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”Medicoindustrien en er betydningsfuld organisation for Ferrosan Medical Devices. 
Som medlem får vi adgang til vigtig information i forhold til f.eks. nye regulatoriske 
tiltag fra EU. Og vores medarbejdere har stor glæde af netværksgrupperne og de 
mange muligheder for, på neutral grund, at udveksle erfaringer og diskutere centrale 
problemstillinger med personer i andre virksomheder i branchen.”

Henrik Krøis, Managing Director, CEO
Ferrosan Medical Devices A/S

Indholdsfortegnelse

Mission: Medicoindustrien 
varetager branchens interes-
ser og arbejder for at sikre 
medlemsvirksomhederne de 
bedst mulige betingelser for at 
udvikle, producere og afsætte 
medicinsk udstyr.
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Sundhedsudgifterne i såvel regioner og kommuner er under et stigende pres på grund af flere ældre 
og krav om flere behandlinger af højere kvalitet.

I Medicoindustrien tilbyder vi os som part i et konkret samarbejde med både de sundhedsfaglige 
og politiske beslutningstagere – en trepartsforhandling – med det klare mål at øge den samlede 
behandlingskvalitet uden at øge udgifterne. 

Medicoindustriens mangfoldighed af virksomheder lever af at udvikle og markedsføre effektive og 
innovative løsninger til hurtig og præcis udredning, sikker og effektiv behandling og større sammen-
hæng i behandlingsforløb til glæde for både patienter og personale.

Vi mener, der er behov for nytænkning når det gælder incitamentstrukturer ved indkøb af innovativ 
teknologi, totalomkostninger versus kortsigtede besparelser og sundhedsvæsenets mange forskel-
lige kasser, hvis vi i fællesskab skal møde udfordringerne.

For at drive udviklingen har vi i Medicoindustrien opstillet fire konkrete indsatser vi vil forfølge i 2011:

Vi vil som branche tage medansvar og hjælpe til med at få mere sundhed for pengene 
I Medicoindustrien arbejder vi ud fra, at økonomien samlet set skal hænge sammen, når samfundet 
investerer i ny teknologi og udstyr til hospitalerne. I virksomhederne ved vi kun alt for godt, at der er 
grænser for, hvor meget udgifter kan stige – og dette gælder ikke mindst i det offentlige sundheds-
væsen. Vi vil gerne gå ind og tage et medansvar for, at samfundet får mere sundhed for pengene. 
Men en forudsætning for dette er, at det offentlige får større fokus på totaløkonomien, når der 
investeres i nyt udstyr og teknologi.
  
Vi vil modarbejde, at totaløkonomien tilsidesættes i et system 
domineret af siloer og kassetænkning 
Gamle vaner og kassetænkning opleves alt for ofte at stå i vejen for, at de bedste løsninger kommer 
til anvendelse i sundhedssystemet. Hverdagen er præget af suboptimering og en incitamentstruktur, 
som belønner de hurtige løsninger og kortsigtede besparelser. Som industri kan vi bidrage med at 
sandsynliggøre over for indkøberne og beslutningstagere, at nye innovative produkter samlet set er 
en god forretning både for totaløkonomien på det enkelte hospital og i den enkelte kommune og for 
samfundsøkonomien.
  
Vi vil arbejde for en fokuseret innovationsdagsorden 
Innovation er et af tidens store modeord – ikke mindst i vores egne branche. Men desværre oplever 
branchens virksomheder, at den sande jungle af innovationsprojekter, puljer og støtteordninger, som 
er skudt op, risikerer at forvirre mere end de gavner. Vi efterlyser en fokuseret innovationsdagsorden. 
Det danske sundhedsvæsen har potentialet og alle muligheder for at blive et internationalt søgt udstil-
lingsvindue for innovativ teknologi og effektive løsninger. 

Vi vil sikre, at der ikke rykkes på et velfungerende system, 
der sikrer patienterne hurtig adgang til ny teknologi 
EU-Kommissionen arbejder for tiden på en revision – det såkaldte recast – af regelgrundlaget 
for medicinsk udstyr i EU. I den proces fremfører vi, sammen med en samlet europæisk industri, 
mulighederne i at styrke det europæiske system yderligere i forhold til sikkerhed, at gøre op med 
unødvendige regulatoriske byrder og samtidig bevare industriens muligheder for produktudvikling 
og innovation. Vi vil arbejde for styrket sikkerhed, men samtidig for at bevare de overordnede ram-
mer for det europæiske godkendelsessystem for medicinsk udstyr, der er kendt for at være smidigt 
og effektivt.

Elisabeth Geday 
Formand for Medicoindustriens 
bestyrelse

Fordomsfri nytænkning
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2010 var præget af to store satsninger. ScandMedTech 2010 konferencen og engagementet i 
Medico Innovation. Begge engagementer var begrundet i et ønske om at sætte fokus på innovation 
i sundhedsvæsenet og skabe opmærksomhed om, hvilken positiv rolle innovativ medicinsk tekno-
logi kan spille i forhold til de store udfordringer sundhedsvæsenet står over for i de kommende år. 
Der blev også sat fokus på den kendsgerning, at medicobranchen er et vækstområde, som skaber 
arbejdspladser og eksportindtægter til samfundet. 

Foreningen valgte at investere et millionbeløb i de to satsninger, hvilket afspejles i det relativt store 
budgetterede underskud. ScandMedTech var fagligt en succes med en lang række konferenceind-
læg af høj kvalitet og en flot udstilling, der viste branchens diversitet og iderigdom på bedste vis. 
Deltagertallet blev desværre mindre end forventet. Især deltagelsen af fagpersoner fra sundheds-
væsenet var præget af de budgetproblemer, hospitalerne var ramt af. For vores samarbejdspartner 
SydExpo blev det en væsentlig større økonomisk belastning end forventet, hvilket medførte en 
mindre indtægt til Medicoindustrien end budgetteret.

