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Av Tore Flaatrud
advokat, sekretariatsleder, Lab Norge

Enkelte offentlige institusjoner velter 
risiko for endringer i innkjøpspriser 
og valuta hos leverandørene over på 
leverandørene. 

I den senere tid har vi sett en tendens 
til at spesielt helseforetak sender ut 
anbud med svært ubalanserte kontrak-
ter. I ett tilfelle har vi sett et anbud der 
en ramme avtale har hatt en varighet 
på opptil syv år gjennom opsjoner om 
forlengelse av kontrakten. 

For leverandører av medisinsk utstyr 
dreier det seg blant annet om levering 
av instrumenter til diagnostikk og avtale 
om kjøp av reagenser og annet forbruks-
materiell til disse instrumentene. 

I utgangspunktet burde en langvarig 
kontrakt være hyggelig for den leveran-

døren eller de leverandørene som blir 
valgt. Så lang varighet kan imidlertid 
bli katastrofalt for leverandøren fordi 
leverandøren da ikke kan justere prisene 
i kontraktsperioden. Det betyr at leve-
randøren sitter med risiko for endringer i 
valutakurser, prisendringer fra produsent 
og egne økte kostnader som husleie og 
lønn i hele perioden.

Leverandøren skal altså i opptil syv år ha 
risikoen for endring i valutakurser. Det 
betyr at leverandøren sitter med risiko 
for utviklingen av økonomien i Norge og 
bytteforholdet mellom Norge og andre 
land.

I tillegg skal leverandøren ha risikoen for 
økte innkjøpspriser som har sitt utgangs-
punkt i for eksempel økte råvarepriser 
eller økte lønninger i produsentlandene 
og økte kostnader i egen virksomhet.

Dette er risiko det vanskelig å sikre seg 
mot, i alle fall for mindre leverandører. 

Når kravene stilles på denne måten, 
kan de lett falle av lasset allerede i 
anbudsfasen. 

Så kan man innvende at leverandøren 
kan sikre seg ved å legge inn en høyere 
pris. I noen grad vil nok det skje i slike 
avtaler, avhengig av konkurransesitua-
sjonen. Men et påslag kan vanskelig jus-
tere for alle eventualiteter over lang tid, 
særlig for dramatisk negative endringer i 
valutakursene. 

Den forrige regjeringen var opptatt av 
balanserte kontrakter og ga tydelig mel-
ding til offentlige virksomheter at man 
skulle sørge for at det er balanse i alle 
offentlige kontrakter. Vi ser noe annet i 
konkrete saker. Den nåværende regjerin-
gen bør ta tak i denne problemstilingen. 

Det blir helt galt når leverandørene 
ender opp som bank for staten, fordi de 
finansierer prisendringer i perioden. 

Det offentlige opererer  
med ubalanserte kontrakter

Faksimile av artikkel Foretakene 
kan spare penger og miljø. Dagens 
medisin 22. oktober 2015.

Faksimile av artikkel Det offentlige 
opererer med ubalanserte kontrak-
ter. Dagens medisin 23. april 2015.
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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
I 2015 feiret Lab Norge 25-årsjubileum. Jubileet stod i sentrum for aktivitetene i dette året. 

Selve jubileumsfeiringen ble gjennomført 5. og 6.november med en storslått festmiddag 
med inviterte gjester og bransjetreff dagen etter med en rekke framtredende foredrags-
holdere innen temaet offentlige anskaffelser. 

Det ble også tatt initiativ til å lage et jubileumsskrift der Lab Norges historie gjennom  
25 år blir oppsummert. Som redaktør ble engasjert Lars-Ole Ørjasæter og skriftet vil 
 komme ut tidlig i 2016. 

Det var også en milepæl i Lab Norges historie at man for første gang utarbeidet et policy-
notat. Dette notatet tok for seg krav og ønsker til en god innkjøpsprosess og summerte 
opp bransjens erfaringer, krav og ønsker. 

Også i dette året har informasjonsarbeidet stått høyt på dagsorden med to artikler i 
Dagens Medisin og flere pressemeldinger. 

Revisjon av standard salgsbetingelser, egenproduksjon av medisinske tester, metode-
vurdering og helseøkonomi er andre fagsaker som har krevd mye resurser dette året.
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Styret har i dette året lagt mye arbeid knyttet til Lab Norges 
25-årsjubileum. Både det planlagte seminaret i juni, som 
senere ble utsatt til november, festmiddagen og bransjetreffet 
i november har stått høyt på dagsorden både når det gjelder 
organisering og innhold. 

