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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 56 medlemmer. Medlemmenes innenlands
omsetning er anslått til 2,3 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.

Innledning
Den store begivenheten i 2014 var Lab 14, som gikk av stabelen på Lillestrøm 28.–30. oktober.
Lab-messene er alltid et stort løft for bransjen og for foreningen valgte Lab Norge å profilere seg
mer offensivt.
Lab Norge stilte for første gang med egen stand i glassgaten
med informasjon om foreningen og mulighet for samtaler med
besøkende og utstillere i løpet av disse dagene. Det ble også
satt opp busser fra sentrale punkter i Oslo-området og fra Ås til og fra Lillestrøm. I tillegg hadde
man denne gangen invitert en lang rekke nye samarbeidsparter til å holde sine seminarer, Lab
Norge møtte på samarbeidspartenes arrangementer og ønsket velkommen til Lab 14.
En annen stor begivenhet i 2014 var utdelingen av Lab Norges forskningspris til unge forskere. Det var første gangen denne prisen skulle deles ut, det var nedsatt en vitenskapelig komité
og Norges forskningsråd sto for selve tildelingen under en høytidelig seremoni, som fant sted på
Lab 14.
Arbeidet med metodevurdering for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten har
også tatt mye tid i dette året. Arbeidet utføres gjennom felles helseøkonomiutvalg med LFH. I
tillegg er det regelmessige kontaktmøter med Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Statens
strålevern om saken. Lab Norge er også representert i referansegruppen for prosjektet.
2014 var også det første hele året Lab Norge har hatt aktivt informasjonsarbeid. Vi har sendt
ut pressemeldinger, fått inn stoff i fagtidskrifter og en kronikk i Logistikk & ledelse, som er et
ledende tidsskrift på området innkjøp.
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Arbeidet i styret
Styret arbeider med de overordnede sakene i foreningen. Tidlig
i året 2014 var det kommet et forslag om at Lab Norge skulle ta
opp de private laboratoriene, blant annet oppdragslaboratoriene, som medlem i Lab Norge. Etter grundige undersøkelser
og drøftinger i styret, besluttet man at det ikke var naturlig
å innlemme de private laboratoriene i Lab Norge. Bakgrunnen var at de private laboratoriene er kunder av Lab Norges
medlemmer, og at det derfor ikke er naturlig å ta dem med i
foreningen.
Styret har også drøftet samhandlingsavtale med de regionale
helseforetakene (RFH-ene). De to andre bransjeforeningene,
Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi (LFH) og
Legemiddelindustrien (LMI), har inngått slik samarbeidsavtale,
og det er disse avtalene som danner basis for styrets vurdering.
Styret ønsker at man jobber for å få til en samhandlingsavtale
som er tilpasset vår virksomhet. Sekretariatet fikk i oppdrag å
utarbeide utkast til en avtale som kan være akseptabel for Lab
Norge. Saken er til oppfølging i 2015.
Styret har også drøftet forholdet til Skandinavisk utprøving av
laboratorieutstyr (SKUP). Det er blitt påpekt at sammenhengen
mellom SKUP og metodevurdering i spesialisthelsetjenesten
må vurderes nærmere. Styret mener at SKUP ikke tilfører noen
merverdi i leverandørkjeden, og at man derfor ønsker denne
ordningen avviklet. Saken ble tatt opp med de skandinaviske
søsterforeningene, men de hadde ikke denne saken på sin
dagsorden.
Styret har videre vært opptatt av å etablere noen flere treffpunkter for medlemmene gjennom året i form av frokostseminarer, kurs og lignende. Det ble arbeidet med å få til et

frokostseminar om velferdsteknologi med vekt på personlig
helseteknologi, men på grunn av endringer i statsbudsjettet
ble feltet reorganisert, og det ble ikke mulig å få til i 2014.
Det er også en sak som blir fulgt opp videre i 2015.
Styret er også opptatt av at det strategiske samarbeid med
LFH og Virke videreføres på en god måte. Samarbeidet med
LFH dreier seg særlig om feltene metodevurdering og helse
økonomi, mens samarbeidet med Virke går over et noe bredere
område. I 2014 ble det blant annet gjennomført et nært
samarbeid med Virke når det gjelder forenkling av regelverket
for offentlige anskaffelser og dialog med Universitetet i Bergen
vedrørende kommunikasjon med enkelte institutter.
Styret avga høringsuttalelse til forslagene fra Forenklingsutvalget til endringer og forenklinger av regelverket om offentlige
anskaffelser. Forslagene til forenklinger gjaldt den nasjonale
delen av forskriften, der man ikke er bundet av EUs reguleringer. Styret gikk inn for en kraftig forenkling av regelverket.
Styret har videre vært engasjert i tildeling av Lab Norges
forskningspris, gjennomføringen av tildelingen og de overordnede spørsmål når det gjelder gjennomføringen av Lab 14.
Beslutningen om at Lab Norge skulle ha egen stand og beslutningen om å sette opp busser ble begge tatt i styret.
Styret har vært opptatt av å få fastsatt tidspunkt for neste Labmesse. Man ønsker også å videreføre arbeidet med å få inn nye
samarbeidsparter.
Styret begynte arbeidet med planleggingen av Lab Norges
25-årsjubileum i 2015.