Det 5-årige projekt Medico Innovation skal understøtte og udvikle samarbejdet mellem det offentlige 
sundhedsvæsen, universiteter og medicoindustri. Der er et klart industrielt sigte med etablering af 
arbejdspladser som succeskriterium. Der er iværksat en række netværksaktiviteter og andre delpro-
jekter, som Medicoindustrien deltager aktivt i. På det nationale niveau har Medicoindustrien deltaget 
aktivt i netværksdannelsen BioPeople, som blandt fire indsatsområder satser på medico som et 
innovationstungt område.

Et år med satsninger 
på innovation og vækst

Jens Kr. Gøtrik
Direktør

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2010 
for Medicoindustrien (kroner)

Indtægter
Kontingenter  4.156.365
Generalforsamling og diverse 17.100
Konferencer/seminarer 639.700  
Medicokonsulentuddannelsen 366.991
Kursusgebyrer og diverse 1.755.120
Indtægter i alt 6.935.276

Omkostninger
Sekretariatsomkostninger -6.252.681
Kontingenter -219.973
Konferencer/seminarer -128.529
Medicokonsulentuddannelsen -282.022
Kurser og andre uddannelsesaktiviteter -437.186
Mødeaktiviteter -182.348
Generalforsamling -17.442
Afskrivning på anlæg, driftmateriel og inventar -5.734
Omkostninger i alt -7.525.195

Resultat før finansielle poster -590.639 

Der henvises til det fulde reviderede regnskab for en detaljeret gennemgang af Medicoindustriens 
økonomiske resultater for 2010. 
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Vigtigt samspil med sundhedsprofesionelle
Samspilsrelationerne mellem sundhedsprofessionelle og industri har været et vigtigt tema i 2010. 
Medicoindustrien har arbejdet for, at de relationer der er nødvendige for at forskning og udvikling 
kan foregå bevares og styrkes samtidig med at relationer, der ikke er begrundet i dette hensyn 
afvikles. Foreningen har tiltrådt Eucomeds etiske regelsæt, som på en række punkter er en opstram-
ning af de hidtil gældende regler. Der pågår et arbejde, som skal afklare hvordan brud på reglerne 
skal håndteres og hvordan virksomheder, der ikke er medlem af Medicoindustrien eventuelt kan 
forpligtes til at efterleve de samme regler.

Det danske marked har været præget af den tiltagende centralisering på købersiden og den tilta-
gende prisfokusering i udbuddene. Foreningen bruger mange ressourcer på rådgivning af medlems-
virksomheder i forbindelse med udbud og har været involveret i en række sager af mere principiel 
karakter. Udbuddene i den kommunale sektor har givet anledning til bekymring på grund af stærk 
prisfokusering og indsnævring af sortimentet. Virkningerne af ændringerne i serviceloven er fulgt 
tæt.

EU-Kommissionens beslutning om at iværksætte en omfattende revision af de direktiver, der regu-
lerer CE-mærkningen af medicinsk udstyr har givet anledning til en betydelig aktivitet på europæisk 
niveau i Eucomed. I 2010 har arbejdet været på det strategiske niveau, med fokus på at arbejde med 
en bevarelse af den smidige decentraliserede struktur, der er gældende nu men gerne med visse 
opstramninger og harmoniseringer. Især spørgsmålet om placeringen af et centralt organ har været i 
fokus. Industrien har givet udtryk for stærk betænkelighed ved en eventuel placering i EMA. 

Kurser, seminarer og uddannelse
Medicoindustrien har også i 2010 brugt en væsentlig del af sekretariatets ressourcer på at drive 
og videreudvikle foreningens uddannelses- og efteruddannelsesprogram. I 2010 er dette program 
suppleret med et seminarprogram. Indtægterne fra kurserne har været væsentlig mindre end bud-
getteret på grund af svigtende efterspørgsel på en række af de udbudte kurser. Tilsvarende har de 
direkte udgifter været noget mindre end budgetteret. De afholdte seminarer har været velbesøgte. 
Det årlige indkøberseminar måtte udsættes til afholdelse i foråret 2011. Når hensyn tages hertil, og 
når hensættelsen vedrørende SydExpo indregnes, har indtægter og udgifter til seminarprogrammet 
været som budgetteret.

Som det fremgår af det aflagte regnskab valgte bestyrelsen at investere en del af egenkapitalen i 
ScandMedTech og Medico Innovation i 2010.  Investeringen i Medico Innovation fortsætter over de 
kommende fire år. Foreningens øvrige aktiviteter må derfor tilpasses svarende hertil i de kommende år.
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Medicovirksomhedernes 
organisation i Danmark

Medicoindustrien er brancheorganisationen for virksomheder, der i Danmark 
udvikler, producerer, sælger eller på anden vis har interesse i medicinsk udstyr. Vi 
repræsenterer en vækstbranche, der er centralt placeret i udviklingen af fremtidens 
sundhedstilbud. 

Politiske og industrielle interesser
Medlemskab af Medicoindustrien styrker branchens muligheder for at fremme politiske og industrielle 
interesser.
Vi opnår resultater for branchens virksomheder gennem f.eks. kontaktudvalget med regionale indkø-
bere, som brancherepræsentant i offentlige råd og udvalg, som en del af Medico Innovation, i form 
af det stærke nordiske samarbejde med vores søsterbrancheforeninger i Norden og som aktiv spiller 
på den europæiske dagsorden sammen med den europæiske brancheforening Eucomed.

Branchens talerør
Medlemskab giver indflydelse på fælles branchesager med Medicoindustrien som branchens talerør 
og høringspart vedrørende national og EU lovgivning. 
Vi mødes løbende med branchens relevante parter som Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsministeriet, 
Danske Regioner og nationale sundhedspolitikere. Vi er formel høringspart på ny lovgivning på 
medicoområdet, og vi øger fortsat branchens synlighed i medierne.

Viden og netværk
Medlemskab giver hurtig adgang til ny viden via netværk, kurser, seminarer, nyhedsbreve mm. 
Vi tilbyder unik adgang til branchespecifik ekspertviden og erfaringsudveksling i bl.a. 20 ekspert-
grupper, til branchens netværksdag samt en bred vifte af kurser, seminarer om forretningskritiske og 
dagsaktuelle emner.  

