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Om Lab Norge
Lab Norge organiserer laboratoriebransjen i Norge. Det vil si distributører og
produsenter av laboratorieutstyr. Medlemmene leverer alt av laboratorierekvisita,
kjemikalier, instrumenter og kontroll- og måleutstyr. Medlemmenes kunder er
industri, forskning, sykehus/helsesektor, kontrollaboratorier og Forsvaret. Lab
Norge har for tiden 51 medlemmer. Medlemmenes innenlands omsetning er
anslått til 2,5 milliarder kroner.
Medlemsbedriftene består både av avdelinger av internasjonale produsenter og
av nasjonale selskaper som representerer en lang rekke produsenter i andre land.
Det er også en håndfull produsentmedlemmer i Norge. Deres produkter går
hovedsakelig til eksport.

Innledning
I 2017 har foreningen lagt mye arbeid i å forberede
overgang til ny drift av foreningen når sekretariatsleder trekker seg tilbake ved årsskiftet 2018/2019.
Første skritt var å analysere hvilke alternativer som
fantes, deretter gjennomføre samtale med dem med
sikte på å avklare muligheten for framtidig samarbeid. Så presentere alternativene for medlemmene
på generalforsamling og medlemsmøte i april 2017.
På bransjetreffet i november 2017 fikk kandidatene
presentere seg og det ble gjennomført en work-shop
og en spørreundersøkelse.
Sak om egenproduksjon av medisinske tester i sykehus og medisinske laboratorier fikk en ny omdreining
ved at det ble sendt inn skriftlig spørsmål til Helse- og
omsorgsminister Bent Høie fra stortingsrepresentant
Kjetil Kjenseth (V). Det ble også avklart at ansvaret
for tilsyn med forskrift om håndtering av medisinsk

utstyr ligger i Helsetilsynet, slik at det er et delt ansvar
mellom to etater når de gjeldet medisinsk utstyr.
Sak om sikkerhetsdatablader for kjemikalier fikk
også noen avklaringer. I møte med EcoOnline ble det
klarlagt at sikkerhetsdatablader kan leveres inn gratis
dersom kunden har avtale med selskapet. I tillegg ser
det ikke ut til at Produktinformasjonsbanken - PIB – får
noen sentral plass i framtiden.
Lab Norge har også avgitt en høringsuttalelse der vi
protesterte mot innføring av overtredelsesgebyrer i
lov om medisinsk utstyr.
Informasjonsaktivitet og utadrettet kontakt har
også vært prioritert i dette året, med stor aktivitet
på hjemmeside og i sosiale medier og møter med
aktuelle samarbeidsparter og myndigheter.
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Arbeidet i styret
Gjennom lengre tid har styret arbeidet med den framtidige
organisering av driften av Lab Norge når sekretariatsleder Tore
Flaatrud trekker seg tilbake rundt årsskiftet 2018/2019. Styret
har gjennomført drøftinger med mulige framtidige samarbeidsparter og saken var oppe på både generalforsamling og
bransjetreff dette året. De framtidige mulighetene styret har
sett for seg er en sammenslåing med enten Virke eller Medtek
Norge eller å drive sekretariatet videre som i dag med en
advokat som sekretariatsleder. Saken var oppe både som tema
både på medlemsmøtet i april og på Bransjetreffet.
Saken om egenproduksjon av medisinske tester i norske sykehus og på medisinske laboratorier har også i år opptatt styret.
Da det syntes som det var lite framdrift i saken, ble saken igjen
tatt opp med departementet, og man fikk reist spørsmål i
Stortinget fra stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth, Venstre.
Svarene var ikke fullt ut betryggende, og denne saken vil bli
fulgt opp videre.

Saken om sikkerhetsdatablader og stoffkartotek har også
dette året vært viet oppmerksomhet i styret. Det ble gjennomført møte med EcoOnline der det kom fram informasjon
om mulighet for gratis innlevering av sikkerhetsdatablader
til EcoOnlines kunder, som også er medlemmenes kunder.
Denne informasjonen ble delt med alle medlemmer, slik at de
kan forholde seg til dette i sitt møte med EcoOnline.
Styret har sett at markedet for leveranser til laboratoriene
har endret seg over tid. Dette har sammenheng med to
utviklingstrekk: Det ene er bruk av konsulenter og rådgivere,
og det andre er leverandører av andre tjenester, slik som
datatjenester. Styret foreslo for ekstraordinær generalforsamling under bransjetreffet å utvide medlemsgrunnlaget fra rene
utstyrsleverandører til «….leverandører til laboratorier». På
denne måten har man mulighet til å få med relevante leveran
dører i våre sammenhenger. Vedtaket fikk en umiddelbar
virkning:
Et rekrutteringsfirma meldte seg inn kort tid etter vedtaket.

Styret i Lab Norge, fra venstre styremedlemmene Asbjørn Jacobsen, Ingunn Fredriksen, Tove Ofstad, Haakon Torgersen, styreleder
Jon Terje Heimdal og sekretariatsleder Tore Flaatrud
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Prioriterte saker
Framtidig drift av Lab Norge

Stortingsrepresentant
Kjetil Kjenseth, Venstre.

Styret har over lengre tid arbeidet med organisering av
framtidig drift av Lab Norge når sekretariatsleder Tore Flaatrud
trekker seg tilbake ved årsskiftet 2018/2019. Styret har kartlagt ulike alternativer for framtidig drift og kommet til at det
er tre muligheter: Sammenslåing med Hovedorganisasjonen
Virke eller med Medtek Norge eller drift av sekretariatet hos
advokat slik som i dag.
Styret og sekretariatet har i 2017 gjennomført samtaler med
representanter for de tre aktuelle kandidatene og tok opp
saken på medlemsmøtet etter generalforsamlingen i april
der man orienterte om hvilke alternativer styret mente var
aktuelle.
Saken ble så igjen tatt opp på bransjetreffet i november der
hovedorganisasjonen Virke, Medtek Norge og advokat Henrik
Renner Fredriksen presenterte seg og hvilke tanker de hadde
om framtidig drift av Lab Norge.
På bransjetreffet ble det også gjennomført en work-shop
der medlemmene ble spurt om fordeler og ulemper med
de ulike kandidatene og en spørreundersøkelse blant de 26
medlemsbedriftene som var til stede. Work-shoppen viste at
medlemmene vurderte fordeler og ulemper ganske likt med
de vurderinger styret hadde gjort. Spørreundersøkelsen ga
ikke en entydig klarhet i hvilket alternativ som var foretrukket
hos medlemsbedriftene.
Styret jobber derfor videre med å utarbeide et forslag til
generalforsamlingen i april 2018 med hensyn til framtidig
drift.

