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Miljøpolicy inndelt i tre dokumenter 
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• Gir overordnede 
føringer for 
miljøarbeidet

• Standardiserer  
miljøkrav på tvers av 
divisjonene (merk: krav 
om strukturert 
miljøarbeid).   

• Internt verktøy over 
tilgjengelige 
miljømerker – ikke 
tilgjengelige produkter.  

• Krav om type 1-
miljømerker (obs: 
markedsundersøkelse)

• Angir vekting hvis 
merkene brukes som  
tildelingskriterier 
(mangler off. veileder)

• Bytte ut de farligste 
kjemikaliene med 
mindre farlige

• Liste over helse- og 
miljøskadelige stoffer 
som skal unngås (obs: 
markedsundersøkelse 
og faglige unntak)

• Gir forutsigbarhet

Miljøpolicy 1. Miljømerker 2. Substitusjon 

https://sykehusinnkjop.no/om-oss/samfunnsansvar#milj%C3%B8-og-klima

https://sykehusinnkjop.no/om-oss/samfunnsansvar#milj%C3%B8-og-klima
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Grenseverdi

OBS: Stoffgruppe

OBS: Røde 
oppføringer 
ikke på 
kandidatlista

Forklaring på 
oppføring

Forbehold



Markedsundersøkelse (på engelsk og norsk) for kravene i miljøpolicy
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Dette er samme felter som dere vil møte i prisfil (på norsk) 

10.09.2019 8

UTKAST



Agenda

• Sykehusinnkjøp; miljøpolicy i anskaffelser - Trude Ertresvåg, miljøansvarlig

• Melanor; funksjonsplan og markørsaker

• Markedsgruppe Spesialisthelsetjenesten

• Funksjon og sammensetning

• Muligheter og trusler

• Budskapsplafform

• Handlingsplan

• Gruppearbeid

• HSØ logistikkbetingelser

• Etikk

• Dialogkonferansen - Sykehusinnkjøp



Melanor | Funksjonsplan

Fag og Marked

Spesialisthelsetjenesten

Hjelpemidler

Forskning

Industri

Primærhelsetjenesten

Etikk og samfunnsansvar

Statistikk

Kurs og opplæring

Juridisk

Medlemsservice

Møteplasser

Administrasjon
Kommunikasjon og 

samfunnskontakt

MELANOR
Bransjeorganisasjonen for medisinsk 

utstyr og laboratorieutstyr 

Offentlig anskaffelser

Bransjepolitikk

Fremtidens helse- og 

velferdstjenester



Samlende  Kompetent Tilgjengelig

Melanor styrker medlemmenes rammebetingelser

Synliggjøre og få aksept for bransjens verdibidrag. Økt dialog og samhandling med sentrale premissleverandører i 

vår bransje. Bedre samfunnsøkonomi gjennom innovative og verdibaserte anskaffelser. Økt slagkraft gjennom 

rekruttering og organisasjonsutvikling 

Vi skal bidra til videreutvikling av kostnadseffektive prosesser og løsninger som gir sunn samfunnsøkonomi, en 

enklere hverdag samt mer effektiv og lønnsom drift for våre kunder. Vi skal ta initiativ til  å skape gode møteplasser, 

konstruktiv og positiv dialog og kompetanseoverføring. Vi skal være en foretrukken samarbeidspart for industrien.

Verdier

Misjon

Mål

Strategier

Melanor bidrar til økt verdiskaping i samfunnetVisjon



Melanor strategiske mål

1. Synliggjøre og få aksept for bransjens 

verdibidrag

2. Økt dialog og samhandling med sentrale 

aktører i helse-Norge

3. Bedre samfunnsøkonomi gjennom innovative 

og verdibaserte anskaffelser

4. Økt slagkraft gjennom rekruttering og 

organisasjonsutvikling
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Stortingspolitikere

Politisk ledelse/departementene 

Direktorat

Etater og foretak

Andre interessenter og påvirkere 

S
ty

ri
n

g
s
lin

je
P

re
m

is
s
le

v
e

ra
n

d
ø

r

-l
in

je



• Gode tjenester/løsninger

• Forsvarlighet, kvalitet og 

effektivitet 

• Forskning 

• Innovasjon – utvikling og 

anvendelse 

• Rammevilkår

• Smarte løsninger/e-helse

• Sikkerhet/pasient-sikkerhet 

• Etikk i fremstilling av produkter 

• Etikk i samhandling med 

helsepersonell

• Samarbeid med 

forskningsinstitusjoner

• Norsk helsenæring

• Internasjonale aktører i Norge  

• Norske arbeidsplasser.