Rådgivning
Medlemskab giver adgang til branchespecifik ekspertviden og juridisk rådgivning vedrørende fortolk-
nings- og godkendelsesregler, udbud og konkurrenceretlige regler, etiske retningslinjer mm. 
Vi tilbyder små som store medlemmer gratis juridisk bistand omkring udbud, priser og salg. Vi råd-
giver i branchens etiske retningslinjer om samarbejde med sundhedsfagligt personale, og vi tilbyder 
adgang til lønstatistik for salgsmedarbejdere.   

Otte virksomheder blev nye medlemmer af Medicoindustrien i 2010:
Miele, Andreasen & Elmgaard, Swemac Orthopaedics, Ortofon, CMS Dental, Apgar 
Danmark, Ferring Pharmaceuticals og Dansac & Hollister Danmark

Medicoindustriens 109 
medlemmer ved indgan-
gen til 2011 udgøres af: 
22 Producenter
33 Distributører
43 Datterselskaber
11 Andre virksomheder
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Medico Innovation så dagens lys i begyndelsen af 2010 som et nyt innovationssamarbejde mellem of-
fentlige og private parter på medicoområdet.

Medico Innovation er støttet af Medicoindustrien, DTU, forskerparken Scion DTU, DELTA, B&O 
Medicom samt Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond, som et femårigt projekt. Gennem fem 
hovedaktiviteter vil Medico Innovation optimere betingelserne for innovation samt etablere en medico-
teknisk klynge med geografisk udgangspunkt i hovedstadsregionen.

Medico Innovation er etableret med det klare formål at understøtte udviklingen af en medicoteknisk 
klynge med international konkurrencekraft og nye produkter og services til sundhedsvæsenet. Medico 
Innovation er således et erhvervsfremmende initiativ, der skal sikre fortsat vækst og udvikling i den 
medicotekniske industri i Danmark.

”Medico Innovation styrker samarbejdet mellem industri, 
forskning og sundhedsvæsen gennem konkrete innovations-
samarbejder, formidling af kontakter samt netværksaktivite-
ter og kompetenceudvikling. 

Vi oplever stor tilslutning til alle vores arrangementer og får 
gentagne gange bekræftet, at der har manglet et fokuseret 
og dedikeret medtech initiativ omkring disse aktiviteter. 

Det er en klar styrke, at Medicoindustrien står bag Medico Innovation, da det sikrer og 
vidner om en bred opbakning fra industriens side.” 

Martin Stenfeldt, director i Medico Innovation

Hovedaktiviteterne i Medico Innovation omfatter: 
•	 Medico-teknisk	innovation	i	form	af	Offentlige-Private	Innovationssamarbejder	(OPI)	
•	 Netværksaktiviteter	(fagligt	og	tematisk)	
•	 Internationalt	udsyn	og	relationsskabelse	
•	 Adgang	til	laboratorie-	og	testfaciliteter	
•	 Kompetenceudvikling	

Målgruppen er klyngens tre hovedaktører:
Forskere	(vidensmiljøer	på	universiteter	og	højere	læreanstalter	–	inkluderer	primært	forskere	og	PhD’ere	
men	også	studerende	i	en	vis	udstrækning)	
Brugere	(primært	sundhedsfagligt	personale	på	hospitaler	men	også	private	i	form	af	patienter	og	
pårørende)	
Industrien	(primært	små	og	mellemstore	virksomheder	samt	venturemiljøet)

Medico Innovation ledes til dagligt af director Martin Stenfeldt og støttes af en styregruppe bestående 
af Jens Kr. Gøtrik Medicoindustrien, Henrik Kagenow Globus Partners, Peter Samuelsen Acarix, Torben 
Orla Nielsen Scion DTU, Lise-Lotte Højgaard Rigshospitalet, Susie Ruff Center for Sundhedsinnovation 
samt Søren Hellener DTU.

Medico Innovation

Innovation og Vækst 
– gennem videndeling og 
netværk

Forskere

Medico 
Innovation

Brugere Industrien

Idégrundlaget: ”Medico 
Innovations idégrundlag er at 
dele viden, skabe vækst og 
facilitere netværk som grobund 
for nye innovationsaktiviteter 
indenfor den medico-tekniske 
branche i Danmark med 
henblik på skabelsen af nye 
arbejdspladser.”
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Med omkring i alt 1.000 konferencedeltagere, talere, besøgende og udstillere på Scandinavian 
Medical Technology Conference i Bella Center den 26.-27. maj 2010, blev konferencen den største 
dedikerede medico-begivenhed afholdt i Danmark til dato.

”Ambitionen med en ScandMedTech konference var, under overskriften Ny teknologi 
i sundhedsvæsenet – har vi råd? – eller har vi råd til at lade være?, at samle både 
beslutningstagere, læger og øvrige ansatte i sundhedsvæsenet, universitetsforskere, 
virksomheder i medicobranchen og alle andre med en professionel interesse i sund-
hedsvæsenet til to dages fælles medicokonference.” 

Jens Kr. Gøtrik, direktør i Medicoindustrien.

ScandMedTech projektet kom i stand gennem et samarbejde mellem Medicoindustrien og konfe-
rencearrangøren Sydexpo i form af en arbejdsfordeling, hvor Medicoindustrien var ansvarlig for det 
faglige konferenceprogram og konferencens ansigt udadtil. Sydexpo stod bag udstillingen og de 
praktiske forhold i det samlede arrangement. I sekretariatet øgede vi bemandingen med en fuldtids-
stilling til at tage sig af ScandMedTech, og konferencen kom også til at lægge beslag på en betydelig 
del af Medicoindustriens ressourcer i løbet af første del af 2010.

Udstillingen, med 75 udstillende virksomheder, var en utrolig flot og alsidig præsentation af medico-
branchens bidrag til dagens og fremtidens sundhedsvæsen. Og konferencen samlede omkring 80 
indlægsholdere fra hospitaler, universiteter, organisationer og virksomheder, heraf flere fra udlandet, 
der med sprudlende engagement og begejstring for deres fag oplyste tilhørerne.