Sykehusenes egenproduksjon av
medisinske tester
Denne saken har også vært viet betydelig oppmerksomhet i
2017. Siden man ikke hadde fått særlig tilbakemelding når det
gjaldt de sakene man hadde tatt opp med Helsedirektoratet,
ble det sendt ut nytt brev til Helse- og omsorgsdepartementet
med påminnelse om saken og der man også la ved eksempler
på saker som var sendt over til Helsedirektoratet for behandling. Brevet var ikke besvart pr årsskiftet.
Saken ble videre fulgt opp med to spørsmål i Stortinget fra
stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth, Venstre. Svarene fra
statsråden ga ikke noen avklaring med hensyn til situasjonen.
Et forhold som ble avklart mot slutten av året, er at det er
en delt forvaltning av området medisinsk utstyr. Ansvaret
for forskrift om medisinsk utstyr ligger i Helsedirektoratet,

mens forskrift om håndtering av medisinsk utstyr er lagt til
Helsetilsynet. Vi fikk da opplyst at flere av de sakene vi har
sendt til Helsedirektoratet er oversendt Helsetilsynet for
videre behandling.
Vi tok kontakt med Helsetilsynet, men saken ligger til videre
oppfølging ved årsskiftet.

Offentlige anskaffelser
I 2017 kom den nye organisasjonen for innkjøp til alle
offentlige sykehus i Norge i drift, Sykehusinnkjøp HF. Den
nye organisasjonen skal være felles innkjøpsorganisasjon
for alle regionhelseforetakene og helseforetakene i Norge
og også omfatte Legemiddelinnkjøpssamarbeidet, LIS, og
Helseforetakenes innkjøpssentral, HINAS i Vadsø. Som direktør
ble tilsatt tidligere innkjøps- og logistikksjef Kjetil Istad i Helse
Sør-Øst.
Det ble gjennomført et kontaktmøte med ledergruppen i
Sykehusinnkjøp ved begynnelsen av året. Møtet var initiert av
Medtek Norge og Lab Norge ble invitert med i møtet. I dette
forumet kan man ta opp saker som er av stor viktighet for
leverandørene.
Av konkrete saker tok Lab Norge opp en problemstilling
rundt det europeiske egenmeldingsskjemaet EDMS med
Datatilsynet og Næringsdepartementet. Det var etterspurt
flere personopplysninger for selgers representant. Datatilsynet
påpekte at man må ha saklig grunn for å etterspørre denne

Årsmelding 2017

Sikkerhetsdatablader for kjemikalier og
stoffkartotek
Medlemmene i Lab Norge har i lengre tid vært kritisk til den
rollen EcoOnline har tatt i sammenheng med innlevering av
sikkerhetsdatablader som skal til medlemmenes kunder, sykehus og universiteter. Av denne grunn inviterte Lab Norge til et
møte med EcoOnline der man gikk gjennom de utfordringer
Lab Norge mener ligger i saken.
I møtet kom det fram at EcoOnline har en gratis innlevering
for datablader for de leverandørene som leverer til kunder
som har avtale med EcoOnline. Dette var overraskende for Lab
Norge og for de fleste medlemsbedrifter.
Medlemsbedriftene ble informert om resultatet og har
dermed verktøy til å sørge for at det ikke påløper unødige
kostnader.
Kjetil Istad, adm. dir. i Sykehusinnkjøp HF.
Foto: Aslak Ballari/Sykehusinnkjøp HF.

type opplysninger, mens Næringsdepartementet opplyste at
bakgrunnen for denne posten i skjemaet er å hindre korrupsjon og hindre at det blir inngått avtale med personer som
man ikke skal inngå kontraktene med, f. eks. personer som er
straffedømt for korrupsjon. Lab Norge har rådgitt medlemmene med hensyn til denne posten. Vår vurdering er disse
opplysninger skal etterspørres direkte i konkurransegrunnlaget, fordi det i skjemaet står at de skal fylles ut hvis de er
etterspurt.
Oslo Universitetssykehus – OUS – har utarbeidet et omfattende spørreskjema for opplysninger fra leverandører som
leverer utstyr som skal kobles opp mot sykehusets datanett.
Medlemmer reagerte kraftig på skjemaet, som var svært
omfattende og som var vanskelig tilgjengelig på grunn av
bruk av rent datafaglig språk.
Det ble avholdt et møte med OUS der de forklarte bakgrunnen for skjemaet. Det har sin bakgrunn i beskyttelse av
personopplysninger og beskyttelse av helsedata.
Av denne grunn inviterte Lab Norge OUS og Direktoratet
for E-helse til bransjetreffet for å orientere om hvilke krav
helseforetakene har på seg når det gjelder datasikkerhet. De
to innledningene ga en god innføring i de bakenforliggende
årsaker til skjemaet. Saken viser også at datakompetansen hos
leverandørene må økes.

