NORGES VAREMESSE GRATULERER

Norges Varemesse har hatt gleden av å arrangere Lab-messene
i samarbeid med Lab Norge siden 1993. Med stolthet kan vi si at Lab har utviklet seg
til å bli bransjens viktigste møteplass.
Velkommen til neste Lab-messe!

16. – 18. OKTOBER 2018 / NORGES VAREMESSE, LILLESTRØM

MESSE.NO/LAB

INNHOLD

Lab Norge 25 år:

7-13

Fra beskjeden importørforening
til aktiv samfunnsaktør

EIF – forening i forandring

Fra
Kjemidager
til Lab

Forsterket
sekretariat 
14-16

5

Lab Norges
hederstegn

20-21

18-19

5

EIF – forening i forandring

17

Styreledere NLF/Lab Norge

28

Kommunikasjon

7

Lab Norge 25 år: Fra beskjeden

18

Lab Norges hederstegn

30

Vedtekter for Lab Norge

importørforening til aktiv 		

20

Fra Kjemidager til Lab

32

Etiske retningslinjer

samfunnsaktør

22

Lab Norges forskningspris:

34	Policynotat – krav og ønsker til

14

Forsterket sekretariat genererer

Cinzia Progida vant 			

nye oppgaver og medlems-

forskningsprisen

38

Avtaler og betingelser

24

Styret og sekretariatet

41

Annonser

27

Bransjetreff

45

Brosjyre

tjenester

en god innkjøpsprosess

JUBILEUMSTIDSSKRIFT

3

Kjære leser!

JUBILEUMSHEFTE 2015
UTGIVER
Lab Norge

Postboks 6644 St. Olavs Plass N-0129
Oslo | Tlf: 23 32 61 20 | E-post: post (a)
labnorge.no
REDAKSJON
Karl Jørgen Gurandsrud
Lars Ole Ørjasæter
FORSIDEFOTO:
Lars Ole Ørjasæter
ILLUSTRASJONSFOTO:
Shutterstock.com

TRYKK: Merkur Grafisk AS
www.merkurgrafisk.no

ØMERKE
ILJ
T
M

er

kur

kA

Jon Terje Heimdal

Tore Flaatrud

Styreleder
Lab Norge

Sekretariatsleder
Lab Norge

S

M

Denne utviklingen har også påvirket
måten laboratorieleverandørene har
organisert seg på. I den spede begynnelse
var oppmerksomheten rundt utstillinger
og interne saker. Over tid har dette endret
seg og i dag er oppmerksomheten i tillegg
rettet mot å påvirke bransjens ramme
betingelser. Dette har fått sitt speilbilde
i at man har lagt opp en tydelig visjon
og strategi, etablert markedsrettede
arbeidsgrupper , startet med utadrettet
informasjonsvirksomhet og i 2013 endret
navn fra Norske Laboratorieleverandørers
Forening – NLF – til Lab Norge.
Det er ikke nødvendig med noen krystallkule for å se at bransjen står foran nye,
store strukturendringer.
Lab Norge vil fortsette å tilpasse seg de
endringene om skjer både i bransjen og
utviklingen ellers, søke å være i forkant av
utviklingen og følge de sakene som er av
størst betydning for medlemmene.
Endringer er bra. Det er endringer som
gjør at verden går videre.
Gratulerer til oss alle og lykke til fremover!
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Lab Norge feirer sitt 25-årsjubileum i år.
25 år er kanskje ikke så lang tid, men
om vi ser tilbake, har både laboratorie
bransjen og Lab Norge endret seg mye i
løpet av de årene.
Laboratorieleverandørene har hele
tiden ligget i forkant og utviklet nye,
innovative og mer effektive løsninger for
kunder innen helse, forskning og industri.
Samtidig har offentlige og private kunder i betydelig grad endret hvordan de
handler varer og tjenester.
Det gjør at bransjen løpende må tilpasse seg nye arbeidsbetingelser, og det
gir strukturendringer som har medført
oppkjøp og fusjoner. Endrede rammebetingelser presser bransjen til å bli mer
effektiv. Det er en tilpasning laboratorie
bransjen har klart med glans.
Kunnskap er noe av det viktigste laboratoriebransjen leverer sine kunder. Vi
er kunnskapsleverandør hele veien fra
grunnforskning og fram til hvordan man
skal diagnostisere sykdom eller foreta
kvalitetskontroll i industrien eller andre
steder.

G r a fi s

Det tas forbehold om feil og mangler
som måtte forekomme i teksten.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER:
linkedin.com/company/labnorge
facebook.com/labnorge
twitter.com/lab_norge
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EIF – forening i forandring
Elektronikk Importør Foreningen, EIF, og EIFs Analysegruppe er kjent
for de aller fleste, blant annet som arrangør av Kjemidagene. EIF har
foruten Analysegruppen, også bestått av en elektronikkgruppe. Nå har
de to skilt lag, og for få dager siden så Norske Laboratorieleverandørers
Forening, NLF, dagens lys.

T

irsdag 4. september samlet Analyse
gruppens medlemmer seg til

ekstraordinær generalforsamling
på Helsfyr Hotell i Oslo. På programmet
sto stiftelsen av en egen forening med
tilhørende nye vedtekter og nytt navn.
Klar til bruk
- Det var kun små justeringer som måtte
til i vedtektene for å få orden på sakene,
forteller formann i styret, Egil Johannessen fra Heigar & Co A.S.
- Dette betyr at vi er oppegående alt
fra starten, legger han til. Også navnet, N
 orske Laboratorieleverandørers
Forening, ble en enige om uten større
diskusjon. Forkortelsen blir NLF, noe
som også gir betydning for den engelske
utgaven av navnet – Norwegian Laboratory Suppliers Federation. Johannessen
sier at en nå har fått en forening som
er mer ensartet en den gamle, noe som
medlemmene mener er et ubetinget pluss.
Advokat Per Børing er sekretær også
for den nye foreningen, noe som selvsagt medvirker til kontinuitet i arbeidet.
Analysegruppens logo beholdes også –
noe som understreker at Analysegruppens
virke blir ført videre i den nystiftede
foreningen.
NLFs formål er å arbeide for forening
ens medlemmer gjennom mellom annet å
koordinere utstillinger som Kjemidagene

Deler av styret i den nystiftede Norske Laboratoriefeverandørers Forening, NLF. Fra venstre formann Egil
Johannessen, Anne Britt Holum og Odd Erevik. Bak: Foreningens sekretær, advokat Per Børing. Tore Rasmussen
og Rune Wold var ikke til stede da bildet ble tatt.

samt forespørsler om økonomisk støtte til
forskjellige arrangementer.
Det sittende styret fra Analysegruppen
fortsetter til foreningens ordinære general forsamling i april 1991, og med seg
i styr
et har Johannessen Anne Britt
Holum, Hoffmann LaRoche, Tore Rasmussen, Organon Teknika, Odd Erevik,
Teknoloab A/S og Rune Wold, Mil-

lipore AB. I valgkomiteen sitter Terje
Austad, Erling & Morten Lind A/S, Dan
Meszansky, Dan Meszansky AS og Svein
Eriksson fra ABK-tek A.S.
Kjemi ønsker Norske Laboratorieleverandørers Forening lykke til!
Denne artikkelen ble trykket i Kjemi,
utgave 7/1990.
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Lab Norge 25 år:

Fra beskjeden
importørforening til
aktiv samfunnsaktør
Lab Norge, slik vi kjenner foreningen i dag, har sitt utspring i Elektronikk
Importør Foreningen (EIF), som i dag heter Elektronikk Industri Foreningen.
Den formelle stiftelse fant sted på en ekstraordinær generalforsamling
4. september 1990. Foreningen fikk navnet Norske Laboratorieleverandørers
Forening (NLF). Advokat Per Børing ble engasjert som sekretær, og det ble
valgt en valgkomité. 22 medlemmer av EIF deltok på stiftelsesmøtet.
Årene som fulgte har blant annet gitt en regelmessig laboratoriemesse,
etiske retningslinjer og en egen forskningspris.

E

IF hadde før dette vært delt i Analysegruppen og Elektronikkgruppen, hver med sine styrer og vedtekter. Det var Analysegruppen som holdt
ekstraordinær generalforsamling og konverterte seg til NLF. Dette kunne gjøres
uten store forandringer i vedtektene, og
sekretæren, advokat Per Børing, ble også
med videre. I tillegg valgte man å beholde
Analysegruppens logo.

til et nytt styre kunne velges på ordinær
generalforsamling i 1991.
Etter en periode med en begrenset
sekretariatsfunksjon ansatte NLF i 1994
advokat Tore Flaatrud som foreningens
organisasjonssekretær. Foreningen hadde
58 medlemmer ved utgangen av 1993. Det
ble avholdt fem medlemsmøter. På generalforsamlingen i 1993 ble Britt Hole valgt
til foreningens formann.

Sekretariatet forsterkes
Den nye foreningens formål skulle være å
arbeide for medlemmenes beste gjennom
blant annet å koordinere utstillinger som
Kjemidagene samt forespørsler om økonomisk støtte til forskjellige arrangementer.
Det sittende styret i Analysegruppen med
Egil Johannesen i spissen, fortsatte frem

Laboratoriemesse etableres
Etter at man i lengre tid hadde diskutert
hvordan utstillingen Kjemidagene kunne
gjøres mer attraktiv og dermed mer effektiv for utstillerne, lanserte man høsten
1993 et nytt opplegg i samarbeid med
Norges Varemesse; Lab 93. Varemessen
stod som teknisk arrangør av utstillingen,

mens NLF, ved en utstillingskomité ledet
av Svein Trosby, stod for arrangement av
Tematorg og en rekke Temaforedrag og
Firmaforedrag. Videre fikk man fire av
bransjens viktige brukerorganisasjoner til
å legge større møter til Sjølyst i utstillingsperioden.
Hovedkomitéens formann, professor
Leif Sydnes, karakteriserte i sin åpningstale det mangfoldige opplegget som en
«Kjemi-biennale».
Utstillingen ble av så vel utstillere som
deltagere vurdert som meget vellykket.
Besøkstallene gikk vesentlig opp i forhold
til 1991, til nær 5.000, en utvikling som var
stikk i strid med hovedtrendene den gang.
Fagtidsskriftet Kjemi skrev at «Lab 93
– den første i rekken – ble det alle håpet
på: En stormønstring for Kjemi-Norge.
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Så hadde da også arrangørene, Norske
Laboratorieleverandørers Forening, NLF,
og Norges Varemesse, gjort et godt stykke
arbeid som både besøkende og utstillere
satte behørig pris på. Ny publikumsrekord ble det også!».
Etter den vellykkede Lab 93 ble det
signert ny samarbeidsavtale med Norges
Varemesse i oktober 1994. Planleggingen
av Lab 95 startet umiddelbart, med Tore
Flaatrud som ansvarlig for utstillingen.
Offentlig sektor – en utfordring
Offentlig sektor hadde lenge vært en viktig kundegruppe for medlemmene i NLF.
I forbindelse med arbeidet rundt offentlige innkjøp ble sekretariatet i NLF gjort
oppmerksom på en innkjøpssak i Hordaland fylkeskommune. Det ble bestemt
å innklage forholdet for EFTA Surveilliance Authority (ESA) fra foreningens
side. Klagen ble meget hurtig behandlet
og tatt til følge. Det hadde igjen som
følge at Hordaland fylkeskommune
trakk tilbake anbud/tilbudsinnhentingen
for senere å komme med en ny utlysing i
samsvar med regelverket.
Offentlige innkjøp var likevel fortsatt
en utfordring for medlemmene i NLF. I
1995 ble temaet betegnet som et «mangehodet troll». Dette gjelder forhold rundt
både kontraktbetingelser, anbudsinnbydelser og DANO-registeret (nasjonalt
register for identifisering av helseartikler).
Offentlig sektor gjennomførte en kraftig
rasjonalisering, noe som også influerte på
deres håndtering av innkjøp. For NLF
var det viktig å være med å styre utviklingen til medlemmenes beste.
Foreningens økonomi må styrkes
Svein Trosby overtok som styrets formann i 1996. Han overtok en forening
med en liten nedgang i medlemstallet.
Tiltak for å styrke foreningens økonomi
ble vurdert.
Offentlige innkjøp er fortsatt en viktig
sak. Rikshospitalet og NPI AS (eieren av
DANO-databasen), la et meget sterkt
trykk på medlemmene i begynnelsen av
året for å få dem til å delta i arbeidet med
utformingen av DANO-produktbank og
nomenklatur. Rikshospitalet truet sågar
med at de firmaer som ikke innregistrerte
sine produkter i produktbanken, ville bli
ekskludert fra anbud til Rikshospitalet.
Foreningen vedtok likevel i medlemsmøte
at medlemmene skulle holde seg i ro i forhold til DANO-prosjektet, inntil saken
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var nærmere avklart. Etter dette sendte
foreningen en henvendelse til ESA om
saken.
Lab-messen var nå fast etablert, med
ny besøksrekord på Lab 95, over 5.200
besøkende. Neste utstilling kom i 1997, i
samarbeid med Norges Varemesse.
NLF har hatt et litt anstrengt forhold
til Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) i
forbindelse med forholdene rundt Biokjemisk vintermøte. På et kontaktmøte mellom foreningene ble det enighet når det
gjaldt priser, betingelser og utforming av
Biokjemisk vintermøte 1997, der NLFs
medlemmer fikk fortrinnsrett til de beste
utstillingslokalene og der foreningens
øvrige ønsker og krav i rimelig grad ble
imøtekommet.

«Besøkstallene
gikk vesentlig
opp i forhold
til 1991, til
nær 5.000.»

Offentlige innkjøp fortsatt krevende
Arbeidet med det offentlige prosjektet
«Elektronisk Handel i Helsesektoren»
ble videreført i 1997. Det ble blant annet
opplyst at det generiske artikkelregisteret
som DANO-prosjektet hadde latt utarbeide, skulle skilles ut fra DANO som
egen stiftelse med navnet Generisk Artikkelregister – GAR. NLF så dette delvis
som et resultat av foreningens steile holdning i denne saken, idet det ble umulig å
la DANO som en kommersiell database
opprettholde eierskapet til artikkelregisteret. Dette skillet mellom DANO-databasen og GAR mente man ville få innflytelse på foreningens holdning til denne
saken i fremtiden.
I 1997 var det, foruten Lab 97, fire
prosjekter som NLF la spesiell vekt på.
Offentlige Innkjøp ble gitt spesiell oppmerksomhet av en egen arbeidsgruppe
som utarbeidet et brev til det offentlige
prosjektet «Elektronisk Handel i Helsevesenet». Dette hadde form av et strate-

gidokument for foreningens virksomhet
innenfor dette feltet.
Bransjens økonomi var også gjenstand
for spesiell oppmerksomhet. Her ble det
innhentet regnskapsresultater for en lang
rekke medlemsbedrifter og gjennomført
en analyse av disse regnskapene. Dette
arbeidet var planlagt sluttført i 1998.
Lønnsstatistikk tatt opp igjen
Det ble også nedsatt en arbeidsgruppe
som skulle arbeide med temaet Helse
økonomi. Gruppen fikk bevilget et større
beløp for å bringe aktuelle saker innenfor
dette temaet ut i mediene. Prosjektet var
planlagt for evaluering i mars 1998.
Det siste prosjektet som ble spesielt
vektlagt var NLFs lønnsstatistikk. Etter
mange års fravær, ble det høsten 1997 innhentet opplysninger fra medlemmene og
utgitt egen lønnsstatistikk for NLFs medlemmer. Det planlegges ny undersøkelse
i 1998.
Styret tok i løpet av året opp spørsmålet
om NLF skulle knytte seg nærmere opp til
en hovedorganisasjon, i dette tilfellet Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Saken regnes som viktig, og
man forventet en avgjørelse i 1998.
Tilslutning til HSH – et vendepunkt
Avgjørelsen i forholdet til HSH kom i
1998, idet NLF gjorde et vedtak om samlet
tilslutning til organisasjonen. Dette markerte et vendepunkt i foreningens historie,
idet man innledet et forpliktende samarbeid med en av de store hovedorganisasjonene i Norge. En del av medlemmene
valgte likevel å benytte muligheten til å
reservere seg. NLF ga uttrykk for store
forventninger til samarbeidet med HSH.
Ellers var landets økonomi ikke den
beste i 1998, heller ikke utsiktene for 1999.
Det nye Rikshospitalet ble forsinket, noe
som på grunn av betalingsstrukturen for
medlemsbedriftenes leveranser, medførte problemer for disse. Etter mye press
besluttet likevel Statsbygg å utbetale den
tredjedelen av prisen som skulle betales
ved levering, selv om utstyret ikke kunne
plasseres ut i sykehuset som planlagt.
Det oppstod likevel problemer med
oppgjøret for siste tredjedel som skulle
skje etter utprøving av utstyret.
Hederstegn opprettes
Lab 99 krevde stor innsats fra tillitsvalgte
og sekretariat i NLF, men ble årets høydepunkt. Blant annet delte man for første

gang ut foreningens nyopprettede hederstegn. Dette ble tildelt Svein Trosby,
Kebo Lab AS for hans utrettelige innsats. Videre ble det arrangert messetreff
med «Spansk Aften» og dans til Slemdal
Storband. 350 deltagere var påmeldt.
Året var ellers preget av arbeid med
avfallsspørsmål, både ee-avfall og emballasjeavfall. Særlig ee-avfallet viste seg å
bli vesentlig mer arbeidskrevende enn
forventet, og sekretariatet fulgte opp
overfor avfallsselskapene for å få dette
til å gli smidig.
Andre saker i 1999 var en egen spalte
i tidsskriftet Kjemi og utarbeidelse av
nye felles leveringsbetingelser som ble
oversendt Konkurransetilsynet. Samtidig vurderte styret det slik at NLF har
utviklet seg til en liten, men effektiv
organisasjon for medlemmene.
Felles leveringsbetingelser
blir godkjent
Felles leveringsbetingelser for NLFs
medlemmer ble godkjent av konkurransetilsynet i 2000. Det ble også arbeidet
for å få til en felles bransjeløsning for
emballasjeavfall for å spare bedriftene
for store administrative kostnader. Dessuten arbeidet man for å forhindre en
fordyrende nasjonal «kontrollordning»
iverksatt av Rikstrygdeverket når det
gjaldt apparater for blodsukkermåling.
Tilslutningen til HSH har gitt tilgang
til forsikringstilbud, kursvirksomhet og
bistand i bransjepolitiske saker.
Årets bransjetreff hadde fokus på økonomi. Disse treffene har en viktig både
faglig og sosial funksjon, og er besluttet
avholdt hvert annet år, de årene det ikke
er Lab-messe.
NLF på Internett
I 2001 ble NLF «digitalisert», med egen
hjemmeside på internett. Der er relevant informasjon tilgjengelig for både
medlemmer og alle andre interesserte,
samt en egen medlemsside. Spesielt
interessant er produktregisteret. I dette
kan kjøpere gå inn og finne ut hvilke
firmaer som leverer innenfor de aktuelle
produktområder.
Offentlige innkjøp har stadig oppmerksomhet fra foreningen. Dels har
NLF inntatt en «vaktbikkjeoppgave»
med hensyn til at det nye regelverket
om offentlige innkjøp overholdes, dels
har man hatt dialog med innkjøpere ved
sykehusene, gjennom seminaret som ble
avviklet under Lab 2001. I forbindelse

med messen ble det dessuten gjennomført
en uravstemning om neste messe. Det var
klart flertall for å vente tre år, til 2004.
Messen blir dermed arrangert på Norges
Varemesses nye messeanlegg på Lillestrøm,
der både utstillingslokalene og konferansefasilitetene er langt mer omfattende enn
på Skøyen.
NLFs hederstegn ble i 2001 tildelt Jan
Wilhelm Engebretsen for hans omfattende
engasjement i styre, råd og utvalg i foreningen, både mens han arbeidet i bransjen
som direktør i Nerliens K
 jemisk-Tekniske,
men også etter at han forlot bransjen.
I 2002 fastslår man i årsberetningen
at bransjens inntjening er for dårlig. En
resultatgrad på 2,8 prosent gjør bransjen
meget sårbar.