Styret
Fra venstre:
Styrets leder Jon Terje
Heimdal.
Tove Ofstad, Roche Diagnostics
Norge AS.
Haakon Torgersen,
BioNordikaBergman AS.
Ingunn Fredriksen, DiaSorin.
Asbjørn Jacobsen, Nerliens
Meszansky AS.
Foto: Peder Sogndal.
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Andre saker
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Lab 14
Lab-messen ble i 2014 arrangert for niende gang, også denne
gang i samarbeid med Norges Varemesse, og stedet for
arrangementet var messeanlegget på Lillestrøm.
Lab Norges med egen stand
Nytt av året var at Lab Norge hadde egen stand i glassgaten
utenfor utstillingsarealet, med informasjon om Lab Norge,
mulighet for små møter og dialog med både besøkende,
utstillere og konferansedeltakere. Det ble tre hektiske dager på
denne standen, det var mange besøkende og stor interesse for
Lab Norges kulepenner og kopper, som ble delt ut til dem som
kom innom.

Konferanser
På Lab 14 ble det holdt en lang rekke konferanser i regi av
samarbeidsparter og i regi av leverandørene. Seminarene er
en viktig del av Lab 14, fordi de trekker mange mennesker til
arrangementet. Lab Norge jobbet denne gangen aktivt for å få
inn nye samarbeidsparter og fikk med to. De to nye var Tekna
Biotek med et lederseminar og Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi med et fagmøte. Det ble også avholdt et
kontaktmøte med Medisinsk Teknisk Forening med sikte på et
samarbeid om arrangement rundt neste Lab-messe.
I tillegg til de to nye var det arrangementer i regi av Nito/BFI,
Norsk Kjemisk Selskap, Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi,

Høstkonferansen i Mikrobiologi, og Foreningen MIKRO holdt
sitt fagmøte i tilknytning til og med besøk på Lab 14.
Lab Norge legger stor vekt på seminardelen og hadde engasjert egen koordinator til å kontakte nye faggrupper innenfor
vårt område, med sikte på å få til arrangementer på Lab 14.
Dette arbeidet blir videreført.

Lab Norges Forskningspris til unge forskere
Valg av vinner og selve tildelingen av Forskningsprisen fant
sted på Lab 14.

Busser
For å gjøre det lettere for kundene å komme til Lab 14, valgte
man denne gang å sette opp busser fra sentrale steder i
Oslo-området og til Lillestrøm. Det ble satt opp busser fra
Blindern, Forskningsparken, Radiumhospitalet, Rikshospitalet,
Ullevål sykehus, Aker sykehus, Veterinærinstituttet og Folke
helseinstituttet i tillegg til fra Universitetet på Ås. Bussene
fraktet i alt 563 personer.

Utstillingen
Utstillingen var denne gangen noe mindre enn ved tidligere
messer. Det var 2.685 kvadratmeter utstilling mot 3.156
kvadratmeter ustilling i 2011. Antall besøkende var også noe
lavere, med 2.945 besøkende i 2014 mot 3.338 besøkende i
2011.
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Foto: Kristian Tjessem
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Bilder fra Lab 14.

Utstillerne rapporterte imidlertid at de var jevnt over tilfreds
med besøket på utstillingen, fordi de som kommer er godt
forberedt, er interessert og dermed bidrar på en god måte til
å gi utstillerne den verdien de etterspør når de stiller ut.
Også de besøkene synes å være tilfreds med utstillingen,
og antallet som planlegger gjenbesøk er høyt.

Nyhetsbrev fra Lab 14
Det blir sendt ut nyhetsbrev med nytt fra Lab 14. Nytt av
året var at Lab Norge gjennomførte intervjuer med et antall
representanter fra medlemsbedriftene med spørsmål om
hvorfor publikum skulle komme på Lab 14. Nyhetsbrev med
disse intervjuene ble sendt ut ukentlig de siste to månedene
før Lab 14.

Lab Norges forskningspris
I 2013 etablerte Lab Norge en forskningspris til unge forskere,
under 35 år, som hadde utført fremragende forskning innenfor
naturvitenskapelig forskning knyttet til laboratorier. Bakgrunnen for prisen er et ønske om å løfte frem forskning i natur
vitenskaplige laboratorier og hedre unge forskere som utfører
sin forskning nettopp der.

Annonse forskningspris.

Det ble oppnevnt en vitenskapelig komité bestående av
Professor II Arne Klungland, Medisinsk fakultet, Universitetet
i Oslo som er foreslått av Norsk Biokjemisk Selskap; professor
Øyvind Mikkelsen, Institutt for kjemi, NTNU som er foreslått av
Norsk Kjemisk Selskap og professor II Tor-Arne Hagve, Klinikk
for indremedisin og laboratoriefag ved Ahus, som er foreslått
av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi. Tore Flaatrud, Lab
Norge var komitésekretær. I tillegg stilte professor Lars Mørkrid,
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo opp som vikar for
Tor-Arne Hagve i forbindelse med den endelige tildelingen.
Prisen ble lyst ut i relevante tidsskrifter og kanaler våren 2014.
Det kom inn i alt åtte nominasjoner med kandidater med svært
variert bakgrunn. De nominerte var alle på høyt nivå og ga et
godt utgangspunkt for tildeling av prisen. Den vitenskapelige
komité møttes og valgte, på bakgrunn av nominasjonene, tre
preselekterte kandidater.
Disse tre kandidatene ble invitert til å holde en kort forelesning
under Lab 14. Arrangementet ble gjennomført som en del av
Det 20. landsmøtet i Kjemi. Der presenterte kandidatene sine
arbeider for komiteen og for et større publikum.
Komiteen hadde deretter et møte der vinneren ble utpekt.
Vinneren var forsker Cinzia Progida fra Universitetet i Oslo.
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Fra venstre: Prisutdeler Jesper Simonsen, Forskningsrådet, og prisvinner
Cinzia Progida.