Lab Norge har også vært i kontakt med Miljødirektoratet om
Produktinformasjonsbanken, PIB, som vi har gitt uttrykk for at
bør utvikles, slik at det blant annet blir mulig med masseopplastinger. Signaler tyder på at PIB er nedprioritert blant annet
fordi den vil trenge betydelige midler til oppgradering.
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Nytt regelverk for in vitro-diagnostisk
medisinsk utstyr – IVD

Lab Norge mot overtredelsesgebyr i
høring

Nytt direktiv for IVD ble vedtatt i EU våren 2017. Regelverket
skal etter EØS-avtalen implementeres også i Norge og
myndighetene er i gang med implementeringen.
For å informere medlemmene ble det invitert til et frokost
seminar i samarbeid med Medtek Norge i mars der
Helsedirektoratet orienterte om det kommende regelverket.

I en høring til endringer i blant annet lov om medisinsk utstyr
foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at det skal innføres
overtredelsesgebyr ved brudd på det aktuelle regelverket.
Overtredelsesgebyr er en ren straffereaksjon som ilegges
administrativt. Myndighetene har allerede hjemmel for
tvangsmulkt, slik at de kan tvinge gjennom et vedtak med
dette virkemiddelet. Overtredelsesgebyr kommer altså i
tillegg.
Lab Norge tar i en høringsuttalelse kraftig til motmæle mot
forslaget og påpeker at det i høringsnotatet ikke sannsynliggjøres noe behov for denne typen gebyrer. Behov er et grunnleggende krav for å innføre denne typen sanksjoner.
Lab Norges begrunnelse var at det ikke en noen kjente saker
der industrien har overtrådt regelverket om medisinsk utstyr,
slik at det har vært behov for reaksjonsmidler ut over de man
allerede har. I sykehusene og private laboratorier, som produserer medisinske tester i stor skala, har ikke Helsedirektoratet
funnet noen overtredelser av regelverket, har statsråd Høie
opplyst i sitt svar til stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V).
Så heller ikke der skal det være noe behov.

Det nye regelverket stiller vesentlig strengere krav både til
produsenter, distributører og egenproduksjon i sykehusene.
Alle ledd i omsetningskjeden står derfor overfor utfordringer
og Lab Norge vil bistå medlemmene med de endringene som
skal til. For IVD er det fastsatt en overgangsperiode på fem år,
slik at regelverket er i full kraft i april 2022. Det nye regelverket
er distribuert ut til alle medlemmer.

Finansieringsordning for
laboratorietester og laboratoriekodeverket
Gjennomføring av finansieringsordningen for laboratorie
tester ble utsatt til 1.1.2018. Av denne grunn tok Lab Norge
initiativ til et frokostmøte med representanter for Helse
direktoratet og Direktoratet for E-helse for å få en orientering
om innholdet i finansieringsordningen og status med hensyn
til gjennomføring av laboratoriekodeverket.
Frokostmøtet blir arrangert tidlig i 2018.

Metodevurdering og helseøkonomi
Arbeidet med disse temaer foregår i hovedsak i samarbeid
med Medtek Norge gjennom et felles helseøkonomiutvalg.
Når det gjelder metodevurdering er den største nyheten i
2017 at nye metoder fikk ferdigstilt veileder med kriterier for
valg av hvilke medisinske utstyr som skal til metodevurdering.
Dette er ikke minst viktig fordi det er store mengder medisinsk
utstyr som ikke skal til metodevurdering.
Kriteriene har blitt til etter et langt forarbeid med først en
rapport fra Folkehelseinstituttet, der Lab Norge deltok i
arbeidet, deretter utkast til veiledende retningslinjer og sist et
endelig forslag til veiledende retningslinjer som ble fastsatt av
Beslutningsforum i løpet av 2017.
Disse retningslinjene er etterspurt i Europa fordi man har
samme utfordringer som vi har.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
© Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
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Bildet fra v: Runar
Nagelsaker, Trine
Kjellsen og Per Arne
Jørgensen.

Disse kravene gjør at sykehusene må sikre seg at de har ivaretatt disse kravene, og skjemaet skal bidra til å sikre det. De
kommer derfor til å beholde skjemaet.
Vi ba om at de pekte på hvilke poster i skjemaet leverandørene må fylle ut ved den enkelte leveranse. OUS er redd for
å være for spesifikke i hvilke poster som skal fylles ut, for de
kjenner ikke utstyret som skal leveres, men la til at de tre første
postene alltid må besvares.

Møte med Oslo universitetssykehus – OUS
om datakrav ved levering av instrumenter
Etter henvendelsen til OUS der vi ba om at de ikke brukte det
omfattende dataskjemaet for medisinsk utstyr ved innkjøp
av instrumenter til laboratoriene, har vi hatt et møte med
Medisinsk-teknisk virksomhetsområde - MTV - der saken
ble drøftet. Der kom det fram at bakgrunnen for bruken av
skjemaet er krav til informasjonssikkerhet, de nye kravene til
personsikkerhet og krav til sikkerhet for pasientopplysninger.

Skandinavisk bransjemøte i Oslo
Lab Norge sto som vertskap for det årlige skandinaviske
bransjemøtet, denne gangen i Oslo. I møtet diskuterte
foreningene saker av felles interesse. Offentlige anskaffelser er
aktuelt i alle landene, og Swedish Labtech presenterte sitt nye
policynotat om dette temaet. Det nye etiske regelverket fra
Medtech Europe ble også drøftet, det samme med erfaringer
med og utfordringer når det gjelder små og store utstillinger
samt hvordan foreningene kan dra nytte av hverandres erfaringer i kunde- og myndighetskontakt.

Bildet fra venstre: ordförande Peter Simonsbacka og VD Therese Hazelius fra Swedish Labtech, formand Henrik Christensen og næstformand Jesper Hardt fra
Dialab (DK), styremedlemmene Asbjørn Jacobsen, Ingunn Fredriksen, Tove Ofstad, Haakon Torgersen, styreleder Jon Terje Heimdal og sekretariatsleder Tore
Flaatrud fra Lab Norge
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Lab Norge slutter seg til Medtech Europe’s
Code of Ethics
Lab Norge sto som vertskap for det årlige skandinaviske bransje
møtet, denne gangen i Oslo. I møtet diskuterte foreningene
saker av felles interesse. Offentlige anskaffelser er aktuelt i alle
landene, og Swedish Labtech presenterte sitt nye policynotat
om dette temaet. Det nye etiske regelve

Statistikk
Lønnsstatistikk

Bransjetall

Det ble gjennomført lønnsstatistikk også i 2017. Antallet
deltakere gikk igjen noe ned, trolig som en følge av at foreningen innførte betaling for tjenesten i 2016. Resultatene av
undersøkelsen blir bare distribuert til dem som har sendt inn
opplysninger.