«Tilslutningen
til HSH har
gitt tilgang til
forsikringstilbud,
kursvirksomhet
og bistand i
bransjepolitiske
saker.»
Forsiktig start med
elektronisk handel
Arbeidet rundt offentlige anskaffelser
har fortsatt. Foreningen har arrangert
kurs for medlemmene i det nye regelverket. Man har også arbeidet for at
medlemmenes produkter skulle kjøpes
inn gjennom en sentral innkjøpssentral
i Vadsø. Foreningen mener det er viktig at brukerne står sentralt i anskaffelsesprosessene og at helseforetakene
selv eller regionhelseforetakene står
for anskaffelser av medisinsk teknisk
utstyr.
NLF snuste i 2002 på det som kalles
e-handel. Man inngikk en avtale med
Europay Norge AS om en betalingsordning med såkalt «purchase card».
Ordningen sikrer leverandøren oppgjør i henhold til den kredittid man
blir enig med Europay om.

I tillegg til dette har foreningen fulgt
nøye med på utviklingen av den offentlige e-handelsplassen, blant annet ved
deltagelse i presentasjonsseminar. På
dette tidspunkt ser det ut til at ordningen blir dyr for brukerne.
HSH-tilknytningen omorganiseres
NLF avviklet i begynnelsen av 2002
gruppemedlemskapet for medlemsbedriftene i Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Kontingenten for dette gruppemedlemskapet
var etter hvert blitt så vidt høy at man
anså at forutsetningen for etableringen
var brutt. I stedet valgte NLF å etablere
et foreningsmedlemskap, der NLF som
forening betaler en begrenset avgift til
HSH for derved å ha kontakt mot HSH
og muligheten for tilgang til informasjon. De medlemmer som da ønsket å
videreføre sitt medlemskap, måtte gjøre
det på individuell basis.
Kontakten med HSH ble altså redusert, men samme året ble det opprettet et
nytt kontaktforum av interesse for NLF.
Arrangørene av konferansen «Sykehusreformen – ett år etter» besluttet å etablere et kontaktforum for helsesektoren
for å kunne ta opp og diskutere saker
som berører flere grupperinger innenfor denne sektoren. Deltagere i kontaktforumet var Leverandørforeningen for
Helsesektoren, Norske Sivilingeniørers
Forening, Medisinsk-Teknisk Forening,
NITO/BFI og Helsetjenestenes Lederforbund.
I 2003 ble NLFs hjemmeside oppdatert og revidert. Den er nå forenklet, slik
at sekretariatet kan oppdatere den selv.
Etiske retningslinjer
og serviceavtale fullføres
Etiske retningslinjer for bransjen ble
vedtatt på årets generalforsamling.
Arbeidet med Lab 04, som skulle holdes på Norges Varemesses nye anlegg
på Lillestrøm, kom godt i gang. Det
var stor enighet om at fagmøter av forskjellig karakter er helt avgjørende for at
Lab-messen skal bli en suksess. I denne
sammenheng har Norsk Kjemisk Selskap besluttet å avholde sitt landsmøte
med fem fagsesjoner, og NITO/BFI har
besluttet å legge et etterutdanningskurs
til Lab, i tillegg til de arrangementene
de har hatt tidligere.
Standard serviceavtale ble ferdiggjort
tidlig i 2003, distribuert til alle medlemmer og lagt ut på foreningens hjemmeJUBILEUMSTIDSSKRIFT
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1990:

Foreningen stiftes

1991:

NLF oppnevner etikkutvalg

1992:

Foreningen konsolideres

1993:

Lab 93 – en stormønstring
for Kjemi-Norge

1994:

Sekretariatet forsterkes

1995:

Offentlige innkjøp – et
mangehodet troll

1996:

Forholdet til NBS avklares

1997:

Lønnsstatistikk gjenopptatt

1998:

Arbeidsgruppe for
helseøkonomi nedsatt

1999:

Nyopprettet hederstegn til Svein Trosby

2000:

Felles leveringsbetingelser
godkjent av konkurransetilsynet
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side. Formålet med denne avtalen er å
strukturere og systematisere arbeidet
med bruk av serviceavtaler på instrumenter. Ingen er i tvil om at man skal
ha service på bil, men på instrumenter
som behandler prøver som forteller om
bår helse, om maten er ren eller om produksjon går som den skal, er bruken av
serviceavtaler og dermed periodisk vedlikehold svært varierende.
Offentlige anskaffelser medfører fortsatt mye hodebry for NLFs medlemmer.
Dette skyldes at kunde i offentlig sektor
har vanskeligheter med tilpasningen til
det nye regelverket om offentlige anskaffelser, som sier at ethvert innkjøp over
200.000 kroner som hovedregel skal ut
på anbud. Regelverket følges ikke til
punkt og prikke, og NLF tar det opp
med kunden dersom man mener at
regelverket er brutt.
Material- og emballasjeretur
en ny utfordring
Material- og emballasjeretur er også
gjengangere i NLFs virksomhet. Ved
slutten av 2003 arbeidet Materialretur
for å få til en standardisert løsning for
rapportering av emballasjeavfall. Denne
ordningen blir det frivillig for medlemmene å bruke, men den skal gi et
fornuftig gjennomsnitt for de fleste av
medlemmene. Ordningen vil bli satt i
verk i 2004.
Viktigste begivenhet for NLF i 2004
var Lab 04 som ble holdt på Norges
Varemesses nye messeanlegg på Lillestrøm. Med høydepunkter som Nobelpris-vinner Peter Agres foredrag og nye
arrangementer som NKS landsmøte,
NITO/BFIs kurs og Biokjemisk Interessegruppes kurs, ble Lab 04 en suksess,
på tross av noe synkende besøkstall.
En annen viktig sak dette året var
nok en gang offentlige anskaffelser, der
foreningen hadde kontaktmøte med
Helse Vest RHF og Rikshospitalet HF,
tvistesak med Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS), klage til Konkurransetilsynet og Klagenemnden for
offentlige anskaffelser og stor aktivitet
omkring valg av nomenklatur i forbindelse med offentlige anskaffelser.
Høsten 2004 ble det avholdt et møte
mellom sekretariatene og formennene
i NLF og Leverandørforeningen For
Helsesektoren (LFH). Man drøftet der
mulig nærmere samarbeid og et initiativ
fra LFH om sammenslåing. NLFs styre
stilte seg svært positivt til et nærmere

samarbeid, men ønsket ikke å arbeide
videre i retning av en sammenslåing av
de to foreningene.
Offentlige anskaffelser, etikk og
returordning går igjen
I 2005 var fortsatt offentlige anskaffelser
og kontaktvirksomhet med helseregionene og helseforetakene viktige aktivitetsområder for NLF. Omleggingen
fra direktekjøpt til anbud for offentlige
anskaffelser har skapt store utfordringer
både for næringslivet og offentlig sektor, herunder både sykehusene, universitetene og andre offentlige etater. NLF
prioriterte derfor arbeidet med dette
området og mye av arbeidet har bestått
i vurdering av enkeltsaker fra medlemmene. Det har også vært gjennomført
kontaktvirksomhet og informasjon
overfor helseregionene. Foreningen
har dessuten gjennomført utdanning av
medlemmene når det gjelder offentlige
anskaffelser gjennom kurs, og man har
brakt noen saker til Klagenemnda for
offentlige anskaffelser (KOFA).
Etikk var igjen et viktig tema, fordi
forskriften om forbud mot gaver til helsepersonell var ute på høring. NLF satte
derfor temaet etikk mer generelt på
dagsordenen under høstens bransjetreff.
Høsten 2005 fikk NLF endelig i havn
en enkel bransjeordning for retur av
emballasjeavfall, sak det har vært lagt
ned mye arbeide i. Ordningen er basert
på omsetning.
Omorganisering
og arbeidsgrupper
I 2006 gjennomførte NLF en omorganisering av foreningen. Denne har
fått stor betydning for hvilke oppgaver
foreningen har konsentrert seg om.
På generalforsamlingen ble det etablert
tre nye arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe
for henholdsvis Helse, Industri samt
Forskning og Kontroll. Formålet med
arbeidsgruppene var å arbeide med oppgaver som dekker opp de viktigste kundeområdene medlemmer av foreningen
arbeider med, og således tar opp saker som
er aktuelle for grupper av medlemmene,
ikke bare fellessaker.
Lab 07 var et viktig møtested for
foreningen og kjemi-bransjen i 2007, selv
om besøkstallet gikk noe ned i forhold til
i 2005. I tilknytning til utstillingen ble det
arrangert en rekke store fagkonferanser.
Det ble også holdt et bransjetreff,
der Bjørn K. Pedersen i E. Pedersen &

Sønn AS ble tildelt NLFs hederstegn for
sin langvarige innsats for bransjen og i
foreningen. Han har vært styremedlem,
styreleder og vært med i flere arbeidsgrupper. Generelt har han vært en aktiv
person til å fronte og synliggjøre laboratoriebransjen i Norge.
Offentlige innkjøp igjen
på dagsordenen
Spørsmål rundt offentlige anskaffelser var
igjen høyt på dagsordenen i NLF. Mange
medlemmer henvender seg til sekretariatet med konkrete innkjøpssaker der regelverket er eller kan være brutt.
I årsberetningen heter det at «Det kan
synes som om oppdragsgivere vil laste
større og større risiko over på næringslivet i form av ulike krav i anbudene. Dette
kan dreie seg om lange reklamasjonstider,
lange betalingstider, lange garantitider,
ulike bestemmelser om faste priser i lengre perioder, ingen mulighet til valutajustering osv. For næringslivet er utfordringen å prise denne risikoen på riktig måte,
slik at man samlet sett ikke lider tap».
Etter inspirasjon fra den svenske søsterforeningen besluttet NLF i 2007 å innføre miljø- og sikkerhetsavgift. Den skal
være en avgift NLFs medlemmer etter
fritt valg kan legge på sine fakturaer, der
man innbaker ulike myndighetspålagte
kostnader, slik som utgifter til miljøhåndtering, utgifter til oversettelse til norsk,
krav om produktdatablader på norsk osv.
I 2008 var igjen offentlige anskaffelser
en dominerende sak, både blant medlemmene og i sekretariatet. Mange medlemmer fikk bistand, blant annet for å kunne
håndtere saken sin selv.
To av foreningens arbeidsgrupper
fulgte opp innstillingen fra Forskningsrådet til departementet, der behovet for
utstyr til forskningsmiljøene har blitt
kartlagt. Gruppen har gjennom kontakt
med forskjellige forskningsmiljøer kunnet konstatere at situasjonen er alt fra
svært dårlig til veldig bra, avhengig av
området. Generelt synes deler av universitetsmiljøene å ha kommet dårlig ut av
omleggingen av pengestrømmen innen
forskning, dersom de ikke er med i et
forskningsprogram.
Ny strategi fullføres
Årsrapporten for 2009 melder ikke om
spesielle høydepunkter for NLF. Styret
startet en strategiprosess for å kartlegge
hvor foreningen står og hvor den skal
gå. Svarene på en medlemsundersøkelse

ble bearbeidet og oppsummert på Bransjetreffet i slutten av oktober. Arbeidet
følges opp videre i 2010.
Nok et år var offentlige anskaffelser
en dominerende sak både blant medlemmene og i sekretariatet.
I 2010 ble arbeidet med ny strategi
for NLF fullført. Foreningen fikk en ny
visjon: Fremtidsrettet, samhandlende,
samfunnsnyttig. I tillegg ble det utarbeidet en ny virksomhetsidé og ni strategiske
hovedområder for foreningen. Alt arbeid
i foreningen gjennomsyres nå av disse
overordnede føringene for virksomheten.
Virksomhetsidéen er basert på fire
punkter. NLF skal rette sin innsats mot
kundegrupper og premissgivere innen
helse, industri, forskning og kontroll
samt offentlige institusjoner. Behovet for
en kompetent og fremtidsrettet samhandlingspartner er styrende for foreningens
arbeid.
Videre skal NLF bidra til videre utvikling av kostnadseffektive prosesser og løsninger som gir sunn samfunnsøkonomi.
Målet er en enklere hverdag samt en mer
effektiv og lønnsom drift for bransjens
kunder.
Foreningen skal ta initiativ til relevante
møteplasser for bransjen, for å sikre en
konstruktiv og positiv dialog og kompetanseoverføring. NLF skal være en ønsket
samarbeidspartner for myndigheter og
kunder, og skal tiltrekke seg bransjens
beste og mest kompetente leverandører
og produsenter.
Fortsatt krever området offentlige
anskaffelser mye ressurser. Med et komplisert regelverk og varierende kunnskapsnivå både blant oppdragsgivere
og leverandører, er det duket for mange
krevende situasjoner. NLF legger arbeid i
kontakt med aktuelle innkjøpsavdelinger
og informasjon og rådgiving til medlemmene i konkrete saker.
Arbeidet med Lab 11 ble påbegynt i
2010. Utstillingen blir hos Norges Varemesse på Lillestrøm, men signalene går
i retning av at det blir en noe mindre
utstilling enn tidligere.
NLF tar tak i REACH-forskriften
Etter gode forberedelser som startet i
2010, ble Lab 11 årets store begivenhet i
laboratoriemiljøet i Norge i 2011. Det var
fire år siden forrige utstilling, siden det
var to store arrangementer for medlemsbedriftene i Oslo i 2010 (LabMed 2010
og Bioingeniørkongressen 2010). Antall
besøkende på Lab 11 var rundt 3.300.

2001:

Egen hjemmeside
på Internett

2002:

Bransjens inntjening for dårlig

2003:

Etiske retningslinjer
og serviceavtale etablert

2004:

Lab-messen flyttes til Lillestrøm

2005:

Sliter fortsatt med
offentlige innkjøp

2006:

Ny omorganisering av foreningen

2007:

Miljø- og sikkerhetsavgift innføres

2008:

Usikkerhet rundt
forskningsfinansiering

2009:

En omfattende medlems
undersøkelse gjennomføres

2010:

Ny strategi for NLF etablert

2011:

REACH-forskriften kan bli krevende

2012:

Egen informasjons
brosjyre distribuert

2013:

Nytt navn og ny logo: Lab Norge

2014:

Lab Norges forskningspris etablert og utdelt

2015:

Lab Norge 25 år

>
JUBILEUMSTIDSSKRIFT

11

Arbeidet med REACH-forskriften er
blitt stadig mer aktuelt de senere år. Etter
denne er det krav om at det skal følge
produktdatablader på norsk ved salg av
kjemikalier. Arbeidsgiver har tilsvarende
en plikt til å ha et stoffkartotek for kjemikalier i bedriften/virksomheten med
produktdatablader på norsk.
Dette er en stor utfordring for medlemmene av NLF når det gjelder kjemikalier til forskning. NLF søkte derfor
om fritak fra REACH-forskriften for
forskningskjemikalier i 2010. Felles svar
fra KLIF og Arbeidstilsynet ble at det må
søkes for levering hver gang en bedrift
selger et nytt kjemikalium til en kunde.
Kunden må på sin side søke dispensasjon
fra stoffkartotekforskriften. Ordningen
er så vidt komplisert at den trolig vil få
begrenset betydning, heter det i årsberetningen for 2011.
Krevende samarbeid med LFH
Samarbeidet mellom NLF og LFH
(bransjeorganisasjonen for helse- og
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velferdsteknologi) beveget seg inn i en
krevende fase i 2011. LFH har etablert
en «Prosjektgruppe lab», og har dermed
begynt å arbeide med det samme feltet
som NLF innen helse. Det ble holdt ett
møte med LFH i sakens anledning.
Styret var i 2012 spesielt opptatt av
å arbeide med NLFs fremtid og med å
implementere strategien i foreningens
arbeide på alle plan. Målet har vært å bli
mer utadrettet enn tidligere, samt å leve
opp til visjonen som ble vedtatt i 2010.
Som et ledd i arbeidet med å bli
mer synlig utarbeidet Arbeidsgruppe
forskning og kontroll en brosjyre om
NLF, som ble distribuert som innstikk i
tidsskriftene Kjemi og NBS-nytt. Det ble
også foreslått å etablere en pris til unge
forskere under 40 år.
Sykehusenes labtester en utfordring
Arbeidsgruppe helse har prioritert å
arbeide med sykehusenes egenproduksjon av tester for diagnostikk av pasienter. I sykehuslaboratoriene 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 NLFs medlemsbedrifter.
Saken er tatt opp med departementet,
der man for det første krever at staten ikke
gir refusjon til sykehusenes egenproduserte
tester der det finnes kommersielle alternativ som er CE-merket, og dernest at myndighetene kontrollerer at egenproduserte
tester ikke brukes utenfor helseinstitusjonen eller brukes kommersielt når testen
ikke er CE-merket. Begge deler er ulovlig.
Nytt navn og logo i 2013
Den viktigste begivenhet i 2013 var
at Norske Laboratorieleverandørers
Forening fikk nytt navn og logo: Lab
Norge. Navneskiftet var et ledd i strategien om mer utadrettet virksomhet,
noe styret viet mye oppmerksomhet til
i 2013.

