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Brems bestillingene!
Av Tore Flaatrud, advokat, sekretariatsleder i Lab Norge
Det er lite samsvar mellom det norske
helseforetak skriver om miljø i anbuds
papirene og fraværet av miljøtenkning
i de daglige innkjøp til helseforetakene.
Helseforetakene kjøper hvert år laborato
rieutstyr for flere hundre millioner kroner.
Til grunn for disse innkjøpene ligger
omfattende anbudsinnbydelser og kon
trakter, med miljøkrav til leverandørene.
Innkjøperne vil vite om leverandørene
har systemer for retur av avfall, både for
produkter og emballasje og at alt blir
transportert miljøvennlig. Det er også
krav til etisk handel og dermed infor
masjon eller dokumentasjon om hvor
produktene blir produsert.
Alt det er utmerket og helt på linje med
hvordan leverandørene tenker. I dagens
marked lykkes man ikke som aktør uten
at det tenkes miljø i alle ledd.
Men så virker det som om man glemmer
miljøaspektet når man utformer kravene
til bestilling og levering. Helseforetak
ene vil lagerføre minst mulig. Det betyr
at de krever mulighet for løpende og
fraktfri bestilling av alt fra kanyler og
reagensrør til tester for å påvise sykdom.
Alt er produkter hvor det er stor grad av
forutsigbarhet når det gjelder behov og
forbruk.
For svært mange produkter er det mulig
å bestille månedlig og i hvert fall uken
tlig. Virkeligheten er en helt annen. I en
verden der det er avtale om fraktfri lever
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ing og kort leveringstid, bestilles
det nesten daglig laboratorie
utstyr til alle sykehusene.
Resultatet er en luftbro med
pakker fra alle deler av Europa,
og i Norge, til alle sykehusene,
også de mest avsidesliggende.
Hvis helseforetakene konsentrerer seg
om for eksempel én fraktfri bestilling
i uken, blir miljøgevinsten stor fordi
antallet forsendelser går kraftig ned.
Mengden av emballasje blir også mindre.
Mange små forsendelser fører til økt bruk
av emballasje og økte avfallsmengder.
I tillegg blir fraktkostnadene høyere.
De kostnadene ender til slutt alltid hos
helseforetaket, selv om de ikke synes.
For alle andre bestillinger enn den faste,
bør det betales frakt. Da vil det enkelte
sykehus selv få et incitament til å sørge
for at antallet bestillinger begrenses til
det helt nødvendige. I det lange løp
kommer lavere fraktkostnader sykehuset
til gode. Beregnede fraktkostnader
kalkuleres alltid inn når man legger inn
tilbud.
Lengre leveringstid gir normalt også en
miljøgevinst. Da kan leverandøren velge
mer miljøvennlige alternativer enn
flytransport.
Her er det mye å spare både for helse
budsjettene og miljøet.

Det er mulig å anføre at bransjen
snakker for sin syke mor, og det er ikke
tvil om at det er upraktisk med daglige
småforsendelser. Det kan leverandørene
leve med. Men det viktige i saken er
fraværet av en samlet miljøtenkning ved
innkjøp til sykehusene.
Vi møter stor forståelse for disse tankene
på logistikksiden hos helseforetakene.
Men det hjelper lite når logistikkleddet
er underordnet systemer som vil bestille
og motta produkter daglig. Vi har til og
med fått tilbakemelding fra logistikk
medarbeidere som ønsker en artikkel
som denne velkommen.
Vi håper at helseforetakene går i seg selv
og begynner å tenke miljø samlet også
på innkjøpssiden. I så fall må innkjøps
prosedyrene legges om slik at det blir
mulig for leverandørene å sende varene
mer miljøvennlig. Resultatet blir færre
forsendelser med større volum per gang
og i riktig emballasje.
Det blir det bedre miljø av!

Om NLF / Lab Norge
Lab Norge organiserer laboratoriebransjen i Norge, det vil si distributører og
produsenter av laboratorieutstyr. Medlemmene leverer alt av labrekvisita,
kjemikalier, instrumenter og kontroll- og måleutstyr. Medlemmenes kunder
er industri, forskning, sykehus/helsesektor, kontrollaboratorier og Forsvaret.
Det er for tiden 55 medlemmer i Lab Norge. Medlemmenes omsetning er
anslått til NOK 2,3 milliarder.
Medlemsbedriftene består både av avdelinger av internasjonale produsenter
og av nasjonale selskaper som representerer en lang rekke produsenter i
andre land. Det er også en håndfull produsentmedlemmer i Norge. Deres
produkter går hovedsakelig til eksport.