ScandMedTech har været med til at give den samlede medicoindustri et stærkt udgangspunkt for 
nye relationer, netværk og en langsigtet synliggørelse og positionering af branchens mange løsnin-
ger til sundhedsvæsenets udfordringer. 

ScandMedTech 2010 - ny teknologi 
og udstyr i sundhedsvæsenet

Branchens udstillings-
vindue: Danmarks største 
konference og udstilling 
for medicinsk teknologi og 
udstyr.
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Seminarer med fingeren på pulsen i 
medicoindustrien

Medicoindustriens seminarer blev lanceret i slutningen af 2009 som et nyt tilbud til branchens virk-
somheder. Målet var at udvikle en platform til videnspredning og netværksdannelse der er dagsak-
tuel, spontan og dialogorienteret. 

Seminarerne henvender sig både til medlemsvirksomheder og ikke-medlemmer, og der lægges stor 
vægt på at kunne facilitere dialog og netværksmuligheder mellem deltagerne.

Medicoindustriens seminarer udvælges med fingeren på pulsen og med vægt på 
relevans og aktualitet, og de udvikles i tæt samarbejde med ekspertgrupper og virk-
somheder, forsknings-, udviklings- og uddannelsesmiljøer samt de sundhedsfaglige 
miljøer. 

Seminarrække 2010
4. marts
Design og brugerinddragelse som strategisk værktøj i Medicoindustrien
Dagen var opbygget som en blanding af indlæg og workshops med deltagere fra både medico- 
og designvirksomheder. Seminaret blev gennemført i samarbejde med og blev afholdt hos Dansk 
Design Center.

14. april
Strategisk kommunikation som en integreret del af salg og marketing i medicobranchen
Over 60 tilhørere gæstede seminaret om strategisk kommunikation, hvor fem indlægsholdere fra 
hver deres synsvinkel beskrev og perspektiverede medicoindustrien i medierne og synliggørelsen af 
branchens løsninger og produkter. 

14. juni
Nyt EU kontroldirektiv - 2007/66EF styrker håndhævelsen af udbudsprocessen 
Gennem oplæg ved Konkurrencestyrelsen, Region Hovedstaden og en advokat blev tilhørerne ført 
ind i tre perspektiver på konsekvenserne for den danske medicoindustri af det nye EU-direktiv om 
udbudsprocessen.
 
11. oktober
Aktuelle udbudstendenser i medicoindustrien - ”E-auktioner” & ”Manglende udbud”
På seminaret blev reglerne for og erfaringer med e-auktioner og manglende udbud belyst med korte 
indlæg fra repræsentanter for juraen, regionerne og virksomheder i medicobranchen.

22. november
God etik for samarbejde mellem medicoindustri og sundhedsvæsen
Der var stor spørgelyst og gode diskussioner på seminaret om etiske retningslinjer og samarbejde 
med sundhedsfagligt personale over indlæg fra Region Hovedstaden, Lægeforeningen og Branche-
foreningen for Privathospitaler og Klinikker.

Branchen har taget godt imod 
det nye seminartilbud i løbet 
af 2010, hvor vi udbød fem 
seminarer med i alt 244 delta-
gere fordelt på 101 forskellige 
virksomheder, heraf 74 forskel-
lige medlemsvirksomheder.  
59 af deltagerne kom fra 27 
forskellige ikke-medlemsvirk-
somheder.
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Medicoprisen 2010 til Klaus Phanareth for telemedicinsk pionerarbejde
Medicoprisen 2010 blev tildelt overlæge, ph.d. Klaus Phanareth fra Frederiksberg Hospital for hans 
mangeårige arbejde som pioner og ildsjæl på både det strategiske og organisatoriske niveau inden 
for området klinisk telemedicin. Prisen blev overrakt på ScandMedTech konferencen den 26. maj. 

Phanareth udtalte i den forbindelse: ”Visionen om det patientnære, sammenhængende, afstands-, 
tids- og rumuafhængige sundhedsvæsen er rykket et skridt nærmere. Telemedicin er derfor mere 
end et nyt redskab og en ny metode - det er nærmest en ideologi der tillader nytænkning af alle de 
traditionelle rammer og den organisering, som vores sundhedsvæsen er baseret på.”

Sagen om ”tiggerbreve” fra sundhedspersonale til medicoindustriens virksomheder
Et indslag i DRs 21 SøNDAG i begyndelsen af februar viste flere eksempler på, at læger og sygeple-
jersker på danske hospitaler beder medicovirksomheder om støtte til diverse ikke faglige arrange-
menter, f.eks. en julefrokost eller et personalearrangement. Det fremgik klart af indslaget, at dette er 
en praksis, som strider både imod hospitalernes egne regler for deres ansatte og imod Medicoin-
dustriens etiske retningslinjer for virksomhederne. Lægeforeningen meldte også hurtigt klart ud, at 
denne praksis ikke er acceptabel for foreningens medlemmer. 

Kick-start til samarbejdet i kontaktudvalg mellem de fem regionale 
indkøbschefer og Medicoindustrien
Igennem årene har Medicoindustrien løbende mødtes med de fem regionale indkøbschefer for at 
holde hinanden orienteret om aktuelle trends og problemstillinger og for at drøfte diverse emner af 
fælles interesse. 

I løbet af 2009 stod samarbejdet lidt stille, så 2010 blev året hvor vi fik genetableret kontakten og 
blev enige om at mødes halvårligt. Både Medicoindustrien og regionerne er meget optaget af etiske 
spørgsmål, og det blev besluttet at nedsætte en fælles arbejdsgruppe om emnet. Medicoindustriens 
repræsentanter i kontaktudvalget er formændene for ekspertgrupperne for forbrugsvarer og kapital-
varer, formanden for policygruppen for marked og Medicoindustriens sekretariat.