Lab Norge er medlem av hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH).
Foreningen fikk bistand fra Virke i saken
om egenproduksjon av medisinske tester
og i andre saker.
Som en del av det strategiske arbeidet
ble det besluttet å inngå en samarbeidsavtale med LFH. Hovedpunkter i avtalen
er etablering av et felles helseøkonomiutvalg, samarbeide om opplæring og om
bransjestatistikk.

kasjon. Det ble inngått avtale med kommunikasjonsrådgiver Sven Otto Rømcke.
Det resulterte i en strategi og en enkel plan
som i løpet av året ble satt ut i livet.
På bransjetreffet i 2014 hadde man
besøk av fagdirektør Eivind Lorentzen i
Nærings- og handelsdepartementet. Han
understreket at Lab Norge og andre bransjeorganisasjoner har en viktig funksjon,
spesielt til å bidra til at medlemmene får en
bedre forståelse for offentlig sektor.

Ny utvidelse av sekretariatet
Styret gjorde dessuten et prinsippvedtak
om å utvide sekretariatskapasiteten til 60
prosent av full stilling i 2014 og deretter
75 prosent i 2015.
Arbeidet med den kommende Lab 14
ble oppgradert ved at Svein Trosby, pensjonert daglig leder for VWR International AS og tidligere mangeårige leder for
lab-komitéen, ble engasjert som en koordinator til å bistå sekretariatet med det
praktiske arbeidet med Lab 14. 2013 var
året da Lab Norge prioriterte kommuni-

Første forskningspris utdelt
Det ble i 2013 etablert en forskningspris
på 100.000 kroner, rettet mot unge forskere under 35 år. Den skal deles ut hvert

«2013 var året da
Lab Norge prioriterte
kommunikasjon.»

tredje år i forbindelse med Lab-messen
eller annet arrangement i regi av Lab
Norge. En komité med representanter
for Norsk Kjemisk Selskap, Norsk Bio
kjemisk Selskap og Norsk Selskap for
Medisinsk Biokjemi, er oppnevnt for å
komme med innstilling om tildeling av
prisen.
Forskningsprisen ble utdelt første
gang under Lab 14. Etter at tre nominerte kandidater var invitert til å holde
en kort forelesning som en del av Landsmøtet i Kjemi, ble prisen tildelt forsker
Cinzia Progida fra Universitetet i Oslo.
Hun hadde utført et spennende arbeid
innenfor utforsking av bestemte proteiners virkning på styringen av en celle.
På medlemsmøtet i november 2014
fastslo styreleder Jon Terje Heimdal at
Lab Norge er en stadig mer aktiv og synlig forening. Han la vekt på økt informasjonsvirksomhet, foreningens rolle som
høringsinstans og sekretariatets daglige
kontakt med de mange aktører som
påvirker bransjens rammebetingelser.
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Forsterket sekretariat
genererer nye oppgaver
og medlemstjenester
En relativt anonym forening med begrenset virksomhet bestemte seg
i 1993 for å styrke sekretariatet betydelig. Samtidig ansatte styret a
 dvokat
Tore Flaatrud som sekretær, en stilling som var begrenset til et halvt
årsverk. Etter dette har virksomheten til foreningen og sekretariatet økt
sterkt, og foreningen har skiftet navn til Lab Norge. Sekretariatet er
i jubileumsåret utvidet til 75 prosent.

T

re år etter stiftelsen av den daværende foreningen for leverandører av laboratorieutstyr
(NLF), foreslo styret i 1993 en betydelig
forsterkning av sekretariatet, og fikk
med seg generalforsamlingen på dette. I
praksis betydde det tre–fire gangers
økning av kontingenten for medlemmene. For den økte kontingenten fikk
medlemmene, foruten den daglige drift
av forening og servicekontor, mulighet
for juridisk rådgivning, samt en sekretariatsleder som kunne møte samarbeidspartnere, myndigheter og andre.
Fersk advokat med
organisasjonserfaring
Advokaten som hadde betjent sekretariatet tidligere, måtte si fra seg denne oppgaven på grunn av sykdom. Oppgavene
ble i første omgang overført til en av
medlemsbedriftene, men dette fungerte
dårlig. Tilfeldighetene gjorde at han som
ble ansatt som ny generalsekretær, Tore
Flaatrud, overtok det samme kontoret
hans forgjenger hadde hatt, som partner
i et kontorfellesskap for advokater.
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– Etter at oppdraget ble utlyst høsten
1993 ble jeg engasjert i februar 1994, forteller Tore Flaatrud.
– Jeg var relativt fersk advokat, men
hadde allerede bred erfaring fra organisasjonssekretariater og myndighetskontakt.
Sviktende bransjeøkonomi
Flaatrud kom til Lab Norge med bakgrunn fra blant annet Forbrukerrådet
og Bilbransjeforbundet. Han hadde
erfaring med myndighets- og pressekontakt. Det var likevel ikke dette foreningen la vekt på da avtalen med Flaatrud
ble inngått. Sekretariatet skulle betjene
medlemmene. Lab Norge stod definitivt
overfor et tidsskille.
En av de første konkrete oppgavene
til det utvidede sekretariatet ble å se
på bransjens økonomi. Medlemmene
rapporterte om dårlige resultater og
økte servicekostnader. Hovedgruppene
blant kundene var sykehussektoren,
universitets- og forskningssektoren, det
daværende Næringsmiddeltilsynet, samt
industrien, som trengte laboratorieutstyr

til både produksjonskontroll, kvalitetskontroll og produktutvikling.
Foreningen nedsatte i 1997 en arbeidsgruppe bransjeøkonomi, som omfattet
representanter for medlemsbedriftene
samt foreningens sekretær. Den kom med
sin rapport i 1998.
Bransjen hadde i 1996 en omsetning
på rundt 900 mill. kroner i Norge. Om
setningen hadde riktignok økt de seneste
par årene mens både driftsresultat og årsresultat for medlemmene hadde utviklet
seg sterkt negativt.
Kostnadsdrivende pålegg
– I sin konklusjon fastslo gruppen at
samlet sett ga tallene grunn til sterk
bekymring når det gjaldt inntjening i
bransjen, fremholder Flaatrud.
– Samtidig hadde den grunn til å tro at
den svekkede resultatutviklingen hadde
sammenheng med en rekke forhold.
Blant disse var sterkere konkurranse og
kostnadsdrivende pålegg i sammenheng
med blant annet endring i innkjøpsprosessene både i privat og offentlig sektor.
Nye og skjerpede krav til leverandørene

En fersk sekretariatsleder i 1993. Tore Flaatrud har fulgt foreningen nesten siden starten.
(Foto: Lars Ole Ørjasæter).

i forbindelse med innhenting av anbud
økte leverandørenes kostnader, uten at
dette kunne hentes inn i form av økte
priser eller innsparing på andre felt.
Blant de kostnadsdrivende kravene var
krav om tilleggsytelser, fri levering og
lange garantitider. Dessuten ble det stilt
egne krav til oppetider på instrumenter.
I tillegg var anbudene komplisert utformet med betingelser spredt ut over flere
dokumenter, noe som krevde unødig mye
arbeid i bedriftene.
Gruppen fremla flere konkrete forslag,
både innen teknisk servicearbeid, offentlige innkjøp og anbud, installasjon og
opplæring, samt en rekke andre forhold.
Omfattende opplæringsarbeid
Foreningens sekretariat fulgte opp rapporten om laboratoriebransjens økonomi
ved å gjennomføre en rekke seminarer for
medlemmene. Et viktig tema var å belyse
forskjell på reklamasjon og betalt servicearbeid. Leverandørene hadde ikke et
tilstrekkelig klart bilde av dette. Marginene hadde vært større tidligere, så da var
det mer naturlig med litt gratis service.

Nå var det viktig å forklare kundene
hva som skulle være gratis og hva som
måtte betales for. Foreningen gjennomførte dessuten flere kurs om temaet.
Et annet tiltak for å gjøre det
enklere for medlemsbedriftene, var å
utarbeide standarddokumenter med
salgsbetingelser og betingelser for servicearbeid. Salgsbetingelsene satte en
bransjestandard for hvilke betingelser
som gjaldt ved et tilbud. Stilte kunden
strengere krav, kunne det bety høyere
pris.
I tillegg hadde mange medlemmer
utstyr for utprøving installert hos
kunder, uten å ha tilstrekkelig oversikt
over dette. Derfor ble det utarbeidet
standardbetingelser for utlån, utleie
og utprøving, i ett dokument.
– Totalt sett løftet dette arbeidet
foreningen og vi kunne ivareta medlemmene på en bedre måte, sier Flaatrud. Han mener dessuten at det ga
medlemmene muligheter til bedre
inntjening og at de kunne opptre mer
likt utad, uten å komme i konflikt med
konkurranselovgivningen.

Etiske retningslinjer
Det neste store løftet ble tatt i 2004, da
foreningen utarbeidet etiske retningslinjer for medlemmene. Formålet var å
høyne det etiske nivået i laboratoriebransjen gjennom regler om god forretningsskikk. Dette ble sett på som så viktig at
man bestemte at brudd på retningslinjene
ville kunne få disiplinære følger for medlemmene av Lab Norge.
I arbeidet med de etiske retningslinjene
benyttet man kompetanse fra universitetsmiljøet og fra kommunikasjonsbransjen.
Det ble lagt vekt på hva som er viktig
for medlemmene. Her inngår blant
annet regler for kundepleie og forhold til
kolleger og konkurrenter. Retningslinjene
fra 2004 ble for kort tid siden vurdert av
foreningens styre, men beholdt som de er.
Nye arbeidsgrupper
Foreningen hadde frem til 2005 vært
mest opptatt av det interne i foreningen
og medlemsbedriftene. Nå meldte be
hovet seg for å vende blikket mer utover,
og det ble da besluttet å opprette nye
arbeidsgrupper som rettet seg mot medJUBILEUMSTIDSSKRIFT
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lemmenes markedsområder og ikke bare
mot interne utfordringer.
Etter grundige drøftinger kom man
frem til at det skulle opprettes tre arbeidsgrupper, for henholdsvis helse, industri
samt forskning og kontroll. Disse gruppene skulle vende seg mer utad og jobbe
mer med de utfordringene medlemmene
møtte innen de ulike markedsområdene
foreningens medlemmer dekker.
Arbeidsgruppene har levert avgjørende
bidrag til de store sakene foreningen
har arbeidet med i tiden etter at de ble
etablert.
Ny strategi og nytt navn for en ny tid
Et nytt løft ble tatt i 2007–08. Da
startet et aktivt arbeid med foreningens
totale strategi. Man stilte spørsmål om
foreningen gjør ting riktig. I samarbeid
med konsulent Aksel E. Sinding ble det
utarbeidet et strategidokument.
Tore Flaatrud forteller at strategi
arbeidet ble gjenopptatt i 2013. Styret
foretok en grundig revisjon av strategien,
og et viktig poeng var at det som fortsatt
het NLF, skulle moderniseres og bli mer
aktivt utadvendt.
Det førte med seg noe som langt på vei
kan kalles en merkevaretankegang. En
dynamisk og utadvendt forening kunne
ikke hete Norske Laboratorieleveran
dørers Forening, med en forkortelse
(NLF) som ble forvekslet med mange
andre foreninger.
Dermed ble NLF til Lab Norge og fikk
ny logo og ny grafisk profil. Navnet skulle
være kort, tydelig og lett å oppfatte, og
lab er en vanlig forkortelse for laboratorium. Da ga navnet Lab Norge seg nesten
selv. Mye taler for at det var et godt valg.
Tore Flaatrud merket tydelig at navnet
raskt festet seg hos foreningens medlemmer, bransjens kunder, laboratoriefaglige
miljøer og myndigheter.
– Kommunikasjon og kontakt med
omverdenen var en viktig del av strategiarbeidet, sier sekretariatsleder Tore
Flaatrud.
– Dermed ble 2013 det første året hvor
Lab Norge prioriterte kommunikasjon.
Han forteller videre at det ble inngått
avtale med kommunikasjonsrådgiver
Sven Otto Rømcke, en avtale som resulterte i en kommunikasjonsstrategi og en
enkel plan som senere har vært styrende
for Lab Norges kommunikasjonsarbeid.
Alle saker blir vurdert med tanke på
bruk i Lab Norges forbedrede nyhetsbrev eller på nettsiden. Viktige saker kan
16 JUBILEUMSTIDSSKRIFT

resultere i pressemeldinger eller artikler i
avis og fagblad.
– En artikkel om innkjøp og miljø
kom i Dagens Næringsliv, og det førte
til et spørsmål i Stortinget, forteller
Flaatrud.
– Det ga saken stor oppmerksomhet,
og helseregionene ble gjort oppmerksom
på problemstillingen. Det er også publisert artikler i Dagens Medisin og i Logi
stikk & Ledelse.
Tore Flaatrud sier det har gjort noe
med tankegangen i Lab Norge at kommunikasjonskomponenten i alle saker blir
vurdert. Den tenkningen er styrket av at
Lab Norge allerede har fått bekreftet at
det kan være svært virksomt å synliggjøre
synspunkter i relevant presse.

Pris til unge forskere
Det foreløpig siste løftet fra Lab Norge
er foreningens forskningspris. Den
skal deles ut til en ung forsker under
35 år, i forbindelse med Labmessen.
Prisen er på 100.000 kroner og skal gis
til forskningsarbeid tilknyttet bruk av
laboratorieutstyr.
– Forskningsprisen er et stort løft for
foreningen, fremholder Tore Flaatrud.
– Foreningen ønsker på denne måten
å vise et samfunnsansvar. Vinneren
pekes ut etter at en fagkomité plukker
ut tre av de nominerte, som må holde
hver sin forelesning der de presenterer
sitt arbeid. Vinneren pekes ut på bakgrunn av publiseringer og forelesningen.
Prisen for 2014 gikk til Cinzia Progida, som har en mastergrad i molekylær biologi og en ph. d. fra Universitas
Cattolica del Sacro Cuore i Roma. Hun

er nå postdoktor i Oddmund Bakkes
gruppe ved Center of Immune Regulation, Institutt for biovitenskap ved
Universitetet i Oslo.
Lab Norges forskningspris ble som
følge av pressemeldinger fra organisasjonen, bredt dekket i relevant fagpresse.
Mottagere av Lab Norges hederstegn
blir til dels bredt dekket i deres hjemlige lokalpresse.
Flere kompliserte saker
En følge av strategiarbeidet var at
foreningen vendte seg mer ut i verden og nå arbeider mer med bransjens
rammebetingelser. En spesiell sak Lab
Norge har arbeidet med i den senere tid,
er egenproduksjon av medisinsk utstyr
i sykehusene. Dette er et komplisert
område. Slik produksjon er kun tillatt
brukt på egne pasienter, men man har
sett eksempler på at enkelte sykehus har
gått ut over dette og tilbudt slike tester
til andre. Saken er nå tatt opp med fagdirektorat og departement.
Et annet eksempel er en sak om merverdiavgiftsloven og såkalte biologisk
materiale, som er fritatt for merverdiavgift. Det var uklart hva som var omfattet
av fritaket, noe som spesielt slo inn når
det gjaldt antistoffer. Foreningen foreslo
en lovendring overfor Finansdeparte
mentet, men saken er fortsatt til ut
redning, nå i Skattedirektoratet for
andre gang.
Metodevurdering ved innføring av
nye metoder i spesialisthelsetjenesten er
også et eksempel på et område der Lab
Norge har blitt engasjert på en ganske
annen måte enn tidligere, både i samarbeid med Medtek Norge, men også i
kontakt med Helsedirektoratet, Helseog omsorgsdepartementet og flere andre.
Samarbeider med andre
organisasjoner
Økt oppmerksomhet mot samhandling
var en annen følge av strategiplanen.
Dette førte til et mer utstrakt samarbeid med Medtek Norge, med etablering av felles helseøkonomiutvalg, og
med hovedorganisasjonen Virke, men
også økt kontakt mot myndighetssiden,
spesielt helseforvaltningen.
Lab Norge har i sin 25-årige levetid
utviklet en virksomhet som mer en fyller
opp et travelt sekretariat.

Styreledere
i NLF/Lab Norge
04.09.1990
Egil Johannessen

28.03.2000
Njaal Baardson

07.05.1991
Ole Heidenreich

09.04.2003
Karsten A. Fredriksen

24.05.1993
Britt Hole

17.03.2005
Jens R. Jensen

28.02.1996
Svein Trosby

20.04.2010
Guri Nilsen

12.03.1997
Karsten A. Fredriksen

16.04.2013
Jon Terje Heimdal
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Lab Norges hederstegn
Det er alltid noen som tar et tak og gjør litt e kstra for foreningen en er
medlem av. Slik også i Lab Norge. Lab Norges hederstegn ble innstiftet i 1999
som NLFs hederstegn, og til nå har elleve personer mottatt utmerkelsen.