innledning

NLF ble til Lab Norge
Årets viktigste begivenhet var at Norske Laboratorieleverandørers Forening
fikk nytt navn og ny logo.
På ekstraordinær generalforsamling under bransjetreffet på Norefjell i oktober ble det
vedtatt nytt navn på foreningen fra Norske Laboratorieleverandørers Forening, NLF, til
Lab Norge. Samtidig ble ny logo presentert for medlemmene.
Styreleder Jon Terje Heimdal uttalte ved denne anledning at det var på høy tid med en
navneendring. Det opprinnelige navnet var langt, tungt og ofte vanskelig å oppfatte.
Dessuten brukte en rekke andre organisasjoner forkortelsen NLF, og dermed var det fare
for forveksling. Styret og administrasjonen så derfor behov for en modernisering av både
navn og grafisk uttrykk.
Navneskiftet har også sammenheng med at Lab Norge legger opp til økt utadrettet
virksomhet. Da er det behov for et navn som er kort, tydelig og lett å oppfatte. Lab
er en vanlig forkortelse for laboratorium, slik at Lab Norge gir riktige assosiasjoner
hos målgruppene. Heimdal tror det nye navnet raskt vil feste seg hos foreningens
medlemmer, bransjens kunder, laboratoriefaglige miljøer og myndigheter. Visuelt vil man
bruke underteksten laboratorieleverandørene for å tydeliggjøre hvem vi representerer.
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ARBEIDET I STYRET
Nedenfor kommer en kort omtale av de viktigste sakene styret og arbeidsgruppene har
arbeidet med og prioritert i 2013.

Strategi
Styret har i 2013 viet mye tid til strategiske spørsmål. Selve
strategien til NLF / Lab Norge har blitt justert, men følger
samme hovedlinjer som er vedtatt tidligere.
En viktig del av det strategiske arbeidet var endring av
navn. Styret vedtok i juni å fremme forslag for ekstraordinær
generalforsamling at foreningen skulle skifte navn fra
Norske Laboratorieleverandørers Forening – NLF til Lab
Norge. Dette ble vedtatt på ekstraordinær generalfor
samling 25. oktober 2013 under bransjetreffet på Norefjell.
Navneendringen var begrunnet i to forhold: Det er svært
mange foreninger som bruker forkortelsen NLF, blant
annet Lastebileierforbundet og Norges Luftsportsforbund.
I og med at en del av foreningens strategi er å være mer
utadrettet, møter vi disse navnene hyppigere enn tidligere.
Det andre forhold var at Norske Laboratorieleverandørers
Forening er et tungt navn og vanskelig å oppfatte.
Som følge av navnebytte fikk foreningen også ny logo
med det nye navnet og helt ny grafisk profil.
Styret besluttet, som en del av det strategiske a rbeidet,
å intensivere arbeidet med utadrettet informasjon.
Kommunikasjonsrådgiver Sven Otto Rømcke ble engasjert

til å bistå foreningen i informasjonsarbeidet. Han utarbeidet
først en rapport om foreningen og muligheter når det
gjaldt informasjonsarbeid og satte deretter i gang med
oppfølgingsmøter med sekretariatet månedlig og utsend
ing av pressemeldinger m.v. Innholdet i arbeidet er omtalt
under egen overskrift.
NLF / Lab Norge er medlem i hovedorganisasjonen Virke.
I 2013 ble samarbeidet utvidet og forsterket. Virke bistod
Lab Norge i forbindelse med sak om egenproduksjon av
medisinske tester og bistod oss i forbindelse med møter
med Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske
fakultet vedrørende markedsdialog og møteplasser.
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,
samarbeid om opplæring og om bransjestatistikk.
Styret har sett at sekretariatet trenger utvidet kapasitet.
Av denne grunn har man gjort et prinsippvedtak om at
sekretariatet skal utvides til 60 prosent av full stilling i 2014
og deretter 75 prosent av full stilling i 2015.

STYRET
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Styrets leder

Styremedlemmer

Jon Terje Heimdal

Guri Nilsen
Eric W. Tollnes
Tove Ofstad
Haakon Torgersen
			(fra 16.4.)

NLF / Lab Norge

Lab 14

Lab Norges forskningspris

Lab-messene er arbeidskrevende for foreningen og spesielt for
sekretariatet. I Lab-årene har sekretariatet hatt begrenset kapa
sitet til å arbeide med andre saker. Av denne grunn besluttet
styret å engasjere en koordinator til å bistå sekretariatet i det
praktiske arbeidet med Lab 14. Svein Trosby, pensjonert daglig
leder fra VWR International AS og tidligere mangeårig leder for
lab-komitéen, ble engasjert til dette oppdraget.