• Tilgang på/utvikling av 

kompetanse i Norge

• Bærekraftige 

velferdstjenester/samfunns-

økonomi 

• Livskvalitet, mestring og 

mulighet til å bidra i fellesskapet

• Kvalitetssikring 

• Godkjenningsprosesser 

• Nytt EU/EØS-regelverk

• Verdibaserte anskaffelser

• Innovative anskaffelser

• Samhandling

• Rammebetingelser

• Bransjens rolle og ansvar i møte 

med regulerende myndigheter

• Anskaffelser som strategisk 

verktøy for tjenesteutvikling 

• Balanserte kontrakter og vilkår 

1. 
Fremtidens helse-

og velferdstjenester
2. Offentlige anskaffelser 3. Etikk og samfunnsansvar 

(produkter og bransje)

Melanor sine markørsaker - posisjonering og synlighet 



Om Markedsgruppe Spesialisthelsetjenesten

Markedsgruppen

Seks til syv tillitsvalgte

årlig rotasjon hvor 1/3 av gruppen skiftes med nye 

medlemmer

maks tre år av gangen

leder velges av gruppen, og velges for ett år

Vedtar, eier og er ansvarlig for gjennomføring av 

markedsgruppens handlingsplan

Leder av markedsgruppen

Representerer markedsgruppen utad og deltar i 

relevante møter sammen med admin

Er sparringspartner for admin ved behov

Forbereder markedsgruppemøtene i samarbeid 

med admin

Leder og styrer markedsgruppemøtene



Markedsgruppens medlemmer

Geir Halfdansen, leder (Ortomedic)

Johan Gjendem (Siemens Healtheeners)

Håkon Wennberg (Medtronic)

Guri Nilsen (Alere/Abbot)

Reidar Mathisen (Coloplast)

Rolf Inge Karlsen (Olympus)

Rune Orloff Pedersen (Alcon)

Stevar Klausen (Smith & Nephew)



Analyse (funksjonsområde)

Mulighet

• Oppnå bedre balanse i avtalevilkår

• Vekst i helsenæringen

• Billig utvikling og produksjon i 

Norge

• Bidra til å løse fremtidige 

utfordringer 

• Økt innovasjonstakt

• Økt samfunnsansvar

• Digital helse

Trussel

• Kategoristrategier; Økt 

konkurranse i kombinasjon med 

«the winner takes it all»-

anskaffelser

• Innovative løsninger blir ikke 

etterspurt eller belønnet

• Lite forutsigbarhet og langsiktighet

• Nye metoder brukt i anskaffelser



Budskapsplattform og handlingsplan



Budskapsplattform Spesialisthelsetjenesten

Melanor jobber for forutsigbare rammevilkår som 

sikrer leverandørmangfold, konkurranse og 

innovasjon

Vi ønsker anskaffelsesplaner som gir 

Helseforetakene adgang til å holde utstyrsparken 

teknologisk oppdatert

Anskaffelser skal støtte opp under 

Helseforetakenes strategiske mål, omfatte 

varenes og tjenestenes verdibidrag, og ikke ha 

ensidig fokus på pris per stykk

Kontraktsvilkår skal være balanserte, forhandlet 

og plassere risiko der den hører hjemme

Nye Metoder er ikke egnet som metode for 

vurdering av medisinsk utstyr i nåværende form

Melanor mener at konsignasjonslager en utdatert 

ordning som gir dårlig sporbarhet, økt risiko for 

pasientene, er kostnadsdrivende og unødvendig 

med dagens logistikksystemer



Handlingsplan for Markedsgruppe Spesialisthelsetjenesten

• Arbeide for at sykehusene får anskaffet nytt og funksjonelt utstyr, bidra til at 

behovs- og verdibaserte anskaffelser øker og åpne opp for innovasjon

• Få innsyn i og en evaluering av prosess rundt anskaffelse av CI v/Nasjonale anskaffelser