D

en første som mottok hederstegnet var Svein
Trosby, den gang administrerende direktør i Kebo
Lab. Trosby mottok hedersbevisningen på grunn
av sin utrettelige innsats for foreningen.
Hederstegnet ble i 2001 tildelt Jan Wilhelm Engebretsen for
hans omfattende engasjement i styre, råd og utvalg i foreningen, både mens han arbeidet i bransjen som direktør i Nerliens
Kjemisk-Tekniske, men også etter at han forlot bransjen.
Karsten A. Fredriksen mottok hederstegnet i 2004 – blant
annet for sin innsats som styreleder i foreningen og for annen
innsats for å markere foreningen utad.
Bjørn K. Pedersen (tidligere E. Pedersen & Sønn AS) ble
tildelt hederstegnet for sin langvarige innsats for bransjen og i
foreningen. Han har vært styremedlem, styreleder og han har
vært med i flere arbeidsgrupper.
Asbjørn Jacobsen ble tildelt hederstegnet i 2013 etter mange
års innsats for foreningen. Han har blant annet sittet i styret i
seks år samt vært med i flere arbeidsgrupper.
Guri Nilsen ble tildelt hederstegnet i 2013 for sin innsats som
styreleder i tre år samt styremedlem i en årrekke og innsats i en
av foreningens arbeidsgrupper.

Fra utdelingen
av Lab Norges
hederstegn i
2013. Fra venstre
styreleder Jon
Terje Heimdal,
Asbjørn Jacobsen,
Guri Nilsen,
Torfinn Fongen og
sekretariatsleder
Tore Flaatrud. Jens
R. Jensen var ikke
til stede da bildet
ble tatt.
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Jens R. Jensen mottok også hederstegnet i 2013. Jensen var
styreleder i seks år og var pådriver i de endringene foreningen
var igjennom – noe som blant annet ledet til ny strategi og ny
profil.
Også Torfinn Fongen ble hedret i 2013. Han har sittet flere
år i foreningens styre og han har vært en viktig bidragsyter til
arbeidsgruppeprosjekter.
Eric W. Tollnes var med i styret i 6 år fram til 2014 og i
arbeidsgruppe 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 utvidelse 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
Lab Norge

1999 Svein Trosb, Kebo Lab

2015, Tore Flaatrud,
Sekretariatsleder

Statutter for
Lab Norges
hederstegn
1. I Lab Norges vedtekter heter det i § 8:
«Styret kan utdele foreningens hederstegn til personer som gjennom aktivitet i
foreningen og bransjen har gjort seg særlig bemerket.»
2. Det er styret som står for utdelingen i.h.t.
foreningens vedtekter.

2013, Asbjørn Jacobsen
Nerliens Meszansky

2015, Erik W. Tollnes, Nerliens
Meszansky

2007, Bjørn K. Pedersen,
E. Pedersen & sønn

3. Alle medlemmer har forslagsrett når det
gjelder hvems om skal ha Lab Norges
hederstegn, men styret besluttet hvem
som skal få det.
4. Lab Norges hederstegn kan utdeles 1 gang
per år, men slik at det i særskilte tilfeller
kan gjøres unntak fra dette.

2013, Guri Nilsen, Medinor

2013, Torfinn Forgen,
Holger Hartmann

2004, Karsten A. Fredriksen,
Laborel

2013, Jens R. Jensen, Roche

2015, Rolf Mørch, Dipl. ing.
Houm

2001, Jan W. Engebretsen
Nerliens Kemisk-Tekniske

5. Lab Norges hederstegn utdeles maksimalt til 2 personer per år, men slik at unntak kan gjøres fra dette i særskilte tilfeller.
6. Hederstegnet skal tildeles personer som
har gjort seg særligbemerket gjennom
aktivitet i Lab Norge og i bransjen for
øvrig. Det kan dreie seg om organisatoriske verv, slik som styreverv, deltakelse i
arbeidsgrupper, innsats i forbindelse med
LAB-messene eller lignende eller mer
generell aktivitet for å synliggjøre bransjen, holde denne samlet eller lignende.
På dette punkt må styret ha anledning til å
utøve et romslig skjønn, slik at det ikke legges opp til at bestemte forhold automatisk
fører til tildeling av Lab Norges hederstegn.
Lab Norges hederstegn skal henge høyt,
og de personer som får dette tildelt skal
ha stått for en spesiell innsats i bransje og
forening.

Oslo 1.september 1999
Revidert mht navn etter at NLF endret navn til
Lab Norge 24.10.2013

Fra utdelingen av hederstegnet i 2015. Fra venstre styreleder Jon Terje Heimdal og mottakere Rolf Mørch,
Eric W. Tollnes og Tore Flaatrud.
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Fra Kjemidager
til Lab
Lab-messene har i alle år vært noe av limet i
Lab Norge. De aller fleste av medlemmene har
deltatt, og det har samtidig vært mulig for
ikke-medlemmer å delta på utstillingen som
er Norges største i sitt slag.

K

jemidagene hadde sitt utspring
fra tiden da dagens Lab Norge
var en gruppe innen Elektronikk
Importør foreningen (EIF), og i starten
holdt utstillingen hus i Radionettes
gamle produksjonshall fra 1968, fra 1980
kalt Info-Rama.
Kjemidagene ’89 gikk over tre dager,
og som i dag inneholdt arrangementet
både instrumentutstilling, fagseminarer
og konferanser. I 1989 hadde Norsk Kjemisk Selskap lagt sine Analysedager til
Info-Rama, og det samme hadde Norsk
Bio
ingeniørforbund gjort med sine
Lederdager.
Kjemidagene ble arrangert på nytt i
1991 – også denne gangen på Info-Ramasenteret, og rundt 3300 besøkende fant
veien til Sandvika.
1993: Sjølyst
I 1993 flyttet utstillingen til Norges Varemesses lokaler på Sjølyst i Oslo, og arrangementet fikk navnet Lab. Lab var nå et
samarbeid mellom Lab Norge (det vil si
NLF – Norske Laboratorieleverandørers
Forening) og Norges Varemesse. Om det
var flyttingen fra Sandvika som gjorde
utslaget, vites ikke, men dette året var det
nærmere 5000 besøkende på Lab.
2004: Lillestrøm
I august 2002 flyttet Norges Varemesse
til nye og mer velegnede lokaler på Lille
strøm. Dette medførte også flytting av
Lab. Det var en liten periode snakk om
at Lab skulle arrangeres i Oslo Spektrum,
men i 2004 åpnet dørene for den første
Lab-messen på Lillestrøm, og siden har
den vært der.
20 JUBILEUMSTIDSSKRIFT

Suksess
Lab-messen har i alle år ligget over
messesnittet når det gjelder besøk, og selv
om tidene har endret seg fra starten i det
forrige årtusen, er Lab fortsatt den norske
laboratoriebransjens møteplass. I begynnelsen gikk folk mann av huse for å kikke
på nye løsninger og instrumenter. Etter
finanskrise, 11. september (2001) og mer
kost-nytte-tenkning både i bedriftene og
det offentlige, har antallet besøkende gått
ned, mens antallet kvalifiserte besøkende,
det vil si de som har innkjøpsmyndighet,
har økt.
Det er likevel en faktor som har vært
avgjørende for Kjemidagene og Lab,
nemlig at arrangørene hele tiden har
tenkt bredde. I dette ligger det å trekke
inn tilhørende faglige organisasjoner
og få disse til å legge sine møter og
konferanser til utstillingen. Dette har
arrangørene fått til, og allerede fra 1993
benyttet Norges Varemesse Lab som et
svært godt eksempel på hvordan et godt
arrange
ment skulle bygges opp med
utstilling i midten og en rekke fagmøter
rundt.
Mens nabolandene våre har slitt med
dårlige besøkstall på sine lab-messer,
har Lab holdt stand; ventelig fordi en
har evnet å tilpasse seg endringene i
markedet. Lab som konsept har selvsagt også sine små svakheter, men disse
har blitt rettet opp etter hvert, og vi
vil nok oppleve Lab-messer de neste 25
årene også.

JUBILEUMSTIDSSKRIFT
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Lab Norges forskningspris:

Cinzia Progida vant
forskningsprisen
Cinzia Progida vant Lab Norges forskningspris på NOK 100.000. Prisen
ble delt ut for første gang på Lab 14 på Lillestrøm 29. oktober 2014.

C

inzia Progida har en mastergrad
i molekylær biologi og en ph.d.
fra Universita Cattolica del
Sacro Cuore i Roma. Hun er nå postdoktor i Oddmund Bakkes gruppe ved
Center of Immune Regulation, Institutt
for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.
Cinzia Progida er særlig interessert i de

molekylære mekanismene som styrer
transporten inne i cellene. Hun studerer
spesielt rab-proteinene som har hovedansvar for denne transporten.
Tre kanidater
Sammen med Cinzia Progida (33), var
også Hanna Tiainen (30) og Jorge Mario

En glad vinner sammen med prisutdeler Jesper Simonsen, divisjonsdirektør i Norges forskningsråd.
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Marchetti (34). Hanna Tiainen er en
finsk sivilingeniør med stor interesse
for det komplekse samspillet mellom
implantater og kroppen. Hun mottok
nylig sin doktorgrad ved Universitetet
i Oslo med en avhandling om bruk av
vekststativer ved behandling av benbrudd. Nå er hun postdoktor ved avde-

ling for biomaterialer ved Universitetet
i Oslo.
Jorge Mario Marchetti har to doktorgrader fra Universidad Nacional del Sur,
Bahía Blanca i Argentina. Han har vært
ved NTNU i Trondheim og Chalmers i
Göteborg og er nå førsteamanuensis ved
Norges miljø- og biovitenskapelige uni-

Lab Norges
forskningspris
Lab Norge etablerte i 2013 en
forskningspris på 100 000 kroner.
Prisen retter seg mot unge forskere,
under 35 år, som har utført og publisert fremragende forskningsarbeid
innenfor naturvitenskaplig forskning
knyttet til laboratorier. Prisen kan del
es mellom flere.
Sekretariatsleder Tore Flaatrud kunne
ved opprettelsen fortelle at forening
en med denne prisen ønsker å løfte
frem forskning i naturvitenskaplige
laboratorier og hedre unge forskere
som utfører sin forskning nettopp
der. Lab Norges forskningspris deles
ut hvert tredje år i forbindelse med
Lab-messene eller annet arrangement
i regi av Lab Norge. Styret i Lab Norge
oppnevner en komité som innstiller
den eller de som skal motta prisen.
Målet er at prisen over tid tildeles
forskere innenfor ulike fagområder.
Norsk Kjemisk Selskap, Norsk Bio
kjemisk Selskap og Norsk Selskap for
Medisinsk Biokjemi ble invitert til å
delta i den første prisjuryen. Juryens
oppgave er å innstille inntil tre kandidater som skal holde en presentasjon
av sitt arbeid på inntil 15 minutter.
Vinneren velges blant de tre kandidat
ene. Prisen skal deles ut av forskningsministeren eller annen sentral person
innen forskning.

versitet. Marchetti har konsentrert sin
forskning om metoder for å produsere
brennstoff som er så rent som mulig og
som det er lønnsomt å bruke.
Juryen
Juryen som valgte ut kandidater blant de
innsendte forslagene, besto av professor

II Tor-Arne Hagve, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag ved Ahus;
professor II Arne Klungland, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, og
professor Øyvind Mikkelsen, Institutt
for kjemi, NTNU. Advokat Tore Flaatrud, sekretariatsleder for Lab Norge,
var sekretær for juryen.

Statutter for Lab Norges
forskningspris til unge forskere
1. Prisens navn er: Lab Norges forskningspris til unge forskere.
2. Lab Norge har etablert denne prisen for utdeling til unge forskere, under 35 år, som har utført og
publisert fremragende forskningsarbeid innenfor naturvitenskaplig forskning knyttet til laboratorier.
Prisen kan deles mellom flere. Presentasjon av forskningsarbeidet skal også vektlegges.
3. Prisen deles ut hvert 3. år eller så ofte som styret i Lab Norge bestemmer.
4. Prisen deles ut i forbindelse med Lab-messene eller annet arrangement i regi av Lab Norge. Lab
Norges styre kan bestemme annet utdelingssted hvis det finnes formålstjenlig. Ved utdeling på
Lab-messe, kan utdelingen være åpningen av Lab-messen.
5. Styret i Lab Norge oppnevner en komité som innstiller den eller de som skal motta prisen. Komitéen
skal se til at prisen tildeles forskere innenfor ulike fagområder over tid.
NKS, NBS og NSMB inviteres til å delta i komitéen. Prisen skal lyses ut i dertil egnede publikasjoner:
Fagblader, tidsskrifter, nettsteder.
Innstillingen fra komitéen skal være styret i hende innen tre måneder før tildelingen.
6. Lab Norges sekretariat er sekretariat for komitéen.
7. Styret i Lab Norge tildeler prisen etter innstillingen fra komitéen.
8. Det kan deles ut inntil kr 100.000 over en treårsperiode.
9. Lab Norge dekker nødvendige administrative kostnader: Kostnader til inntil tre møter, reiser, honorar
til komitéen, servering ved tildeling mv. Honorar i henhold til Lab Norges satser for komitéarbeid.
10. Komitéen innstiller inntil tre kandidater som inviteres til å holde en presentasjon av sitt arbeid på inntil
15 minutter. Vinneren velges blant disse. Ved tildelingen skal vinnere holde sin presentasjon på nytt.
11. Forskningsministeren eller annen sentral person innen forskning inviteres til å komme og dele ut
prisen
12. Tildelingen av prisen kunngjøres i relevante media, blader, aviser, nettsteder mv.
Vedtatt av NLFs styre 12.6.2013 (NLF – Norske Laboratorieleverandørers Forening - endret i oktober 2013 navn til Lab Norge)
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Styret og
sekretariatet
Styret har det overordnede ansvar for driften av foreningen.
Det arbeider med strategi, gjennomføring av strategi og saker som
gjelder flere markedsområder eller er av prinsipiell karakter. Styret har
det overordnede ansvaret for Lab-messene og inngår kontrakt med
messearrangøren Norges Varemesse.

V

ed utdeling av Lab Norges
hederstegn er det styret som velger ut kandidater og står for tildelingen.
Styret har også ansvar for tildeling av
Lab Norges forskningspris, oppnevner
den vitenskapelige komiteen som velger
ut kandidater til finalen, og peker ut
vinner.
Styret utarbeidet i 2015 brosjyre om
Lab Norge. Det er den første generelle
brosjyren om foreningen. Brosjyren er
inntatt bak i dette heftet.
Styret er ansvarlig for innhold i og
gjennomføring av kurs, medlemsmøter
og bransjetreff. Videre ser styret til at
kommunikasjonsstrategien blir gjennomført etter planen. Det skjer i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver
Sven Otto Rømcke. Styret har også
ansvar for at foreningen har en aktiv
hjemmeside med relevant informasjon
og aktuelle nyheter, sender nyhetsbrev
til medlemmene minst fire ganger per
år (nytt fra 2013) og publiserer aktuelle
artikler i dags- og fagpresse.
Styret arbeider med verving av nye
medlemmer. Styret påser at administrasjonen gjennomfører foreningens
samarbeidsstrategi, som går ut på utvi24 JUBILEUMSTIDSSKRIFT

det samarbeid blant annet med andre
organisasjoner, offentlige myndigheter,
kunder og kundegrupper.
Sekretariatet står for den daglige drift
av foreningen. Sekretariatslederen er
sekretær for styret og arbeidsgruppene,
og sekretariatet gjennomfører forening
ens strategi og planer, samt de beslutningene som tas i styret og arbeidsgruppene.
Ved årsslutt 2015 satt følgende i styret:
Jon Terje Heimdal, styrets leder, Ingunn
Fredriksen, Haakon Torgersen, Tove
Ofstad og Asbjørn Jacobsen.
Arbeidsgruppene
Arbeidsgruppe økonomi
Arbeidsgruppe økonomi ble opprettet på 90-tallet, da som arbeidsgruppe
bransjeøkonomi. Oppgaven var å jobbe
med bransjens økonomi, som var svak.
Det første man gjorde var i 1998 å gjennomføre en undersøkelse av bransjens
økonomi i, utarbeide en rapport og foreslå tiltak.
Økonomien var svak, med fallende
marginer på teknisk utstyr, og tiltak ble
satt i verk for å styrke økonomien gjennom opplæring der medlemmer blant
annet ble trent i å skille mellom rekla-

masjoner og betalt servicearbeid. I den
sammenheng ble det utarbeidet tre nye
dokumenter for medlemmene, standard
salgsbetingelser, standard serviceavtale
og standard utlåns-, utprøvings- og
utleieavtale.
Gruppen ble reorganisert i 2011 og
fikk tildelt nye oppgaver. Fortsatt skulle
bransjens økonomi være en oppgave,
men i tillegg fikk man det overordnede
ansvar for offentlige anskaffelser. Først
gjennomførte man en kartlegging av
bruken av Incoterms og standard salgsbetingelser i bransjen. Deretter satte
man i gang med revisjon av standard
salgsbetingelser. De var klar i 2015. I
tillegg utarbeidet man samme år et
policynotat om innkjøp, med bransjens
krav og ønsker når det gjelder den gode
anskaffelse. Alle disse dokumentene er
inntatt bak i dette heftet.
Ved jubileumsårets slutt hadde gruppen denne sammensetningen: Asbjørn
Jacobsen, Cato Mørch, Tove Nyhus og
Haakon Torgersen.
Arbeidsgruppe forskning
og kontroll
Arbeidsgruppen ble etablert i 2006
med ansvar for forskningssektoren og

Lab Norges styre i 2016: Fra venstre Haakon Torgersen fra BioNordikaBergman AS, Ingunn Fredriksen fra DiaSorin, Jon Terje Heimdal (styreleder) fra Orion Diagnostica AS
og Tove Ofstad fra Roche Diagnostics Norge AS. Asbjørn Jacobsen (innfelt) fra Nerliens Meszansky AS var ikke til stede da bildet ble tatt.