Det ble hentet inn nøkkeltall fra bedriftene slik at Lab Norge
nå sitter på hovedtall når det gjelder bransjens innenlands
omsetning og eksport.
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Informasjonsarbeidet
Informasjonsarbeidet har høy prioritet som en del av foreningens strategi. Formålet med kommunikasjonen er å kunne
påvirke gjennom informasjon og bringe kunnskap om Lab
Norge og Lab Norges synspunkter ut i offentligheten.

Artikkel i Dagens Næringsliv om
blodprodukter og mva
Lab Norge har jobbet i mange år med å få til en avklaring når
det gjelder merverdiavgift på antistoffer. Saken har ligget
lenge stille i Skattedirektoratet etter at den i sin tid ble sendt
tilbake dit fra Finansdepartementet. Diverse purringer til
Finansdepartementet har ikke virket, så vi fant ut at andre
virkemidler måtte til.
Vi skrev derfor en artikkel om saken, og de uklare reglene, som
blant annet fører til konkurransevridning i markedet, fordi
reglene tolkes ulikt av forskjellige leverandører og kunder.
Vi håper artikkelen fører til at saken blir ferdigbehandlet i
Skattedirektoratet, slik at man får regler som er anvendelige.

Hjemmeside

Sosiale medier
Lab Norge er aktiv på Facebook, LinkedIn og Twitter. I disse
mediene legger vi ut aktuelle saker fra foreningen og vi har et
tett samspill mellom disse mediene og Lab Norges hjemmeside. Flest saker blir lagt ut på Facebook og LinkedIn, mens det
er noe færre saker som legges ut på Twitter.

Nyhetsbrev fra Lab Norge
I 2017 kom nyhetsbrevet fra Lab Norge ut med 9 utgaver.
Nyhetsbrevet bringer informasjon ut til ca. 160 mottakere,
både Lab Norges kontaktpersoner og ansatte i medlemsbedriftene samt eksterne mottakere. Nyhetsbrevet er offentlig,
slik at alle kan melde seg på.

Øvrig informasjon til medlemsbedriftene
Intern informasjon og informasjon som ikke kan vente sendes
fortløpende ut som e-post til medlemsbedriftene. Dette
omfatter blant annet invitasjon til utstillinger, aktuelle saker
vedrørende lovgivning, reguleringer eller andre saker som er
av stor viktighet.

Lab Norges hjemmeside er sentralen for vårt eksterne informasjonsarbeid. Der legges det fortløpende ut nyheter, som
også gjengis i sosiale medier; Facebook, LinkedIn og Twitter.
Lab Norge la ut 36 nyhetssaker på hjemmesiden i 2017.

Blodmoms
– innlegg i DN
12. desember 2017
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Strategisk samarbeid
Hovedorganisasjonen Virke

Medtech Europe

Lab Norge er medlem som forening i Hovedorganisasjonen
Virke. Samarbeidet har blitt videreført i 2017 gjennom kontakt
og samarbeid om konkrete saker.

Lab Norge er medlem i Medtech Europe (tidligere EDMA).
Medtech Europe er en viktig informasjonskilde og samarbeidspart når det gjelder spesielt reguleringer rundt
medisinsk utstyr og metodevurdering.

Medtek Norge

De har arbeidet aktivt med det nye regelverket for medisinsk
utstyr som ble vedtatt i april 2017. Regelverket vil medføre store endringer både for produsenter, distributører og
brukere.

Lab Norge har en samarbeidsavtale med Medtek Norge og
under denne et felles Helseøkonomiutvalg. Dette utvalget
arbeider med metodevurdering i spesialisthelsetjenesten og
helseøkonomiske problemstillinger. I denne sammenheng
deltar Lab Norge i felles dialogmøter med Helsedirektoratet
og flere andre myndighetsorganer og bidrar gjennom arbeidet til å utvikle metodevurdering.
I tillegg har vi hatt flere felles arrangementer om saker av felles
interesse for medlemmene i begge foreninger. Og kontaktmøte med det nyetablerte Sykehusinnkjøp HF.

Skandinaviske bransjeforeninger
Det er etablert et godt samarbeid mellom bransjeforeningene
Swedish Labtech, DiaLab i Danmark og Lab Norge. Viktig i
denne sammenhengen er et årlig skandinavisk bransjemøte
der man utveksler informasjon og synspunkter på aktuelle
saker. Møter rullerer mellom landene. Fra vertslandet møter
hele styret og sekretariatet, gjestene møter med to representanter hver.

Gjestene fra Sverige og Danmark til Skandinavisk samarbeidsmøte 2017 i Oslo.

Når det gjelder metodevurdering, har Lab Norge hatt
utveksling av informasjon og koordinering av synspunkter.

NITO-BFI
Lab Norge har gjennom mange år hatt et nært samarbeid
med NITO-BFI. Vi har blant annet avtale om vilkår ved utstillinger de arrangerer i forbindelse med sine fagmøter og distribusjon av invitasjoner til utstillinger. Vi samarbeider også om
arrangementer i forbindelse med Lab-messene og ellers når
det dukker opp konkrete saker.
Samarbeidet er fordelaktig for medlemmene fordi vi distribuerer invitasjoner til utstillinger. De får dermed alltid disse
tilsendt før noen andre.
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Arbeidsgruppene
Flere av de sentrale sakene styret og sekretariatet har fulgt
opp i 2017, har sitt opphav i arbeidsgruppene. Dette gjelder
blant annet sak om egenproduksjon av medisinske tester i
sykehus og medisinske laboratorier, sak om sikkerhetsdata
blader for kjemikalier og blodprodukter og merverdiavgift.