Etter innspill fra Arbeidsgruppe forskning og kontroll ved
tok styret å etablere en forskningspris på inntil kr 100.000 til
utdeling på Lab-messene hvert tredje år.

Som en følge av ny logo for foreningen, besluttet styret at
Lab 14 også skulle endre logo. Den nye logoen skulle lages
etter samme mal som logoen til Lab Norge.

Statistikk nøkkeltall
Styret besluttet å hente inn nøkkeltall fra bedriftene, slik at de
får sentrale bransjetall hvert år. Statistikken er under utarbeid
ing og vil bli sendt ut i 2014.

Det ble også nedsatt en lab-komité med representanter fra
ulike markedsområder i foreningen, som skal sørge for at
Lab 14 blir det beste Lab noen gang.

Styret fra v.: Haakon Torgersen, Tove Ofstad, Jon Terje Heimdal, Guri Nilsen, Tore Flaatrud (sekretariatet), Eric W. Tollnes
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ARBEIDSGRUPPENE
Arbeidsgruppe økonomi
Arbeidsgruppen har arbeidet videre med revisjon av
foreningens standard salgsbetingelser. I den sammen
heng besluttet man å sende ut en spørreundersøkelse til
medlemsbedriftene når det gjaldt kjennskap til og bruken
av standard salgsbetingelser og kjennskap til og bruk av
INCOTEMS i kontrakter fra kunder. I tillegg var det føyd til
spørsmål om NLF / Lab Norges to andre standardavtaler:
Standard serviceavtale og standard utlåns-, utprøvingsog utleieavtale. Undersøkelsen viste at kjennskapen til
standard salgsbetingelser er høy, bruken er relativt høy
(56,3 prosent).

Bruken av standard serviceavtale er forholdsvis lav
(26,7 prosent) mens bruken av standard utlåns-,
utprøvings- og utleieavtale er ganske høy (56,3 prosent).
Arbeidsgruppen besluttet også å foreta en analyse av
Helse Sør-Øst sin standardavtale der det skal påpekes hvor
leverandørene påtar seg risiko på grunn av formuleringen i
kontrakten. Veiledningen vil også bli sendt til Helse Sør-Øst.
Sakene er fortsatt under arbeid ved årsskiftet.

Arbeidsgruppe forskning og kontroll

Arbeidsgruppe økonomi
• Svein Trosby, VWR International AS
• Cato Mørch, Dipl. Ing Houm AS
• Andrew Louka, Dako (til august)
• Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS
• Haakon Torgersen, BioNordika Bergman AS
(fra november)

Arbeidsgruppe forskning og kontroll
• Guri Nilsen, Medinor AS
• Joachim Nedreklepp, Fisher Scientific AS
(fra 25.5.2012)
• Anne-Sofie Velo, Bio-Rad Laboratories AS
(fra juni 2012)
• Berit Løkken, Sigma Alridge (fra 28.11.2012)

Arbeidsgruppe helse
• Kari Jørgensen, Phadia AS
• Jon Terje Heimdal, Orion Diagnostica AS
• Ingunn Fredriksen, DiaSorin
• Anne Noer, Ortho Clinical Diagnostics
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Arbeidsgruppen forskning og kontroll utarbeidet forslag
til en forskningspris, som styret senere vedtok.
Universitetet i Ås (UMB, nå NMBU) har tatt opp spørsmålet
om rubrisering av produkter i grupper og forholdet til det
internasjonale produktregisteret. Arbeidsgruppen enga
sjerte Joachim Nedreklepp til å se på dette.
Arbeidsgruppen har videre tatt initiativ til å ta opp igjen
saken om manglende mulighet for møteplasser ved det
Medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
Denne saken ble tatt opp med Virke som inviterte seg og
oss til et møte med ledelsen ved fakultetet. Det ble avholdt
et kontaktmøte, våre bekymringer med hensyn til markeds
dialog og ulik behandling av leverandører ble tatt opp og
de ville gjøre en nærmere undersøkelse før de igjen ville ta
kontakt med oss på nyåret i 2014.

Arbeidsgruppe helse
Arbeidsgruppe helse tok i 2013 opp spørsmålet om egen
produksjon av medisinske tester med Helse- og omsorgs
departementet. Departementet kom med svar i 2014 og
har satt i verk tiltak der de beskriver at de vil stille betydelig
strengere krav til egenproduksjon av medisinske tester
gjennom forskrift om håndtering av medisinsk utstyr, som
trådte i kraft 1. januar 2014.
I tillegg til dette gjøres en institusjon som gjenbruker
engangsutstyr til produsent i lovens forstand, altså slik
at den som gjenbruker får et fullt produsentansvar.