Brancheanalyse i januar viste forsigtig optimisme for 2010
Medicobranchen så allerede i starten af året lyst på fremtiden med en forventning om øget omsæt-
ning, øget beskæftigelse og flere nye produktlanceringer i 2010 sammenlignet med 2009. Indenfor 
forskning og udvikling var der en forventning til stigende udgifter i udlandet og en fastholdelse af 
niveauet i Danmark. Det var nogle af resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt tople-
delsen i medlemsvirksomhederne omkring forventninger til udviklingen i medicoindustrien i 2010 
gennemført blandt branchen ledere i januar.  

Input til MTV om diabetiske fodsår
Medicoindustrien bidrog i løbet af året ad flere omgange til arbejdet i referencegruppen for 
udarbejdelse af en ny MTV om behandling af diabetiske fodsår med hensyn til både organisation, 
resultater og et optimeret ressourceforbrug. En række medlemsvirksomheder bidrog ligeledes med 
input til rapporten, specielt indenfor områderne ny teknologi, metoder og dokumentation. Branchens 
deltagelse i udarbejdelsen af nye MTV’er blev nedfældet som et ønske i MTV standpunktspapiret 
udarbejdet i 2009.

Udvalgte begivenheder fra 2010
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Design-guide – gratis online inspiration til designprocessen
Medlemsvirksomheder fik i 2010 hjælp til designprocessen gennem den nye gratis online “Design-
guide”. Guiden blev udarbejdet af ekspertgruppen for design for at hjælpe mindre danske medico-
virksomheder til at komme godt i gang med samarbejdet med eksterne designbureauer. Med 
design-guiden klædes medicovirksomhederne på til at indgå i en dialog med designvirksomheder 
omkring behov og forventet outcome. Med design-guiden føres brugerne trinvis igennem design-
processen, hvad enten det er grafisk design eller produktdesign. 

Karrieredag KU SUND
Medicoindustrien deltog med en stand på den årlige karrieredag på det Sundhedsvidenskabelig 
Fakultet ved Københavns Universitets, KU SUND. Dagen er et arrangement, hvor de studerende får 
mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige fremtidige erhvervsmuligheder i både sundheds-
væsenet og erhvervslivet. Medicoindustrien repræsenterede branchen på en velbesøgt stand, og 
der var stor interesse blandt de studerende for at vide mere om hvilke kompetencer og profiler, der 
efterlyses i branchen.

Grønne indkøb i sygehuse—med fokus på ftalater
Medicoindustrien deltog i efteråret 2010 i Miljøstyrelsens projekt ’Grønne indkøb i sygehuse—med 
fokus på ftalater. Projektet er et led i regeringens kemikaliehandlingsplan, hvor en frivillig udfasning 
af hormonforstyrrende stoffer i medicinsk udstyr er et centralt tema. Anvendelsen af det offentliges 
indkøb som instrument til at hjælpe en udfasning på vej, nævnes også i handlingsplanen. Derfor 
har Miljøstyrelsen via konsulentvirksomheden Eco-Forum fået udarbejdet en liste over medicinske 
forbrugsartikler fri for mærkningspligtige ftalater - dvs. fri for DEHP, DBP, BBP og DIBP. Medicoin-
dustrien bidrog med input til hvilke relevante produkter, der findes på det danske marked.
 
Serviceloven: Ændring af reglerne om frit valg af hjælpemidler §112
1. oktober 2010 trådte en ændring af Servicelovens § 112 om frit valg af hjælpemidler i kraft. Som 
noget nyt udvides det frie valg til at gælde alle typer af hjælpemidler og ikke kun som tidligere 
særligt personlige hjælpemidler. Men bestemmelsen sætter også det frie valg ud af kraft, hvis kom-
munen kan tilbyde et fuldstændigt identisk produkt, som det af borgeren ønskede. Bestemmelsen 
giver anledning til en del tvivl om fortolkning og administration af de nye frit valg regler, så Medicoin-
dustrien er i dialog med KL, Socialministeriet og en række patientforeninger herom. 

Kommunikationsanalyse viser uudnyttet potentiale
Sammen med kommunikationsbureauet Mannov gennemførte Medicoindustrien i foråret en større 
analyse af medicobranchens kommunikationsarbejde ud fra både et spørgeskema og interviews 
med virksomheder i branchen. Analysen pegede på et uudnyttet kommunikationspotentiale blandt 
branchens virksomheder, der på den ene side anerkender værdien af strategisk kommunikation som 
en del af salgsarbejdet, men som på den anden side ikke udnytter kommunikationsmulighederne 
aktivt.

Undersøgelsen pegede derfor på mulighederne for, at virksomhederne skaber en overordnet sam-
menhæng mellem deres forretningsstrategi og kommunikationsstrategi ved f.eks. at skabe synergi 
mellem marketing og strategisk kommunikation. Undersøgelsen fokuserede bredt på industriens 
erfaringer med og håndtering af kommunikation samt dens forestillinger om fremtidens udfordringer. 
Den blev fremlagt på kommunikationsseminaret den 14. april.
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Medicoindustrien lancerede i efteråret 2010 branchens nye reviderede retningslinjer for samarbejde 
mellem industriens virksomheder og sundhedsfagligt personale. De nye retningslinjer skal erstatte 
retningslinjerne i foreningens gamle “Blå folder”, og de blev præsenteret på et seminar den 22. 
november.

De nye retningslinjer er baseret på fire bærende principper:
•	 Adskillelse
•	 Gennemsigtighed	
•	 Ækvivalens
•	 Dokumentation

Etiske retningslinjer i Medicoindustrien
Medicoindustrien arbejder for at fremme ansvarlighed og åbenhed i samarbejdet 
mellem medicobranchens virksomheder og sundhedsfagligt personale.

Det er vigtigt, at både industrien og sundhedssektoren stiller høje krav til de etiske 
retningslinjer for det konstruktive og helt nødvendige samarbejde imellem partnerne, 
og at der skabes tilstrækkelig gennemsigtighed i dette samarbejde.