Styret har også nedlagt mye tid i arbeidet med Lab Norges 
jubileumsskrift, både når det gjelder innhold og finansieringen 
av dette. Det ble tidlig besluttet å invitere medlemsbedriftene 
til å finansiere dette gjennom støtteannonser, samt å invitere 
samarbeidsparter til å tegne hilsningsannonser. 

Styret var opptatt av at man fikk samlet materialet som viser 
utviklingen av foreningen gjennom disse 25 årene som en 
dokumentasjon for framtiden. 

Etter initiativ fra sekretariatet tok styret også opp spørsmålet 
om justering av foreningens vedtekter. For tre år siden ble ved-
tektene endret slik at styrets medlemmer kunne sitte to peri-
oder à to år. Det har vist seg at denne tidsperioden kan være 
noe kort slik at det ble fremmet forslag for generalforsamlin-
gen om utvide funksjonstiden til tre perioder à 2 år. Forslaget 
ble vedtatt på ordinær generalforsamling, men på grunn av 
avstemmingsreglene måtte disse også opp til ekstraordinær 
generalforsamling som ble avholdt 6.november. I begge 
 generalforsamlingene gikk forslaget enstemmig gjennom.

Styret har også tatt stilling til tidspunktet for neste Lab-messe. 
Det oppstod en utfordring når det gjaldt tidspunkter i 2017 og 
styret besluttet derfor å inngå avtale om at neste Lab-messe 
blir i 2018. 

Styret har også tatt opp spørsmålet om forskningsprisen, 
finansieringen av denne, frekvens med videre. Dette er en 
litt mer langsiktig diskusjon der spørsmålet om utdeling på 
Lab eller i andre sammenhenger er sentral. Denne saken er til 
videre behandling. 

Styret har også vært engasjert i sak om egenproduksjon av 
medisinsk utstyr, der Helsedirektoratet i 2015 har satt i verk 
kontroll av aktivitetene i sykehus og private laboratorier. Lab 
Norge tok opp saken med departementet, som videre infor-
merte Helsedirektoratet om at det foregår mye ulovlig egen-
produksjon av medisinsk utstyr i sykehusene. 

Standard salgsbetingelser og policynotat med krav og 
ønsker til en god innkjøpsprosess ble begge utarbeidet i 
Arbeidsgruppe økonomi. Styret har imidlertid hatt siste hånd 
på disse to viktige dokumentene før disse ble sendt ut. 

Det er styret som står for tildeling av Lab Norges hederspris og 
besluttet i år å tildele i alt tre hederstegn. 

I 2015 stod også styret ansvarlig for utarbeiding av en brosjyre 
med beskrivelse av Lab Norge. Det er den første brosjyren Lab 
Norge har utarbeidet med slik tema. 

Arbeidet i styret

Styret
Fra venstre:  Styrets leder Jon Terje Heimdal, Icare Medical AS. Ingunn Fredriksen, DiaSorin. Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS. Haakon 
Torgersen, BioNordikaBergman AS.  Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS.
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Det ble tidlig besluttet at Lab Norge bidra til at arrangementet 
ble en høytidelig markering av 25-årsjubileet. Det ble invitert 
til et dagsseminar med foredragsholdere på høyt nivå, blant 
annet fra flere departementer, helseregioner, universiteter og 
utenlandsk foredragsholder med spennende framtidsteknologi.

Arrangementet ble lagt til ærverdige Hotell Continental i Oslo 
for riktig å markere at dette var en høytidsstund. Seminaret 
skulle avsluttes med en festmiddag med medlemsbedrifter og 
inviterte gjester. 

Arrangementet skulle gå av stabelen i midten av juni. Det viste 
seg at interessen for seminaret var laber og styret valgte derfor 
å utsette arrangementet til november. 

De fleste foredragsholderne ble med videre til november, men 
jubileumsseminaret vakte liten interesse blant medlemsbedrif-
tene og styret så seg nødt til å avlyse dette. 

Imidlertid ble festmiddagen gjennomført med stor stemning 
på Hotell Continental. Under festmiddagen holdt forsker 
og medlem i Nobelkomiteen Henrik Syse et både morsomt 
og  tankevekkende foredrag der temaet var etikk i nærings-
livet. I tillegg til dette var det tid for utdeling av Lab Norges 
hederstegn og hilsningstaler fra gode samarbeidsparter som 
NITO/BFI, Norsk Biokjemisk Selskap, Medtek Norge og flere 
andre. Når det gjaldt tildeling av hederstegnene hadde styret 
behandlet tildelingen til Eric W. Tollnes og Rolf Mørch på ordi-
nær måte. Styret hadde imidlertid hemmeligholdt for sekreta-
riatsleder at han ville få tildelt hederstegn under festmiddagen. 
Stor var derfor overraskelsen og gleden når styreleder tildelte 
hederstegnet til sekretariatsleder Tore Flaatrud.