Øverst fra venstre: Arne Klungland, Øyvind Mikkelsen og Tore Flaatrud.
Nederst fra venstre: Øyvind Mikkelsen, Jesper Simonsen, Cinzia Progida,
Lars Mørkrid og Arne Klungland.

Hun hadde utført et spennende arbeid innenfor utforsking av
bestemte proteiners virkning på styringen av en celle.

av og har i dag et betydelig omfang. Årsaken er at disse testene, som er manuelle, har en betydelig høyere refusjonstakst
enn automatiserte tester levert av Lab Norges medlemsbedrifter. Det kan dreie seg om en forskjell som er tigangen i favør
av de manuelle testene. Det er altså lønnsomt for sykehuset å
bruke manuelle tester, fordi man slik får inn den høye refusjonen fra staten.

Prisen ble så delt ut under Lab 14. Til å dele ut prisen stilte
Norges forskningsråd ved avdelingsdirektør Jesper Simonsen.
Det var musikk ved fiolinist Ragnhild Hemsing og en mottakelse for inviterte gjester i etterkant av selve tildelingen.

Sykehusenes egenproduksjon av
medisinske tester
Arbeidsgruppe helse har tatt opp problemstillingen med
hjemmeproduksjon av medisinske tester i sykehusene. Saken
er blitt fulgt opp med flere henvendelser til Helsedirektoratet
i 2014.
Saken går ut på at sykehusene selv produserer medisinske tester til bruk på pasient. Adgangen til å lage slike tester er basert
på et unntak i forskrift om medisinsk utstyr der det åpnes for
bruk av slike tester på pasient i egen helseinstitusjon. Det ble
dermed ikke stilt noen krav til disse testene. Etter 1. januar
2014 skal slike tester tilfredsstille de grunnleggende krav i
forskrift om medisinsk utstyr. Lab Norge er svært fornøyd med
denne endringen i regelverket.
Med bakgrunn i refusjonsreglene har bruken av slike tester tatt

Lab Norge har tatt opp en rekke enkeltsaker, med bakgrunn i
denne saken, med direktoratet, som har sakene til oppfølging.

Metodevurdering
Offisielt navn er Nasjonalt system for innføring av nye metoder
i spesialisthelsetjenesten.
Som del av arbeidet med metodevurdering avholdes det
regelmessig kontaktmøter mellom Lab Norge, LFH, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Statens strålevern. Det er god
og tillitsfull dialog i kontaktmøtene. Det bidrar til at leverandørene blir hørt og at prosjektet kan lykkes på en bedre måte.
I tillegg deltar Lab Norge i referansegruppen for metodevurdering, der en lang rekke berørte organisasjoner møtes hvert
halvår.
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Arbeidsgruppene

I 2014 hadde gjennomføringen av Lab 14 første prioritet. Det
medførte mindre aktivitet på andre områder. Det er dermed
ikke alle arbeidsgruppene som har vært i aktivitet dette året,
men sakene fra arbeidsgruppene kan allikevel ha vært til oppfølging i sekretariat eller andre steder.

Lab-komiteen
Lab-komiteen består av representanter fra de tre arbeidsgruppene Helse, Forskning og kontroll og Industri. Representantene i disse gruppene skal med sin spesifikke kunnskap og
erfaring dekke ulike områder av bransjen. Komiteens oppgave
er å være med på å gjennomføre Lab 14 i tett samarbeid med
Norges Varemesses team. Det avholdes felles møter mellom
representanter fra Norges Varemesse og Lab Norge for å få best
mulig koordinering av aktivitetene i foreningen og hos Norges
Varemesse.
Komiteen er helt avgjørende for å få gjennomført Lab-messene
med den kvaliteten man ønsker.

Helseøkonomiutvalget
Helseøkonomiutvalget er etablert i samarbeid med LFH og
består av representanter fra Lab Norges og LFHs medlemmer.

