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Vår visjon: Framtidsrettet, samhandlende, samfunnsnyttig
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OM NLF
NLF organiserer laboratoriebransjen i Norge, det vil si distributører og pro
dusenter av laboratorieutstyr. Medlemmene leverer alt av labrekvisita, kjemikalier,
instrumenter og kontroll- og måleutstyr. Medlemmenes kunder er industri,
forskning, sykehus/helsesektor, kontrollaboratorier og forsvaret. Det er for tiden
60 medlemmer i NLF. Medlemmenes omsetning er anslått til NOK 2,3 milliarder.
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
Året 2012 har vært et aktivt år der foreningen har arbeidet for å bli mer synlig
både ute blant medlemmenes kunder, blant premissgivere og samarbeidsparter.
I dette arbeidet har kreftene også blitt lagt inn for å jobbe fram saker av
økonomisk betydning for medlemmene.
I sykehuslaboratoriene lages det tester som brukes på prøver fra pasienter
for diagnostisering. Disse testene er ikke underlagt noen form for kontroll fra
andre. I mange tilfelle utvikles og brukes disse testene i konkurranse med
CE-merkede tester som kan leveres av medlemsbedriftene. NLF krever at
slike tester ikke skal få refusjon når det finnes alternativer i markedet. Det
kreves også at myndighetene kontrollerer at testene ikke brukes utenfor egen
institusjon eller brukes kommersielt. Saken rommer både pasientsikkerhet og
samfunnsøkonomi. Nærmere omtale nedenfor.
NLF utarbeidet en brosjyre om NLF og medlemsbedriftene med målgruppe
forskere og innkjøpere/bestillere. I brosjyren er det omtale av foreningen,
medlemmene, produktregisteret og medlemsregisteret. Nærmere omtale
nedenfor.
Medlemmene har også blitt tilgodesett med en ”nyhet”: NLF-nytt, et
elektronisk nyhetsbrev i moderne design, som sendes til kontaktperson og
andre ansatte i medlemsbedriftene, pt ca 120 mottakere. NLF-nytt skal bedre
kommunikasjonen fra NLF, spesielt mot ansatte i medlemsbedriftene.
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ARBEIDET I STYRET OG ARBEIDSGRUPPENE
Nedenfor kommer en kort omtale av de viktigste sakene styret og arbeidsgruppene har
arbeidet med og prioritert i 2012.

Styret
Styret har vært opptatt av å arbeide med NLFs framtid
og med å implementere strategien i foreningens arbeid
på alle plan. Målet er å bli mer utadrettet enn tidligere
og leve opp til visjonen: Framtidsrettet, samhandlende,
samfunnsnyttig. Disse begrepene er utdypet i strategi
arbeidet og innholdet skal gjennomsyre alt arbeidet vi
gjør i foreningen. Disse signalene har blitt gitt til arbeids
gruppene, som har blitt oppfordret til å gjennomføre
kontaktmøter innen sine områder.
I forhold til LFH har styret vært opptatt av å få til en
avklaring av forholdet til LFH, slik at man igjen kunne
samarbeide om felles saker, se nærmere om dette
nedenfor.
Styret har ønsket at medlemmene skal være oppdatert
på relevant informasjon om etisk handel og de kravene
som kommer i forbindelse med anbud. Saken har derfor
blitt belyst gjennom eget seminar, se nedenfor, og som
tema på Bransjetreffet.
Styret har igjen behandlet samarbeidsavtale med helse
foretakene og besluttet at man skal samtale med helse
Sør-Øst om justeringer i de avtalene som finnes, slik at
en avtale med NLF blir mer framtidsrettet.