Dag to var bransjetreffdagen der vi hadde samlet de mest 
aktuelle foredragsholderne rundt temaet innkjøp. I tillegg til 
dette ble Lab Norges policynotat om krav og ønsker til en god 
innkjøpsprosess presentert. 

Jubilumsfeiringen



Lab Norge6



Årsmelding 2015 7

Jubileumsskrift

Styret besluttet tidlig å lage et jubileumsskrift der Lab Norges historie gjennom 25 år ble samlet. 
Som redaktør ble engasjert Lars-Ole Ørjasæter og finansieringen av skrivet skulle ordnes gjen-
nom støtteannonser og hilsningsannonser. Skrivet skulle gi en oversikt over historien gjennom 
de 25 årene fra den gang laboratorieleverandørene gikk ut av Elektronikkimportørforeningen. 
Det var i 1990. 

Sekretariatet har hatt tett dialog med redaktøren og styret har gjennomgått utkastene til tekster 
og utforming underveis i prosessen. Det ble besluttet å innarbeide sentral dokumentasjon 
Lab Norge har utarbeidet gjennom disse 25 årene, blant annet etiske retningslinjer, vedtekter, 
standardkontrakter, policynotat om innkjøp, brosjyre m.v. På denne måten skal jubileumsskrivet 
speile aktiviteten i foreningen både gjennom beskrivelser og dokumentasjon. 

Jubileumsskrivet blir ferdigstilt tidlig i 2016. 

Under jubileumsmiddagen på Hotell Continental ble Lab Norges 
hederstegn utdelt til Eric W. Tollnes, Rolf Mørck og Tore Flaatrud. 
Styret ga slike begrunnelser for tildelingene, kort oppsummert:

Eric W. Tollnes var med i styret i 6 år fram til 2014 og i arbeids-
gruppe industri. I styret har Eric vært med på omleggingen for 
å gjøre foreningen mer synlig ved å endre navn til Lab Norge, 
tilsette kommunikasjonsrådgiver og beslutte egen stand på  
Lab 14.

Rolf Mørch satt i styret gjennom en årrekke på 90-tallet og i  
den første arbeidsgruppe bransjeøkonomi. Han var med på utvi-
delse av sekretariatet, analyse av bransjens økonomi, seminarer 
om økonomi og utarbeiding foreningens standardkontrakter.

Tore Flaatrud har som sekretariatsleder gjennom over 20 år 
vært en betydelig bidragsyter og påvirker for utviklingen av 
foreningen til det den er i dag. Han har hatt en finger med i det 
aller meste som har skjedd innad og utad og vært en samlende, 
engasjert og positiv sekretariatsleder. 

Hederstegn

Fra venstre: Styrets leder Jon Terje Heimdal, Rolf Mørch,  
Eric W. Tollnes, Tore Flaatrud.
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Sykehusenes egenproduksjon av 
medisinske tester
Også i 2015 har denne saken krevd mye resurser i foreningen. 
Helsedirektoratet inviterte til møter der temaet var leverandø-
renes rolle når det gjaldt levering av utstyr til egenproduksjon 
av medisinske tester. Spørsmålet var hvilket ansvar leverandø-
rene kunne komme i når de med  leverte utstyr til laboratorier 
som drev med ulovlig egenproduksjon. Fra Lab Norges side 
ble det anført at leverandørene er bundet av de anbudene 
sykehusene går ut med samt at det er lov med egenproduk-
sjon innenfor bestemte rammer og dette utstyret er også lovlig 
til medisinsk forskning. 

Det ble avholdt flere møter i denne sammenheng i løpet av året. 

Helsedirektoratet ble også invitert til medlemsmøtet i for-
bindelse med generalforsamlingen der de redegjorde for de 
problemstillingene de var opptatt av.

Positivt sett fra foreningens side var at Helsedirektoratet satte 
i gang kontroller ute i sykehusene for å kartlegge omfanget av 
egenproduksjon av medisinske tester og bringe ut informasjon 
om temaet. 

Samtidig dukket det opp innkjøpssaker der det ble etterspurt 
utstyr som ikke var godkjent for bruk til medisinsk diagnostikk. 
Lab Norge tok opp en av sakene med et av sykehusene og 
dette anbudet ble stanset og lyst ut på nytt. 