de frittstående laboratoriene som kontrollerer kvalitet over et bredt spekter,
slik som vann og matvarer.
Aktivitetene har vært mye konsentrert
rundt offentlige innkjøp. Blant annet
har det vært gjennomført møter med
en rekke av de større kundene innen
forskningssektoren, universitetene i Oslo
og B
 ergen, NTNU og NMBU på Ås og
noen forskningsinstitutter. En følge av
denne aktiviteten har vært innlegg fra
sekretariatet på innkjøpskonferanser i
Oslo og Bergen. Tilgjengelighet til forskerne ved et institutt ved Universitetet
i Bergen ble også fulgt opp dels i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke.
Krav til norsk språk på sikkerhets
datablad for kjemikalier som leveres i
små mengder, er en utfordring. Gruppen
tok opp saken med Klima- og forurensningsdirektoratet (nå Miljødirektoratet)
og Arbeidstilsynet for å få til en unntaksordning for mindre enheter. Man fikk
til en unntaksordning, som dessverre er
lite anvendelig.
Levering av sikkerhetsdatablad har
vært en sak over mange år. Gruppen har
jobbet for at kundene skal stille krav til
at sikkerhetsdatablad kan leveres til en
nøytral part og har falt ned på et for-

slag om at Produktinformasjonsbanken
PIB, som drives av Miljødirektoratet, tas
i bruk til formålet.
Gruppen utarbeidet en brosjyre om
trygt samarbeid med norske laboratorieleverandører. Den inneholder informasjon om Lab Norges hjemmeside og dens
produkt- og medlemsregister.
I 2013 tok gruppen initiativ til å etablere Lab Norges forskningspris. Prisen
ble delt ut første gang under Lab 14 og
markerte at Lab Norge ville vise samfunnsansvar. Gruppen har også vært
involvert i saken om merverdiavgift på
biologisk materiale. Her har foreningen
bedt om en lovendring som tydeliggjør
omfanget av fritaket for merverdiavgift
når det gjelder biologisk materiale.
Arbeidsgruppen besto ved slutten av
2015 av Guri Nilsen, Anne Sofie Velo og
Berit Løkken.
Arbeidsgruppe helse
Arbeidsgruppe helse ble etablert samtidig med arbeidsgruppe forskning
og kontroll og industri. Gruppen fikk
ansvar for saker relatert til helsesektoren.
Gruppen startet tidlig å arbeide med
refusjonssystemet for medisinske tester, fordi systemet i mange tilfeller ga

uheldige utslag for leverandørene. Dette
viste seg å være en komplisert materie
og vanskelig å trenge inn i eller komme
i inngrep med. Av den grunn valgte
man å angripe saken med bakgrunn
i konkrete tilfeller der det framkom
skjevheter. Det førte til en henvendelse
til Helse- og omsorgsdepartementet der
man påpekte at det ble drevet utstrakt
hjemmeproduksjon av medisinske tester i sykehusene, og at driveren var refusjonstakstene. Manuelle tester hadde til
dels betydelige høyere takster enn automatiserte tester.
Saken føret til en regulering av
området gjennom forskrift om håndtering av medisinsk utstyr, en forskrift
Lab Norge støttet. Forskriften stiller
konkrete krav til egenprodusert medisinsk ustyr.
Refusjonssystemet er under revisjon,
og gruppen har hatt møte med Helsedirektoratet om revisjonen.
Gruppen har vurdert å inngå samhandlingsavtale med helseregionene,
men ønsket endring på sentrale punkter
før det var aktuelt. Saken er fortsatt til
behandling.
Også denne gruppen har vært opptatt
av offentlige innkjøp.
JUBILEUMSTIDSSKRIFT
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Arbeidsgruppen besto av Jon Terje
Heimdal, Kari Jørgensen, Ingunn Fredriksen og Anne Noer ved slutten av2015.
Arbeidsgruppe industri
Gruppen har hatt som oppgave å jobbe
med saker relatert til levering til industrien. En av de tidlige oppgavene var å
sende ut brev til alle kunder man kjente
til, med informasjon om Lab Norges
produktregister, slik at alle medlemmer
kom i betraktning dersom de kunne
tilby de produktene som skulle kjøpes
inn.
Det ble også gjennomførte en undersøkelse av kontraktsvilkår i industrien.
Resultatet av undersøkelsen ble gjennomgått på et bransjetreff. I tillegg inviterte man to innkjøpere fra industrien til
å fortelle om sin tenking rundt innkjøp
og kontraktsvilkår.
Ved slutten av 2015 besto arbeidsgruppen av Torfinn Fongen, Vigdis Rustad,
Merethe Thorseng og Eric W. Tollnes.
Lab-komiteen
Lab-komiteen etableres i forkant av hver
Lab-messe og har ansvar for å sørge for
at det blir en bra messe for leverandører,
samarbeidende seminararrangører og
besøkende. Lab-komiteen består av én
representant fra hver av arbeidsgruppene.
Svein Trosby (tidligere VWR International AS) har fra 2013 bistått i arbeidet med
å skaffe flere faggrupper som kan holde
seminarer i løpet av Lab-messene.
Nåværende medlemmer i Lab-komiteen: Torfinn Fongen, Anne Sofie Velo
og Ingunn Fredriksen.

Helsedirektoratet, som er sekretariat for
systemet.
Senere har utvalget arbeidet med hvordan man skal angripe helseøkonomi og få
slike vurderinger inn ved valg og innkjøp
av medisinsk utstyr.
Fra Lab Norge var Tove Ofstad og
Asbjørn Jacobsen deltakere ved slutten
av 2015.

«En av de tidlige
oppgavene var å
sende ut brev til
alle kunder man
kjente til.»

Kurs, seminarer, medlemsmøter,
bransjetreff
En viktig del av lab Norges strategi har
vært informasjon til og kompetanseheving for medlemmene. Det har blitt
gjennomført gjennom kurs, seminarer,
medlemsmøter og bransjetreff. Dette er
også noe av limet i foreningen.

Kurs og seminarer
Lab Norge har arrangert en rekke kurs
og seminarer gjennom årene. Målet har
først og fremst vært å tilføre medlemHelseøkonomiutvalget
mene ny kunnskap. Slike arrangementer
Utvalget ble etablert felles med Medtek har omfattet økonomi og juss. Temaer
Norge (tidligere Leverandører for Helse- har vært kjøpsrett og standard salgsbeNorge, LFH) i 2013. Oppgaven var å tingelser, som grunnopplæring i jussen
arbeide med helseøkonomiske problem- rundt kjøp og salg, og en rekke kurs i
stillinger. Sekretariat er i Medtek Norge, det krevende regelverket om offentlige
men det er tett samarbeid om sekretari- anskaffelser.
atsoppgavene.
Første og største sak har vært arbeidet Medlemsmøter
med metodevurdering, eller nasjonalt Medlemsmøter har blitt holdt regelmessystem for innføring av nye metoder i sig i forbindelse med generalforsamlinspesialisthelsetjenesten, som er det offi- gen på våren og tidligere minst en gang
sielle navnet. Utvalget og foreningene til i året. På medlemsmøter inviteres
har blitt dypt involvert i innføringen av foredragsholdere som kan berike medmetodevurdering, har fått mulighet til å lemsbedriftene med ny kunnskap eller ta
komme med innspill på alle stadier og opp problemstillinger som det er behov
har blitt hørt med våre ønsker. Utvalget for å diskutere i plenum.
har gjennomført opplæring av medlemI tillegg har interne saker vært opp til
mer, dels ved egne arrangementer, dels diskusjon, både foreningen strategi og
med arrangementer i samarbeid med konkrete arbeidsoppgaver.
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Bransjetreff

F

ørste bransjetreff ble holdt i år 2000
og er senere arrangert stort sett hvert
år med unntak for de årene det har
vært Lab-messe.
Bransjetreffene er arrangementer som
holdes utenbys og med overnatting, slik
at det blir plass til både faglige og sosiale
innslag.
Innholdet spenner gjennom årene over
en lang rekke temaer som elektronisk
handel, etiske retningslinjer, offentlige

anskaffelser, innkjøp i industrien, sikkerhetsdatablad for kjemikalier, regelverk for
medisinsk utstyr, matkontroll i Norge,
Lab-messene hver gang det har vært aktuelt, arbeidslivets juss, om statsbudsjettet,
endringsprosesser, lederutvikling, strategi,
elektronisk fakturering, kjemikalier, samhandlingsreformen, lønnsstatistikk, statistikk servicepriser og bruk av sosiale medier.
Temaet som har gått igjen flest ganger har
vært offentlige anskaffelser.

På den sosiale siden har det vært vin
smaking med Christer Berens, levende
musikk, kokketeater med The Flying
Culinary Circus, sjokoladesmaking med
fransk konditor, foredrag med professor
Ingvar Wihelmsen fra hypokondriklinikken i Bergen og sist forsker og medlem i
Nobelkomiteen Henrik Syse, som holdt
et humoristisk foredrag med et alvorlig
budskap i bunnen under festmiddagen i
forbindelse med 25-årsjubileet.
JUBILEUMSTIDSSKRIFT

27

Samarbeid
En del av Lab Norges strategi er utvidet
samarbeid. Som en følge av dette er spesielt kontakten og samarbeidet med Medtek Norge og hovedorganisasjonen Virke
utvidet.
Medtek Norge
Lab Norge har inngått en samarbeids
avtale med Medtek Norge og, som følge
av den, etablert et felles helseøkonomiutvalg. I tillegg har man formell og uformell
kontakt om andre saker.
Hovedorganisasjonen Virke
Lab Norge er medlem i Hovedorganisasjonen Virke og har utvidet kontakten
og samarbeidet. Virke har bistått oss i en
rekke saker: Saken om egenproduksjon av
medisinsk utstyr, saken vedrørende tilgang
til et institutt ved Universitetet i Bergen og
ved høringsuttalesles til det såkalte forenk
lingsutvalget, som foreslo forenklinger i
regelverkt om offentlige anskaffelser.

Kommunikasjon

I 2013 bestemte styret, som en del av
foreningens strategi, at Lab Norge skulle
være mer synlig i mediene. Til å hjelpe
oss med å forme ut vårt budskap, og
komme ut med det, ble kommunikasjonsrådgiver Sven Otto Rømcke engasjert.
Lab Norge er nå synlig i en rekke
kanaler, både dagspresse og fagpresse.
Det har blitt skrevet fire artikler/kronikker, som har kommet inn i Dagens
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Skandinaviske samarbeid
Lab Norge har utvidet kontakten med
Swedish Labtech i Sverige og DiaLab i
Danmark. De tre bransjeforeningene
holder årlige kontaktmøter på rundgang
der man utveksler informasjon og erfaringer og ser om det er saker man kan
følge opp i fellesskap. I 2014 påtok Lab
Norge seg å ta initiativ til en samordning
av arbeidet når det gjelder krav til offentlige anskaffelser i disse landene. Det førte
til utarbeiding av policynotatet om krav
og ønsker til en god innkjøpsprosess, som
er inntatt bak i dette heftet. Notatet ble
presentert for de to andre landene på kontaktmøtet i 2015, og de vurderer nå om
notatet kan danne grunnlag for en felles
skandinavisk politikk på området.
Europeisk samarbeid
Lab Norge er medlem i EDMA – European Diagnostic Manufacturers Association. EDMA organiserer produsentene
av laboratoriemedisinsk diagnostikk (in

Næringsliv, Dagens Medisin og bladet
Logistikk og ledelse. Artiklene har
omfattet temaene innkjøp og miljø,
anbud som avgrenser antallet tilbydere
og ubalanserte kontrakter.
Artikkelen i Dagens Næringsliv
førte til at stortingsrepresentant Kjetil
Kjenseth (V) stilte skriftlig spørsmål
til statsråd Bent Høie (H) i Helse og
omsorgsdepartementet og fikk et fyldig svar.

vitro-diagnostikk – IVD) og de nasjonale
foreningene for produsenter og distributører av IVD i Europa.
EDMA arbeider over et bredt felt
og sender ut mye informasjon til medlemmene. Organisasjonen bistår også
Lab Norge ved behov, for eksempel når
nytt regelverk innen feltet skal innføres i
Norge. Det gjelder ikke minst regelverket
om medisinsk utstyr, der EDMA arbeider
aktivt med å påvirke utformingen av regelverket i EU.
EDMA har, sammen med EUCOMED, etablert en paraplyorganisasjon for
foreninger som organiserer industri som
produserer medisinsk utstyr i Europa,
MedTech Europe. De tre foreningene
har felles sekretariat i Bryssel. MedTech
Europe arbeider med saker som er felles
for hele medisinsk utstyrsindustrien i
Europa.

I tillegg har det blitt sendt ut et titall
pressemeldinger, som har blitt tatt inn i
både lokalpresse og fagtidsskrifter. Pressemeldingene har omfattet tildeling av
Lab Norges hederstegn, tildelingen av
forskningsprisen og den nye håndteringsforskriften (som gjelder all håndtering av medisinsk utstyr). Den siste
kom inn i Dagens Medisin.
Gjennom dette arbeidet har Lab Norge
blitt langt mer synlig enn tidligere.

nyhet

Han skal styre laboratorieleverandørene

Ons

Kan bli Årets Konsulentselskap

Considium Consulting Group på Billingstad kan bli
Årets Konsulentselskap. Billingstad-selskapet er
nominert, og kåringen finner sted i kveld, onsdag.
Kandidater til prisen er blitt foreslått både av kunder og konsulenter. Considium er foreslått for sitt
arbeid med resultatledelse i Norsk Gjenvinning.
«Considium Consulting Group har vært en sentral
kraft for å få til grunnleggende endringer i Norsk
Gjenvinning», skriver konsernsjef Erik Osmundsen
i sin anbefaling av Billingstad-selskapet som vinner. De to konsulentene i Considium som utfører oppdraget i Norsk Gjenvi
rende direktør Siri Fürst og styreleder Terje Folge (bildet).

Jon Terje Heimdal (48), daglig leder i Asker-bedriften Orion
Diagnostica, er valgt til styreleder i Norske Laboratorieleverandørers
Forening (NLF). I tillegg til sjefsstillingen i Orion Diagnostica, har
Heimdal tidligere jobbet som nordisk salgs- og markedsdirektør i
Covidien Norden AB og i Tyco Healthcare. Han avløser Guri Nilsen i
Alere (Medinor). NLF organiserer laboratoriebransjen i Norge og har
rundt 60 medlemsbedrifter med en samlet omsetning på om lag 2,3
milliarder kroner i fjor. Medlemmene er leverandører og produsenter
av laboratorieutstyr til sykehus, private helselaboratorier og laboratorier. Fire eksportrettede produsentbedrifter er blant medlemmene.

Ungdomsbedrifter i hard konkurranse under NM

Satser på avokado
Kronikk

med at mantraet i innkjøpsverdenen for tiden er at man skal
begrense antall leverandører.
Innenfor laboratoriesektoren
har en slik begrensning en direkte virkning for konkurransen. Det er nemlig bare et fåtall
leverandører som dekker hele
feltet av instrumenter, forbruksmateriell, instrumenter, kjemikalier og rekvisita som brukes i
forskning.

Svekket konkurranse
Når offentlige kunder velger å
lyse ut anbud hvor det er stengt
for å legge inn tilbud på deler
av anbudet, hindrer man i realiteten effektivt konkurransen i
markedet.
For forskningsinstitusjonene
er konsekvensen at de mottar få
tilbud. Det gir svekket konkurranse med fare for dårligere resultat enn man kunne oppnå ved
å fordele leveransene på flere leverandører.

Optimister. Med en egen

avokado-deler håper
jentene fra Nadderud
videregående skole å gå
til topps i NM for
Ungdomsbedrifter.

Bare et fåtall leverandører
dekker hele feltet av instrumenter, forbruksmateriell,
instrumenter, kjemikalier
og rekvisita som brukes i
forskning. Foto: Crestock

Offentlige innkjøpere
begrenser konkurransen
Flere universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner
har endret praksis når det gjelder innkjøp av laboratorieutstyr.
De vil kjøpe alt fra én leverandør. Dermed begrenser de konkurransen i markedet. Over tid kan det også medføre at små, viktige
leverandører velger bort Norge som markedsplass.

Jentene Helene Kran Løvestam
(18) fra Jar, Tuva Gundersen (17)
fra Bekkestua og Mathilde Torgrimsen Svinø (17) fra Hosle går
alle på Nadderud videregående
skole. De står bak ungdomsbedriften Tempus. Tempus er blant
flere ungdomsbedrifter som kan
vinne pris under NM som finner
sted nå torsdag kveld.
– Det hadde vært utrolig gøy å
vinne i vår kategori, sier Helene,
og de andre nikker enig.
Produktet de selger er en avokado-deler som de har importert
fra USA. For en tid tilbake vant
jentene første plass for beste
webside på GründerExpo på Lillestrøm.
Det gjorde at de ble nominert
til NM-deltagelse i kategorien
«Beste kundeopplevelse på nett».
– Dominansen fra Asker og
Bærum er mye større enn den
har vært på lenge, sier daglig leder
Petter Skotland i Ungt Entreprenørskap Akershus.
– For noen år siden var det
større dominans fra Romerike,
men det har forandret seg, sier
han.
NM for ungdomsbedrifter finner sted i morgen torsdag og
fredag på Norges Varemesse på
Lillestrøm.

Godt representert
På fylkesmessen for Akershus
i mars, ble det kåret vinnere i
ulike kategorier. Fem av vinnerne får plass utstillingen
under NM. Tre av disse er fra
Asker og Bærum. Det gjelder
kategoriene: Beste utstilling:
Ungdomsbedriften HvaHvor, fra
Sandvika videregående. Beste
markedsførings- og salgsteam:
Geco fra Asker videregående.
Størst verdiskapningspotensial:
Eldre-Event fra Sandvika.