Når det gjelder sekretariatet har styret vært opptatt av
hvilke oppgaver som skal prioriteres og drøftet hvilke res
surser som skal til for å nå de mål man setter i styret og
i arbeidsgruppene.
Det har blitt gjennomført en spørreundersøkelse
blant medlemmene der spørsmålene gikk på hva
medlemmene bruker NLF til og hva de ønsker at NLF
skal arbeide med. Undersøkelsen viste en høy grad av
tilfredshet med arbeidet i foreningen, men også at det
er nye saker NLF kan ta tak i.
Styret har også satt temaet helseøkonomi på dagsorden
og har bestemt at det skal gjennomføres et seminar om
temaet i først halvår 2013. I temaet ligger også metode
utvikling (HTA, mini-HTA), som er temaer bransjen må
forholde seg til.
Det er bestemt at det skal lages en informasjonsbrosjyre
om NLF.
NLF ble invitert til og deltok i en work-shop i Difi (Direk
toratet for forvaltning og IKT) i oktober om offentlige
innkjøp. Styret vil invitere Difi til kontakt om hva og hvor
dan man kan samarbeide nærmere om dette temaet.

STYRET
Styrets leder

Styremedlemmer

Guri Nilsen

Eric W. Tollnes
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Frode Krogstad

Jon Terje Heimdal

Tove Ofstad (fra 25.4.)

Arbeidsgruppe forskning og kontroll

Arbeidsgruppe helse

Gruppen har utarbeidet en brosjyre om NLF, særlig rettet
mot forskning. Brosjyren er 4 sider med orientering om
NLF, om medlemmene, om produktregisteret og medlems
registertet på NLFs hjemmeside. Brosjyren ble distribuert
som innstikk i bladene Kjemi og NBS-nytt i et opplag på
ca 4.000, i tråd med strategien om å gjøre NLF mer synlig.

Gruppen har prioritert å jobbe med sykehusenes egen
produksjon av tester for diagnostikk av pasienter. I syke
huslaboratoriene lages det tester som brukes på prøver fra
pasienter for diagnostisering av sykdommer. Disse testene
er ikke underlagt noen form for kontroll fra andre. I mange
tilfelle utvikles og brukes disse testene i konkurranse med
CE-merkede tester som kan leveres av medlemsbedriftene.
Sykehusene bruker mye tid og krefter på å utvikle slike
tester. Det er ikke tillatt å bruke slike tester utenfor egen
helseinstitusjon uten at de CE-merkes. Sykehusene får
refusjon fra staten ved bruk av slike tester når betingelsene
ellers er til stede.

Man har også foreslått for styret at NLF skal etablere en
pris til unge forskere under 40 år og som har gjort et
ekstraordinært forskningsarbeid innen naturvitenskaplig
forskning, ”NLFs forskningspris til unge forskere”. Forslaget
går ut på en pris på inntil NOK 100.000 som deles ut hvert
tredje år i forbindelse med Lab-messene. Det er foreslått
etablert en fagkomité med representanter fra relevante
fagmiljøer.
Ellers har gruppen prioritert hvilke forskningsinstitusjoner
man vil besøke. Det er NTNU, Universitetet i Bergen og
Universitetet i Tromsø. Man har forberedt budskapet til
møtene. Møte med NTNU er planlagt i januar 2013.

Arbeidsgruppe forskning og kontroll

· Guri Nilsen, Medinor AS
· Joachim Nedreklepp, Fisher Scientific AS
(fra 25.5.2012)

· Anne-Sofie Velo, Bio-Rad Laboratories AS
(fra juni 2012)

· Berit Løkken, Sigma Alridge
(fra 28.11.2012)

Arbeidsgruppe helse

· Kari Jørgensen, Phadia AS
· Jon Terje Heimdal, Orion Diagnostica AS
· Ingunn Fredriksen, DiaSorin
· Anne Noer, Ortho Clinical Diagnostics