Refusjonsordningen for laboratorietester
En del av saken om egenproduksjon av medisinske tester i 
sykehusene er finansieringen av testene. Årsaken er at det i 
mange 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 forskrift 
om medisinsk utstyr. 

Av denne grunn tok Lab Norge initiativ til et møte med Helse-
direktoratet for å drøfte refusjonsordningene, som vi hadde 
fått vite var under revisjon. Møtet ble avholdt og der ble vi 
informert om at systemet ville bli lagt om slik at det ville bli en 
pris for en type test uavhengig av teknologi. Dermed vil mye av 
insitamentet til egenproduksjon av medisinske tester falle bort. 

Vi ble også informert om at kodeverket for medisinske tester er 
under revisjon og planlegges ferdig i 2016. Kodeverket heter 
Norsk Laboratorierkodeverk – NLK, og bygger på det interna-
sjonale kodeverk for laboratorietester. Imidlertid er det rom for 
nasjonal tilpasning. 

Saken om kodeverk og refusjonstakster vil bli fulgt opp i 2016. 

Metodevurdering og helseøkonomi
Arbeidet med metodevurdering og helseøkonomi foregår i 
all hovedsak gjennom det felles Helseøkonomiutvalget vi har 
etablert sammen med Medtek Norge (tidligere LFH). 

Det avholdes systematiske kontaktmøter mellom Lab Norge, 
Medtek Norge, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret for spesi-
alisthelsetjenesten, Statens Strålevern og RHF-koordinatorene 
i helseregionene. I disse møtene utveksles informasjon og 
synspunkter og bransjeforeningene opplever å bli tatt på alvor 
og bli hørt med de synspunkter vi har. 

Det som har vært viktig i prosessen fram til nå har vært å åpne 
for at leverandørene får mulighet til å uttale seg i løpet av 
prosesser der metodevurdering blir gjennomført. 

Et annet punkt som har vært viktig er å få til et system der 
minimetodevurderingene, som gjennomføres i klinikk på 
sykehuset, har et system for innlevering av forslag. Det ser nå 
ut til å bli etablert ved at forslag her bringes inn gjennom det 
ordinære systemet for metodevurdering. 

Andre saker
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Lab Norge deltar også i referansegruppen for metode-
vurdering der et større spekter av organisasjoner møter.

Når det gjelder helseøkonomi, så dreies arbeidet i Helse-
økonomiutvalget mer mot helseøkonomi. I den sammen-
heng inviterte utvalget til et miniseminar med professor 
Sverre Grepperud der han gikk gjennom begrepsbruken når 
det gjaldt helseøkonomi. Det man ble bevisst på etter mini-
seminaret var at begrepsbruken når det gjaldt helseøkonomi 
langt fra er entydig. Det finnes mer enn et titall ulike defini-
sjoner og innholdet i begrepet må defineres ved bruken. 

Det andre man arbeider aktivt for er å øke forståelsen for 
bruk av helseøkonomiske betraktninger ved anskaffelser, slik 
at en anskaffelse vurderes ut i fra en totalt kost/nyttevurde-
ring der livsløpskostnader er en del av vurderingen. 

Ved slutten av året ble et prosjekt initiert av Medtek Europe, 
der Lab Norge er indirekte medlem gjennom EDMA, med 
navn MEAT. Dette er et system for verdsetting i penger de 
øvrige verdiene som skal vurderes i en anskaffelse. Systemet 
synes svært verdifullt og begge de to bransjeforeningene vil 
arbeide aktivt for å få dette innført i offentlige anskaffelser i 
vår sektor. 

Persontilpasset medisin
Lab Norge ble i 2015 invitert til å delta i referansegruppe 
for persontilpasset medisin. Dette er et prosjekt i regi av 
Helsedirektoratet der man systematiserer arbeidet rundt 
medisinsk behandling tilpasset den enkelte pasient i forhold 
til denne pasientens konkrete behov. 

Deltakelsen i referansegruppen gir innsikt og mulighet til å 
komme med innspill som er relevante for laboratorieleve-
randørene i denne sammenheng. Referansegruppen er 
sammen satt av representanter fra en rekke organisasjoner  
og interessegrupper. 

Også i 2015 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.  

Artikkel
Det har vært lagt arbeid i artikler og Lab Norge fikk inn to 
artikler i Dagens Medisin, en om ubalanserte kontrakter i det 
offentlige Norge i april og en artikkel om hvordan helseforeta-
kene kan spare penger på smarte innkjøp i oktober. Den siste 
av disse artiklene er en oppfølging av artikkelen om uøkono-
miske bestillinger Lab Norge fikk inn i Dagens Medisin i 2014. 