Utvalget har to hovedoppgaver: Å bidra til å gjennomføre
prosjektet Nasjonalt system for innføring av nye metoder i
spesialisthelsetjenesten (metodevurdering), og arbeid med
helseøkonomi i anbud.
Helseøkonomiutvalget har kommet med innspill som bidrar
til å ivareta leverandørenes interesse. Man har tatt opp med
departementet spørsmålet om å inkludere også primærhelsetjenesten i metodevurdering. Departementet har svart at med
bakgrunn i kommunenes selvstyre lar det seg ikke gjøre. På
den bakgrunn er det besluttet å ta opp saken med kommunesektoren via Kommunenes Sentralforbund og enkeltkommuner, for å se om man på en eller annen måte kan få engasjert
kommunene i problemstillingen.
I tillegg har utvalget tatt opp spørsmålet om enhetskostnader
i spesialisthelsetjenesten. Det går ut på at man fra myndighetenes side framskaffer oversikt over enhetskostnader som kan
brukes i den helseøkonomiske beregningen som skal gjøres i
forbindelse med metodevurdering. Bakgrunnen er at leverandørene ikke ønsker at det skal være konkurranse omkring
denne type grunnleggende data.
Utvalget har også bedt om at leverandørene blir hørt før det
blir sendt inn forslag til bestilling av en metodevurdering i det
såkalte Bestillerutvalget RHF. På dette punktet har vi blitt hørt,
og det er nå lagt inn som fast rutine at leverandørene blir hørt.
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Man har også tatt opp behovet for at berørte leverandører får
anledning til å bli hørt når rapporten fra Kunnskapssenteret
foreligger, slik at Bestilleforum RHF har et bredest mulig
grunnlag når det tar sin beslutning.
Det har vært avholdt ett seminar i 2014 med temaet
metodevurdering og helseøkonomi. Seminaret ble arrangert i samarbeid mellom Lab Norge, LFH, Helsedirektoratet,
Kunnskapssenteret og Statens strålevern. Seminaret ble holdt
i Helsedirektoratets lokaler, og formålet med seminaret var
å øke kunnskapen om metodevurdering blant medlems
bedriftene og andre som er involvert i metodevurdering.
Kunnskapssenteret har gjennomført en hurtig metode
vurdering i løpet av 2014 som berører en eller flere medlemsbedrifter.

Arbeidsgruppe Forskning og kontroll
Arbeidsgruppe Forskning og kontroll har i 2014 arbeidet med
en sak man fikk fra et av universitetene. Det var en forespørsel
om sammenhengen mellom rubriseringen av produkter i
anbud og forholdet til det internasjonale nomenklaturet
UNSPSC. Det har vært nedlagt et arbeid i denne saken, men
den er ved årsskiftet ikke avsluttet.
I tillegg har komiteen arbeidet aktivt med forskningsprisen
og rammene for forskningsprisen. Det var arbeidsgruppe

Forskning og kontroll som i sin tid tok initiativet til denne
prisen.
Gruppen har også vært opptatt av Produktinformasjonsbanken
(PIB). Det er en database for lagring av sikkerhetsdatablader
for kjemikalier. Lagringen der er frivillig. Basen drives av Miljø
direktoratet.
Arbeidsgruppen ga uttrykk for at man ønsket at PIB kan brukes
som lagringsmedium for sikkerhetsdatablader, og at kunder
dermed kan gå inn i PIB for å hente ut leverandørenes produktdatablader. Miljødirektoratet er positivt til det. Det er imidlertid
noen utfordringer, blant annet at produktdatablader ikke kan
lastes opp en block, men bare enkeltvis. For vår bransje, med
svært store mengder produktdatablader, er det en utfordring
vi vil ta opp med Miljødirektoratet.
Vi har også tatt opp spørsmålet om bruken av PIB med NTNU.
Årsaken er at NTNU i dag har samarbeid med en kommersiell
aktør der betingelsen for bruk av deres tjeneste er at leverandørene også tegner et medlemskap der. Levering av sikkerhetsdatablader blir dermed uforholdsmessig kostbart og til
dels tungvint. Det søker man å gjøre noe med.
Arbeidsgruppen har også arbeidet med en sak fra Universitetet i Nordland som gjelder innkjøp, der universitetet ber om
bistand for å gjennomføre gode innkjøp av forbruksmateriell
og kjemikalier til universitetet. Saken følges opp i 2015.

Foto: Ole Petter Opøien

Team Lab 14: Ingunn Fredriksen, Torfinn Fongen, Torill Engelberg, Tore Flaatrud, Anne-Sofie Velo, Svein Trosby og Hege M. Frøshaug.
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Strategisk samarbeid
Kontakt og samarbeid er en strategisk satsing for Lab Norge. Vi har derfor videreutviklet dette feltet.

Hovedorganisasjonen Virke

Møte med nordiske bransjeforeninger

Samarbeidet med Virke har blitt videreutviklet i 2014 gjennom
kontaktmøter og samarbeid om konkrete saker.

Lab Norge sto som vertskap for det årlige møte for de skandinaviske bransjeforeningene Swedish Labtech, DADIF og Lab
Norge. Møtet ble avholdt i Oslo i begynnelsen av september.
Foreningene presenterer sine viktigste saker, og disse saken
ble diskutert. Det var enighet om å utarbeide felles skandinaviske krav til offentlige anskaffelser. Lab Norge tok ansvar for å
følge opp saken.

Lab Norge ble invitert til en rundebordskonferanse om innovasjon i offentlige anskaffelser. Der innledet statssekretær
Lars-Jacob Hiim i Næringsdepartementet om regjeringens
satsing på innovasjon.
Da Lab Norge skulle avgi høringsuttalelse til Forenklings
utvalgets innstilling om forenkling av regelverket om offentlige
anskaffelser, fikk vi faglig bistand fra Virke. Vår uttalelse ble
avgitt på selvstendig grunnlag, men det var av stor verdi å
ha et av medlemmene i Forenklingsutvalget, Virkes advokat
Henrik Renner Fredriksen, med på laget.

Samarbeid med LFH – Bransjeorgani
sasjonen for helse- og velferdsteknologi
Samarbeidet med LFH er tuftet på en samarbeidsavtale fra
2013. Lab Norge og LFH har et felles helseøkonomiutvalg med
representanter fra begge foreninger. Sekretariatet ligger i LFH.
Arbeidet her har vært konsentrert om metodevurdering i spesialisthelsetjenesten og helseøkonomi i anbud, med hovedvekt
på det første.
Partene har i fellesskap og i samarbeid med Helsedirektoratet
og Kunnskapssenteret arrangert et seminar om metodeutvikling i spesialisthelsetjenesten for å bringe kunnskap ut til
medlemsbedriftene. Det var ca 80 deltakere på seminaret.