Høyt nivå
– Det er plassbegrensning, slik at
kun fem kategorivinnere fra hvert
fylke har plass under NM, sier
Skotland. I tillegg kommer altså

Tore Flaatrud

I

regelverket om offentlige
innkjøp er et av formålene å
sikre konkurranse. Til tross
for påbudet, opptrer mange institusjoner slik at de, bevisst eller ubevisst, begrenser konkurransen når de lyser ut anbud.
Det er stikk i strid med lovgivers hensikt.
Leverandørene av laboratorieutstyr leverer instrumenter, forbruksmateriell til instrumentene,
kjemikalier og laboratorierekvisita til blant annet naturvitenskaplig og medisinsk forskning.
Det dreier seg om et meget
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omfangsrikt produktspekter, og
mange leverandører har spesialisert seg på deler av sortimentet
til denne kundegruppen.
Må kunne levere alt
Tradisjonelt har institusjonene
kjøpt inn laboratorieproduk-

Artikkelforfatter Tore Flaatrud er advokat og sekretariatsleder i Lab Norge som
organiserer leverandørene av
laboratorieutstyr i Norge og
har p.t. 55 medlemsbedrifter
med en innenlands omsetning
på ca. 2,3 milliarder kroner.

De fleste medlemmer er
distributører, men det er også
en håndfull produsenter blant
medlemmene. Disse eksporterer i stor grad sine produkter.
Lab Norge har sekretariat
i Oslo og er medlem i hovedorganisasjonen Virke.
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KAN VINNE: Jentene Helene Kran Løvestam (18) fra Jar, Tuva Gundersen
(17) fra Bekkestua og Mathilde Torgrimsen Svinø (17) fra Hosle går alle
på Nadderud videregående skole. De står bak ungdomsbedriften Tempus. Tempus er blant flere ungdomsbedrifter som kan vinne pris under
NM som finner sted nå torsdag kveld.
FOtO: KARL BRAAnAAS
ling, men som likevel kan vinne
gull i sin kategori.
Skotland er veldig fornøyd
med nivået.
– Nivået blir stadig bedre. Dette
henger sammen med at lærerne
ved de ulike skolene har holdt på
med dette noen år nå, og er blitt
drillet i å lære opp de unge i dette
faget, sier Skotland.
– Det er reelle bedrifter med
registrering i Brønnøysund. De
kan tjene opptil 140.000 kroner
uten å betale arbeidsgiveravgift,

ter fra flere leverandører for å
dekke sine behov. Vi ser nå en
dreining i retning av at det stilles krav om at den leverandøren
som får sitt tilbud akseptert, må
kunne levere alt innenfor dette
produktområdet.
Det har trolig sammenheng

Må akseptere deltilbud
Muligheten for deltilbud vil
selvfølgelig skjerpe konkurransen innenfor de enkelte produktområdene, og da snakker vi
både om kvalitet, pris og logistikk.
Det ligger også et annet viktig element i dette. Norge har
et relativt begrenset forskningsmiljø, og leverandører som på
grunn av størrelsen ikke når opp
i anbud, kan velge å trekke seg
ut av dette markedet. Det betyr
svekket konkurranse i markedet.
Bransjeforeningen Lab Norge
er opptatt av at konkurransen
blir styrket. Da må innkjøperne
akseptere at deltilbud er et viktig, riktig og lønnsomt virkemiddel innenfor områder der
produktspekteret er svært omfattende.
Dessuten møter det lovgivers
intensjon.

Viktig for
innovasjon

– Hvilken betydning har det at
Også direktør Toril Mølmen
i Innovasjon Norge mener
de unge etablerer og driver disse
konkurransen betyr mye.
ungdomsbedriftene?
– Svært stor betydning. Her
lærer de unge seg å etablere og
– Ungt Entreprenørskap er en
drive en bedrift i praksis. De lærer
viktig skole å gå for unge menseg betydningen av entreprenørnesker. Her får de tidlig et verkskap. Vi vet også fra ulike undertøy og erfaring med å skape
søkelser som er gjort fra ulike år,
bedrifter som de tar med seg for
så står det folk med bakgrunn
resten av livet. Å vinne en slik
JUBILEUMSTIDSSKRIFT
fra ungdomsbedrifter bak svært
konkurranse viser seg 29
å ha stor
mange av etableringene.
profileringsverdi, noe ungdommen i dag er svært bevisste på å
benytte seg av.
Marit Helland

– Jeg håpe
entreprenø
gründere.
bedriftene
«ungdoms
spiren til n
Norge ser
bedrift på b
og mastero
kanskje un
spilt en vikt
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VEDTEKTER FOR
§1

Foreningens navn er Lab Norge. Foreningens offisielle navn på
engelsk er: Lab Norway. Foreningens hjemsted er Oslo.

§2

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser, bl.a.
med henblikk på koordinering av utstillinger og lignende.

§3

Som medlemmer av foreningen kan opptas registrerte firmaer eller
selvstendige enheter av disse som er leverandører av laboratorieutstyr og forbruksvarer.
Spørsmålet om en ny søker oppfyller kravene til opptakelse avgjøres
av styret iht. vedtatte vedtekter.

§4

Ansøkning om opptakelse som medlem av foreningen innleveres
skriftlig til foreningens styre, som avgjør med alminnelig flertall.
Hvis søknaden ikke innvilges, kan fornyet søknad forelegges førstkommende generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling, hvis avgjørelse er endelig.

§5

Utmeldelse kan kun skje skriftlig med rekommandert brev, med
minimum 3 – tre – måneders varsel.

§6

Styret kan fatte vedtak om eksklusjon av et medlem av foreningen,
såfremt
1. det ikke lenger oppfyller betingelsene for opptakelse i foreningen
2. d
 et stanser sine utbetalinger, går i likvidasjon eller går konkurs
3. det unnlater, på skriftlig oppfordring, å betale de fastsatte kontingenter til foreningen.
Styret beslutning om eksklusjon skal meddeles i rekommandert
brev, og hvis dette medlem mener seg ekskludert med urette, kan
vedkommende forlange eksklusjonen forelagt på først- kommende
ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvis avgjørelse er
endelig.

§7

Styret har anledning til å treffe tiltak overfor et medlem som handler i strid med foreningens vedtekter eller gyldige vedtak.
Styret har fullmakt til å beslutte et passende tiltak så som å inn
betale et beløp til foreningen, utestegning fra utstilling o.l.

§8

Styret kan utdele foreningens hederstegn til personer som gjennom
aktivitet i foreningen og bransjen har gjort seg særlig bemerket.
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§9

Nye medlemmer betaler i innmeldingsgebyr et beløp som fastsettes
på den årlige generalforsamling.

§ 10

Foreningen ledes av en av generalforsamlingen valgt styre på 5
medlemmer.
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, men slik at 2 representanter velges det ene året og 3 neste år. Formannen velges blant
styremedlemmene og har en funksjonsperiode på 1 år.
Styremedlemmer har en funksjonstid på maksimalt 2 perioder á 2
år. Styrets leder har en maksimal funksjonstid på 4 år. Et styremedlem eller styrets leder har, etter å ha trått ut etter maksimal
funksjonstid, en karenstid for nytt verv i styret i en periode på 2 år.
Disse bestemmelsene får bare virkning for funksjonstid i styret etter
vedtakstidspunktet.
Styremøter avholdes så ofte som styret finner det nødvendig og
referat fra styremøtene innføres i en for foreningen etablert protokoll.

§ 11

Foreningen tegnes av 2 av styrets medlemmer i fellesskap.
Styret har anledning til å ansette nødvendig lønnet assistanse for
foreningens drift. Ansettelser utover inneværende års budsjett må
godkjennes av generalforsamling.

§ 12

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet, ordinær
generalforsamling avholdes snarest mulig etter kalenderårets
utgang, senest den 1. juni.
Varsel om generalforsamling sendes medlemmene skriftlig med 3
– tre – ukers varsel.
For foreningens ordinære generalforsamling, fastsettes følgende
dagsorden:
1. Vag av ordstyrer.
2. Styrets beretning om foreningens virksomhet i siste år.
3. Fremleggelse og godkjenning av forrige års regnskap.
4. Fastsettelse av kontingent for inneværende år.
5. Valg av styre.
6. Valg av revisor.
7. Eventuelt.

Generalforsamlingen treffer sine beslutninger om forandring av
foreningens vedtekter, krever at minst 2/3 av foreningens medlemmer er representert på generalforsamlingen og at minimum 2/3 av
de fremmøtte stemmer for en sådan endring.
Såfremt ikke minst 2/3 av foreningens medlemmer er representert
på generalforsamlingen, men 2/3 av de fremmøtte stemmer for en
forandring av vedtektene, skal styret straks innkalle til ekstraordinær generalforsamling, såfremt vedtatte endringer opprettholdes.
På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtas
med 2/3 flertall uten hensyn til hvor mange av foreningens medlemmer som er representert.
Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles såfremt flertallet
av styret ønsker dette, samt skal innkalles såfremt 1/3 av foreningens
medlemmer fremsetter skriftlig anmodning herom overfor styret,
inneholdende den dagsorden som ønskes forelagt på generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hvert medlem 1 – en –
stemme.
Foreningens medlemmer har taushetsplikt, både m.h.t. forhandlinger i møter og styre og generalforsamling.

§ 13

Når styret finner det ønskelig, innkalles medlemmene til alminn
elig medlemsmøte. Til slikt medlemsmøte kan firmaene møte med
en eller flere deltakere, men hvert medlem har bare 1 – en – stemme.

§ 14

Foreningens regnskapsår er kalenderåret.

§ 15

Det velges en valgkomité på 3 – tre – medlemmer som velges for 2
år av gangen.
Valgkomiteen godkjenner eventuelle skriftlige fullmakter før
stemmegivning.

§ 16

Hvis generalforsamlingen vedtar å oppløse foreningen, treffer denne
beslutning om hvorledes man skal forholde seg med foreningens
oppsparte kapital.

Saker som ønskes opptatt til behandling på dagsorden må være
fremsatt for styret senest 2 uker før generalforsamlingen.
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ETISKE RETNINGSLINJER
1 - INNLEDNING

2.1 Habilitet

Bransjen har som målsetting å opptre på en faglig profesjonell måte
i forhold til hverandre som kolleger, til kundene, til egne ansatte,
til myndigheter og ovenfor samfunnet for øvrig.

2.2 Løpende avtaler

Etiske regler kommer i tillegg til og går ut over gjeldende lovverk.
En handling kan derfor være lovlig, men likevel uetisk.

2.3 Påvirkning ved bruk av gaver og annet

Medlemmene av Lab Norge er leverandører av laboratorieprodukter til helse-sektoren, industri, forskning/ undervisning og kontrollaboratorier. Bransjen har som målsetting å levere produkter og
tjenester av høy kvalitet og er opptatt av produktenes sikkerhet og
at analyseresultater som fram-bringes skal være av høy kvalitet til
sikkerhet for kunder, brukere og pasienter.

1.1 Formål

Formålet med de etiske retningslinjer er å høyne det etiske nivået
i laboratoriebransjen gjennom regler om god forretningsskikk. Lab
Norges etiske regler har som formål å påvirke medlemmene, kundene og andre aktører i markedet til å opptre i samsvar med de
retningslinjer som følger av dokumentet. Brudd på retningslinjene
vil for Lab Norges medlemmer kunne få disiplinære følger.
De etiske retningslinjene for Lab Norge kan med fordel benyttes
av medlemmene som vedlegg til tilbud og til leveringskontrakter
og tjene som et kvalitetskriterium.

1.2 Forankring og sanksjon

De etiske regler er forankret i Lab Norges vedtekter. Klage vedrørende brudd på retningslinjene sendes skriftlig til etisk råd. Lab
Norges styre er etisk råd, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet. Sanksjoner kan være irettesettelse, bøter, eller i
alvorlige tilfeller, eksklusjon fra foreningen. Er et medlem av etisk
råd innklagd for brudd på reglene, behandles saken i eget møte uten
representanten for innklagde til stede.

2 - FORHOLDET TIL KUNDENE

Med kunde menes i disse retningslinjer enhver kjøper av varer og
tjenester fra et medlem i Lab Norge. Begrepet omfatter også enhver
som representerer kunden eller som handler på vegne av kunde eller
som er engasjert av kunde i forbindelse med et innkjøp.
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Lab Norges medlemmer skal opptre ryddig og forretningsmessig
ovenfor kunde i forbindelse med deres innkjøp og ikke søke å
påvirke kunde på utilbørlig måte i forbindelse med kjøpsbeslutninger.Dersom et medlem av Lab Norge oppgir en kunde som referanse i forbindelse med et salg, skal den aktuelle kunde ha gitt sin
tillatelse til dette.
Leverandørene skal respektere en anbudsperiode og ikke levere
gratis varer for å forstyrre løpende avtaler.
Det er ikke tillatt å gi personlige fordeler til kunder som kan
betraktes som påvirkning av eller forsøk på påvirkning av denne/
disse. Økonomisk bidrag eller andre ytelser fra leverandøren til
kunden, skal skje åpent. Når leverandøren mottar muntlig forespørsel om bidrag/ytelser, skal leverandøren be om at henvendelsen
skjer skriftlig.

2.4 Informasjonsmøter, seminarer, reiser, middager

Godt fungerende næringsliv, helsevesen, forskning m.m. er avhengig av faglig informasjon om de varer og tjenester som er tilgjengelig og utstyr som benyttes. Det er derfor svært viktig at leverandørene får anledning til å informere om sine produkter.
For arrangementer i regi av leverandøren gjelder følgende: Invitasjon av fagpersonell skal skje skriftlig. Det forutsettes at det er
samsvar mellom arrangementets kostnader og det faglige innhold.
Ved reiser som naturlig inngår i informasjonssamarbeidet mellom
leverandør og fagpersonell, kan leverandøren dekke reiseutgifter
tur/retur. Leverandøren kan også dekke hotellutgifter og utgifter
til alle måltider. Det faglige program skal utgjøre en vesentlig del
av tiden på oppholdsstedet.
Møter, kongresser og lignende der lange reiser og/eller sosiale
ytelser fra leverandørene står i misforhold til det faglige innhold,
skal ikke forekomme.

3 - FORHOLDET TIL KONKURRENTER
OG ANDRE LEVERANDØRER

Med konkurrenter menes i disse retningslinjer produsenter/leverandører av laboratorieutstyr og forbruks-materiell i det norske
markedet.

3.1 Generelt

Alle leverandører som er medlem av Lab Norge skal opptre lojalt
ovenfor fellesskapet.
Medlemmene skal opptre hensynsfullt og imøtekommende ovenfor hverandre.

3.2 Uttalelser om konkurrenter til kunder

Negative, eller nedsettende uttalelser om konkurrenter samt spredning av rykter som kan få negative konsekvenser for den eller dem
det gjelder skal ikke forekomme. Slike handlinger blir alltid oppfattet negativt for den som gir slik informasjon og skader selskapets
og bransjens omdømme. Det er et lederansvar å påse at slike
uttalelser ikke finner sted.

4 - FORHOLDET TIL MYNDIGHETENE

Lab Norges medlemmer skal opptre ryddig og lojalt i forhold til
myndighetene og tilstrebe å samarbeide for å gjennomføre de lover
og vedtak som blir fattet av myndighetene.

5 - FORHOLDET TIL SAMFUNNET

Lab Norges medlemmer skal opptre på en samfunnsmessig forsvarlig måte og vise ansvarlighet i miljøspørsmål.

6 - FORHOLDET TIL ANSATTE

Lab Norges medlemmer skal tilstrebe å ha et ryddig og godt forhold
til sine ansatte og håndtere eventuelle problemer som måtte oppstå
på en slik måte at man begrenser skadevirkningene både for den
ansatte, for sin egen virksomhet og for bransjen.
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Policynotat
Krav og ønsker til en god innkjøpsprosess

Innledning
Gode innkjøp fordrer at det er en del av
institusjonens strategiske ledelse. For sykehus og forskning er det viktig at man ser at
teknisk utstyr og support er en viktig del av
virksomheten.
Mål med en innkjøpsprosess er at
kunden får riktige produkter til riktig pris.
Fokus må være fordelt på begge, både produkter og pris.
For å få til det må man få til god samhandling i alle ledd, mellom brukere og
innkjøpere og mellom innkjøp og leverandørene.
Viktig at innkjøp er bevisst og bruker
det handlingsrommet regelverket gir til
samhandling.
Sluttproduktet er noe annet og mer enn
bare en avtale og noen produkter som skal
leveres.
Målet bør være at alle involverte i avtalen
er fornøyde, både de som skal bruke produktene, innkjøpsfunksjonen og leverandør.
Hvordan tror dere håndteringen av en
reklamasjon blir dersom marginene presses
til det ytterste og vilkårene oppleves som
urimelige?
Hvordan tror dere viljen til å yte litt
ekstra er i slike tilfeller?
Svaret er at da vil leverandøren passe på
å levere akkurat det man er forpliktet til og
ikke noe mer.
For å få til gode innkjøp mener vi det er
noen viktige punkter man skal vær oppmerksomme på.
1. Markedskunnskap
Kunden (kunden er for oss institusjonen)
bør holde oversikt over hva som finnes i
markedet. Spesielt brukere av produkter
må ha mulighet til å orientere seg i markedet, hva som finnes, om det er noe nytt
og aktuelle leverandører. Det bør være
rom for besøk på fagmesser og utstillinger
i forbindelse med fagmøter. I disse fora kan
brukere oppdatere seg faglig både på hva
som finnes av produkter og nyvinninger.
Det gir også mulighet for kommunikasjon
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med leverandørenes produktspesialister,
som er de som kan mest om det som skjer
i markedet.
Før anskaffelser bør det inviteres til leverandørkonferanser der målet for innkjøp er
å orientere seg om hva som finnes i markedet innen aktuell kategori. Konferansene
bør både ha en fellesdel der det orienteres
om planer og mulighet for hver enkelt leverandør til å møte innkjøp.
Mål med dette er å lage et så treffsikkert
anbud som mulig.
2. Internt hos kunde
Viktig å etablere god samhandling mellom fag og innkjøp. Disse må ha respekt
for hverandres roller
Det bør etableres faggruppe(r) med faglig
representativ sammensetning
Disse bør engasjeres i analyse av behov,
skaffe informasjon om aktuelt marked:
Hvilke produkter og løsninger er tilgjengelige, hvilke leverandører eller leverandørgrupper er aktuelle og være med på konferanser med aktuelle leverandørgrupper
felles og individuelt
3. Utforming av anbudet
3.1. Dokumentasjonskrav
I anbud bør generelle kvalifikasjonskrav
besvares med «tilfredsstilt» eller «ikke tilfredsstilt». Den etterspurte dokumentasjon
bør så kreves fremlagt kun av den/de som
innstilles til kontraktstildeling. Dette vil
skape en betydelig forenkling.
3.2. Kontrakter og kontraktsmaler
Bruke faste maler for anbud i samme institusjon, helst også for samme type institusjon.
Gjerne samme maler som andre institusjoner i samme kategori.
Passe på at man bruker riktig mal, dvs
mal for utstyr når det gjelder det og mal
for forbruk når det gjelder det.
Bruke anerkjente kontraktsstandarder.
Priser henger sammen med risiko. Leverandører kalkulerer risiko knyttet til kontrakten.