Pressemeldinger
• I 2015 er følgende pressemeldinger sendt ut: 
• Pressemeldinger om Lab Norges hederstegn
• Pressemelding om Lab Norges policynotat

Brosjyre
Lab Norge utarbeidet i 2015 en brosjyre med beskrivelse av 
foreningen, aktiviteter og det bidrag bransjen gir til verdiskap-
ningen i Norge. Det er første gang en slik brosjyre gis ut med 
en samlet beskrivelse av foreningen og bransjen. 

Nytt fra Lab Norge
Nytt fra Lab Norge ble i 2015 gitt ut med seks utgaver. Dette 
nyhetsbrevet bringer informasjon ut til ca 120 mottakere, både 
Lab Norges kontaktpersoner i medlemsbedriftene og en rekke 
andre. 

Det er besluttet at nyhetsbrevet nå kan være offentlig, slik at 
dette er nyhetsbrev også til andre enn de som er i medlems-
bedriftene. 

Hjemmeside
På Lab Norges hjemmeside legges det fortløpende ut nyheter. 
Det er besluttet å modernisere hjemmesiden, slik at denne er 
leselig i alle formater ( pc/ nettbrett/smarttelefon). 

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. 

Informasjonsarbeidet
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Lønnsstatistikk
Det ble gjennomført lønnsstatistikk også i 2015 med i under-
kant av 30 deltakende medlemsbedrifter. 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 2015 gjennom kontakt og samarbeid om konkrete 
saker. 

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 holdes felles kontaktmøter med 
Helsedirektoratet og foreningen har bidratt til et seminar som 
markerer treårsjubileum for oppstart av prosjektet metodevur-
dering i spesialisthelsetjenesten. Seminaret skal gå av stabelen 
1.februar 2016. 

Skandinaviske bransjeforeninger
Samarbeidet med de skandinaviske bransjeforeningene har 
blitt tettere over de seneste årene. 

Det ble avholdt kontaktmøte i København i desember. 

Lab Norge presenterte der policynotat med krav og ønsker til 
en god innkjøpsprosess. Notatet ble meget positivt mottatt. 
Våre to søsterforeninger, Dialab i Danmark og Swedish Labtek 
i Sverige, ville ta notatet med tilbake til sine styrer og vurdere 
om de skulle ta i bruk notatet slik det er eller komme tilbake 
med tilbakemeldinger på det, slik at det muligens kan utar-
beides felles skandinaviske krav til krav og ønsker til en god 
innkjøpsprosess. I tillegg er det en rekke andre temaer oppe  
på disse møtene der synspunkter blir utvekslet. 

EDMA
Lab Norge er medlem av European Diagnostic Manufacturers 
Association (EDMA). 

EDMA er også medlem av MedTech Europe, slik at de har en 
overbygning til organiseringen av øvrig medisinsk utstyr. 

EDMA er en god informasjonskilde og samarbeidspart når 
det gjelder spesielt reguleringer rundt medisinsk utstyr og 
metodevurderinger. Når det gjelder metodevurdering har Lab 
Norge koordinert sine synspunkter med EDMA, slik at disse har 
støtte for sitt arbeid vis a vis EU med hensyn til prosessen for 
metodevurdering i Europa. 

Strategisk samarbeid
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I 2015 har arbeidet i Arbeidsgruppe økonomi og det felles 
Helseøkonomiutvalget vært prioritert.

Arbeidsgruppe økonomi
Arbeidsgruppe økonomi startet året med å fullføre revisjonen 
av standard salgsbetingelser. Standard salgsbetingelser har 
ikke vært revidert på svært mange år og utvalget gjennom-
førte en grundig prosess for å se på om salgsbetingelsene 
fungerte som de skulle og vurderte nødvendige endringer. 
Da utvalgets forslag var klart, ble dette oversendt styret som 
så, etter noen mindre justeringer,  godkjente endringene i 
salgsbetingelsene. Disse ble umiddelbart lagt ut på Lab Norges 
hjemmeside og distribuert til alle medlemmer. 

Etter dette satte arbeidsgruppen i gang med sitt andre nye 
hovedområde, offentlige anskaffelser. Man valgte her å 
prioritere arbeidet med krav og ønsker når det gjelder en god 
anskaffelsesprosess. Det ble besluttet å utarbeide et notat der 
man summerte opp bransjens erfaringer og hvilke krav og 
ønsker man har når det gjelder en god anskaffelsesprosess. 
Dette notatet ble også behandlet i styret og godkjent der.

