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Subject: Re: Frumvarp um opinber innkaup

Heilbrigðisráðuneytið fagnar þessu írumvarpi og telur að það muni geta leitt til nokkurrar 
hagræðingar í innkaupum á völdum vöruflokkum fyrir heilbrigðisstofnanir. Frumvarpið felur i 
sér styrkingu á innlendri samkeppni fyrirtækja. Einnig felur frumvarpið í sér eflingu á fijálsu 
flæði vara og þjónustu yfír landamæri. Ráðuneytið leggur þó ekki áherslu á að frumvarpið 
verði að lögum fyrir áramót.

Ráðuneytið vill hins vegar nota tækifærið og benda á að nauðsynlegt er að bæta orðunum 
“samtökþeirra eða fulltrúa” inn i 1. gr. frumvarpsins þannig að setningin hljöði svo: 
”Fjármálaráðherra getur heimilað miðlœgrí innkaupastofnun að bjöða út innkaup, sem falla 
undir lög þessi, í öðru ríki Evrópska efnahagssvœðisins, hvort sem er í samstarfi við erlenda 
kaupendur, samtök þeirra eðafulltrúa og/eða miðlœgar innkaupastofnanir eða s é r Með því 
móti nást meiri möguleikar til samstarfs um innkaup fyrir heilbrigðisstoftianir sbr. það sem 
segir hér að neðan.

Halda þarf opnum þeim möguleika að hægt verði að bjóða út með samstarfsfélögum erlendra 
stoíhana. Þannig er t.d. í Noregi að LIS (Lægemiddel innkjöps samarbeid) er 
samstarfsvettvangur sjúkráhúsa þar sem boðin eru út innkaup á lyfjum. LIS er ekki kaupandi 
að lyfjum, en annast útboð og úrvinnslu útboða fyrir sjúkrahúsin. Tryggja þarf að hægt sé að 
annast útboð í samstarfi við slíka aðila. Sama fyrirkomulag er um útboð á rekstrarvörum, en 
samstarfsvettvangur sjúkrahúsa í Noregi (Helseforetakenes innkjöps service) annast útboð 
fyrir sjúkrahúsin, en kaupir ekki inn. í Danmörku geta Regionemes Indköp staðið fyrir 
sameiginlegu útboði á rekstrarvörum fyrir sjúkrahús, en Amgros annast útboð á lyfjum. í 
þessum löndum er ekki miðlæg innkaupastofiiun, með sama hætti og hér á landi, sem annast 
útboð fyrir sjúkrahús. Framangreindir aðilar annast útboð sem uppfylla í einu og öllu 
tilskipanir evrópska efhahagssvæðisins þar um.

í tilraunum stofhana heilbrigðisráðuneytisins til að draga úr kostnaði við aðföng hefur komið í 
ljós að í mörgum tilfellum hafa rekstrarvörur okkar verið dýrari en sjúkrahús á Norðurlöndum 
borga fyrir samskonar vöru. Helsta ástæða þess að verð á rekstrarvöru er hærra á íslandi en í 
nágranaríkjum er smæð íslenska markaðarins. Með þvi að taka upp samstarf við stærri 
markaðssvæði um útboð á jafn sérhæfðum vörum og heilbrigðisstofnanir nota gerum við 
okkur vonir um að ná fram lægra verði a.m.k. í einstaka tilfellum auk þess sem þessi 
möguleiki veitir innlendum markaði aðhald og spomar við fákeppni.

Markaðurinn í Noregi er tæplega 15 sinnum stærri en sá íslenski og Danski markaðurinn er 
um 17 sinnum stærri en sá íslenski. Verðlag á rekstrarvörum og lyfjum er afar háð 
magnkaupum. Eftir að sjúkrahús á íslandi sameinuðust um útboð á rekstrarvörum, tækjum og 
lyfjum hefur komið berlega i ljós hversu mikill styrkur er í því fyrir stofiianir að sameinast um 
innkaup og nýta þannig þann slagkraft sem býr í magninnkaupum. Með því að sækja inn á 
stærri markaði í gegnum samvinnu við önnur Norðurlönd teljum við að mögulegt verði að 
draga úr útgjöldum.

F.h.r.

Bjami Ben Arthúrsson Einar Magnússon
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