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Flere kriser kradser: Alvorlig risiko for manglende 
tilgængelighed af medicinsk udstyr 
 
 
Forsyningssituationen for medicinsk udstyr er under hårdt pres. Det betyder i praksis, at 
der på nogle produkter er markant længere leveringstider, ligesom der sandsynligvis vil 
være en række produkter, som udgår, enten midlertidigt eller permanent. 
 
Samtidigt har forsyningssituationen store konsekvenser for priserne, både på produkter 
og fragt. Når man som Medicoindustriens medlemmer i det primære sælger til det 
offentlige, betyder udbudsaftalernes sparsomme muligheder for at regulere priserne 
samt at tage betaling for fragtudgifter, at mange medicoaktører i øjeblikket er stærkt 
pressede. Flere virksomheder taber simpelthen penge, hver gang de sælger til det 
offentlige. Situationen er således meget alvorlig for branchen. 
 
Nedenfor følger en oplistning af de faktorer, der præger forsyningssituationen i det 
danske sundhedsvæsen. Efterfølgende følger en række løsningsforslag.  
 
 
Fire forhold udfordrer tilgængeligheden af medicinsk udstyr: 
 
Udfordring 1: Gasmangel kan medføre nedlukning af produktion 
Den europæiske medicoindustri er under hårdt pres, fordi vi imødeser en vinter uden 
russisk gas. I Danmark har Energistyrelsen udarbejdet et notat omkring fordeling af gas i 
en mangelsituation. Heraf fremgår det, at de første, man tilgodeser, er de såkaldt’ 
beskyttede gaskunder’, dvs. private borgere og hospitaler. Men af de ikke-beskyttede 
virksomheder i kategorien ’virksomheder med et samfundskritisk gasforbrug’ er vores 
industri i kategori 1 og dermed prioriteret i forhold til andre ikke-beskyttede 
virksomheder. De virksomheder, der producerer i Europa, vil operere under lignende 
prioriterede forhold, f.eks. er det tilfældet for vores industri i Tyskland.  
 
Herudover tager alle producenter af medicinsk udstyr nøje bestik af situationen, og 
mange – både danske og europæiske producenter – har fokus på at producere til lager 
og/eller højne produktionen udenfor Europa og/eller skifte til anden energikilde.  
 
Medicoindustrien er i tæt dialog med Erhvervsministeriets Life Science-kontor, der søger 
at bistå virksomhederne i forhold til dialog med andre landes myndigheder omkring 
kritisk produktion af udstyr eller delkomponenter til udstyr i disse lande. 
 
Men konklusionen er klar: Der er risiko for forsyningsmangler af medicinsk udstyr 
produceret i Europa på grund af manglende gasleverancer. 
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Udfordring 2: Råvaremangel kan føre til faldende udbud  
 
Særlig indenfor papir og non-woven har verdensmarkedet været meget presset siden 
Covid-19-pandemiens start. Dette ser ud til at fortsætte og sætter mange produkter og 
ikke mindst produktionen af emballage under pres. Udfordringens omfang er svært at 
give et udtømmende billede på, men der gives blandt medlemmerne fortsat udtryk for, 
at råvaremangel er en faktor, man tager med i sine betragtninger og søger at imødegå.  
 
Derfor presser råvaremanglen også udbuddet af medicinsk udstyr i Europa, selvom de 
europæiske medicoaktører gør, hvad de kan for at dæmme op for udfordringen. 
 
 
 
Udfordring 3: Stigende energi- og fragtpriser presser markedet  
 
Siden starten af Covid-19-pandemien kom til Europa og Danmark, har Medicoindustriens 
medlemmer oplevet stor uforudsigelighed omkringstigende energipriser, der både 
presser prisen på produkterne op, samt gør fragtomkostningerne tungere. Situationen 
forstærkes af, at containermarkedet har været presset. 
 
Det er derfor kort sagt blevet dyrere at producere medicinsk udstyr, ligesom 
omkostningerne til at transportere komponenter og produkter til Danmark er øget 
betragteligt.  På samme måde er det forbundet med større udlæg at få transporteret 
medicinsk udstyr rundt til sygehuse, kommuner samt borgere i eget hjem.  
 