Notatet ble presentert på lederdagene til NITO/BFI i 
Ålesund, på Lab Norges bransjetreff i november og på det 
Skandinaviske kontaktmøtet i København i desember.  
Notatet ble godt mottatt ved alle disse presentasjonene. 

Arbeidsgruppe forskning og kontroll
Arbeidsgruppe forskning og kontroll arbeidet videre med sak 
vedrørende produktinformasjonsbanken – Pib, og tok initiativ 
til et møte med Miljødirektoratet. Av kapasitetsårsaker ble 
møtet ikke gjennomført i 2015, men vil bli fulgt opp i 2016. 

Arbeidsgruppens ønske er at Pib skal bli den foretrukne data-
base når det gjelder tilgang til medlemsbedriftenes produktda-
tablader. Det er derfor viktig å avklare formatet for opplasting, 

mulighet for mengdeopplasting av produktdatablader m.v. 
med Miljødirektoratet. 

I løpet av 2015 kunne man også konstatere at NTNU hadde 
lagd en åpning for at leverandørene kunne levere sine pro-
duktdatablader i Pib som en del av kravene i forbindelse med 
anbud kjemikalier. 

Helseøkonomiutvalget
Helseøkonomiutvalget har konsentrert seg om to oppgaver i 
2015, metodevurdering og helseøkonomi. Metodevurdering er 
omtalt under eget punkt. 

Når det gjelder helseøkonomi har utvalget vært opptatt av at 
helseøkonomiske vurderinger skal med i anskaffelsesprosesser. 

Arbeidsgruppe helse
Arbeidsgruppe Helse har vært opptatt av tre saker:
Sak vedrørende revisjon av takster for laboratorietjenester. Her 
tok man initiativ til møte med Helsedirektoratet der spørsmålet 
ble diskutert. 

For å få til dette møtet måtte sekretariatet skrive brev til 
Helsedirektoratet og be offisielt om møte, da man i utgangs-
punktet ble avvist. 

Arbeidsgruppe Helse har også vært opptatt av sak egenpro-
duksjon av medisinske tester, som man i sin tid tok initiativ til. 
Dette har blitt en av de store sakene i arbeidet til Lab Norge. 

Den siste saken Arbeidsgruppe helse har vært opptatt av er 
katalogkravet når det gjelder spesielt Helse Sør-Øst, der det 
blant annet stilles krav til bilder av alle produkter. For mange av 
leverandørene framstår dette som nokså meningsløst da pro-
duktene ofte er helt identiske og må lastes opp utallige ganger 
fordi produktspekteret er stort. 

Arbeidsgruppene

Arbeidsgruppe forskning og kontroll, fra venstre: Berit Løkken, Guri Nilsen, Anne Sofie Velo.



Lab Norge12

Medlemsmøte 22. april
Disse sakene ble presentert på møtet:

1.  Egenproduksjon av medi-
sinsk utstyr i sykehus og pri-
vate medisinske laboratorier
Seniorrådgiverne Eli Neergaard og 
Bjørn Kristian Berge fra Avdeling 
for medisinsk utstyr og legemidler 
i Helsedirektoratet orienterte om 
sitt arbeid og sine funn når de har 
besøkt sykehuslaboratoriene og 

de private laboratoriene. De gikk også inn på gjeldende regel-
verk. Lab Norge har vært pådriver for å få til kontroll av helse-
institusjonenes bruk av egenproduserte medisinske tester. 

2.  Lab 18 
Prosjektleder Torill Engelberg, 
Norges Varemesse, orienterte 
om at neste Lab blir Lab 18 som 
arrangeres i uke 42 i 2018  på 
Lillestrøm. Hun orienterte om 
planene og ideene man har for 
prosjektet og at det i 2018 er 25 år 
siden første Lab-messe. 

3.  Oppdaterte standardkontrakter fra Lab Norge 
Sekretariatsleder Tore Flaatrud orienterte Lab Norges reviderte, 
standardiserte salgsbetingelser. Revisjonen er gjennomført av 
arbeidsgruppe økonomi og deretter godkjent i styret.