Utstillinger er også et felt som opptar alle land. I Danmark blir
det i 2014 allikevel bare én messe etter at ScanLab ble avlyst.
Dermed ble Copenhagen LabMed eneste messe i 2014.
I Norge var det Lab 14. I Sverige ble det ikke avholdt en nasjonal messe, de har gitt støtte til Copenhagen LabMed.

Kontakt med EDMA
Lab Norge er medlem av EDMA – European Diagnostics
Manufacturers Association. EDMA sender ut informasjon og
arrangerer møter og seminarer. EDMA bistår også Lab Norge
med rådgiving spesielt i saker som har med regelverk å gjøre.
I 2014 ble det etablert kontakt når det gjelder metodevurdering og Lab Norge ble invitert til å delta i EDMAs arbeidsgrupper. Det her vært holdt et telefonmøte mellom EDMA og
Lab Norge om saken. I første omgang har vi valgt å avvente
situasjonen, men følge med på det som skjer i EDMA når det
gjelder metodevurdering.
Høsten 2014 var EDMAs medarbeider Jésus Rueda på besøk
hos Lab Norge og ble orientert om foreningens virksomhet.

Besøk fra EDMA i Brussel: Director
International Affairs Jésus Rueda
Rodriguez og Tore Flaatrud.
Motstående side øverst:
Adm.dir. Vibeke Hammer Madsen,
Virke.
Adm.dir. Trond Dahl Hansen, LFH.
Motstående side nederst:
Skandinavisk kontaktnett, fra venstre:
Haakon Torgersen, Jon Terje Heimdal,
Henrik Chrisensen (DK), Peter
Simonsbacka (S), Ingunn Fredriksen,
Josefine Thrane Sletten (DK), Asbjørn
Jacobsen og Tore Flaatrud.
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Informasjon
Strategisk kommunikasjon
2014 ble det første hele året der foreningen arbeidet med
strategisk kommunikasjon, et arbeid som ble igangsatt midt i
2013.
Målet med strategisk kommunikasjon er å bringe kunnskap om
Lab Norge og Lab Norges aktivitet ut i offentligheten og styrke
kommunikasjonen til medlemmene.
Året startet med et jubileumsintervju med sekretariatsleder i
anledning 20 år som sekretær/sekretariatsleder i Lab Norge.
2014 var det andre året Lab Norge samarbeidet fast med en
ekstern kommunikasjonsrådgiver. Han har påvirket hvordan
Lab Norges tenker kommunikasjon, og samarbeidet har gitt
målbar effekt.

Artikkel
I 2014 fikk vi inn en artikkel i bladet Logistikk & ledelse.
Artikkelen omhandlet hvordan offentlige innkjøpere begrenset konkurransen gjennom å lyse ut svært vide anbud uten
mulighet til å levere inn delanbud. Artikkelen ble lagt ut både
på Logistikk & ledelses hjemmeside i sin helhet og tatt inn som
kronikk i det trykte bladet.
Artikkelen førte til en reaksjon fra et av de mindre universitetene, som synes at innkjøp av laboratorieutstyr var særdeles
krevende og gjerne ville drøfte hvordan man skulle gjennomføre det med Lab Norge.

Pressemeldinger
I tillegg har vi sendt ut en rekke pressemeldinger.
• Pressemelding om utlysning av forskningsprisen
• Pressemelding om medlemmene av priskomiteen
• Pressemelding om utsatt frist for å melde inn kandidater
til forskningsprisen
• Pressemelding om de tre prekvalifiserte til forskningsprisen
• Pressemelding om vinneren av forskningsprisen
• Pressemelding om Lab 14
• Pressemelding om bussene til Lab 14
• Pressemelding om håndteringsforskriften
• Pressemelding om at Tore Flaatrud har vært
sekretariatsleder for Lab Norge (NLF) i 20 år

årene ved at man har etablert et elektronisk nyhetsbrev, Nytt
fra Lab Norge. Nyhetsbrevet ble i 2014 sendt ut seks ganger
med relevant informasjon til medlemsbedriftene.
Nyhetsbrevet speiler i stor grad nyheter som ligger på Lab
Norges hjemmeside, og man har til vurdering å gjøre nyhetsbrevet tilgjengelig også for personer utenfor bransjen. I dag
har nyhetsbrevet ca 120 abonnenter.

Hjemmeside
Når det gjelder Lab Norges hjemmeside, har man styrket den
ved å legge ut flere nyheter. I 2014 ble det lagt ut over 30
nyhetssaker på Lab Norges hjemmeside. Den har dermed blitt
en viktig kommunikasjonskanal fra foreningen til medlemmer
og til andre.
I tillegg sendes det informasjon som bare er til internt bruk i
foreningen per e-post til kontaktpersonene i medlemsbedriftene.