I langt de fleste offentlige udbud på medicoområdet kræves produkterne frit leveret, 
dvs. at der ingen mulighed er for at dække de meget store ekstraomkostninger, som 
virksomhederne har til fragt. Det skaber udfordringer for branchen, som må se 
fortjeneste blive til underskud, hvilket vil kunne betyde konkurser og manglende 
leverancer til følge.  
 
 
Udfordring 4: Regulatoriske udfordringer i EU skaber flaskehalse 
 
Grundet overgangen fra de gamle direktiver til de to nye forordninger, MDR og IVDR, i 
2021 og 2022 skal stort set alt medicinsk udstyr re-certificeres for at leve op til de nye 
krav.  
 
Der findes en overgangsordning, og for det almindelige medicinske udstyrs 
vedkommende udløber denne d. 26. maj 2024, men mange produkters certifikater 
udløber allerede i løbet af 2023.  
 
Der findes pt. 33 bemyndigede organer, som er udpeget af myndighederne til at 
certificere medicinsk udstyr i henhold til MDR, og det tager i gennemsnit mellem 12 og 18 
måneder at få et produkt certificeret. Det anslås, at der i løbet af 2023 vil være over 
23.000 produkter, der skal re-certificeres op imod MDR, og de bemyndigede organers 
sammenslutning har vurderet, at de årligt kan nå ca. 6.600 produkter. 
 
Med simpel matematik kan man derfor estimere, at der er alvorlig risiko for, at der 
allerede i løbet af 2023 vil være ikke ubetydelige mængder af udstyr, som udfases på det 
europæiske marked. Det er samtidig uklart, om der i alle tilfælde vil være substituerbart 
udstyr fra andre producenter.   
 
Allerede i dag begynder produkter at udgå midlertidigt eller permanent, og dette er 
således også en faktor, der præger forsyningssikkerheden til det danske 
sundhedsvæsen. Situationen i 2023 kan blive alvorlig.  
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Løsningsforslag kan sikre leverancer af medicinsk udstyr 
 
Medicoindustriens medlemmer og indkøbere i regioner og kommuner har både i 
fællesskab og hver for sig drøftet, hvordan denne alvorlige situation håndteres i et 
udbudsmarked, hvor priser er fastsat i kontrakter, der alene rummer få muligheder for 
at regulere dem. 
 
Typisk er der i kontrakterne henvist til nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, og både 
i 2020 og 2021 har leverandørerne kigget på store prisstigninger, mens indekset talte om 
prisstigninger på få procenter.  
 
I det lys har Medicoindustrien tidligere foreslået en mulighed for at suspendere 
kontrakter i en periode mod behørig dokumentation, eller at man kunne anvende 
relevante internationale råvareindeks som dokumentation for prisstigningerne. 
Forskellige råvareindekser har været drøftet, men det er en vanskelig øvelse at opgøre 
den præcise påvirkning af et produkt, eftersom mange forbrugsvarer indeholder flere 
materialer, f.eks. både papir og plast. Det bliver derfor hurtigt en kompliceret opgave for 
leverandørerne at dokumentere samt for ordregiversiden at verificere den af 
leverandørene udarbejdede dokumentation.  
 
Tilbage står leverandører til det offentlige – i modsætning til leverandører til det private 
– derfor ofte med betydelige tab på de offentlige kontrakter. 
  
Der må naturligvis sondres mellem allerede indgåede udbudsaftaler og kommende 
udbud, hvor sidstnævnte giver bedre muligheder for at tage højde for den usikre 
situation på forkant. 
 
Nedenfor følger en række forslag fra Medicoindustrien, der vil kunne bedre forholdene 
for virksomhederne.  
 