4.  25-års jubileumsskriv
Redaktør Lars Ole Ørjasæter i 
bladet Kjemi har påtatt seg 
ansvar med å skrive Lab Norges 
historie. Der vil de blant annet 
fortelle bakgrunnen for at 
Norske Laboratorieleverandørers 
Forening (NLF) ble stiftet for 25 år 
siden og trekke fram høydepunk-
ter i foreningens historie, slik som 
lab-messene, forskningsprisen, 

hederstegnene, navneendringen og informasjonsarbeidet. 
Standardkontraktene, etiske retningslinjer mv planlegges som 
vedlegg. Finansieringen skjer med annonser fra medlemmer 
og samarbeidsparter. 

5.  Jubileumsseminar og festmiddag
Sekretariatet orienterte om at man planla et større seminar. 
Lab Norge fyller 25 år i år og feirer det med et bredt anlagt hel-
dagsseminar på Hotel Continental med hovedtemaer bransjens 
fremtid og rammebetingelser og det gode innkjøp. Samme kveld 
inviteres seminardeltagerne til festmiddag på Continental. 

Bransjetreff 6. november
Disse sakene ble presentert på bransjetreffet:

1.  Prosjekt nytt 
Østfoldsykehus
Prosjektsjef utstyr Elisabeth 
Gudmundsen innledet om prosjekt 
nytt Østfoldsykehus og hadde mye 
pent å si om laboratorieleverandø-
rene. Laboratorieutstyr utgjorde 20 
prosent av totalen av innkjøpene til 
sykehuset, men arbeidsmessig er det mer krevende enn ande-
len skulle tilsi.  Det krever blant annet mye innsats å koble til 
utstyret og integrere det med andre systemer. Hun ga honnør 
til leverandørene som har levert utstyr som måtte forholde seg 
til både en prosjektorganisasjon og en brukerorganisasjon. 

2.  Universitetet i Oslo
Seksjonssjef innkjøp Jacob M. 
Landsvik fortalte hvordan man får til 
gode innkjøp i forskningssektoren. 
Det er en utfordring når man hand-
ler på vegne av 29 000 studenter og 
7 000 ansatte med et innkjøpsbud-
sjett på nær 2,3 mrd. kroner, som er 
rundt 30 pst. av universitets budsjett. Ved overgang til heldigi-
tale anskaffelser har det dessuten vært mulig å nedbemanne 
med fem stillinger og ha større kapasitet enn før digitaliserin-
gen. Andre viktige momenter er en tverrfaglig tilnærming og 
god dialog med leverandørene. 

3.  Offentlige anskaffelser  
– nytt regelverk
Advokat Henrik Renner Fredriksen 
fra Virke orienterte om foren-
kling av regelverket for offentlige 
anskaffelser. Det kommer et nytt 
EU-regelverk, og det skal være 
implementert fra 1. juli 2016, men 
departementet hadde ennå ikke kommet med sitt forslag til 
nytt regelverk. En del regler er allerede innført fra 1. juli 2015. 
Anskaffelser under 100 000 kroner er helt unntatt fra regelver-
ket, plikten til HMS-erklæring ble opphevet, og grensen for 
skatteattest er hevet fra 100 000 til 500 000 kroner. Det er vars-
let en endring som fjerner forhandlingsforbudet for innkjøp 
under 1,5 mill. kroner. Innkjøper vil dessuten plikte å vurdere 
oppdeling av store kontrakter.

4.  Sentraliserte offentlige 
innkjøp
Direktør innkjøp og logistikk Kjetil 
Istad fra Helse Sør-Øst RHF fortalte 
om regjeringens vedtak om et felles 
nasjonalt foretak for innkjøp til hel-
sesektoren.  Alle regionale ressurser 

Medlemsmøter og bransjetreff
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og enheter for innkjøp skal innlemmes i foretaket innen utgan-
gen av 2016. Virksomheten vil bli kategoribasert og leverandø-
rene vil bil involvert når man tar fatt på lab. Innkjøp skal være 
brobygger mellom interne brukere og et profesjonelt marked. 
Leverandørene skal oppleve en mer enhetlig og profesjonell 
tilnærming fra kundesiden.

5.  NMBU
Seniorrådgiver Heikki Fjelldal fra 
Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) kunne fortelle 
om innkjøp for 350 mill. kroner og 
at innkjøp skal være et strategisk 
verktøy i ledelsens arbeid med 
å støtte opp under kjernevirk-
somheten. NMBU var det første 
miljøsertifiserte universitetet i 

landet. Fjelldal var opptatt av dialog med leverandørene før 
anbud. Framover så han for seg økt samarbeid, større anskaf-
felser, mer intern spesialisering, bare elektroniske anbudspro-
sesser, E-handel ved nesten alle anskaffelser og færre men mer 
profesjonelle bestillere. 