Gruppen gjennomførte en spørreundersøkelse blant
medlemmene for å finne ut i hvilken grad hjemmeprodu
serte tester i sykehusene utvikles og brukes i konkurranse
med CE-merkede tester levert av medlemsbedriftene.
Det kom inn rapporter om at medlemmene mister minst
NOK 90 mill i omsetning fordi sykehusene bruker sine
egne tester.
Det ble det besluttet å ta opp saken med departementet
og fremme to krav: For det første at staten ikke gir refus
jon til sykehusene til egenproduserte tester der det finnes
kommersielle alternativer som er CE-merket og dermed
kontrollert og merket i henhold til regelverket. For det andre
fremmes krav om at myndighetene kontrollerer at egenpro
duserte tester ikke brukes utenfor ”helseinstitusjonen” eller
brukes kommersielt (tar betalt fra andre) når testen ikke er
CE-merket. Begge deler er ulovlig.
Sakene følges opp overfor departementet i samarbeid med
Virke.
Gruppen har også avgitt en høringsuttalelse til Helsedirek
toratet til forslag om forskrift om vedlikehold av medisinsk
utstyr. Man advarte her blant annet om at forskriften var
utformet slik at den kunne forstås som en legalisering av
gjenbruk av engangsutstyr.
Man har også lagd en innstiling til styret når det gjelder
samarbeidsavtale med Regionhelseforetakene.

(fra juni 2012)

Årsmelding 2012

5

Arbeidsgruppe industri

Arbeidsgruppe økonomi

Gruppen har jobbet med å foreslå saker til Bransjetreffet,
ikke bare saker som har med målgruppen industri å gjøre.
Forslagene var kjemikalieregelverket REACH og CLP,
arbeidet i det offentlige med elektronisk handel og elektro
nisk faktura og en konkret sak om salgspant og konkurs.
Forslagene ble fulgt opp med innlegg på Bransjetreffet.

Gruppen har hatt en diskusjon rundt aktuelle saker å
arbeide med. Valget falt på to: Utarbeide en veiledning til
medlemmene vedrørende anbud og revisjon av NLFs stand
ard salgsbetingelser og NLFs øvrige standardavtaler. Det
siste ble prioritert på topp, også etter ønske fra styret.

Arbeidsgruppe industri

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

Først gjennomførte man en spørreundersøkelse om blant
annet bruken av NLFs standardavtaler i medlemsbedrift
ene. Undersøkelsen er lagt ut på intranettet. Deretter skal
man foreta en gjennomgang og revisjon av standard salgs
betingelser. Når det er gjort, skal de to andre avtalene også
revideres.
Etter revisjonen vil man følge opp med opplæring av
medlemmene.

Arbeidsgruppe økonomi

· Svein Trosby, VWR International AS
· Cato Mørch, Dipl. Ing Houm AS
· Andrew Louka, Dako
· Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS
(fra 28.11.2012)

andre utstillinger
Utstilling Trondheim
I oktober arrangerte NLF utstilling for medlemmene
i forbindelse med etterutdanningskurset og general
forsamlingen til NSMB og NFMB (Norsk selskap og
Norsk forening for medisinsk biokjemi) på Clarion hotell
Brattøra i Trondheim. 13 av NLFs medlemmer stilte ut
sine produkter. Evalueringen etterpå viste at det er for
lite besøk på utstillingen. Styret har på den bakgrunn
bestemt at NLF ikke skal arrangere slik utstilling, men
oppfordre NSMB/NFMB til selv og arrangere utstilling
i tilknytning til sine møter. På den måten blir arrange
mentet bedre integrert i møtet.
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andre saker
Lab 14
I løpet av 2012 er det avtalt tidspunkt og betingelser
for Lab 14. Det er enighet om at man skal arbeide med
prosjektet gjennom hele perioden fram til selve arrange
mentet. Et mål er å få flere faggrupper til å legge sine
fagmøter til Lab 14.

Offentlige anskaffelser
Er fortsatt et tema som krever mye oppmerksomhet.
I løpet av 2012 har det blitt gjennomført to kurs om
temaet og opplæring av lederne på Bransjetreffet.
I tillegg har man avtalt et kontaktmøte med NTNU.