Arbeidsgruppen fulgte opp med brev til Helsedirektoratet
om egenproduksjon av medisinske tester, blant annet test for
kontroll av D-vitamin. I et av tilfellene er det egenproduserte
tester som brukes av en institusjon som ikke er helseinstitusjon,
slik at de ikke har lov til å drive egenproduksjon i det hele tatt. I
et annet tilfelle er det et sykehus som har kommersialisert slike
tester.
Arbeidsgruppen hadde fått et innspill vedrørende avtale med
NOKLUS vedrørende produktpresentasjon i forbindelse med
deres møter. Sekretariatet fikk i oppdrag å utarbeide et forslag
til avtale.
Arbeidsgruppen tok også opp spørsmålet om statistikk for
medlemmer som er leverandører av in vitro-diagnostikk. Det
er dårlig oppslutning om den ordningen LFH har etablert og
utfordringen blir å få med fler. Den er nå flyttet over til EDMS,
som er EDMAs statistikkprogram og som dekker hele Europa.

Arbeidsgruppe Industri
Arbeidsgruppe industri har ikke hatt noen møter i 2013.

Helseøkonomiutvalg – felles med LFH
Lab Norge og LFH etablerte i 2013 et felles helseøkonomi
utvalg som en del av samarbeidsavtalen mellom de to foren
ingene. Hovedoppgaven for helseøkonomiutvalget er arbeidet
med metodevurdering i spesialisthelsesektoren. Arbeidet har

bestått i kunnskapsinnhenting, deltagelse i referansegruppe
for metodevurdering, kontaktmøter med H
 elsedirektoratet,
arrangering av et miniseminar om metodevurdering og
informasjon til medlemmene. Metodevurdering er et priori
tert område for myndighetene og det er svært viktig for
medlemmene som leverer til spesialisthelsetjenesten å sette
seg inn i hva metodevurdering går ut på, slik at de er forberedt
når det enten kommer et forslag som berører dem eller de selv
velger å levere inn forslag.
Behovet for informasjon er stort blant medlemsbedriftene.
Foreningene har god dialog med Helsedirektoratet og etter
hvert også med Kunnskapssenteret om innholdet i metode
vurdering, hvilke oppgaver bedriftene får og når og hvordan
man kan influere på prosessen fram mot en metodevurdering.
LFH har sekretariatet for denne arbeidsgruppen..

Lab-komiteen
Lab-komiteen ble konstituert i 2013 og hadde sitt første møte
dette året. Det er enighet om å kjøre Lab etter samme mal
som tidligere, men søke å utvide seminardelen, utvide utstiller
gruppen og utvikle det faglig-sosiale arrangementet.
Når det gjelder seminardelen av programmet er det utarbeidet
en oversikt over mulige samarbeidsparter som vil bli kontaktet
fortløpende.

Sekretariatsleder Tore Flaatrud deltar i alle foreningens arbeidsgrupper.

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

Helseøkonomiutvalget
• Tove Ofstad, leder, oppnevnt i fellesskap,
Roche Diagnostics Norge AS
• Kari Jørgensen, Phadia AS
• I tillegg representanter oppnevnt av LFH
(ikke listet her)
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andre saker
Første år med strategisk kommunikasjon
2013 var året da Lab Norge (NLF) prioriterte kommunika
sjon, og i april ble det gjort avtale med kommunikasjons
rådgiver Sven Otto Rømcke. Det resulterte i en strategi og
en enkel plan, som i løpet av året er satt ut i livet.
Fra et nokså usynlig utgangspunkt førte det til at Lab Norge
har vært regelmessig til stede i Kjemi og i flere lokalaviser.
Temaer som har vært kommunisert ut er Jon Terje Heimdal
som ny leder, forskningsprisen, nytt navn på organisa
sjonen og hederstegn til fire tillitsvalgte.
Organisasjonens nye navn ble også kommunisert ut til alle
aktuelle målgrupper via e-post og vanlig post. Alle som
skriver til Norske Laboratorieleverandørers Forening (NLF),
får en hyggelig e-post eller et brev som forteller om det
nye navnet.
Så langt er det målrettete kommunikasjonsarbeidet kronet
med en kronikk i Dagens Næringsliv på begynnelsen av
2014. Der skrev sekretariatsleder Tore Flaatrud om miljø
aspektet ved at sykehusene ikke samler sine bestillinger,
men bestiller nærmeste daglig og krever fri frakt på
samtlige forsendelser.