Arbeidsgruppe helse

Lab-komiteen

Gruppen har også hatt opp saken om egenproduksjon av
medisinske tester i sykehus og medisinske laboratorier.

Lab-komiteen har ansvar for gjennomføring av Lab 18 i samarbeid med Norges Varemesse. Komiteen har prioritert arrangementer i samarbeid med ulike faggrupper og har nedlagt et
betydelig arbeid i å få nye faggrupper med deres arrangementer. I denne sammenheng har det vært avholdt kontaktmøter
med Norway Health Tech og The Life Science Cluster -TLSCmed sikte på å få til noe sammen med dem innen nyskaping
innenfor helse og livsvitenskap.
I tillegg jobbes det med en feiring av at det er 25 år siden første Lab-messe på Skøyen i 1993 og man jobber med å legge til
rette for en vellykket utdeling av Lab Norges forskningspris til
unge forskere. Prisen skal deles ut for andre gang.

Arbeidsgruppe forskning og kontroll

Gruppen har tatt opp en oppfølgersak fra bransjetreffet 2016
om opplæring og helsepersonell. Det ble bestemte å utarbeide en standard dokumentasjon for gjennomført opplæring
der det framgår hvilken opplæring som er gjennomført, og at
den er fullført. Saken er til videre oppfølging i 2018.

Helseøkonomiutvalget
Det felles helseøkonomiutvalget med Medtek Norge har
videreført arbeidet med metodevurdering og helseøkonomi
i 2016. Gruppen har arbeidet med et policynotat for metodevurdering og vært bidragsyter til veileder for hvilke medisinske utstyr som skal til metodevurdering.

Arbeidsgruppe økonomi
Foreningen har fulgt opp policynotatet om innkjøp. Etter at
notatet ble presentert i skandinavisk samarbeidsmøte har
både DiaLab i Danmark og Swedish Labtech blitt inspirert til
å utarbeide egne krav til offentlige innkjøp.

Gruppen har arbeidet videre med sak om sikkerhetsdata
blader for kjemikalier og var med i møtet med Eco Online.
Etter det ble det utarbeidet et rundskriv til medlemmene.
Videre har man fulgt opp overfor Miljødirektoratet når det
gjelder Produktinformasjonsbanken PIB.

Lab-komité og -team; fra venstre Ingunn Fredriksen, Torfinn Fongen, Torill Engelberg, Tore Flaatrud, Anne Sofie Velo, Svein Trosby og Hege M. Frøshaug.
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GENERALFORSAMLING, MEDLEMSMØTER OG B
GENERALFORSAMLING
Aktivt år i Lab Norge
Styreleder Jon Terje Heimdal kunne presentere en aktiv
forening da han under Lab Norges generalforsamling gjennomgikk årsmeldingen for 2016. De 50 medlemsbedriftene
kan glede seg over en forening med solid økonomi og god
kontakt med de offentlige organene som skaper rammebetingelsene for laboratorieleverandørene i Norge. Lab Norge
har fortsatt kampen mot sykehusenes ulovlige egenproduksjon av medisinske tester og har også nådd fram med
sitt ønske om revisjon av takstene for laboratorietester. Det
er forøvrig en sammenheng mellom disse takstene og den
ulovlige bruken av egenproduserte tester. Foreningen har
engasjert seg sterkt i reglene for offentlige anskaffelser. Her
har nye EU-regler gjort det enklere både for leverandører og
innkjøpere. Lab Norge har fulgt opp en del saker der innkjøpere har brutt reglene. Når det gjelder sikkerhetsdatablader
og stoffkartotek for kjemikalier er foreningen ennå ikke i mål
med en ideell løsning.

Aktivt år i Lab Norge
Jon Terje Heimdal fra Icare Medical AS ble gjenvalgt som
styreleder da Lab Norge nylig avholdt generalforsamling på
Scandic Solli i Oslo. Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge
ble gjenvalgt for ett år, og Haakon Torgersen, BioNordika ble

Jon Terje Heimdal

gjenvalgt for to år. Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky og
Ingunn Fredriksen, DiaSorin var ikke på valg. Til valgkomiteen
ble Torfinn Fongen fra Holger Hartmann gjenvalgt for to år.
Guri Nilsen, Alere og Eric W. Tollnes, Nerliens Meszansky var
ikke på valg i år.

MEDLEMSMØTE
Disse sakene ble presentert på medlemsmøtet 24. april:

Mobiltelefonen – den nye legen
Prosjektleder Hilde Lovett fra Teknologirådet (bildet) beskrev
en helt ny helsehverdag for deltagerne på medlemsmøtet
som fulgte generalforsmalingen i Lab Norge. Hun omtalte
smarttelefonen som en endringsagent, som kommer til å forandre hvordan vi forholder oss til diagnoser og behandlere.
Alle har jo smarttelefon. Med pulsmålere og blodtrykksmålere
koblet til mobiltelefonen kan vi sende resultater til fastlegen,
som så kan gi tilbakemelding på sms eller telefon, alt ettersom
hvor alvorlig resultatet er. Trolig er det heller ikke så lenge
til diabetespasienter kan stikke seg i fingeren og kan lese av
resultatet av prøven på telefonen mens prøvesvaret sendes
rett til fastlegen. Det finnes allerede stetoskop som digitaliserer målingen, og sender den til legekontoret.