Erstatningsansvar bør ikke pålegges
ut over det som framkommer i lovgivingen, for eksempel kjøpslov og produktansvarslov.
3.3. Priser og prisreguleringer
Utgangspunktet her må være at kunde
betaler gjengs pris for et produkt på
leveringstidspunktet. Altså det samme
som vi alle opplever når vi kjøper noe.
Innskrenkinger i dette prinsippet øker
risikoen for leverandøren og vil medføre
en risikopremie.
Ut fra dette prinsippet mener vi at
faste priser i bestemte tidsrom ikke er
riktig.
Faste priser i lengre perioder er ikke
akseptabelt. Bestemmelser om prisregulering må være balansert utformet.
Valutaforbehold må være tillatt og
også balansert utformet. Terskelverdi
før regulering kan finne sted bør være
relativt lav, for eksempel ved valutakursendring utover 2%, og da kan regulering gjennomføres for hele endringen
(dvs ikke bare for endring over terskelverdien) Rigide bestemmelser som
hindrer regulering når leverandørens
kostnader endres bør unngås.
3.4. Miljøkrav
Ved rammeavtaler for forbruksmateriell vil korte leveringstider og krav om
ubegrenset bruk av fri frakt føre til økte
kostnader i verdikjeden (for eksempel
flyfrakt og emballasje).
Krav til etisk handel: Relevante
og konkrete krav som kan etterleves.
Ønskelig at oppdragsgiver innarbeider
kravene i et skjema leverandørene kan
videresende sine leverandører/produsenter for besvarelse.
Miljøkrav må være relevante og konkrete så de har betydning for aktuell
leveranse og kan etterleves, dokument
eres og evalueres. Fortrinnsvis bruke
kjente elementer fra kjente standarder
som Miljøf yrtårn eller ISO 14001 ved
oppstilling av krav.

3.5. Kravspesifikasjonen
Kravspesifikasjonen bør definere behovet
som skal dekkes, ikke nødvendigvis
beskrive produkt.
For å sikre at nye produkter og ny teknologi ikke utelukkes i konkurransen,
bør oppdragsgiver unngå å spesifisere
type teknologi eller metodikk.
Unngå konkurransebegrensende
beskrivelser.
Ved rammeavtale må innfasingsperiode
for ny leverandør angis.
Lage tildelingskriterier så konkrete som
mulig, som kan etterleves og som fører
fram til beste løsning.
Ved levering av instrumenter må levetidskostnader (5-7 år) tas inn ved tildel
ing, dvs innkjøpspris, servicekostnader og
forbruk over en lengre periode.
I helsesktoren må helseøkonomiske
vurderinger tas i bruk (kvalitet i forhold
til pris)
Frist for spørsmål: Må ligge så nær tilbudsfristen som praktisk mulig.
Der hvor småinstrumenter inngår
som en del av «anbud forbruksmateriell»
må dette spesifiseres nærmere i omfang.
Lab Norge mener småinstrumenter er instrumenter med kjøpesum inntil
kr 10.000 eks. mva.
Kravspesifikasjonen bør
sendes på høring blant
aktuelle leverandører for
å luke ut konkurransehindrende bestemmelser.
Alle som har meldt sin
interesse for anbudet eller
som er kjente leverandører
(se leverandørregisteret på
www.labnorge.no), skal
behandles likt. Det må
være åpenhet i dialogen.
Oppdragsgiver bør også
vurdere hva som er relevant informasjon å be om
i et anbud. Leverandørene
opplever ofte at mye av
etterspurt informasjon er
lite relevant, og at det heller
ikke brukes ved tildeling.
Vi er opptatt av at konkurranse mellom tilbydere
opprettholdes og at alle
får mulighet til å delta.
Et anbud må derfor ikke
avgrenses gjennom unød
ige spesifikasjoner eller
gjøres så omfattende at det

begrenser konkurransen slik at kun et
fåtall kan delta.
3.6.Utsending av anbud
Anbud bør ikke sendes ut rett før ferier
og store høytider. Slik utsending og med
lovens korteste frister kan i ytterste konsekvens dreie seg om urent spill mellom
oppdragsgiver og ønsket leverandør.
4. Tildelingsfasen
Oppdragsgiver må tilstrebe å lage et
poengsystem som i rimelig grad samsvarer med verdien av det aktuelle forhold.
5. Leveringsfasen
Sørge for innfasing av ny leverandør i
henhold til oppgitt.
Tidligere leverandør fases ut tilsvar
ende.
Det bør etableres kommunikasjon mellom innkjøp, bruker og leverandør.
Avtalen bør evalueres etter et halvt år
og, ved rammeavtaler, deretter årlig.

6. Miljøaspekter
De nye sykehusene har i dag lite lagringsplass, noe som fører til hyppige leveranser av mindre kvanta. Det medfører store
miljøbelastninger i form av transport fra
Europa til Norge, internt i Norge og
overforbruk av emballasje.
Ved planlegging av nye sykehus må
dette tas med i planleggingen.
7. Offentlighet
Loven er slik at alt er offentlig med mindre det skal holdes hemmelig.
Oppdragsgiver plikter å vurdere hva
som er for eksempel forretningshemmelighet. De skal ikke godta svartsladding
av ”alt” fra en leverandør. En leverandør
sladdet til og med adresse og telefonnummer.
8. Innkjøpsmakt
Kunde må vise ytterst varsomhet der det
bare er en innkjøpsfunksjon eller kunde
for den aktuelle produktgruppe i Norge.
For eksempel sykehusene (staten). Her
kan innkjøper få en innkjøpsmakt som er
utfordrende å håndtere. I slike tilfelle bør
innkjøp skje lokalt eller regionalt.
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STANDARD
SALGSBETINGELSER
1. INNLEDNING/GENERELT

Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra selger til kjøper, med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13.mai
1988 nr 27. Alle summer i salgsbetingelsene er eks. mva.

2. LEVERING

Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l.
Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert
til selvstendig fraktfører. Når selger selv forestår leveringen, eller
kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved over
levering til kjøper.
Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang
over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til
avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper
ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder
sørge for nødvendige tilslutninger eller lignende. Dersom selger
må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd
eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko.
Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå
som følge av mangler ved installasjoner kjøper er ansvarlig for.
Alle forsendelser foregår for kjøpers risiko.

3. VAREN/PRODUKTET

Varen og/eller tjenesten som leveres er slik som beskrevet i tilbud,
ordrebekreftelse eller kontrakt. Opplysninger hentet fra andre
steder er bare bindende i den grad de er henvist til i tilbud, ordrebekreftelse eller kontrakt. Installasjon, igangsetting og opplæring
må avtales særskilt og inngår ikke dersom det ikke er opplyst i
tilbud, ordrebekreftelse eller kontrakt. Tilbud står ved lag i 30
dager.

4. PRISER

Priser er oppgitt eks. mva, gebyrer og frakt. Kostnader til frakt
kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med
selvstendig fraktfører og ved selgers egen distribusjon av varer.
Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport
for kjøpers regning. Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige
avgifter og skatter, gebyrer eller det inntreffer endringer i for-
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holdet mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer
enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen
hos kjøper ved økte kostnader, og kjøper har tilsvarende rett til
å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader på selgers
hånd.Enkeltordre under kr 1.000 kan belastes med et småordretillegg.

5. BETALING

Kontraktssummen faktureres ved levering og forfaller til betaling
i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver
enkelt dellevering. Kredittid er 15 dager. Ved store leveranser
faktureres kontraktsummen slik: 30 % av kontraktsummen ved
kjøpekontraktens inngåelse, 60 % ved overlevering av gjenstand
en(e) og de siste 10 % ved ferdig installering. Med store leveranser menes leveranser over kr 500.000. Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for skal betaling skje i h.h.t.
opprinnelig tidsplan. Krever kjøper bankgaranti, belastes kjøper
kostnader for denne. Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling fra
forfall til betaling har funnet sted.

6. REKLAMASJONSRETT

Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjonsog materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 mndr. etter
levering, jfr.pkt. 2. I denne perioden forplikter selger seg til å
foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt
hovedverksted eller hos kjøper etter eget valg. Forsendelse til og
fra selger foregår for kjøpers regning og risiko. Ved forsinket
levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen
uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår
som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger. Dersom kjøper ved en reklamasjon ikke har gjort opp
forfalt kjøpesum, kan selger utsette utbedring av mangel inntil
forfalt kjøpesum er betalt. Reklamasjonsretten omfatter ikke
ordinært vedlikehold, deler og arbeid som er en følge av normal
slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l. eller
oppgradering av programvare.

7. REKLAMASJONSFRIST

Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere
åpenbare mangler straks og senest innen 14 kalenderdager. Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjø-

ring, må påberopes innen 14 kalenderdager etter at mangelen blir
oppdaget. Samme frist gjelder også når kjøper senere oppdager
mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

8. REPARASJON

Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke
faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet
av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer
alle kostnader. For slike reparasjoner har kjøper en reklamasjonsrett på 6 måneder for den/de feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kjøpers disposisjon for
avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig
fraktfører for forsendelse til kjøper. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers
samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge
av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved
strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger Dersom
kjøper ved en reklamasjon ikke har gjort opp forfalt kjøpesum,
kan selger utsette utbedring av mangel inntil forfalt kjøpesum er
betalt.

9. ERSTATNING

Ved mislighold av kjøpekontrakten kan den part som rammes
bare kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter
bestemmelsene i lov om kjøp med følgende begrensninger:

A. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap
grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan
nyttegjøre seg produktet), tap grunnet at kontrakt med
tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på
annet enn produktet.
B. Erstatningen kan ikke overstige kontraktssummen.

10. PROGRAMVARE/DATAUTSTYR

Kjøper får bruksrett til programvare til bruk på det utstyret den
er levert til. Kjøperen har ikke rett til å kopiere denne til andre
i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper ta en kopi av den
leverte programvare og oppbevare på et trygt sted. For eventuelle
standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de
enkelte programvareleverandører.

11. SALGSPANT

Selger har salgspant i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt
krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

12. TAUSHETSPLIKT

Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger
vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personal
forhold, forretningsmessige analyser og beregninger eller andre
forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om
i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

13. RETUR/KREDITERING (ANNULLERING)

Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra
selger, og for kjøpers risiko og regning. Retur av vare med kjøpesum under kr 1.000 eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke. Retur krediteres med en andel av kontraktssummen
fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte
kostnader, maksimalt 70 % av salgssummen.

14. TVIST, LOVVALG, VERNETING

Eventuell tvist mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger.
Om partene ikke finner en løsning, behandles saken etter norsk
rett for norske domstoler med selgers forretningsadresse som
verneting.
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Standard serviceavtale

24.06.03

Instrumenter/utstyr levert av våre medlemmer krever forebyggende vedlikehold for at disse
- så langt det er mulig - skal fungere på en slik måte at brukernes sikkerhet og kundens og
pasientens krav til gode og trygge resultater sikres best mulig.
Leverandør:
Firmanavn:
Adresse:
Telefon:

Postnummer:
Poststed:
E-post:

Faks:

Rekvisisjonsnummer:

Kontraktnummer:

Kunde:
Firmanavn:
Avdeling:
Adresse:

Postnummer:
Poststed:
E-post:

Kontakt instrument:
Kontakt kontrakt:

Telefon:
Telefon:

E-post:
E-post:

Serv.sted 1 : (servicested) L = Hos Leverandør - K = Hos Kunde
Kontrakt 2 : (kontrakttype) FV = Forebyggende vedlikehold - KA = Kalibrering - SA = Spesielle avtaler
Service skal utføres på følgende instrumenter/utstyr:
Instrumenttype/sted
Serie/IDnr Besøk/år Serv.sted 1
-

Kontrakt 2 Kontraktstid
Kontraktpris
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totalt NOK:
0,00

Reise- og oppholdskostnader er ikke inkl. og belastes separat. Reisetid belastes pr. time med NOK:
Reparasjon, testing o.l. - utover det som dekkes av denne avtale - men som utføres samtidig, belastes
etter medgått tid, pr. time med NOK:
Arbeid etter kl. 16.00, etter kundens ønske, belastes med et tillegg pr time på NOK
Alle priser er ekskl. miljøgebyr og mva.

0,00
0,00
0,00

Spesielle avtaler/merknader

Vedlegg:
Liste over deler som skiftes i forbindelse med vedlikeholdet
Liste over instrumenter/utstyr som omfattes av kontrakten.
Spesielle avtaler/plasseringsoversikt/adresseliste m.m.
Andre vedlegg. (
)
Underskrifter:
Sted og dato:
______________________________
Kunde:

(Bilag nr. -)
(Bilag nr. -)
(Bilag nr. -)
(Bilag nr. -)

______________________________
Leverandør:

NLF - Norske Laboratorieleverandørers Forening endret 24.10.2013 Navn til Lab Norge

38 JUBILEUMSTIDSSKRIFT

Standard serviceavtale – generelle betingelser
1. Avtalens omfang

Avtalen omfatter instrumenter/utstyr og arbeidsoppgaver beskrevet
på side 1, samt i evt. vedlegg som følger avtalen.

Definisjoner:
Forebyggende vedlikehold (FV):

Vedlikehold utføres etter produsentens/leverandørens anvisninger
vedr. rengjøring og eventuelt bytte av deler i.h.t. liste, samt eventuell justering og testing av utstyret.
Avtalen omfatter ikke vedlikehold/reparasjoner som skyldes: kundens tilkoblinger eller inngrep i instrumentet/utstyret uten leverandørens samtykke, kundens egne installasjoner eller innlagt
programvare, skade som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold/renhold, feil ved strøm/vannforsyning eller
skader påført instrumentet/utstyret av andre årsaker som ligger
utenfor leverandørens ansvar i.h.t. gjeldende salgs- eller leveringsbetingelser.

Kalibrering (KA)

Instrumentet kalibreres i. h. t. produsentens/leverandørens spesifikasjoner.

Spesielle avtaler (SA)

Individuelt tilpassede avtaler mellom leverandøren og kunden.
Normalt beskrevet i et eget vedlegg.

2. Avtalens varighet

Avtalen løper i 12 mnd. og fornyes automatisk for ett år av gangen,
dersom den ikke sies opp av en av partene innen 2 mnd. før kontraktens utløp.

3. Leverandørens forpliktelser

Leverandøren forplikter seg til å utføre de arbeidsoppgaver som er
beskrevet i kontrakten. Service skal utføres av kompetent personell
og skal føre til et resultat som med rimelighet kan forventes. Leverandøren forplikter seg til å dokumentere arbeidet etter utført vedlikehold og holde kunden informert om forhold av betydning vedrørende instrumentet/utstyret.

4. Kundens forpliktelser

Kunden skal informere leverandøren om nødvendige vernetiltak
eller andre forhold av betydning for at arbeidet kan utføres uten
fare for ulykker eller sykdom/smitte. Kunden forplikter seg til å
følge de vedlikeholdsrutiner som er anbefalt av produsent og leverandør. Kunden forplikter seg til at servicemedarbeider får adkomst
til avtalt tid og at instrumentet/utstyret skal være plassert slik at
arbeidet kan utføres uten at det forsinkes, forhindres eller på annen
måte vanskeliggjøres. Kunden er ansvarlig for nødvendig samordning på stedet og for å stille opp med den arbeidskraft og det utstyr
som er angitt i kontrakten.

Kunden må påse at det er parkeringsmulighet for bil innen
rimelig avstand fra servicestedet. Hvis det er spesielle parkeringsbestemmelser hos kunden, må denne - på forhånd - informere leverandøren og sørge for parkeringsplass til avtalt tid.
Skulle arbeidet bli forsinket eller måtte utsettes p.g.a. kundens forhold, blir medgått tid belastet kunden etter gjeldende timesatser.

5. Reklamasjonsrett

Leverandøren gir 6 mnd. reklamasjonsrett på deler som byttes i
forbindelse med den utførte service. Det er en forutsetning at
instrumentet/utstyret blir brukt i tråd med fabrikantens anbefalinger. Feil som er påført instrumentet/utstyret og som ikke kan tilbakeføres til utført service dekkes ikke av reklamasjonsretten.
Leverandøren gir kunden en reklamasjonsrett på 6 mnd. for den/
de feil som er utbedret, fra det tidspunkt instrumentet/utstyret er
ferdig reparert på stedet eller stilt til kundens disposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører
for forsendelse til kunde. Denne rett omfatter ikke ordinær slitasje
på deler.