Hensigten med disse retningslinjer er at give medlemmerne af Medicoindustrien en rettesnor for 
samarbejdet	med	enkeltpersoner	(klinisk	eller	ikke-klinisk	uddannede,	f.eks.	læger,	sygeplejersker,	
eksperter	og	forskningskoordinatorer)	eller	organisationer	(så	som	hospitaler	eller	indkøbscentraler),	
der køber, leaser, anbefaler, anvender, formidler køb eller leasing af, eller ordinerer medicinsk udstyr 
fra medlemmerne. Som sådan er retningslinjerne derfor et essentielt værktøj i forhold til virksomhed-
ernes salg, markedsføring og relationsopbygning med ansatte i sundhedsvæsenet. 

Der forestår stadigvæk et arbejde i Medicoindustrien med at udarbejde rammerne for sanktioner i 
tilfælde af brud på retningslinjerne.
 
De nye etiske retningslinjer er baseret på tilsvarende retningslinjer fra den Europæiske branche-
forening Eucomed. Eucomed har yderligere udarbejdet et deltaljeret Q&A dokument, som også 
danske virksomheder kan benytte, og som går dybere ned i konkrete former for samarbejder og god 
praksis i relationerne med sundhedsfagligt personale. 

Retningslinjer for samarbejde med 
sundhedsfagligt personale
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Medicoindustrien arbejder bevidst og målrettet for at styrke medicobranchens synlighed og indfly-
delse i offentligheden og blandt branchen vigtigste interessenter og beslutningstagere.

Som brancheforening har vi meninger om, og ønsker at spille en aktiv og synlig rolle i, den offentlige 
debat om sundhedsvæsenets udvikling – ikke mindst i forhold til medicobranchens betydning for 
livskvalitet, patientsikkerhed og for sundheds- og samfundsøkonomi.

Nyheder, medlemsinformation og gode relationer
Medicoindustrien servicerer medlemsvirksomhederne og branchens aktører med nyheder og 
brancherelevant information på hjemmesiden, i nyhedsbreve og på seminarer og møder. Og 
branchens synspunkter søges fremført på den offentlige dagsorden i artikler, indlæg og interviews 
med nøglemedier og journalister.

Det vedvarende kommunikationsarbejde bærer frugt, og Medicoindustrien har firedobblet medieom-
talen på fem år, så hvor Medicoindustrien som organisation var i medierne under 20 gange i 2006, 
var omfanget firdoblet til over 80 gange i 2010. 

Over 10 journalister besøgte konferencen ScandMedTech i maj, bl.a. fra DRs P1, dagblade, fagblade 
og specialmedier og det blev til en lang række indslag og artikler før, under og efter konferencen.
Dagens Medicin var officiel mediepartner på konferencen og udgav et særligt ScanMedTech tillæg i 
ugen op til konferencen.

”Det er vigtigt, at branchen kan begå sig i et så stærkt politisk reguleret felt som 
sundhedsområdet. De regulatoriske vilkår dikteres i Bruxelles, og vilkårene for at 
handle på hjemmemarkedet styres stadigt strammere fra Slotsholmen og i de fem 
store regioner og i kommunerne. Vi skal kunne spille med og også give de konstruk-
tive modspil, så vi i fællesskab med myndighederne kan opnå de mest optimale 
løsninger for både sundhedsvæsenet, samfundet og industrien.” 

Elisabeth Geday, formand for Medicoindustrien

MEDICO-INDSIGT – nyheder & opinion er nyhedsbrevet til både branchens 
virksomheder og eksterne meningsdannere, der giver et hurtigt og klart over-
blik over nyheder, meninger og aktiviteter i branchen. MEDICO-INDSIGT når 
ud til over 1000 modtagere fire gange om året.

Medico blandt medier og 
meningsdannere

Eucomed – branchens 
stemme på den 
europæiske arena
Gennem et aktivt medlemskab af 
den europæiske brancheforening 
Eucomed i Bruxelles sætter Med-
icoindustrien også branchens af-
tryk på den europæiske politiske 
agenda i EU-Kommissionen og 
Europa Parlamentet.
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Medicokonsulentuddannelsen er en 12 måneders uddannelse for salgs- og 
marketingmedarbejdere i medicoindustrien. Formålet med uddannelsen er at 
gøre deltagerne i stand til at arbejde professionelt og effektivt med salg af 
medicinsk udstyr. 

Uddannelsen gør den færdige medicokonsulent i stand til at imødegå de 
stadigt stigende krav fra hospitaler og indkøbere om faglighed, dokumentation og 
professionalisme i salgsrelationerne mellem leverandører og indkøbere af medicinsk udstyr. Uddan-
nelsen indeholder kurser om anatomi og fysiologi, sygdomslære, sundhedssystemets opbygning, 
lovgivning for godkendelse af medicinsk udstyr samt forretningsforståelse.

I løbet af 2010 var der i alt 17 deltagere på medicokonsulentuddannelsens kurser og der var en 
stigende søgning til uddannelsen fra personer uden for branchen, heriblandt flere indkøbere og 
personer ansat i sundhedsvæsenet.

Ni nyuddannede Medicokonsulenter fik over-
rakt deres diplomer og blomster på General-
forsamlingen 2010. 

Medicoindustrien har uddannet i alt 69 Medi-
cokonsulenter til den danske medicobranche.

Medicokonsulentuddannelsen – 
effektivitet og professionalisme

”Jeg synes, at uddannelsen har 
været både god og givende. 
Den er seriøs, på et tilpas højt 
plan og alligevel overkomme-
lig, da den er modulopbygget. 
Og da uddannelsen er rettet 
mod industrien, har den også 
givet mig et helt nyt netværk, 
som jeg kan have god nytte af 
fremadrettet.”
 
Irene Haagensen
Afdelingschef
Hillerød Hospital 

”Den viden jeg har fået på 
Medicokonsulentuddannel-
sen har givet mig en bedre 
forståelse for den verden mine 
kunder befinder sig i. Det kan 
godt være, at man får oplæring 
i egen virksomhed, men det 
er en stor fordel at få papir på 
det.” 
 
