om offentlige anskaffelser. Advokatene Anders 
Kittelsen og Henrik Renner Fredriksen fra Virke (fra v i bildet) 
gikk gjennom ny lov og ny forskrift som skal tre i kraft 1, januar 
2017 og noen endringer som allerede har trådt i kraft, slik at 
bildet ble komplett. Regelverket innebærer noen forenklin-
ger, blant annet er adgangen til avklaringer og forhandlinger 
utvidet. Terskelverdien for de nasjonale anskaffelsene er hevet 
fra kr 500.000 til kr 1,1 mill, noe som betyr at dette regelverket 
nå får liten betydning for vår bransje. Denne forenklingen 
medfører at kunngjøringsplikten er borte for alle anskaffelser 
under kr 1,1 mill., noe mange har reagert på. I tillegg er anskaf-
felser under kr 100.000 helt unntatt fra regelverket, også fra 
de grunnleggende kravene og dermed kravet til konkurranse. 
Som bransjeforening er vi bekymret over virkningen av disse 
forenklingene og vil følge med på utviklingen.

Bra frokostmøte om laboratoriekodeverket
Et titalls deltakere hadde benket seg for å høre spesialrådgiver 
Annette Larsen i Direktoratet for e-helse gå gjennom revisjo-
nen av kodeverket for laboratorietester. Kodeverket bygger på 

en internasjonal standard, NPU, og tilpasses norske forhold. 
Hovedformålet med kodeverket er å få entydig rekvirering og 
besvarelse av laboratorieanalyser. Nomenklaturet danner også 
grunnlaget for hvilke tester som får refusjon av kostnadene og 
er derfor svært viktig. Det blir i prinsippet nå en kode for en 
type test, slik at det ikke skilles på type teknologiske løsning 
laboratoriet velger. Det arbeides med refusjonstakstene og de 
vil være klar til nyttår 2016-17. Det ble god diskusjon og stort 
engasjement fra leverandørene. Bildet: Engasjert forsamling.

Seminar om metodevurdering
Helsedirektoratet inviterte til seminar for å markere at det er tre 
år siden helseministeren lanserte prosjektet innføring av nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten. Lab Norge har vært med i 
programkomiteen til seminaret. Helsedirektør Bjørn Guldvog 
innledet seminaret og pekte på at metodevurdering er et sat-
singsområde fra departementet og at målet er en mer enhetlig 
og kunnskapsbasert prosess for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. Fra vår bransje orienterte Tove Ofstad, 
styremedlem og leder i Lab Norges og Medtek Norges felles 
helseøkonomiutvalg, om utfordringene leverandørene av 
medisinsk utstyr møter og hva vi har oppnådd når det gjelder 
prosjektet nye metoder.

Kurs, frokostmøter og seminarer 

Tove Ofstad innledet fra Lab Norge og Medtek Norge.

Helsedirektør Bjørn Guldvog åpnet 
seminaret om metodevurdering.

Fra frokostmøte om laboratoriekodeverket.

Anders Kittelsen og Henrik Renner Fredriksen fra Virke.
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Styret

På generalforsamlingen 20. april  ble følgende valgt:
Jon Terje Heimdal, Icare Medical AS. 
Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS.
Ingunn Fredriksen, DiaSorin ble gjenvalgt for 2 år.
Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS og Haakon Torgersen, BioNordika AS, var ikke på valg. 

Styrets leder velges årlig og blant styrets medlemmer. 
Jon Terje Heimdal, Icare Medical AS ble gjenvalgt som styreleder for ett år.

Styret har i 2016 hatt slik sammensetning:
Styrets leder:   Jon Terje Heimdal
  
Styremedlemmer: Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS 
 Haakon Torgersen, BioNordika AS
 Ingunn Fredriksen, DiaSorin 
 Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS 

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2015.

Valgkomité

Valgkomiteen har slik sammensetning:
Guri Nilsen, Alere AS. 
Erik W. Tollnes, Nerliens Meszansky AS, gjenvalgt for 2 år
Torfinn Fongen, Holger Hartmann AS, var ikke på valg i år.