Spørsmål i Stortinget
En konsekvens av satsingen på kommunikasjon var at det
ble stilt spørsmål fra Stortinget til helse- og omsorgsminister
Bent Høie (H). Bakgrunnen var Lab Norges kronikk i Dagens
Næringsliv 21. februar 2014 der vi tok opp de miljømessige
følgene av korte bestillingstider og fraktfri levering. Denne
kombinasjonen fører til en luftbro av pakker fra Europa til
Norge og innen Norge.
Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V) stilte spørsmål til
statsråd Høie om hva departementet vil gjøre med saken.
Statsråden svarte på spørsmålet. Spørsmål og svar ligger på
Lab Norges hjemmeside.

Intervjuer til nyhetsbrev Lab 14
Lab Norge gjennomførte en rekke intervjuer med representanter fra medlemsbedriftene for publisering i nyhetsbrevet fra
Lab 14.

Øvrig informasjon til medlemsbedriftene
Informasjon som må ut fort, sendes ut som e-post til kontaktpersonene i medlemsbedriftene. Det gjør at man kan holde
høyt aktualitetsnivå på det som sendes ut. Dette er en viktig
kommunikasjonskanal.

Pressemeldingen om håndteringsforskriften ble tatt inn i
avisen Dagens Medisin og lagt ut på deres hjemmeside.
Pressemeldingene om Lab Norges forskningspris kom inn
i mange medier, og utdelingen av prisen førte også til en
artikkel i Bioingeniøren, der blant annet sekretariatsleder Tore
Flaatrud ble intervjuet.

Nytt fra Lab Norge
Den interne informasjonen har blitt styrket over de senere

Stortingsrepresentant
Kjetil Kjenseth (V)
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Statistikk

Innkjøpsavtaler

Lønnsstatistikk

NLF har hotellavtale med Scandic Hotels, og vi samarbeider
med Bilforhandlerservice om telefonavtale med Ventelo (nå
fusjonert og endret navn til Phonero), avtale om kontorrekvisita
med NorEngros, om drivstoff og bilvask hos Esso og overvåkingsutstyr fra NOKAS. Avtalene gir gode rabatter til medlemmene og til ansatte.

Lønnsstatistikken ble kjørt også i 2014 med cirka 30 deltakende
medlemmer. Resultatene av undersøkelsen ble bare distribuert
til dem som sendte inn opplysninger.

Statistikk servicepriser
Ble gjennomført med cirka 30 deltakende medlemmer.
Resultatene av undersøkelsen ble bare distribuert til dem
som sendte inn opplysninger.

Statistikk nøkkeltall
Styret besluttet å hente inn nøkkeltall fra bedriftene, slik at de
får sentrale bransjetall hvert år. Statistikken er under utarbeiding og var planlagt sendt ut i 2014. Det kom imidlertid for få
svar til at den ble representativ, så den blir fulgt opp i 2015.
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Medlemsmøter, generalforsamling, kurs
Det har vært avholdt følgende medlemsmøter,
seminarer og kurs:
7. mai

Generalforsamling

7. mai

Medlemsmøte

14. mai

Seminar metodevurdering

er at virksomheter som gjenbruker engangsutstyr, er å anse
som produsent. Det betyr at utstyret må CE-merkes på nytt av
virksomheten.

Gode råd i forkant av Lab 14

27. november Medlemsmøte
16. oktober

Work-shop om forenkling av regelverket om
offentlige anskaffelser 16. oktober ble avlyst
pga få påmeldte.

Medlemsmøtet 7. mai
Svært strenge regler for egenproduksjon av tester og
gjenbruk i sykehusene

Koordinator Svein Trosby, Lab Norge og prosjektleder Torill Engelberg,
Norges Varemesse.

Torill Engelberg gjennomgikk hva som skjer på Lab 14 og holdt
en kort messeskole med gode råd til Lab Norges medlemmer.
Hun fortalte at mange fagmøter allerede var på plass. Norsk
Kjemisk Selskap, Tekna Biotek, Nito-BFI og Norsk Selskap for
Medisinsk Biokjemi hadde allerede meldt inn sine møter.

Petter Alexander Strømme (til v.) og Bjørn Kristian Berge, begge i Helsedirektoratet.

Seniorrådgiverne Petter Alexander Strømme og Bjørn Kristian
Berge i Helsedirektoratet fortalte om de to forskriftene som
regulerer bruk av egentilvirket medisinsk utstyr.
Forskrift om medisinsk utstyr fra 2002 tillater bruk av utstyr
som er egentilvirket til intern bruk på egne pasienter i sykehus.
Når forskriften har denne åpningen for egenproduksjon, er det
for at man ikke vil ta livet av forskningen.
Den andre forskriften er forskrift om håndtering av medisinsk
utstyr fra 2014. Her stilles det krav til egentilvirket medisinsk
utstyr. Utstyret skal fra siste årsskifte oppfylle de grunnleggende kravene til medisinsk utstyr slik de er fastsatt i forskrift
om medisinsk utstyr.

Nytt av året var at messen hadde egen Facebook-side, som
ble drevet framover av utstillernes aktiviteter. Det kom også
for første gang en app som fortalte veien til Lab 14, hadde
utstillerliste og hjalp den besøkende å navigere i messehallen.
Katalog ble det dette året også, men den ble noe slankere enn
tidligere.