6. Betaling

Avtalt pris for vedlikehold/kalibrering etter denne avtale belastes
kunden ved avtaleperiodens start, hvis ikke annet er avtalt. Eventuelle variable kostnader (annen type vedlikehold, reparasjoner,
ekstraordinær rengjøring, deler, reise, oppholdskostnader m.m.)
belastes etter hvert servicebesøk. Det gis 15 dager kreditt. Ved
forsinket betaling belastes kunde forsinkelsesrente i.h.t. lov om
renter ved forsinket betaling.

7. Erstatning

Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet
driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttegjøre seg
instrumentet/utstyret), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke kan oppfylles, eller skade på annet enn instrumentet/utstyret.

8. Pris

Den avtalte pris omfatter det forebyggende vedlikehold/kalibrering
og de deler som eventuelt skal skiftes i.h.t. vedlagte liste. Reise- og
oppholdskostnader, frakt og andre variable kostnader omfattes ikke.
Prisjustering foretas 1 gang pr. år.

9. Overdragelse

Leverandøren har, etter å ha varslet kunden, rett til å overdra kontrakten til annen tjenesteyter.

10. Oppsigelse

Dersom kunden i kontraktsperioden kjøper nytt utstyr til erstatning
for utstyr omfattet av denne avtale, og utstyret omfattet av denne
avtale tas helt ut av bruk, kan kunden si opp denne avtale med
umiddelbar virkning. Dersom avtalt service ikke er utført belastes
kunden 50% av kontraktssummen for det aktuelle instrument.
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Utlåns-/utprøvings-/
utleieavtale

januar 2004

Instrumenter/utstyr skal tas i bruk snarest mulig slik at prøvetiden blir så kort og effektiv
som mulig.
Avtalen gjelder
Leverandør:
Firmanavn:
Adresse:
Telefon:
Faks:

Utlån

Utprøving

Utleie

Ordrenummer:
Postnummer:
Poststed:
E-post:

Kunde:
Firmanavn:
Avdeling:
Adresse:
Kontraktsansvarlig:
Bruker:

Bestillingsnummer:
Postnummer:
Poststed:
Telefon:
E-post:
Telefon:
E-post:

Følgende instrumenter/utstyr omfattes av denne avtale:
Instrumenttype:
Serie/ID nr:
Antall: Verdi/enhet:

Periode:
Fra:
Depositum:kr.

Sum verdi:
0
0
0

Forbr.art.:
-

Pris:
Vederlag/leie pr. påbegynt kr.
Frakt: kr.
Installasjon: kr.

Til:

Bruksbeskrivelse:

Ved retur må kunden sørge for at utstyret er:
 Rengjort og dekontaminert (der dette er påkrevd).
 Inkludert bruksanvisninger og evt. tilbehør.

 Pakket i originalemballsje
 Inkludert kopi av pakkseddel

 Transportsikret

Eventuelle skader og mangler vil bli fakturert. Medgåtte forbruksartikler og åpnede forpakninger av
forbruksartikler vil bli fakturert hvis ikke annet er avtalt.
Spesielle avtaler/merknader

Vedlegg:
Liste over forbruksartikler som medfølger gratis
(Bilag nr. -)
Liste over instrumenter/utstyr som omfattes av kontrakten.
(Bilag nr. -)
Spesielle avtaler/plasseringsoversikt/adresseliste m.m.
(Bilag nr. -)
Liste over godkjente brukere. (
)
(Bilag nr. -)
Som kunde har vi lest og akseptert betingelsene i denne avtalen (inkl. generelle betingelser på baksiden av dette
formularet) og er ansvarlig for instrument/utstyr i den tiden det/de befinner seg hos kunde.
Underskrifter:
______________________________
Kunde:
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Sted og dato:
______________________________
Leverandør:

Utlåns-/utprøvings-/utleieavtale – generelle betingelser
1. Avtalens omfang

Avtalen omfatter instrumenter/utstyr beskrevet på side 1, samt i
evt. vedlegg som følger avtalen.
Instrumentet/utstyret er leverandørens eiendom inntil evt. kjøpesum er betalt i sin helhet (se pkt. 3).

2. Avtalens varighet

Avtalen løper for den perioden som er beskrevet.
Ved overskridelse av perioden vil kunden bli varslet om at instrumentet/utstyret vil bli fakturert hvis ikke annet er avtalt.

3. Fakturering

I slike tilfelle som beskrevet i pkt. 2 går denne avtale over til et
vanlig kjøp og da gjelder Lab Norges standard salgsbetingelser.
Disse vedlegges denne avtale.
Ved kjøp av utstyret gjelder verdi opplyst på side 1 som kjøpesum,
dersom annet ikke er avtalt.

4. Leverandørens forpliktelser

til avtalt tid og at instrumentet/utstyret kan plasseres uten forsink
elser. Kunden er ansvarlig for den samordning som kreves på stedet
og som er nødvendig for installasjonen eller som er beskrevet i
kontrakten. Kunden må påse at det er leverings- og parkeringsmulighet for bil innen rimelig avstand. Hvis det er spesielle parkeringsbestemmelser hos kunden, må denne - på forhånd - informere
leverandøren og sørge for parkeringsplass til avtalt tid. Skulle leveransen bli forsinket eller måtte utsettes p.g.a. kundens forhold, blir
medgått tid belastet etter gjeldende timesatser.

6. Betaling

Evt. vederlag etter denne avtale belastes kunden ved avtaleperiodens
start, hvis ikke annet er avtalt. Det gis 15 dager kreditt. Ved forsinket betaling belastes kunde forsinkelsesrente i.h.t. lov om renter
ved forsinket betaling.
Er det avtalt depositum innbetales dette før instrumentet/utstyret
leveres kunden.

Leverandøren forplikter seg til å levere det avtalte instrument/utstyr
i fullt funksjonsdyktig stand og se til at det fungerer i avtaleperioden. Skyldes feil/driftsavbrudd kundens bruk/forhold, vil nødvendige reparasjoner/vedlikehold belastes kunden etter vanlige
timesatser. Leverandøren forplikter seg til å levere nødvendig dokumentasjon. Leverandøren forplikter seg til å gi nødvendig opplær
ing. Evt. vederlag for dette avtales særskilt.

7. Erstatning

5. Kundens forpliktelser

Ved avslutningen av utlåns/utprøvingsperioden har leverandøren
rett til tilgang til de analyseresultater som foreligger fra perioden,
hvis ikke annet er avtalt.

Kunden har det totale ansvar for instrumentet/utstyret så lenge det
er i kundens
besittelse. Evt. gratis
www.samsi.no
- tlf.medfølgende
35 97 56forbruksartikler/
00
reagenser skal utelukkende benyttes på de instrumenter/utstyr som
omfattes av denne avtale. Kunden forplikter seg til ikke å bruke
instrumentet/utstyret til kommersiell drift med mindre dette er
særskilt avtalt. Kunden forplikter seg til å følge de rutiner for
renhold/vedlikehold som er anbefalt av produsent og leverandør.
Kunden forplikter seg til ikke å la andre enn personell trenet eller
ks 22 85 85 60 godkjent av leverandør benytte instrumentet/utstyret.
ks.no
oemi:S27-29_kjemi 04.09 23-02-16 12:36 Side 27
Skal leverandøren sette opp/kjøre i gang instrumentet/utstyret
forplikter kunden seg til at leverandørens representant får adkomst

Skulle det oppstå indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd,
avsavntap (tap fordi man ikke kan nyttegjøre seg instrumentet/
utstyret), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller
ikke kan oppfylles, eller skade på annet enn instrumentet/utstyret
dekkes dette ikke av leverandøren.

8. Prøveresultater

9. Taushetsplikt

Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger
vedrørende den annen parts tekniske innrettninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse
med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

ks 67 10 36 31
trohm.no
no

Fjellgata 1
NO-0566 Oslo
hone: +47 23 23 32 60
Fax: +47 23 23 32 70
mail: ahdiag@ahdiag.no

Tlf. 66 81 34 70
mail@teknolab.no

www.teknolab.no

www.samsi.no - tlf. 35 97 56 00
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Varma gratulationer till
ert 25 års jubileum önskar
vännerna på Swedish Labtech

12:36

Side 27

Vi gratulerer
Lab Norge med jubileet!

Fjellgata 1
NO-0566 Oslo
Phone: +47 23 23 32 60
Fax: +47 23 23 32 70
e-mail: ahdiag@ahdiag.no

www.samsi.no - tlf. 35 9

Gratulerer med
25-års
Telefon 815 32 560 * Telefaks
22 85 jubileumet!
85 60
E-post: post@matriks.no
Vi ser frem imot et godt
www.matriks.no
samarbeid videre!

bergman
www.bionordikabergman.no
23-02-16 12:36
Side 27
tlf: 23 03 58 00 info@bioberg.no

50 år i 2018
Norsk Biokjemisk Selskap gratulerer Lab Norge med de første
25 årene og takker for godt samarbeid. Vi ses vel på Kontakt
møtet igjen? Og glem ikke å avertere i NBS-Nytt og på nett
sidene våre, biokjemisk.no!

Siden 1968 har NBS vært foreningen for alle med interesse
for biokjemi, molekylærbiologi og biomedisin. De årlige
NBS-kontaktmøtene har i mer enn 50 år fungert som et
møtested for forskere fra hele landet og leverandører av
instrumenter og laboratorieutstyr.

Telefon 67 10 36 30 * Telefaks 67 10 36 31
E-post: firmapost@metrohm.no
www.metrohm.no

NITO Bioingeniørfaglig institutt
NITO Bioingeniørfaglig institutt

gratulerer
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Telefon 67 10 36 30 * Telefaks 67 10 36 31
Postboks
137, 3081 Holmestrand
E-post: firmapost@metrohm.no
Tlf.: 33 09www.metrohm.no
63 30 - Faks: 33 09 63 31

www.gammadata.no

www.kjemidigital.no

tlf: 22 95 59 59

Telefon 02290
E-post: info@no.vwr.co
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Lab Norge
Framtidsrettet, samhandlende, samfunnsnyttig

LAB NORGE
Foreningen Lab Norge organiserer
laboratorieleverandørene i Norge.

MEDLEMMENE

LAB NORGES MÅL

Foreningens rundt 55 medlemsbedrifter er distributører og
produsenter av laboratorieutstyr og leverer alt av:

Lab Norge har som mål å:

•
•
•
•

laboratorierekvisita
kjemikalier
instrumenter
kontroll- og måleutstyr

Medlemmene omsetter for nær 2,5 milliarder kroner.
Lab Norges medlemmer er:
• norske avdelinger av internasjonale produsenter
• nasjonale selskaper som representerer produsenter i andre land
• norske produsenter som i hovedsak produserer for eksport

BRANSJENS KUNDER
Kundene er:
•
•
•
•
•
•
•
•

sykehus
primærhelsetjeneste
industri
universiteter og høyskoler
forskningsinstitutter
kontrollaboratorier
Forsvaret
private laboratorier

Lab Norge

• bidra til å påvirke laboratoriebransjens
rammebetingelser
• synliggjøre bransjens betydning for
samfunnet
Det skjer blant annet gjennom
påvirkning av arbeidet med lover,
forskrifter og annet av betydning for
samfunnet og for bransjen. Arbeidet
forutsetter kontakt med politikere,
departementer, direktorater og andre
forvaltningsorganer.
I tillegg har Lab Norge kontakt med blant
andre de regionale helseforetakene,
industri på en rekke områder, universiteter og høyskoler.
Lab Norges viktigste saker er for tiden
offentlige innkjøp, med særlig oppmerksomhet rettet mot balanserte kontrakter
og miljøsiden ved innkjøp, samt regelverket for bruk av medisinsk utstyr.

LAB NORGES TJENESTER

LAB NORGE OG SAMARBEID

Lab Norge er også serviceorganisasjon for medlemmene og tilbyr gratis
medlemsservice som telefonisk bistand,
sender ut informasjon og utarbeider
statistikk.

Kontakt og samarbeid er en strategisk
satsing for Lab Norge. Hovedorganisasjonen Virke og Medtek Norge er viktige
samarbeidspartnere.

FORSKNINGSPRISEN
I 2013 etablerte Lab Norge en forskningspris til unge forskere, under 35 år, som
har utført fremragende forskning innenfor naturvitenskapelig forskning knyttet
til laboratoriefaget.
Forsker Cinzia Progida fra Universitetet
i Oslo vant prisen for 2014. Hun hadde
utført et spennende arbeid innenfor
utforsking av bestemte proteiners
virkning på styringen av en celle.

KOMPETANSEBYGGING
Lab Norge legger stor vekt på kompetansebygging. Det skjer i møter med
politikere, departementer, direktorater og
andre offentlige kompetansemiljøer. Og
det skjer gjennom egne kurs, seminarer
og møter.

LAB-MESSENE
Lab Norge har siden 1993 hvert annet
og senere hvert tredje år avholdt det
som kalles Lab-messen. Lab-messen er
den viktigste møteplassen for laboratoriebransjen, ansatte på laboratoriene og
andre med tilknytning til laboratorier.
Det ble arrangert Lab-messe i 2014, og
ny Lab-messe er planlagt i 2018.

NETTVERKSARBEID
Lab Norge legger vekt på å være aktivt til
stede der bransjefolk møtes og bransjespørsmål drøftes. Foreningen arrangerer
også en rekke møteplasser som seminarer, fagmøter og frokostmøter.

Lab Norge samarbeider med, og har
avtale med, de store returorganisasjonene for e-avfall og emballasjeavfall.
Lab Norge har også godt samarbeid
med en rekke faglige organisasjoner.

LAB NORGE OG SKANDINAVISK
SAMARBEID
Lab Norge samarbeider med de skandinaviske bransjeforeningene Swedish
Labtech og Dialab (DK). Det holdes
regelmessige møter som går på rundgang mellom hovedstedene i Norge,
Sverige og Danmark.

MEDLEM AV EDMA
Lab Norge er medlem av EDMA – European Diagnostics Manufacturers Association. EDMA arbeider med påvirkning av
diagnostikkbransjens rammebetingelser,
sender ut informasjon og arrangerer
møter og seminarer. EDMA bistår også
Lab Norge med rådgiving, spesielt i saker
som har med regelverk å gjøre.

KOMMUNIKASJON
Lab Norge arbeider målrettet med
kommunikasjon. Målet er å påvirke
bransjens rammebetingelser ved å
bringe kunnskap om Lab Norge, og
spørsmålene bransjen er opptatt av, ut
i offentligheten.
Det er også et viktig mål å styrke kommunikasjonen ut til medlemmene.

INNKJØPSAVTALER
Lab Norge har en rekke innkjøpsavtaler
som gir gode rabatter til medlemmene
og til ansatte.

LAB NORGES ORGANISASJON
Generalforsamlingen er Lab Norges
høyeste organ. Der velges et styre med
fem medlemmer. Styret vedtar strategier og planer og gir styringssignaler til
sekretariatet. Arbeidsgrupper oppnevnes
av styret og arbeider innen markedsområdene helse, forskning og kontroll
og industri.

SEKRETARIATET
Lab Norges sekretariat drives på kontrakt
av advokat Tore Flaatrud i advokatkontoret Advokatene Haga, Flaatrud,
Dahl i Pilestredet 15 b i Oslo.
Flaatrud står for den daglige drift av foreningen, sekretariatsfunksjon for styret
og arbeidsgrupper og representerer foreningen utad overfor politikere, myndigheter, kunder og samarbeidsparter.

DET BEGYNTE I 1990
Lab Norge ble grunnlagt som Norske
Laboratorieleverandørers Forening – NLF
i 1990. Navneskiftet til Lab Norge skjedde
i 2013.

Framtidsrettet, samhandlende, samfunnsnyttig

LABORATORIEBRANSJEN
BIDRAR TIL VERDISKAPINGEN
LABORATORIEBRANSJEN
OG HELSEVESENET

LABORATORIEBRANSJEN
OG INDUSTRIEN

LABORATORIEBRANSJEN
OG AKADEMISK FORSKNING

Folketallet øker, levealderen øker,
antall pasienter øker, og det gjør også
antall sykdommer vi kan behandle.
Det stilles stadig strengere krav til økt
effektivisering av helsetjenestene. Det
fører med seg nye krav til omstilling,
nå sist med samhandlingsreformen.
Og det gir laboratorieindustrien en
mulighet og en utfordring.

Oljeindustrien er i endring, og andre
næringer får økt betydning for Norge.
Samtidig nødvendiggjør et stadig mer
komplisert samfunn nye teknologiske
løsninger. Mindre offentlige penger
krever effektivisering og nye løsninger
på en rekke områder.

Forskning bringer verden videre.
De akademiske forskningsmiljøene
arbeider med den viktige grunnforskningen og mer konkrete problemstillinger som materialkvalitet,
mattrygghet, klima, miljø og en lang
rekke andre problemstillinger. De
samme miljøene finner nye metoder
for diagnostisering og behandling av
kreft og andre alvorlige sykdommer.
Og de finner løsninger på mange av
hverdagens små og store utfordringer.
Svært ofte ligger det avansert
laboratoriearbeid bak løsningene.

I dag går cirka fem prosent av helsebudsjettene i Europa til medisinsk
teknologi. Gjennom innovasjon og
produktutvikling bidrar laboratorieindustrien til at flere får raskere og
riktigere diagnose og dermed mer
presis behandling og bedre helse.
Endringene i helsevesenet utvider
områdene for bruk av laboratoriediagnostikk. Rask og sikker diagnostikk
legger grunnlaget for rask og riktig
behandling, til beste for pasientene
og for samfunnet.

LAB NORGE
Postboks 6644 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Besøksadresse: Pilestredet 15B, Oslo
Telefon: 23 32 61 20
Epost: post@labnorge.no
www.labnorge.no

Det må møtes av nytenking i industrien og utvikling av nye produkter
og løsninger. Den utviklingen skjer
gjennom forskning og utvikling, FoU,
der laboratoriene spiller en sentral
rolle.
Laboratorieindustrien bidrar til at
norsk industri forblir konkurransedyktig til beste for samfunnet.

Laboratoriebransjen bidrar til forskningen med utstyr og kompetanse
som er helt avgjørende for resultatene. De resultatene har betydning for
hele samfunnet.