6.   Difi: Staten skal bli 
heldigital
Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i 
Difi sa at det er mye å spare gjen-
nom effektivisering av anskaffel-
ser. Det offentlige står for 430 mrd. 
i innkjøp, som er 14 pst. av BNP. 
Der er det et potensial for forbe-
dring som ikke er tatt ut. Målet er 
at gode avtaler skal frigjøre tid til 

enda flere gode avtaler.
Staten er opptatt av at smb-er skal få en større del av kon-
traktene. Det dreier seg om bedrifter med under 100 med-
arbeidere, som er 99 pst. av leverandørporteføljen i Norge i 
dag. Ellers er målet full elektronisk bruk av Doffin, e-faktura 
og elektronisk innlevering av tilbud. Difi har fått i oppdrag av 
næringsminister Monica Mæland å utvikle en heldigital anskaf-
felseskjede. Kravet til digitalisering er blant de mest gjennom-
gripende endingene i nytt anskaffelsesregelverk.

7.  Lab 18
Prosjektleder Toril Engelberg fra Norges Varemesse fortalte at 
neste lab blir Lab 18 og at tidspunktet er uke 42 med datoene 
16.-18. oktober i Norges Varemesses lokaler på Lillestrøm. 
Arbeidet med Lab 18 blir påbegynt i 2016 og Engelberg gikk 
gjennom erfaringer fra Lab 14 og ga noen råd til utstillerne 
med bakgrunn i erfaringene.

8.  Lab Norges policydokument om innkjøp
Sekretariatsleder og advokat Tore Flaatrud i Lab Norge gikk 
gjennom hovedpunktene i policydokumentet Krav og ønsker til 
en god innkjøpsprosess. Utgangspunktet er at en god handel er 
en handel der begge er fornøyd. Et godt innkjøp forutsetter at 
kunden har kunnskap om markedet, at det er etablert sam-
handling mellom fag og innkjøp, god dialog med leverandø-
rene i forkant og balanserte kontrakter. 

9.  Work-shop
Bransjetreffet ble avsluttet med en work-shop med gruppear-
beid der alle kunne komme med innspill til foreningens arbeid. 
Det kom mange innspill, som ble notert ned og som blir vide-
reført til styre, sekretariat og arbeidsgruppene i foreningen.

Asbjørn Jacobsen presenterer resultatene fra gruppearbeid.
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Styret

På generalforsamlingen 22. april ble følgende valgt:
Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS og Haakon Torgersen, BioNordikaBergman AS, gjenvalgt for 2 år.

Jon Terje Heimdal, Icare Medical AS. 
Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS.
og Ingunn Fredriksen, DiaSorin, 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 2015 hatt slik sammensetning:
Styrets leder:   Jon Terje Heimdal
  
Styremedlemmer: Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS 
 Haakon Torgersen, BioNordikaBergman AS
 Ingunn Fredriksen, DiaSorin 
 Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS 

Valgkomité

Valgkomiteen har slik sammensetning:
Torfinn Fongen, Holger Hartmann AS
Guri Nilsen, Alere AS. 
Erik W. Tollnes, Nerliens Meszansky AS.

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



Årsmelding 2015 15

Foreningens drift, tillitsmenn og økonomi

Økonomi

Lab Norge brukte i 2015 noe av oppsparte midler, men har fortsatt solid egenkapital.

Innmeldinger
Lab Tech AS
Diuvita Diagnostica AS
HemoCue AS

Utmeldinger
Mettler-Toledo AS
3M Food Safety

Økonomi    
Cato Mørch, Dipl. Ing Houm AS 
Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS 
Haakon Torgersen BioNordikaBergman 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 Medtek Norge) 
Kari Jørgensen, Phadia AS (ut i 2015)
Asbjørn Jacobsen (ny 2015)

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

Sekretariatsleder Tore Flaatrud deltar i alle foreningens 
arbeidsgrupper.

Arbeidsgruppene

Styremøter

Det har vært avholdt 8 styremøter i 2015. 

Om årsmeldingen
Årsmeldingen er skrevet av Lab Norge
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Aga AS

AH Diagnostics AS

Alere AS

BD Norge AS

Bergman Diagnostika AS

BioMerieux

BioNordikaBergman AS

Bionor Laboratories AS

Bio-Rad Laboratories

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

HemoCue AS

Holger Hartmann AS

Houm Dipl.ing. AS

Icare medical AS

ILS Norway AS

Ivar Holte AS

Lab Tech AS

Life Technologies

mabsEmballasje AS

Matriks AS

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

Pretect AS

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 31.12.2015