Det som sendes ut til mediene, legges også på Lab Norges
nettside, og det bidrar til at nettsiden blir mer dynamisk.
Sekretariatet kommer til å fortsette med systematisk synlig
gjøring av alle aktiviteter som har, eller kan ha, offentlig
interesse. Blant annet er det ønskelig med flere kronikker
som plasserer organisasjonen som premissleverandør.
Styret og sekretariatet er seg bevisst at kommunikasjons
arbeid er en prosess hvor man bygger sten på sten, og
ambisjonen er at Lab Norge over tid skal bli en tydelig
stemme.
Det er en rammebetingelse at NLF og Lab Norge hverken
har vært eller er godt kjent i den relativt lange listen av
fagpresse som har relevans for foreningen. Lab Norge skal
arbeide for at organisasjonen blir sett på som en interes
sant ressurs og kilde for smått og stort nytt fra bransjen.
Sven Otto Rømcke var også med på bransjetreffet i oktober
og sørget for at arrangementet ble referert på Lab Norges
nettside.

Lab Norge med forskningspris
Lab Norge har etablert en forskningspris på 100 000 kroner.
Prisen retter seg mot unge forskere, under 35 år, som har
utført og publisert fremragende forskningsarbeid innen
naturvitenskaplig forskning knyttet til laboratorier. Prisen kan
deles mellom flere. Målet med prisen er et ønske om å løfte
frem forskning i naturvitenskaplige laboratorier og hedre
unge forskere som utfører sin forskning nettopp der.
Forskningsprisen deles ut hvert tredje år i forbindelse
med Lab-messene eller annet arrangement i regi av Lab
Norge. Styret i Lab Norge har oppnevnt en komité, som
innstiller den eller dem som skal motta prisen, bestående av:
Professor II Arne Klungland, Medisinsk fakultet, Universitetet
i Oslo som er foreslått av Norsk Biokjemisk Selskap, professor
Øyvind Mikkelsen, Institutt for kjemi, NTNU som er foreslått
av Norsk Kjemisk Selskap og professor II Tor-Arne Hagve,
Klinikk for indremedisin og laboratoriefag ved Ahus, som

Komitémedlemmene, fra venstre: Professor II Arne Klungland,
professor Øyvind Mikkelsen, og komitésekretær Tore Flaatrud.
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er foreslått av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi. Komité
sekretær Tore Flaatrud, Lab Norge.
Komiteen skal innstille inntil tre kandidater som holder en
presentasjon av sitt arbeid på inntil 15 minutter. Vinneren
velges blant de tre kandidatene. Målet er at prisen over
tid tildeles forskere innenfor ulike fagområder. Forsknings
ministeren eller annen sentral person innen forskning vil
bli invitert til å dele ut prisen.

Bransjetreff med spennende signaler fra myndighetene
Bransjetreffet på Norefjell høsten 2013 ble et tidsskille for foren
ingen. En enstemmig ekstraordinær generalforsamling vedtok
skifte av navn fra NLF til Lab Norge, og i to spennende innlegg
sa sentrale representanter for myndighetene «Still krav til oss!».
Seksjonssjef Jacob Landsverk ved Universitetet i Oslo fortalte at
fra forrige nyttår var innkjøpsprosessene ved UiO helelektron
iske. Det skal gjøre innkjøpene enda mer effektive og bidra til
at det blir mer penger til forskning og undervisning.

Professor Sverre Grepperud ved avdeling for helseledelse
og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo ga en innføring
i de samfunnsøkonomiske modellene som ligger til grunn
for myndighetenes helseøkonomiske vurderinger.

«Gi oss konkrete og objektive innspill», sa seksjonssjefen. Han la
vekt på at gjensidig kunnskapsutveksling skal sikre at UiO stiller
krav som gir rettferdig konkurranse, er passe kravstore, stiller
kravene på riktig måte og slipper å avvise krav som kunne vært
unngått med tilstrekkelig gjensidig informasjon.

Sekretariatsleder i Lab Norge, Tore Flaatrud, gikk grundig
igjennom foreningens nye strategi og viste hvordan den
underbygger navneendringene.