Peter Thorsen
Produktchef
ViCare Medical A/S

Årets Medicokonsulent 
event 17. juni: For anden 
gang og efter mange opfor-
dringer blev der i 2010 afholdt 
en fælles event for alle Medi-
cokonsulenter. Arrangementet 
blev indledt med et tankevæk-
kende, provokerende og inspir-
erende indspark ved Simon 
Gabriel. Simon er underviser 
på flere kurser i Medicoindus-
trien, heriblandt salgstræning 
og præsentationsteknik. 
Der blev efterfølgende budt 
på buffet og netværket til det 
sidste.
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Medicoindustriens kursusafdeling udvikler og gennemfører kurser, uddannelse og kompetenceud-
vikling til medicovirksomheder og ansatte i sundhedssektoren i Danmark.
316 kursister deltog på 21 forskellige kurser i løbet af 2010, heraf var der fire virksomhedsspecifikke 
kurser. 

50 pct. af kursusdeltagerne kom fra producenter blandt medlemmerne. 19 pct. kom fra konsulent-
virksomheder og 15 pct. fra datterselskaber. 11 pct. af kursisterne kom fra virksomheder, der ikke er 
medlem af Medicoindustrien og andelen af ikke-medlemmer har været støt stigende de sidste par 
år. Fire helt nye kurser blev udviklet og udbudt i 2010.

Kurserne udvikles i tæt samarbejde med Medicoindustriens ekspertgrupper og medle-
msvirksomheder og underviserne er faglige eksperter fra medlemsvirksomhederne 
samt andre faglige eksperter, danske såvel som internationale. Medicoindustrien tilby-
der også at udvikle virksomhedsspecifikke kurser, som fordrer mere åbne diskussioner 
og udveksling af informationer blandt kolleger i samme virksomhed.

Underviserne er både ansatte i branchens virksomheder samt andre inviterede eksperter fra både 
Danmark og udlandet. Syv kurser blev gennemført med undervisere, som blev hentet ind fra ud-
landet.

GENNEMFøRTE KURSER I 2010
Udvikling & produktion
Introduktion til risk management
Praktisk gennemførsel af risikoanalyser
Design	Control	(2	gange)
Process Validation
FDA Quality Systems Regulations and inspections
CAPA - corrective and preventive actions
Medical	Device	Package	Design,	Protection	and	Testing	Methods	(nyhed)
EU-godkendelsesregler for medicinsk udstyr

Regulatorisk & lovgivning
FDA medical device review and approval process
Introduction	to	the	requirements	for	a	FDA	510(k)	clearance	for	medical	devices	containing	software	
with	links	to	EN	62304	(nyhed)

Salg & marketing 
EU-udbud: prækvalifikation og tilbudsskrivning 
Sundhedsøkonomi	i	medicoindustrien	-	vær	klædt	på	til	dialogen	med	sundhedsvæsenet	(nyhed)
Grundkursus i danske reklameregler for medicinsk udstyr
Adfærd	på	operationsgangen	for	ikke-klinik	uddannede	personale	i	medicobranchen	(nyhed)

Andre kurser
Præsentationsteknik
Introduktion	til	medicobranchen	(3	gange)	
Anatomi,	fysiologi	&	sygdomslære	(2	gange)

Branchens dedikerede 
kursusudbyder
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Formand
Elisabeth Geday
Coloplast A/S

Næstformand 
Anne Klitgård
LiNA Medical Aps

Jesper Boysen
Mediq NV

Henrik Kagenow
Bang & Olufsen 
Medicom a/s

Medicoindustriens 
bestyrelse 2010

Niels Røddik
3M A/S, Health Care

Rolf Ulrik
GE Healthcare Clinical 
Systems A/S

Anders Christensen
Novo Nordisk A/S

Henrik Krøis
Ferrosan Medical 
Devices A/S
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Medarbejdere i Medicoindustriens medlemsvirksomheder inviteres til aktivt at deltage i foreningens 
policygrupper og ekspertgrupper.
 
Arbejdet i grupperne sikrer indflydelse på foreningens politikker og fokusområder og giver samtidig 
unikke og værdifulde netværksmuligheder på tværs af branchen.
  
Policygrupper:
Drøfter og koordinerer policy spørgsmål 
Udformer forslag til politikker 
Udformer forslag til statements 

Ekspertgrupper:
Drøfter faglige spørgsmål 
Sikrer relevant videndeling 
Medvirker til faglig opdatering 
Faglig rådgivning til policygrupper
Faglig rådgivning til sekretariat 

Medicoindustriens tre policygrupper fortsatte igennem 2010 indsatsen for branchens rammevilkår 
og politiker indenfor nøgleområderne Lovgivning, Marked, og Teknologi, innovation og uddannelse.

Netværksdag 2010
Årets netværksdag i Medicoindustrien for alle medlemmer af foreningens ekspert- og policygrupper 
blev afholdt mandag 27. september med omkring 70 deltagere. Dagen startede med en præsen-
tation om værdien af netværksarbejde præsenteret af Chefkonsulent i Djøf Christian Ahlefeldt-
Laurvigen og med opgaver og gruppearbejde omkring eksempler på konkrete udfordringerne, som 
deltagerne sidder med i hverdagen. 

Oplægget blev efterfulgt af en gennemgang af arbejdet i de 20 ekspertgrupper og 3 policygrupper. 
Elisabeth Geday afsluttede som formand for Medicoindustrien dagen med et oprids af arbejdet i 
Medicoindustriens bestyrelse. Netværksdagen gentages i 2011 som årets åbne arrangement for alle 
aktive medlemmer. 

Policygrupper og ekspertgrupper i 
Medicoindustrien

Bestyrelse
Sekretariat

Policygrupper

Ekspertgrupper Biosikkerhed Forbrugsvarer E-handel
Kliniske afprøvninger Kapitalvarer Procesvalidering
Kvalitetssikring Marketing Risk management
Miljø og Reach Servicechefer Softwarevalidering
Post market surveillance  Sundhedsøkonomi
Regulatoriske forhold  Projektledere
Renrum og mikrobiologi  Design
Sterilisation

Kommunikation

Lovgivning Marked Teknologi, innovation og
uddannelse
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Jens Kr. Gøtrik 
Direktør

Lene Laursen 
Afdelingsleder, juridisk rådgivning

Morten Rasmussen 
Kommunikationskonsulent

Betty Kayser
Direktionssekretær

Medicoindustriens 
sekretariat

”Pallas Informatik deltager aktivt i netværksarbejdet i Medicoindustrien, bl.a. via 
vores involvering i ekspertgrupperne Softwarevalidering og Marketing. Netværket 
er et vigtigt supplement til tilsvarende netværk indenfor bl.a. Dansk Industri (DI) og 
Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin (DSKT).

