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Bemærkninger til SKI’s tekniske dialog i forbindelse med det kommende 
bleudbud  
 
 
Vores hovedbudskab er fortsat, at med de udfordringer som sundhedsvæsenet både 
kommunalt og regionalt står overfor, er det ikke realistisk, at man kan spare sig ud 
af problemerne. I stedet skal indkøb af medicinsk udstyr ses som et middel til at 
skabe værdi i behandlingen af patienter og borgere med behov for hjælpemidler og i 
det tilhørende workflow for sundhedspersonalet i kommuner og regioner. Derfor er 
der behov for værdibaseret indkøb af medicinsk udstyr, hvor totalværdi og 
omkostninger af produkterne tages i betragtning. 
 
Vi mener derfor forsat ikke, at SKI bør spille en rolle indenfor indkøb af medicinsk 
udstyr. SKI er en professionel udbudsoperatør, men er koblet af for så vidt angår 
arbejdsgange og praktisk brug af produkterne, når først de ankommer hos 
kommunerne.  
 
I de netop indgåede økonomiaftaler mellem Regeringen og KL henholdsvis Danske 
Regioner, er man blevet enige om at etablere et indkøbs-strategisk samarbejde med 
fokus på konkrete indkøbskategorier. Der planlægges fællesoffentlige løsninger og 
det strategiske samarbejde er begyndt, faktisk med fokus på netop hjælpemidler 
som stomi etc. 
 
Trods et udbudsdesign, hvor vi dog noterer os, at man gør brug af opdeling i 
delaftaler, for at imødegå, at flere forskellige leverandører kan dele aftalerne, så ser 
vi fortsat en væsentlig risiko for, at der skabes monopoler, netop fordi markedet for 
afsætning af bleer i Danmark er så koncentreret i forvejen. Brug af delaftaler betyder 
jo netop ikke, at man ikke kan vælge at indgå aftale med den samme leverandør i 
alle udbudte delaftaler/geografier.  
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Side 2 

For så vidt angår voksenbleer, så er det kommunerne, der aftager over 90% af 
forbruget i Danmark. Der er ikke et privatmarked at henvende sig til, hvis man taber. 
Dette står i stor modsætning til de andre markeder, hvor SKI opererer. Leverandører 
vil derfor være henvist til at lukke for afsætning på det danske marked – med tab af 
tab af innovation, vækst og danske arbejdspladser til følge.  
 
Af mere detaljerede bemærkninger har vi følgende: 
 
Det undrer os, at den velfærdsteknologiske løsning SKI kalder ’intelligent ble’ 
inkluderes på et udbud af hjælpemidler som inkontinensprodukter. Den intelligente 
ble er en relativt ny innovation, der stadig udvikles på i et samarbejde mellem 
kommuner og leverandører. Der er ikke én implementerings- og driftsmodel, der 
passer alle kommuner. Kommunernes organisationer og kompetencer er simpelthen 
for forskellige og vores fælles viden om den bedste metode til implementering og 
drift er stadig for grøn.   
 
Fordi den intelligente ble skal bruges i en anden kontekst og med andre formål end 
det efterspurgte blesortiment, er det essentielt at den udbydes med egen 
prisevalueringsmodel, egne kvalitetskriterier og kvalitetstest samt egne krav til 
service i forbindelse med implementering og drift. Med det nuværende udbud bliver 
kommunerne låst til én velfærdsteknologi, der ikke er blevet kvalitetstestet ud fra 
relevante kriterier og hvor leverandørerne ikke er blevet vurderet på deres tilbud om 
service og deres erfaring med at få teknologien til at leve og skabe gevinster.  
 
At udbyde indkøb af ’intelligente bleer’ på den måde SKI gør nu, vil lukke ned for et 
sprudlende offentligt-privat samarbejde om at udvikle en velfungerende 
velfærdsteknologi og få den til at leve og skabe resultater. Dette område bør derfor 
udgå af udbuddet. 
 
Vi ser ligeledes, at der ikke er differentierede servicekrav, som kan tilgodese de 
forskellige organiseringer og behov, som vi ved de enkelte kommuner har. 
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