Fagdirektør Eivind Lorentzen i Nærings- og handelsdeparte
mentet understreket at Lab Norge og andre bransjeorganisa
sjoner har en viktig funksjon. Medlemmene skjønner ofte ikke
offentlig sektor. Det kan bransjeforeningene hjelpe dem med.
Sammen har bransjeforeningene og offentlig sektor som opp
gave å skape de gode møteplassene. «Hvis dere treffer noen
som ikke er innstilt på leverandørdialog, er det rom for utvikling
hos den offentlige samtalepartneren», sa fagdirektøren.
Seniorrådgiver Ellen M. Nilsen i Helsedirektoratet orienterte
deltagerne på bransjetreffet om Nasjonalt system for innføring
av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Engasjert forsamling på Bransjetreff.

Advokat og spesialist på arbeidsrett Johan Haga gjennomgikk
viktige sider ved arbeidsretten. For Haga er det grunnleggende
at vi når de beste resultatene ved god personalbehandling.

Kommunikasjonsrådgiver Sven Otto Rømcke ble engasjert av
foreningen vinteren 2013. Han fortalte om kommunikasjons
strategien som er blitt til i forlengelsen av Lab Norges strategi,
viste noe av det som allerede er oppnådd og skisserte veien
videre.
Prosjektleder Toril Engelberg fra Norges Varemesse oppsum
merte suksessmessen Lab 11 og fortalte om forberedelsen til
Lab 14, som arrangeres på Lillestrøm 28. – 30. oktober i år.
Bedriftsrådgiver Odd Marienborg fra Praco AS informerte
om ordningen med Miljøfyrtårn, markeds- og informasjons
sjef Kristin Tveitnes i Renas snakket om retur av e-avfall, mens
Sjur Nesheim fra Grønt Punkt presenterte returordningene for
emballasje.

Disse skal lage et spennende Lab 14.
Fra v.: Ingunn Fredriksen, DiaSorin, Torill Engelberg,
Norges Varemesse og Torfinn Fongen, Holger Hartmann

Årsmelding 2013

9

STRATEGISK SAMARBEID
Kontakt og samarbeid er en strategisk satsing i Lab Norge.
Vi har derfor videreutviklet dette feltet.

Hovedorganisasjonen Virke
Samarbeid med Virke har blitt videreutviklet i 2013 gjen
nom kontaktmøter og samarbeid om konkrete saker.
I fellesskap arrangerte vi en work-shop om forenkling av
regelverket om offentlige anskaffelser. Innleder var medlem
i det regjeringsoppnevnte ”Forenklingsutvalget” advokat
Henrik Renner Fredriksen i Virke. Han gikk gjennom status
for arbeidet i utvalget og hvert punkt ble diskutert. Det
ble en god meningsutveksling der medlemmene fikk gitt
uttrykk for sitt syn.
Virke tok også kontakt med Universitetet i Bergen angå
ende manglende markedsdialog ved et institutt ved Det
medisinsk-odontologiske fakultet. Virke og Lab Norge ble
invitert til møte med fakultetsledelsen der saken ble tatt
opp. De vil arbeide med saken og komme tilbake til oss.

Samarbeid med LFH

I møtet kom man også innom metodevurdering i sykehus
sektoren der landene var i ulike stadier, Sverige og Norge
nærmest hverandre, i Danmark var det så langt ikke kjent
aktivitet. Medlemsaktiviteter i de forskjellige landene ble
drøftet med orientering om hvilke møter man holder, kurs
og utdanning og hvordan man distribuerer informasjon.

I 2013 ble det inngått en samarbeidsavtale med LFH med
tre hovedtemaer: Helseøkonomi, opplæring og bransje
statistikk.

Kontakt med EDMA

Som oppfølging av temaet helseøkonomi ble det etablert
et felles helseøkonomiutvalg med representanter fra
begge foreninger.
Innen opplæring har det blitt holdt et felles seminar om
metodeutvikling i spesialisthelsetjenesten.
LFH hadde etablert et system for bransjestatistikk innen
invitro-diagnostikk i samarbeid med et konsulentselskap.
Dette ble i løpet av 2013 flyttet til EDMA og EDMS og kom
dermed inn i det felles europeiske system for bransje
statistikk innen dette feltet.

Møte nordiske bransjeforeninger
Møte mellom Swedish Labtech, DADIF og Lab Norge ble
avholdt i Stockholm i august. Foreningene presenterer der
sine tre viktigste saker innledningsvis. Felles for foreningene
er arbeid med strategi.
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Alle land arbeider med statistikk IVD. Sverige har et nasjo
nalt opplegg der de rapporterer resultater videre til EDMA
og Danmark samarbeider direkte med EDMA. Alle har
utfordring med oppslutningen om denne statistikken.
Temaet offentlige innkjøp engasjerer i alle land og erfaringer
ble utvekslet. Alle søker gjennom ulike kanaler å være i
dialog med kundegrupper. Utstillinger er også et felt som
opptar alle land. I Danmark blir det i 2014 to messer som
ønsker å tiltrekke seg laboratorieleverandørene, ScanLab
og Copenhagen LabMed. I Sverige er det ikke en samlende
messe, der fokuseres det på utstillinger i forbindelse med
faglige møter.