Under medlemsmøtet refererte sekretariatsleder Tore
Flaatrud en rekke aktuelle saker.
Universitetet i Bergen, møteplasser og markedsdialog
Lab Norge har sammen med hovedorganisasjonen Virke
forsøkt å få åpnet mulighet for markedsdialog og møteplasser
på Institutt for biomedisin på Det medisinsk-odontologiske
fakultetet ved Universitetet i Bergen. Vi hadde et konstruktivt
møte med ledelsen ved fakultetet og har nå, etter fire måneder, fått et formelt svar som henviser til praksis ved innkjøp og
innkjøpsavdelingen.
Vi vurderer, sammen med Virke, hva vi kan gjøre nå.

Når det gjelder gjenbruk av engangsutstyr er nå hovedregelen
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møter med ledelsen ved universiteter og helseforetak, samarbeidet med LFH og Virke, samt konkrete saker som håndteringsforskriften, hvor foreningen har bidratt sterkt til å bedre
medlemmenes rammebetingelser.

Foto: Kristian Tjessem

Offentlige innkjøp
Lab Norge vil i tiden framover legge mer arbeid i offentlige
innkjøp. To punkter er sentrale: Det ene er oppfølging av miljøaspektet i artikkelen Lab Norge fikk inn i Dagens Næringsliv 21.
februar 2014 (korte leveringstider og fraktfri levering fører til
alt for mange forsendelser). Det andre er urimelige kontraktsvilkår. Vi har sett svært lange kontraktsperioder uten mulighet
for å regulere priser på grunnlag av endrede innkjøpspriser
eller endringer i valuta.
En annen sak er et ønske om at det i store anbud gis mulighet
for delanbud.

Styreleder Jon Terje Heimdal.

Lab Norge ønsker all sikkerhetsinfo i PIB
Biologisk materiale og merverdiavgift
Saken dreier seg om merverdiavgift på biologisk materiale, det
vil si produkter av blod eller med elementer av blod. Finnes
slike elementer, er produktet fritatt for merverdiavgift ved
omsetning innenlands. Problemet er antistoffer der noen springer ut av blod og noen ikke. De som ikke springer ut av blod er
avgiftspliktige. Vi har bedt om en avklaring. Saken er forberedt
av Skattedirektoratet, og innstillingen fra direktoratet ligger i
Finansdepartementet.
Der har det stoppet helt opp, og det har ikke skjedd noe på
lang tid. Vi ser på saken som en sak om forenkling av regelverk
og vil se om vi kan få den opp på politisk nivå sammen med
Virke.

Medlemsmøtet 27. november
Lab Norge stadig mer aktiv og synlig
Styreleder Jon Terje Heimdal (bildet) åpnet medlemsmøtet i
november med å slå fast at Lab Norge er en stadig mer aktiv og
synlig forening.
Han la vekt på økt informasjonsaktivitet, foreningens rolle
som høringsinstans og sekretariatets daglige kontakt med de
mange aktører som påvirker bransjens rammebetingelser. Han
nevnte spesielt Lab 14, som nettopp var vellykket gjennomført,

Sjefsingeniør Mette Follestad innledet om Miljødirektoratet
og PIB. Hun presenterte Miljødirektoratet og Produktinformasjonsbanken (PIB). Miljødirektoratet omfatter de to tidligere
etatene Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet. PIB er en database for frivillig oppbevaring og bruk av sikkerhetsdatablader for kjemikalier. Både
Lab Norge og Miljødirektoratet ser gjerne at aktørene bruker
PIB. Bruk kan avtales mellom partene (offentlige innkjøpere og
leverandørene) fram til det eventuelt kommer en forskrift som
pålegger leverandørene å legge sine sikkerhetsdatablader i
PIB.
Sjefsingeniør Mette Follestad, her sammen med sekretariatsleder
Tore Flaatrud.
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Cinzia Progida holdt sin prisforelesning

Lab Norge er 25 år i 2015 		
I 2015 er Lab Norge 25 år og feirer dagen onsdag
10. juni med jubileumsseminar med festmiddag for
medlemmer og gjester.
Seminaret skal legges opp slik at det har appell til medlemmer,
departement og direktorater, kunder og andre samarbeidsparter. Målet er et seminar som blir husket av alle som er viktige for
Lab Norge i hverdagen.

Fasit etter Lab 14: En vellykket messe
Jon Terje Heimdal og Cinzia Progida.

Postdoktor Cinzia Progida holdt sitt prisvinnerforedrag på
møtet. Med utgangspunkt i rab-proteinene fikk vi vite hvordan
bestanddelene i cellene kommuniserer, og hvilken betydning
den kunnskapen kan ha for kreftforskningen. Mye taler for at
Cinzia Progidas avanserte grunnforskning kan spille en rolle i
utviklingen av en kreftvaksine. Her ser vi prisvinneren sammen
med Lab Norges styreleder Jon Terje Heimdal.

Informasjon om seminar om metodevurdering og
helseøkonomi
På møtet ble det også informert om at kommende seminar om
helseøkonomi og metodevurdering 29. januar 2015.

Fra Lab 14.
Foto: Kristian Tjessem.

Messen Lab 14 hadde vært historie en måneds tid da Lab Norge
avholdt høstens medlemsmøte. Dermed var det tid for oppsummering.
Den var ved markedskoordinator Hege M. Frøshaug (t.v.) og
prosjektleder Torill Engelberg fra Norges Varemesse og Torfinn
Fongen, som var leder for Lab Norges Lab-komité. De fleste
som hadde deltatt på messen som utstiller eller besøkende,
hadde inntrykk av at Lab 14 var svært vellykket. Og det kunne
Torill Engelberg bekrefte. Strategien var at messen skulle fremstå som en nøytral møteplass som ga oversikt over markedet,
mulighet til å se og teste instrumenter, samt invitere til fagprat
og diskusjon om løsninger, og nettopp slik ble messen opplevd
av både utstillere og besøkende.