Sekretariatet gir råd til medlemmene i en rekke konkrete
innkjøpssaker der regelverket er eller kan være brutt eller
andre forhold. Skal NLF følge opp en sak må den være
prinsipiell.

Universitetet i Oslo, som foreningen har hatt en god dialog
med, har invitert til leverandørsamling før man sender ut
anbud om labrekvisita. Møtet holdes i januar 2013.

Temaet var også sentralt i møtet mellom den danske,
svenske og norske foreningene i København i juni.

Lab 11

Årsmelding 2012

7

SAMARBEID/KONTAKT
Samarbeid med Hovedorganisasjonen
Virke (tidligere HSH)
I løpet av 2012 har NLF etablert et nærmere samarbeid
med Virke, der NLF som forening er medlem. Mange
av medlemsbedriftene i NLF har direkte medlemskap
i Virke. Første sak er samarbeid om hjemmeproduk
sjon av tester i sykehusene, refusjon og kontroll med at
regelverket etterleves. Der vil Virke bruke sine kontakter
for å få saken opp i departementet.
I tillegg har NLF blitt invitert med i Virkes prosjekt
”Smartere helse”. Der kom vi med innspill til Virkes møte
med Helse- og omsorgsdepartementet om stortings
meldingen om pasientsikkerhet. Vårt innspill er bekym
ringen omkring sykehusenes bruk av hjemmeproduserte
tester, se ovenfor.
NLF deltok også i en stor work-shop i regi av Virke der
målet var å få innspill til hvordan samfunnet kan bruke
pengene til helse på en bedre måte. Der var represent
ant fra Helse- og omsorgsdepartementet til stede og en
lang rekke medlemsbedrifter i Virke, også noen fra NLF.

Møte nordiske bransjeforeninger
Møte mellom Swedish Labtech, DADIF og NLF ble
avholdt i København i begynnelsen av juni med en lang
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saksliste fordi det var mange år siden siste kontaktmøte.
Det ble avtalt at man skal holde slikt møte hvert år på
rundgang mellom landene.

Kontakt med LFH
I løpet av 2012 har det vært både uformell og formell
kontakt for å få i gang samarbeidet igjen.

Kontakt med EDMA
NLF er medlem av EDMA – European Diagnostics
Manufacturers Association. EDMA sender ut informa
sjon som distribueres til aktuelle medlemmer i NLF,
arrangerer møte m.v. EDMA bistår også NLF med
rådgiving spesielt i saker som har med regelverk
å gjøre. NLF har ikke vært aktiv i EDMA dette året.
EDMA har i samarbeid med EUCOMED (medisinsk uts
tyr) i 2012 etablert MedTech Europe, en felles hoved
organisasjon for den medisinsk-tekniske industrien i
Europa. EDMA og EUCOMED består som selvstendige
enheter, men har vært samlokalisert i flere år, og har i
2012 fått ny, felles daglig leder. MedTrech Europe er
åpen for andre industrigrupper innen fagfeltet.

INFORMASJON
NLFs hjemmeside
NLFs hjemmeside er en kommunikasjonskanal både
mot medlemmer, kunder, myndigheter og andre. Den
vedlikeholdes fortløpende og inneholder medlemsreg
ister, produktregister og produsentregister. Disse er
knyttet sammen, slik at man kan finne hvilket medlem
en produsent representerer og hvilke produkter
medlemmet tilbyr.
Vi vet at blant annet industrien, andre kundegrupper og
handelsavdelingene på ambassadene bruker hjemme
sidene flittig når de søker etter bedrifter i vår bransje
eller etter hvem som leverer bestemte produkter. Vi
arbeider aktivt med å utbre kunnskap om spesielt
produktregisteret, slik at alle relevante leverandører får
bli med når det handles (utenom anbud i det offentlige).
Mer allmenne nyheter legges ut på NLFs hjemmeside.
I tillegg legges informasjon som bare er til medlemmene
ut på intranettet.