Hilde Lovett fra Teknologirådet
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RANSJETREFF
Campus Ås skal kjøpe 90 200 enheter utstyr
Gine E. Støren (bilde sammen med sekretariatsleder Tore
Flaatrud) er prosjektleder for brukerutstyr ved Campus Ås.
Det betyr at hun leder brukerutstyrsprosjektet ved det vi
kjenner som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU), og som snart skal omfatte veterinærutdanningen og
Veterinærinstituttet. De flytter fra Adamstuen til Ås. Der flytter
de inn på 63 000 nybygde kvadratmeter, og en fjerdedel av
det er laboratorier. Styringsrammen for bygningen er på 5,6
mrd. kroner, og den skal utrustes for cirka én mrd. kroner.
Støren fortalte medlemsmøtet i Lab Norge at det blir tre klinikker, én for smådyr, én for hester og én for produksjonsdyr, og
her finner man de fleste funksjoner som brukes på et humansykehus. Men noe er spesielt tilpasset dyrehelse. Det stilles
for eksempel store krav til en MR-maskin som skal brukes på
alt fra hest til fisk. Brukerutstyrsprosjektet har som oppgave å
forsyne det nye bygget med alt nødvendig utstyr, i alt 90 200
enkeltartikler. Innkjøpene er delt i tre puljer; utstyr med stor
byggpåvirkning, utstyr med byggpåvirkning og løst utstyr.

Velferdsteknologi tas i bruk nå
Kristine Brevik (bildet) er prosjektleder for tjenesteutvikling
og utprøving i Helsedirektoratet. Der arbeider hun i Nasjonalt
program for velferdsteknologi 2014-2020. Programmet har
tre prosjekter: Spredning av den trygghetsteknologien som
har vært utprøvd i tre år, å få på plass infrastruktur for en

Tore Flaatrud og Gine E. Støren

nasjonal plattform for velferdsteknologi og implementering
av teknologien i helsetilbudet. Hun fortalte at dette er et innovasjonsprosjekt, og at det ikke har vært gjennomført noe tilsvarende tidligere. Akkurat nå er kommuner som vil ta i bruk
velferdsteknologi, invitert til å søke om støtte. 260 kommuner
har søkt om 125 mill. kroner, men det står bare 20,7 mill. kroner til rådighet. Nå gjelder det å velge de riktige kommunene.
Det vil si kommuner som er modne nok til å ta teknologien i
bruk. Det er ikke snakk om nye utprøvinger. Tjenestene skal
tas i bruk i kommunene, og nå kommer gevinstrealiserings
arbeidet. Da er spørsmålet hva er gevinsten, og hva er resultatet? Det dreier seg mye om elektronisk medisineringsstøtte,
elektroniske dørlåser og lokaliseringsteknologi (GPS).

Framtidig drift av Lab Norge
Styret og sekretariatet ga en orientering om bakgrunnen for
og hvilke tanker styret hadde gjort seg når det gjelder framtidig drift av Lab Norge. Styret arbeider etter tre linjer: Videre
drift som i dag med advokat på kontrakt, sammenslåing med
VIRKE eller med Medtek Norge. Alle alternativene har noen
fordeler og noen ulemper, som man kort skisserte. Styreleder
opplyste at saken ville komme opp til drøfting på bransje
treffet i november.

Kristine Brevik
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BRANSJETREFF
Innholdsrikt bransjetreff på Losby Gods
Lab Norge hadde lagt årets bransjetreff til Losby Gods (bildet)
i Lørenskog. Der stilte 41 deltakere fra 28 medlemsbedrifter.
Årets hovedtemaer var konsekvensene av EUs datalagringsdirektiv, arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, neste
års Lab-messe, samt Lab Norges framtid. Losby Gods viste seg
som en egnet ramme for et bransjetreff som ble både faglig
og sosialt riktig vellykket. En rekke ressurser holdt foredrag og
sikret at bransjetreffet ble både interessant, engasjerende og
nyttig. Lab Norge holder et slikt bransjetreff hvert år, vanligvis
med unntak for de årene det er Lab-messe.

Les www.normen.no om helsedata og personvern
Jan Gunnar Broch (bildet) er seniorrådgiver i Direktoratet
for e-helse. Under Lab Norges bransjetreff snakket han om
helsedata og personvern. Han sa at personvernhensynet i
stor grad er bakt inn i helselovgivningen, men at det er noen
utfordringer her, fordi pasientsikkerhet må balanseres opp
mot personvernet og taushetsplikten. Tilgjengelighet er også
et poeng. Det må ikke være for komplisert å få tak i informasjon når man trenger den. Det handler om konfidensialitet,
men like mye tilgjengelighet og integritet. Teknologien har
skapt nye utfordringer. Når medisinsk utstyr møter IKT, endrer
utstyret seg. Før sto det medisinske utstyret for seg selv. Nå
er alt koblet til nettet. Det kan for eksempel gjelde utstyr for
diabetikere.

Disse sakene ble presentert på bransjetreffet:

Ikke bruk brosjyrer i tilbud
Brudd på dataregler kan gi store bøter
Under Lab Norges bransjetreff på Losby Gods orienterte
seniorrådgiver Camilla Nervik i Datatilsynet (bildet) om
EUs personvernforordning. Nervik er jurist og har jobbet i
Datatilsynet i ni år. Hun minnet om at alle nå er opptatt av
personvernregler, og at de nye EU-reglene trer i kraft fra
25. mai 2018. Hun minnet også om at den som bryter disse
reglene risikerer bøter på inntil fire prosent av bruttoomsetningen, begrenset oppad til 20 mill. euro. Det er snakk om
mye penger. Ifølge Nervik er det ikke mye nytt sammenlignet
med tidligere regler. Men med en ny utgave av reglene, får de
mye større oppmerksomhet, og bøtenivået er nytt. I dag er
det maksimalt i underkant av kr 1 million.