 
Løsningsforslag 1: Indfør hyppig prisregulering i henhold til nettoprisindekset 
 
Selvom der med nettoprisindekset er tale om et generelt indeks, der pr. definition er 
bagudskuende og ikke tager højde for det enkelte udstyrs råvaresammensætning og 
fragtsituationen specifikt, vil det være smidigere og langt mere operationelt for begge 
parter, at tage udgangspunkt i dette indeks, i stedet for lange kalkuler af de forskellige 
råvareindeks, og hvordan de reflekterer sig i det enkelte produkt.  
 
Som supplement foreslår vi dog, at der prisreguleres hyppigere for at tage højde for den 
uforudsigelig, som markedet for medicinsk udstyr fortsat befinder sig i.  En f.eks. 
kvartalsvis justering vil tilgodese både offentlige kunder og leverandørerne, da priserne 
både skal kunne gå op og ned, afhængig af hvad indekset viser. Altså en både agil og 
balanceret måde at kunne regulere priser på i offentlige udbudsaftaler. 
 
Man skal dog huske på, at leverandører af medicinsk udstyr til det offentlige fortsat 
trods hyppige reguleringer vil bære risikoen for de prisstigninger, der de seneste mere 
end 2 år har været langt højere end de 8-9%, som nettoprisindekset er på pt. 
 
 
Løsningsforslag 2: Indfør midlertidige fragtgebyrer 
 
Da Covid-19-pandemien ramte, steg fragtpriserne med ca. 300%. Da udgangspunktet i 
stort set alle offentlige aftaler om levering af medicinsk udstyr er ’frit leveret’, er dette 
kontraktvilkår noget, der er ekstremt byrdefuldt for leverandørerne.  
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Derfor er det et stort ønske fra leverandørerne, at man – evt. midlertidigt – kan indføre 
et fragtgebyr pr. leverance. Dette ville både give den offentlige sektor incitament til at 
samle ordrer, hvor dette er praktisk muligt, og samtidigt trække området i en mere 
bæredygtig retning end i dag, hvor der ikke er fokus på at minimere transport, når der 
trækkes på de indgåede aftaler.  
 
 
Løsningsforslag 3: Undgå at tilføje bodsbestemmelser i nye udbudsaftaler og håndhæv 
allerede indgåede aftaler med bodsbestemmelser lempeligt 
 
Da forsyningssituationen er et globalt fænomen og et grundvilkår, som både ordregivere 
og leverandører er underlagt, forekommer det uafbalanceret og decideret tonedøvt at 
indføre nye bodsbestemmelser i fremtidige udbud og kontraktvilkår. 
Leveringsudfordringerne skyldes med andre ord ikke manglende leveringsvilje fra 
leverandørernes side, men i stedet forhold på verdensmarkedet, der er udenfor den 
enkelte leverandørs kontrol. 
 
Derfor skal Medicoindustrien på det kraftigste henstille til, at offentlige ordregivere ikke 
indfører bodsbestemmelser i fremtidige udbud, ligesom Medicoindustrien opfordrer til, 
at man lader bodsbestemmelser i allerede indgåede aftaler håndhæve med behørig 
skelen til den for alle usikre og ukontrollable leveringssituation.  
 
 
Løsningsforslag 4: Indfør gensidig opsigelighed i alle nye kontrakter 
Medicoindustrien opfordrer alle ordregivere til at lade det være muligt også for 
leverandørsiden at opsige en kontrakt om levering af medicinsk udstyr.  
 
Som det praktiseres i dag i stort set alle aftaler om levering af medicinsk udstyr, er det 
alene leverandørsiden, der er bundet af kontrakten uden mulighed for at kunne opsige 
den. Dette forhold er naturligvis begrundet i hensynet til forsyningssikkerheden af 
medicinsk udstyr, men i en situation som den nuværende, hvor priserne stiger 
eksorbitant, betyder den manglende gensidige opsigelighed i kontrakter, at 
leverandørerne kan ende i en situation, hvor man ’sælger’ med tab i årevis.  
 
Medicoindustrien foreslår derfor, at der indføres adgang til opsigelse i alle nye udbud af 
medicinsk udstyr, selvfølgelig med rimeligt varsel på eksempelvis seks måneder, således 
at ordregiver kan nå at indgå ny aftale. 
  
 