Medlemsinformasjon
NLF-nytt
Nytt av året er at NLF har etablert NLF-nytt og distri
buerer den til en større gruppe personer. NLF-nytt
sendes ut minst hvert kvartal med informasjon som kan
og skal spres ut til flere i medlemsbedriftene. Etter en
forespørsel er det nå ca 120 mottakere av dette nyhets
brevet, som er gitt en ny visuell profil og tilpasset et
elektronisk format.

Annen medlemsinformasjon
Sendes ut som e-post. Det gir rask og god informasjons
utvikling og gjør at man kan holde høyt aktualitetsnivå
på det som sendes ut. Noen få utsendinger i året går ut
pr post.

Medlemsmøter, generalforsamling,
kurs mm.
Det har vært avholdt følgende medlemsmøter og kurs:
8. mars:
		
Kurs offentlige anskaffelser med advokat Robert Myhre.
23. mars:
Seminar etisk handel i samarbeid med Helse Sør-øst og
Initiativ for etisk handel - IEH.
25. april:
		
Generalforsamling
25. april:
Medlemsmøte: Nytt Østfoldsykehus v/Elisabeth
Gudmundsen og Annie Sjåvik, Biologisk materiale og
mva v/Skattedirekortatet/Tjelemeland, (syk, gjennomgått
av sekretariatet) og NLFs egne saker.
25. september:			
Kurs offentlige anskaffelser med advokat Robert Myhre.
25-26. oktober:
Bransjetreff, Holmsbu:
Faglig:
-	 Kjemikalieregelverket REACH og CLP (KLIF/Larsen)
-	 Offentlige anskaffelser (Advokat Robert Myhre)
-	 Salgspant og konkurs (Holger Teknologi/Fongen)
-	 Etikk i Sverige i Norge
(Swedish Labtech/Voghoui og NLF/Flaatrud)
-	 Nytt Østfoldsykehus (Bukholm)
-	 Offentlige anskaffelser-elektronisk handel
(DIFI/Mærøe)
-	 Etisk handel (HSØ/Solli)
-	 Planer for anskaffelser (HSØ/Fuhre)
Sosialt:
Salsa- og tangokurs med Alexandra og Glenn Jørgen fra
”Skal vi danse?”.
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STATISTIKK
Lønnsstatistikk

Statistikk servicepriser

Lønnsstatistikken ble kjørt også i 2012 med ca 30 del
takende medlemmer. Resultatene av undersøkelsen ble
kun distribuert til de som sendte inn opplysninger.

Ble gjennomført dette året med ca 30 deltakende
medlemmer. Resultatene av undersøkelsen ble kun
distribuert til de som sendte inn opplysninger.

FORENINGENS DRIFT, TILLITSMENN
OG ØKONOMI
Styret

Valgkomité

På generalforsamlingen 25. april 2012 ble
følgende valgt til styremedlemmer:

Valgkomitéen hadde følgende medlemmer:
Nina Dyrnes gikk ut av valgkomitéen på generalfor
samlingen da hun har sluttet i bransjen. Torfinn Fongen,
Holger Teknologi AS ble valgt som nytt medlem.

Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS, ble valgt
for 1 år (suppleringsvalg etter Hege Anette Martinsen).
Guri Nilsen, Medinor AS, Eric W. Tollnes,
Nerliens Meszansky AS, og Jon Terje Heimdal,
Orion Diagnostica AS, ble alle gjenvalgt for 2 år.
Guri Nilsen, Medinor AS, ble valgt som styreleder for
1 år. (Styrets leder velges blant styrets medlemmer)
Frode Krogstad, VWR International AS, var ikke på valg.

Styret har i 2012 hatt slik sammensetning:
Styrets leder:

Guri Nilsen

Styremedlemmer:
		
		
		
		

Guri Nilsen
Eric W. Tollnes
Frode Krogstad		
Jon Terje Heimdal		
Tove Ofstad (fra 25.4.)