Losby Gods

Rådgiver/prosjektleder Trine Kjellsen og Sverre Holtskog, stab
IKT (bildet), begge ved OUS, kom til Lab Norges bransjetreff
for å snakke om nye krav til dataopplysninger ved anskaffelser. Hele OUS og HSØ er pålagt en rekke krav når det gjelder
kravspesifikasjon. Poenget er å jobbe smartere og sikre
billigere og bedre løsninger. Derfor er det viktig med svært
presise beskrivelser fra leverandørene. Kjellsen og Holtskog
nevnte ni krav som er essensielle når det gjelder tilbud;
Systembeskrivelse, lisenshåndtering, nettverk, maskinvare, OS
og SW, informasjonssikkerhet og IDM, backup, integrasjoner
og IKT-drift og forvaltning.
Samtidig la de vekt på at det er få absolutte krav, bortsett fra
de tre første. Men det er leverandørene som er ansvarlig for
beskrivelse av design og løsning. Vi må ha IKT-besvarelser,

Camilla Nervik i Datatilsynet

Jan Gunnar Broch
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ikke brosjyrer, kataloger og manualer. Og vi aksepterer ikke
henvisninger til steder der ting er omtalt. Det dere vil si, må
stå der, understreket de to, som la til: – Still spørsmål i forkant!
Hvis tilbudet ikke er komplett, må det avvises.

byr på, er det mange muligheter som møter både arbeidstakers og arbeidsgivers behov. Haga minnet om at samlet
alminnelig arbeidstid er alminnelig arbeidstid pluss overtid.
Og her er det mulig å finne fleksible løsninger.

Nå er det snart Lab-messe

Innledninger og work-shop om framtidig
drift av Lab Norge

Prosjektleder Torill Engelberg i Norges Varemesse (bildet
sammen med sekretariatsleder Tore Flaatrud) orienterte om
Lab 18 som arrangeres 16. til 18. oktober 2018 på Lillestrøm.
Da er det Lab 18 hos Norges Varemesse på Lillestrøm. Torill
Engelberg, som på bildet står sammen med sekretariatsleder
Tore Flaatrud, innledet med noen nøkkeltall fra Lab 14. Der var
det 107 utstillere og 2945 besøkende, altså nesten 3000 besøkende. 45 prosent kom fra resten av landet, mens 55 prosent
kom fra Oslo og Akershus. Det var 20 fagmøter og kurs og 25
utstillerseminarer.
– Det er viktig å fortelle aktuelle besøkende allerede nå at
dere skal være med på Lab-messen, og husk å bruke www.
labmessen.no når dere kommuniserer om Lab 18, var Torill
Engelbergs appell til deltakerne på bransjetreffet.

Det var lagt opp til en bred gjennomgang av og diskusjon om
hvordan man skal legge opp driften av Lab Norge når sekretariatsleder Tore Flaatrud trekker seg tilbake ved årsskiftet
2017/2018. Styret har arbeidet fram tre mulige alternativer.
Først fikk de tre alternativene presentere seg, advokat Renner
Fredriksen hos Advokatfirmaet Storløkken, Virke og Medtek
Norge.
Deretter var det en work-shop der deltakerne ble delt i grupper for å drøfte fordeler og ulemper med de ulike alternativene. Gruppearbeidene ble summert opp i plenum og tatt
med for videre bearbeiding i styret.
Til slutt ble det gjennomført en enkel spørreundersøkelse der
hver medlemsbedrift skulle rangere alternativene.

Nyttig informasjon om arbeidstid
Hvis du har forstått at arbeidsmiljøloven er en lov til beskyttelse av arbeidstakere, er du godt hjulpet. Dessuten er loven
langt mer fleksibel enn du aner sa advokat Johan Haga (bildet)
hos Advokatene Haga Flaatrud Haugan under sitt foredrag på
Lab Norges bransjetreff. Han la ikke skjul på at det er kryssende hensyn her; vern av de ansatte og arbeidsgivers behov
for fleksibilitet. Men om man bruker alle mulighetene loven

Sverre Holtskog og Trine Kjellsen.

Oppsummert kan man si at work-shopen i hovedsak brakte
fram kjente forhold, men også noen klare krav til framtidig
drift, blant annet krav til juridisk kompetanse.
Spørreundersøkelsen ga ingen tydelig avklaring, for ingen av
alternativene kom klart best ut, og svarene kunne tolkes i flere
retninger.

Tore Flaatrud og Torill Engelberg

Johan Haga
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Kurs, frokostmøter og seminarer
Frokostmøte om nye reguleringer for
medisinsk utstyr
Vi arrangerte frokostmøte om de nye reguleringene for
medisinsk utstyr 2. februar, i samarbeid med Medtek Norge.
45 frammøtte fra de to foreningene. Ingeborg HagerupJenssen og Petter Alexander Strømme fra Helsedirektoratet
(bildet) orienterte om de nye reguleringene som er politisk
klarert og som blir vedtatt i EU denne våren. Det blir nye og
strengere krav både til produsent, importør og distributør. For
produsenten blir det langt flere produkter som skal til ekstern
kontroll enn i dag. Ansvar tydeliggjøres også for importør og
distributør. Lab Norge får ny lov og forskrift til høring før de
settes i kraft, og vi inviterte oss til dialog blant annet om oversetting, som vi så var utfordrende da nåværende regelverk
kom i 2005.

Kurs i Lab Norges standard
salgsbetingelser
Et tyvetalls personer benket seg for å få en innføring lovgivingen om kjøp, Lab Norges standard salgsbetingelser, forskjellen
på dem og forholdet til andre kontrakter. I tillegg gjennomgang av hvordan en kontrakt er fordeling av risiko og derfor
har stor betydning for økonomien i en handel. Gjennom bedre
forståelse av en kontrakt og lovgivingen om kjøp og salg, kan
leverandøren sørge for å prise risiko der det er risiko og spare
kostnader der det er mulig, Kursholder var sekretariatsleder i
Lab Norge, advokat Tore Flaatrud (bildet).

Fra venstre: Lauvrak, Melien, Arentz-Hansen

Frokostmøte om verdibaserte anskaffelser
Vi inviterer til et frokostmøte om verdibaserte anskaffelser i
samarbeid med Medtek Norge 24. mai. Verdibaserte anskaffelser går i korthet ut på å ta med andre elementer inn i vurderingen ved innkjøp enn bare pris. Det kan dreie seg om den
helsemessige verdien for pasienten, andre kvalitetskriterier,
livssykluskostnader og behandlingskostnader, for slik å kunne
sikre maksimal verdi for pasienten, sykehuset og samfunnet.
Innledere var fungerende adm. direktør Cahtrine Fuhre,
Sykehusinnkjøp HF, divisjon sør-øst (bildet) og prosjektleder
Henriette E. Jovik fra Medtek Norge.