NLF / Lab Norge

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

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

Medlemsmøter, general
forsamling, kurs mm.
Det har vært avholdt følgende
medlemsmøter, seminarer og kurs:
16. april:
Generalforsamling
16. april:
Medlemsmøte.
Tema: Helsedirektoratet om
metodevurdering, Helse sør-øst om
innkjøpsstrategi, Skattedirektoratet
om biologisk materiale og mva,
Forskningsrådet om tildeling av
forskningsmidler.

Medlemsinformasjon

2. september:
Work-shop
Forenkling av regelverket om
offentlige anskaffelser

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

27. november:
Seminar
Metodevurdering i spesialist
helsetjenesten (felles med LFH)

NLF-nytt / Nytt fra Lab Norge
NLF-nytt endret navn i løpet av året navn til Nytt fra
Lab Norge, og har fått Lab Norges nye grafiske profil. Dette
er et nyhetsbrev der aktuell informasjon samles opp og
sendes ut kvartalsvis. Det distribueres til en større gruppe
personer i medlemsbedriftene og det har ca 120 mottakere.

24. – 25. oktober:		
Bransjetreff Norefjell

Årsmelding 2013
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STATISTIKK
Lønnsstatistikk

Statistikk servicepriser

Lønnsstatistikken ble kjørt også i 2013 med ca 30 del
takende medlemmer. Resultatene av undersøkelsen ble
kun distribuert til dem som sendte inn opplysninger.

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

FORENINGENS DRIFT, TILLITSMENN
OG ØKONOMI
Styret

Valgkomité

På generalforsamlingen 16.4 ble følgende valgt:

Valgkomiteen var ikke på valg i 2013. Den består av:
Torfinn Fongen, Holger Hartmann AS, Jens R. Jensen,
Roche Diagnostics Norge AS og Asbjørn Jacobsen,
Nerliens Meszansky AS

Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS,
ble gjenvalgt for 2 år.
Haakon Torgersen, BioNordika AS,
ny, ble valgt for 2 år.
Styrets leder velges årlig og blant styrets medlemmer.
Jon Terje Heimdal, Orion Diagnostica AS ble gjenvalgt
som ny styreleder for 1 år.
Guri Nilsen, Erik W. Tollnes og Jon Terje Heimdal var
ikke på valg som styremedlemmer.

Styret har i 2013 hatt slik sammensetning:
Styrets leder:

Jon Terje Heimdal

Styremedlemmer: Guri Nilsen
Eric W. Tollnes
Frode Krogstad (til 16.4.)
Jon Terje Heimdal
Tove Ofstad
Haakon Torgersen (fra 16.4.)
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Sekretariatet
Foreningens sekretariat drives på kontrakt av advokat
Tore Flaatrud i advokatkontoret Advokatene Haga Flaatrud
Dahl i Pilestredet 15 b i Oslo. Han står for den daglige drift
av foreningen, sekretariatsfunksjon for styret og arbeids
grupper og representerer foreningen utad overfor myndig
heter, kunder og samarbeidsparter.
Sekretariatet tilbyr gratis medlemsservice som telefonisk
bistand. I saker ut over medlemsservice kan kontoret tilby
juridiske tjenester over et bredt felt av saksområder som er
relevante for medlemmene.

Økonomi
Lab Norge brukte i 2013 noe av oppspart kapital, men har
fortsatt god egenkapital.

INNKJØPSAVTALER
Lab Norge har hotellavtale med Scandic Hotels og vi samarbeider
med Bilforhandlerservice om telefonavtale med Ventelo, avtale
om kontorrekvisita med NorEngros, om drivstoff og bilvask hos
Esso og overvåkingsutstyr fra NOKAS. Avtalene gir gode rabatter
til medlemmene og til ansatte.

Medlemskap

Arbeidsgrupper

Innmeldinger:
Ivar Holte AS
Rohde Diagnostica AS

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

Utmeldinger:
Alfa-Lab AS (tvangsoppløst)
HemoCue
Bergman AS
Tagarno Norge AS
GE Healthcare
Lab-tec Laboratorieutstyr AS
Noax Lab AS
Foreningen hadde 55 medlemmer pr 31.12.2012.