Sammensetningen har da vært slik:
Nina Dyrnes (til 25.4.), Jens R. Jensen, Asbjørn
Jacobsen og Torfinn Fongen (sistnevnte fra 25.4.)

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 samt sekretariatsfunksjon for
styret og arbeidsgrupper.
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.

Økonomi
NLF hadde i 2012 et tilfredsstillende resultat og har god
egenkapital.
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INNKJØPSAVTALER
NLF har hotellavtale med Scandic Hotels og vi samarbeider med
Bilforhandlerservice om telefonavtale med Ventelo, avtale om
kontorrekvisita med NorEngros, om drivstoff og bilvask hos Esso
og overvåkingsutsyr fra NOKAS. Avtalene gir gode rabatter til
medlemmene og til ansatte.

Medlemskap
Innmeldinger:
Tagarno Norge AS
Mabs Produkter ENK
Noax AS
Utmeldinger:
Puls AS
Dianova AS
NorDiag ASA (Kjøpt av Biotrin/DiaSorin)
Cerbo Norge AS (Lagt ned distribusjon av lab i Norge)
Clare Mont Diagnostics (eksklusjon)
Foreningen hadde pr 31.12.2012 60 medlemmer.

Styremøter
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2012.

Forskning og kontroll:
Guri Nilsen, Medinor AS
Bjørn K. Pedersen, Fisher Scientific AS (til april 2012)
Anne Lise Grøholt, 3M (til mai 2012)
Joachim Nedreklepp, Fisher Scientific AS (fra 25.5.2012)
Anne-Sofie Velo, Bio-Rad Laboratories AS (fra juni 2012)
Berit Løkken, Sigma Alridge (fra 28.11.2012)
Helse:				
Kari Jørgensen, Phadia AS
Jon Terje Heimdal, Orion Diagnostica AS
Ingunn Fredriksen, DiaSorin
Anne Noer, Ortho Clinical Diagnostics (fra juni 2012)
Økonomi: 			
Bjørn K. Pedersen, Fisher Scientific AS (til april 2012)
Svein Trosby, VWR International AS
Cato Mørch, Dipl. Ing Houm AS
Andrew Louka, Dako
Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS (fra 28.11.2012)

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

Organisasjonssekretær
Tore Flaatrud deltar i alle
foreningens arbeidsgrupper.
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Medlemsliste NLF 31.12.2012
3M Norge AS avd Food Diagnostics
Aga As
AH Diagnostics AS
Alfa-Lab AS
BD Norge AS
Bergman AS
Bergman Diagnostica AS
BioMerieux Norge AS
Bionor Laboratories AS
BioNordika AS
Bio-Rad Laboratories
Christian Berner AS
Dako Norge
DiaSorin AB
Dipl.Ing.Houm AS
Electra-Box Diagnostica AS
Eppendorf Nordic Aps
Fisher Scientific AS
Gammadata Norge AS
GE Healthcare Gmbh fil.Norge

HECO Laboratorieutstyr AS
Heger AS
HemoCue Norge AS
Holger Teknologi AS
Lab-tec Laboratorieutstyr AS
Life Thecnologies
MabsProdukter
Matriks AS
Medinor AS
Med-Kjemi AS
Metrohm Nordic AS
Mettler-Toledo AS
Microgenics Nordic
Millipore AS
Mitron enk
Montebello Diagnostics AS
Nerliens Meszansky AS
Noax Lab AS
Norchip AS
Norsk Labex AS

Orion Diagnostica AS
Ortho-Clinical Diagnostics
Oxoid AS
PerkinElmer Norge AS
Phadia/Thermo Fisher Scientific
Qiagen Norge
Retsch Norge AS
Roche Diagnostics Norge AS
Rohde Diagnostika
Sakura Finetek Norway AS
Samsi AS
Sarstedt AS
Sero AS
Siemens Diagnostics Healthcare
Sigma-Aldrich Norway AS
Sysmex Norge
Tagarno AS
Teknolab AS
VWR International AS
Waters AS
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