Frokostseminar om metodevurdering
Tre kunnskapsrike og engasjerte foredragsholdere ga en
grunnleggende innføring i fenomenet metodevurdering for
en årvåken forsamling med deltakere fra medlemsbedriftene i
Lab Norge og Medtek Norge. Det viste seg at også deltakerne
var sterkt engasjert i metodevurdering og hadde mange
spørsmål og problemstillinger de ønsket å få svar på fra de tre
innlederne Øyvind Melien fra Nye metoder, Helene ArentzHansen og Vigdis Lauvrak fra Folkehelseinstituttet.

Årsmelding 2017

Ingeborg Hagerup-Jensen og Petter A. Stromme

Tore Flaatrud

Cahtrine Fuhre, Sykehusinnkjøp HF, divisjon sør-øst
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Foreningens drift, tillitsvalgte og økonomi
Styret
På generalforsamlingen 24. april ble følgende valgt:
Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS og
Haakon Torgersen, BioNordika AS ble gjenvalgt for to år.
Jon Terje Heimdal, Icare Medical AS, Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS og Ingunn Fredriksen, DiaSorin
var ikke på valg.
Styrets leder velges årlig og blant styrets medlemmer.
Jon Terje Heimdal, Icare Medical AS ble gjenvalgt som styreleder for ett år.

Styret har i 2017 hatt slik sammensetning:
Styrets leder:
Jon Terje Heimdal, IcareMedical AS
		
Styremedlemmer: Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS
Haakon Torgersen, BioNordika AS
Ingunn Fredriksen, DiaSorin
Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS

Det har vært avholdt fem styremøter i 2017.

Valgkomité
Valgkomiteen har slik sammensetning:
Guri Nilsen, Alere AS, ny, valgt for to år.
Torfinn Fongen, Holger Hartmann AS, gjenvalgt for to år
Erik W. Tollnes, Nerliens Meszansky AS, var ikke på valg i år.

Sekretariatet
Foreningens sekretariat drives på kontrakt av advokat Tore Flaatrud i
advokatkontoret Advokatene Haga, Flaatrud, Dahl i Pilestredet 15 b
i Oslo. Han står for den daglige drift av foreningen, sekretariatsfunksjon for styret og arbeidsgrupper og representerer foreningen utad
overfor myndigheter, kunder og samarbeidsparter.
Sekretariatet tilbyr gratis medlemsservice som telefonisk bistand.
I saker ut over medlemsservice, kan kontoret tilby juridiske tjenester
over et bredt felt av saksområder som er relevante for medlemmene.
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Økonomi
Lab Norge fikk i 2017 et overskudd som ble ført til egenkapitalen. Foreningen har fortsatt solid egenkapital.

Medlemskap
Innmeldinger

Utmeldinger

AET - Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS

Microgenics, fusjonert med Oxoid, Nytt navn Thermo Fisher
Diagnostics

Scaleit AS
Borka Consulting AS

Phadia, fusjonert med Oxoid, Nytt navn Thermo Fisher
Diagnostics

Foreningen har ved årets slutt 51 medlemmer.

Arbeidsgruppene
Økonomi 			
Cato Mørch, Dipl. Ing Houm AS
Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS
Haakon Torgersen, BioNordika AS
Tove Nyhus, Bergman Diagnostika AS

Lab-komiten

Forskning og kontroll

Helseøkonomiutvalget

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

Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS, leder (oppnevnt i
fellesskap med Medtek Norge)
Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS

Industri			

I tillegg representanter oppnevnt av Medtek Norge,
ikke listet her.

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

Helse				
Kari Jørgensen, Phadia AS/Thermo Fisher Diagnostics AS
Jon Terje Heimdal, Icare Medical AS (til oktober 2017)
Ingunn Fredriksen, DiaSorin
Anne Noer, Ortho Clinical Diagnostics
Grete Hilland, Roche Diagnostics Norge AS (fra oktober 2017)
Elisabeth Skarshaug, Bio-Rad Laboratories AS

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

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

Sekretariatsleder Tore Flaatrud deltar i alle foreningens
arbeidsgrupper.

19

Medlemsliste Lab Norge 31.12.2017
Abbott Norge AS

Heger AS

Qiagen AS

ACC Nordic AS

Holger Hartmann AS

Retsch Norge AS

AET - Arbeidsmiljø og
Energiteknikk AS

Houm Dipl.ing. AS

Roche Diagnostics Norge AS

Icare medical AS

Rohde Diagnostka AS

Agilent DGG Norge AS

Ivar Holte AS

Sakura Fintek Norway AS

AH Diagnostics AS

Life Technologies

Samsi AS

Alere AS

mabsEmballasje AS

Sarstedt AS

Bergman Diagnostika AS

Matriks AS

Scaleit AS

Bio-Rad Laboratories

Med-Kjemi AS

Sero AS

BioMerieux

Medical Wire & Equipment
Norway

Siemens Healthcare AS

Bionor Laboratories AS
BioNordika AS

Merck Life Science AS

Sysmex Norge

Borka Consulting AS

Metrohm Nordic AS

Teknolab AS

DiaSorin AB

Montebello Diagnostics AS

DiuVita Diagnostics AS

Nerliens Meszansky AS

Thermo Fisher Diagnostics AS
(Oxoid)

Eppendorf Norge AS

Norsk Labex AS

VWR International AS

Fisher Scientific AS

Orion Diagnostica AS

Waters

Gammadata Norge AS

Ortho-Clinical Diagnostics

HECO Laboratorieutstyr AS

PerkinElmer Norge AS

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

Sigma-Aldrich Norway AS