• Tiltak basert på ny Sykehusinnkjøp-strategi og Helsenæringsmeldingen

• Deltagelse i prosjekt i regi av Direktoratet for e-helse; medisinsk avstandsoppfølging

• Metodevurdering 

• Øke transparens og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessene

• Sykehusbygg; bedre kommunikasjon og gjennomføring av konkurranser

• Etablere kontakt med Kofa

• Oppnå balanserte kontraktsvilkår

• Evaluere og justere kontraktsbetingelser til HSØ Forsyningssenter

• Igangsatt en juridisk vurdering av arbeidsmetodikk og analyser relatert til konsignasjonslager

• Initiere prosjekt via Standard Norge for etablering av balanserte kontraktsvilkår



Gruppearbeid

3 emner:

• Dialogkonferansen

• Etikk og samhandling

• HSØ logistikkbetingelser

Arbeide i 10 min per oppgave

• Etter hver emne presentere resultater fra 

diskusjonen

Velge en person til å skrive og en talsperson til å 

legge frem gruppens resultat 

Husk å lever 

notatene før dere 

går!



Gruppearbeid

Oppgave 3 

Sykehusinnkjøp – Dialogkonferansen

• Er dette en god arena for leverandørene?

• Hvorfor/hvorfor ikke

• Hva kan forbedres

Oppgave 1

Hva i logistikkbetingelsene er det viktigst å få 

endret på – relater gjerne til «steg» :

• Sortiment/produkt

• Grunndata

• Implementering

• Bestilling

• Vareflyt

https://sykehuspartner.no/leverandorinformasjon

Oppgave 2

Etikk og samhandling; hvilke utfordringer har vi 

som bransje

https://sykehuspartner.no/leverandorinformasjon


Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr, og 

hjelpemidler i det norske markedet. Melanor representerer omlag 150 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere over hele landet. 

Medlemmene våre bidrar til å løse viktige nasjonale oppgaver, og Melanor arbeider for at bransjen skal ha gode rammebetingelser. På den 

måten bidrar vi til at brukere, pasienter og fagmiljøer får tilgang til de beste løsningene, til videreutvikling av Norges helse- og 

velferdsordninger og til forskning ved sykehus, universiteter, høyskoler og i industrien. 

Melanor er opptatt av å synliggjøre medlemmenes verdiskaping i det norske samfunnet. Utstyr utviklet av våre medlemmer er avgjørende for 

forebygging, diagnostisering og god pasientbehandling. Med utstyr og løsninger levert av våre medlemmer får mange av oss mulighet til å 

leve lenger, klare oss selv, ha aktive liv og bidra til fellesskapet.  Laboratorieutstyr  gjør dessuten at vi kan være trygge på maten vi spiser og 

på at vannet vi drikker er rent. 

Melanor skal ha en tydelig stemme i samfunnsdebatten og være en møteplass for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder, myndigheter, politikere og andre aktører skal oppleve Melanor som en samlende, kompetent 

og tilgjengelig bransjeorganisasjon.

Melanor arbeider aktivt for at bransjen etterlever gjeldende etiske standarder, myndighetenes krav til kvalitet og sikkerhet, og kommer med 

forslag der vi ser rom for forbedringer. Våre medlemmer bruker betydelige ressurser på forskning og utvikling. God kvalitet og sikkerhet står 

helt sentralt, og medlemsbedriftene arbeider systematisk for å kvalitetssikre utstyret de utvikler og leverer. Medisinsk utstyr og 

laboratorieutstyr skal være sikkert, ha god kvalitet og fungere slik det skal. 

Dette er Melanor