Styremøter
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2013.

Sekretariatsleder
Tore Flaatrud deltar
i alle foreningens
arbeidsgrupper.

Forskning og kontroll:
Guri Nilsen, Alere AS
Joachim Nedreklepp, Fisher Scientific AS (fra 25.5.2012)
Anne-Sofie Velo, Bio-Rad Laboratories AS (fra juni 2012)
Berit Løkken, Sigma Alridge (fra 28.11.2012)
Helse:				
Kari Jørgensen, Phadia AS
Jon Terje Heimdal, Orion Diagnostica AS
Ingunn Fredriksen, DiaSorin
Anne Noer, Ortho Clinical Diagnostics
Økonomi: 			
Svein Trosby, VWR International AS
Cato Mørch, Dipl. Ing Houm AS
Andrew Louka, Dako (til august)
Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS
Haakon Torgersen, BioNordika Bergman AS (fra november)
Helseøkonomiutvalget (felles med LFH): 			
Tove Ofstad, leder,
oppnevnt i fellesskap, Roche Diagnostics Norge AS
Kari Jørgensen, Phadia AS
I tillegg representanter oppnevnt av LFH (ikke listet her)
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LAB NORGES HEDERSTEGN
På Bransjetreffet på Norefjell i oktober ble Guri Nilsen,
Torfinn Fongen, Asbjørn Jacobsen og Jens R. Jensen tildelt
Lab Norges hederstegn. De fire mottakerne av heders
tegnet har alle vært svært aktive i Lab Norge.
Guri Nilsen er salgs- og markedssjef i Alere AS og har vært
styreleder i tre år, styremedlem i seks år og leder for
arbeidsgruppe forskning og kontroll. I sin begrunnelse for
tildelingen la styret vekt på at Guri Nilsen som styreleder
har vært sentral i å gjennomføre ny strategi, og hun sørget
for at foreningen ble holdt samlet i en krevende periode.
Torfinn Fongen er adm. direktør i Holger Hartmann AS. Han
har sittet i styret i flere år og vært et aktivt medlem foren
ingens arbeidsgruppe industri og komiteen for den store
laboratoriemessen, Lab, som holdes hvert tredje år. Lab 11
ble den beste laboratoriemessen noensinne og en av de
beste fagmessene hos Norges Varemesse på Lillestrøm
noen gang. Fongen er nå leder for komiteen som skal
arrangere messen Lab 14.

Asbjørn Jacobsen er adm. direktør i Nerliens Meszansky AS.
Han satt i styret i seks år og har vært medlem i foreningens
arbeidsgruppe industri og nå i arbeidsgruppe økonomi.
Jacobsen har vært en viktig deltaker i de prosessene foren
ingen har vært gjennom de seneste årene, både gjennom
arbeidet i styret og i arbeidsgruppene.
Jens R. Jensen er adm. direktør for Roche Diagnostics Norge
AS. Han var styreleder i seks år og ledet foreningen i pro
sessen som førte til ny strategi med arbeidsgrupper som
retter seg mot medlemmenes markeder. Senere var han
aktiv for å styrke foreningen når det gjaldt utadrettet virk
somhet slik at man gjennom det kunne være med å påvirke
medlemmenes rammebetingelser.

Mottaker av hederstegn Jens R. Jensen
(fraværende ved tildelingen).
Fra v.: Mottakere av hederstegn:
Torfinn Fongen, Guri Nilsen,
Asbjørn Jacobsen. Styreleder
Jon Terje Heimdal sto for tildelingen
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Medlemsliste lab Norge 31.12.2013
3M Norge AS avd Food Safety
Aga As
AH Diagnostics AS
Alere AS
BD Norge AS
Bergman Diagnostica AS
BioMerieux Norge AS
Bionor Laboratories AS
BioNordika Bergman AS
Bio-Rad Laboratories
Christian Berner AS
Dako Norge
DiaSorin AB
Dipl.Ing.Houm AS
Electra-Box Diagnostica AS
Eppendorf Nordic Aps
Fisher Scientific AS
Gammadata Norge AS

HECO Laboratorieutstyr AS
Heger AS
Holger Hartmann AS
Ivar Holte AS
Life Thecnologies
MabsEmballasje AS
Matriks AS
Med-Kjemi AS
Metrohm Nordic AS
Mettler-Toledo AS
Microgenics Nordic
Millipore AS
Montebello Diagnostics AS
Nerliens Meszansky AS
Norchip AS
Norsk Labex AS
Orion Diagnostica AS
Ortho-Clinical Diagnostics

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