Sekretariatet

Foreningens sekretariat drives på kontrakt av advokat Tore Flaatrud i 
advokatkontoret Advokatene Haga, Flaatrud, Dahl i Pilestredet 15 b 
i Oslo. Han står for den daglige drift av foreningen, sekretariatsfunk-
sjon for styret og arbeidsgrupper og representerer foreningen utad 
overfor myndigheter, kunder og samarbeidsparter. 

Sekretariatet tilbyr gratis medlemsservice som telefonisk bistand. I 
saker ut over medlemsservice, kan kontoret tilby juridiske tjenester 
over et bredt felt av saksområder som er relevante for medlemmene.

Foreningens drift, tillitsmenn og økonomi
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Foreningens drift, tillitsmenn og økonomi

Økonomi

Lab Norge fikk i 2016 et overskudd som ble ført til egenkapitalen. Foreningen har fortsatt solid egenkapital.

Innmeldinger
Medical Wire & Equipment NUF
Abbott Norge AS

Utmeldinger
BD Norge AS (Har ikke egen omsetning i Norge)
Electra Box Diagnostics AS (fusjonert med Bergman 
Diagnostika AS)
HemoCue norge AS (distribusjon overtatt av Bergman 
Diagnostika AS)
AGA 
Pretect AS
LabTech AS

Økonomi    
Cato Mørch, Dipl. Ing Houm AS 
Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS 
Haakon Torgersen BioNordika AS
Tove Nyhus, Bergman Diagnostica AS (ny 2015)

Forskning og kontroll
Guri Nilsen, Alere AS
Anne-Sofie Velo, AH Diagnostics AS 
Berit Løkken, VWR International AS 
 
Industri   
Torfinn Fongen, Holger Hartmann AS
Eric W. Tollnes, Nerliens Meszansky AS  
Merethe Thorseng, Methrom Nordic 
Vigdis Rustad, Nerliens Meszansky AS
 
Helse    
Kari Jørgensen, Phadia AS
Jon Terje Heimdal, Icare Medical AS 
Ingunn Fredriksen, DiaSorin
Anne Noer, Ortho Clinical Diagnostics 

Lab-komiten
Torfinn Fongen, Holger Hartmann AS, leder
Anne-Sofie Velo, AH Diagnostics AS
Ingunn Fredriksen, DiaSorin

Helseøkonomiutvalget
Tove Ofstad Roche Diagnostics Norge AS, leder (oppnevnt i 
fellesskap med LFH) 
Asbjørn Jacobsen

I tillegg representanter oppnevnt av Medtek Norge (ikke 
listet her)

Sekretariatsleder Tore Flaatrud deltar i alle foreningens 
arbeidsgrupper.

Arbeidsgruppene

Om årsmeldingen
Årsmeldingen er skrevet av Lab Norge

Prosjektstyring: Medon

Design og layout: F’design

Medlemskap

Foreningen har ved årets slutt 50 medlemmer.
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Abbott Norge AS 

AH Diagnostics AS

Alere AS

Bergman Diagnostika AS

BioMerieux

BioNordikaBergman AS

Bionor Laboratories AS

Bio-Rad Laboratories

Dako Norge

DiaSorin AB

DiuVita Diagnostics AS

Eppendorf Nordic Aps

Fisher Scientific AS

Gammadata Norge AS

HECO Laboratorieutstyr AS

Heger AS

Holger Hartmann AS

Houm Dipl.ing. AS

Icare medical AS

Ivar Holte AS

Life Technologies

mabsEmballasje AS

Matriks AS

Medical Wire & Equipment NUF

Med-Kjemi AS

Merck Life Science AS

Metrohm Nordic AS

Microgenics Nordic

Montebello Diagnostics AS

Nerliens Meszansky AS

Norsk Labex AS

Orion Diagnostica AS

Ortho-Clinical Diagnostics

Oxoid AS

PerkinElmer Norge AS

Phadia

Qiagen AS

Retsch Norge AS

Roche Diagnostics Norge AS

Rohde Diagnostka AS

Sakura Fintek Norway AS

Samsi AS

Sarstedt AS

Sero AS

Siemens Healthcare Diagnostics

Sigma-Aldrich Norway AS

Sysmex Norge

Teknolab AS

VWR International AS

Waters

Medlemsliste Lab Norge 31.12.2016