Hege M. Frøshaug, Torfinn Fongen og Torill Engelberg.
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Lab Norge påvirker gjennom synlighet
Sekretariatet gikk gjennom det Lab Norge oppnådd
gjennom synlighet i mediene.
En artikkel i Dagens Næringsliv og en i Logistikk & ledelse har hatt
betydelig gjennomslag og har brakt foreningen i kontakt med
miljøer som det ellers er vanskelig å nå fram til. En pressemelding
om håndteringsforskriften kom i Dagens Medisin, som var helt
riktig kanal for meldingens budskap.

Spørsmål til statsråden
Med bakgrunn i Lab Norges innlegg i Dagens Næringsliv
21. februar 2014 om lite miljøvennlige anbud (fraktfri levering og
korte leveringstider), stilte stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth
(V) skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Høie ga et grundig svar tilbake, og innkjøpsavdelingen i Helse
sør-øst RHF har sagt seg enige i Lab Norges syn og invitert til
dialog.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Bjørn Stuedal.
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Foreningens drift, tillitsmenn og økonomi
Styret
På generalforsamlingen 7. mai ble følgende valgt:
Jon Terje Heimdal, Icare Medical AS ble gjenvalgt for to år,
Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS, ny, ble valgt for to år,
Ingunn Fredriksen, DiaSorin, ny, ble valgt for to år.
Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS og Haakon Torgersen, BioNordikaBergman 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 2014 hatt slik sammensetning:
Styrets leder:
Jon Terje Heimdal		
Styremedlemmer: Guri Nilsen, Alere AS (til 7. mai.)
Eric W.Tollnes, Nerliens Meszansky AS (til 7. mai.)
Jon Terje Heimdal, Icare Medical AS
Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS
Haakon Torgersen, BioNordikaBergman AS
Ingunn Fredriksen, DiaSorin (fra 7. mai.)
Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS (fra 7. mai.)

Valgkomité
Hele valgkomiteen var på valg i 2014. Følgende ble valgt:
Torfinn Fongen, Holger Hartmann AS, gjenvalg for ett år,
Guri Nilsen, Alere AS, ny, for to år,
Erik W. Tollnes, Nerliens Meszansky AS, ny, for to 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, sekretariatsfunksjon 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.
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Økonomi
Lab Norge brukte i 2014 et noe av oppsparte midler, men har fortsatt solid egenkapital.

Medlemskap
Innmeldinger

Utmeldinger

IcareMedical AS
ILS Norway AS

Christian Berner AS
Foreningen hadde 56 medlemmer per 31. desember 2014.

Styremøter
Det har vært avholdt fire styremøter i 2014.

Arbeidsgruppene
Lab-komiten

Helse				

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

Kari Jørgensen, Phadia AS
Jon Terje Heimdal, Icare medical AS
Ingunn Fredriksen, DiaSorin
Anne Noer, Ortho Clinical Diagnostics

Forskning og kontroll
Guri Nilsen, Alere AS
Anne-Sofie Velo, AH Diagnostics AS
Berit Løkken, VWR International AS

Økonomi 			
Cato Mørch, Dipl. Ing Houm AS
Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS
Haakon Torgersen BioNordikaBergman AS

Industri			
Torfinn Fongen, Holger Hartmann AS
Eric W. Tollnes, Nerliens Meszansky AS		
Merethe Thorseng, Methrom Nordic
Vigdis Rustad, Nerliens Meszansky AS

Om årsmeldingen
Årsmeldingen er skrevet av Lab Norge
Prosjektstyring: Medon
Design og layout: F’design

Helseøkonomiutvalge
Tove Ofstad Roche Diagnostics Norge AS, leder (oppnevnt i
fellesskap med LFH)
Kari Jørgensen, Phadia AS
I tillegg representanter oppnevnt av LFH (ikke listet her)
Sekretariatsleder Tore Flaatrud
deltar i alle foreningens arbeidsgrupper.
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Medlemsliste Lab Norge 31.12.2014
3M Norge AS - Avd.Food Safety
Aga AS
AH Diagnostics AS
Alere AS
BD Norge AS
Bergman Diagnostika AS
Bio-Rad Laboratories
BioMerieux
Bionor Laboratories AS
BioNordikaBergman AS
Dako Norge
DiaSorin AB
DiuVita Diagnostics AS
Electra-Box Diagnostica AS
Eppendorf Nordic Aps
Fisher Scientific AS
Gammadata Norge AS
HECO Laboratorieutstyr AS
Heger AS

Postboks 6644 St. Olavs Plass N-0129 Oslo
Tlf: 23 32 61 20
E-post: post@labnorge.no
www.labnorge.no

HemoCue Norge AS
Holger Hartmann AS
Houm Dipl.ing. AS
Icare medical AS
ILS Norway AS
Ivar Holte AS
Life Technologies
mabsEmballasje AS
Matriks AS
Med-Kjemi AS
Merck Life Science AS
Metrohm Nordic AS
Mettler-Toledo AS
Microgenics Nordic
Montebello Diagnostics AS
Nerliens Meszansky AS
Norchip 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