Medicoindustrien spiller desuden en afgørende rolle i forbindelse med valg af indu-
stristandarder til udvikling af software og medicotekniske apparater. Diskussionerne 
har her været afgørende for arbejdet hen imod indførelse af generelle standarder til 
gavn for udviklingsarbejdet i industrien.

Pallas Informatik har deltaget i en række kurser indenfor kvalitetsstyring (udvikling 
af medicinsk udstyr), med udgangspunkt i EU’s direktiver og FDA krav, samt kurser 
indenfor softwarevalidering.”  

Per Monberg, Direktør
Pallas Informatik
 

Ingrid Klinth
Uddannelseskonsulent

Morten Petersen
Kursuskoordinator

Hanne Bonde
Konsulent - Konferencer & Seminarer



Medlemsliste     19

Medicoindustriens medlemmer

3M A/S 
Agfa HealthCare Denmark A/S 
Alcon Danmark A/S 
Alpine Biomed, a division of Natus 
Andreasen & Elmgaard A/S 
Angiotech/ PBN MEDICALS 
 Denmark A/S 
Apgar Danmark A/S 
Astra Tech A/S 
B. Braun Medical A/S 
Bang & Olufsen Medicom a/s 
Bard Norden AB 
Baxter A/S 
Becton Dickinson A/S 
Berendsen Textil Service A/S 
Biofarma Logistik A/S 
Biomet Danmark ApS 
Biotronik ApS 
BL Medical ApS 
Boston Scientific Danmark ApS 
Braun Scandinavia A/S 
Carestream Health Denmark ApS 
Carmo A/S 
CeQur ApS 
Chempilots A/S 
CMS Dental ApS 
Coloplast A/S 
Coloplast Danmark A/S 
Continence Care A/S 
Contura International A/S 
ConvaTec Denmark ApS 
Cook Medical 
Covidien Danmark A/S 
Danpleje - OneMed Denmark A/S 
Dansac & Hollister Danmark 
Data Respons A/S 
DELTA 
Edwards Lifesciences 
Elos Medtech Pinol A/S 
Ferring Pharmaceuticals A/S 
Ferrosan Medical Devices A/S 
Focuscare Denmark ApS 
Fujifilm Danmark A/S 
Gambro Danmark, 
 filial af Gambro Lundia AB 
GE Healthcare Clinical Systems A/S 
GM Medical A/S 
H. Dam Kærgaard A/S 
IctalCare A/S 
Johnson & Johnson 

Karl Storz - Endoskopi Danmark A/S 
KCI Medical ApS 
Kebo Med A/S 
KENDAN A/S 
KIVEX A/S 
LiNA Medical ApS 
LJ Medical Nordic A/S 
Lohmann & Rauscher A/S 
Maquet Danmark A/S 
Meda AS 
Medicologic A/S 
Mediplast ncnielsen A/S 
Mediq Danmark 
Medtronic Danmark A/S 
Merit Medical Denmark 
Mermaid Medical A/S 
Miele A/S 
Mærsk-Andersen AS 
Mölnlycke Health Care ApS 
Neurodan A/S 
NorDia Tech A/S 
Nordic Medical Supply A/S 
Nordic Service Group ApS 
NOSCOMED 
Novo Nordisk A/S 
Novozymes Biopharma DK A/S 
OLYMPUS DANMARK A/S 
Opitek - InstrumentSpecialisten ApS 
ORIGIO a/s 
Oriola A/S Medical 
Ortofon Microtech A/S 
Ortotech 
Pall Norden, 
 filial af Pall Norden AB, Sverige 
Pallas Informatik A/S 
Paul Hartmann A/S 
Philips Danmark A/S, Healthcare 
PNN Medical A/S 
Preventia-CMD 
Protesekompagniet A/S 
Qmed Consulting ApS 
REGULUS 
Santax Medico A/S 
SCA Hygiene Products A/S - 
Health Care 
Scan Care ApS 
SECMA ApS 
Seelen Care læge- 
 og hospitalsartikler 
Siemens Healthcare A/S 

Smith & Nephew A/S 
Smiths Medical Danmark ApS 
St. Jude Medical Danmark A/S 
Sterigenics Denmark A/S 
Stryker Danmark 
Swemac Osmedic 
Synthes A/S 
Teknologisk Institut 
Terumo Denmark, 
 filial af Terumo Sweden AB 
TGm Teknik A/S 
Unisense FertiliTech A/S 
Unisensor A/S 
ViCare Medical A/S 
Vingmed Danmark A/S 
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2990 Nivå
 
Tlf.: 4918 4700
E-mail: medico@medicoindustrien.dk
www.medicoindustrien.dk

”Cook Medical har været medlem af Medicoindustrien i rigtig mange år – vi har 
dagligt glæde af den brede vifte af tilbud, som de kan tilbyde, og vi er stærkt repræ-
senteret i ekspertgrupperne. 

Netværk og branchekendskab er med til at skabe fremgang, og vi er glade for, at 
Medicoindustrien kan tale for branchen med én stemme.”

Lars Milling, Administrerende direktør
Cook Medical

Medlemskab af 
Medicoindustrien

• styrker branchens mulighe-
der for at fremme politiske og 
industrielle interesser

• giver indflydelse på fælles 
branchesager med Medicoin-
dustrien som branchens talerør 
og høringspart vedrørende 
national og EU-lovgivning

• giver hurtig adgang til ny 
viden via netværk, kurser, 
seminarer, nyhedsbreve mm.

• giver adgang til branchespe-
cifik ekspertviden og juridisk 
rådgivning vedrørende fortolk-
nings- og godkendelsesregler, 
udbud og konkurrenceretlige 
regler, etiske retningslinjer mm.  


