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HVAD ARBEJDER DU MED TIL DAGLIGT?
Jeg er Category Manager på de kliniske produk-
ter og ydelser til sygehusene i Region Syddan-
mark. Det der gør mit job betydningsfuldt og 
udfordrende, er blandt andet sundhedsvæsenet 
nuværende udfordringer i forhold til det stigen-
de antal patienter samt mangel på sygeplejersker 
og arbejdskraft generelt. Vi står i nogle ret store 
udfordringer, hvor vi skal forsøge at bidrage 
med løsninger til, hvordan vi kan behandle flere 
patienter for de samme penge og gerne hurtig-
ere eller med færre hænder. 

I sidste ende skal vores indkøbsaftaler dog fort-
sat sikre, at vi kan give vores patienter de rette 
undersøgelser og behandlinger, og nu også på en 
mere bæredygtig måde. Den nuværende forsyn-
ingskrise, som følge af COVID-19-pandemien og 
krigen i Ukraine, er et yderligere forhold, der er i 
spil, når vi laver en kategoristrategi for f.eks. or-
topædkirurgiske rygimplantater. 

HVORFOR BLEV DET LIGE PRÆCIS DETTE 
FAGOMRÅDE? 
Jeg er uddannet på handelshøjskolen i uden-
rigshandel, og du kan sige, at indkøb, nok ikke har 
så meget med det at gøre, men de ting vi køber 
til sundhedsvæsenet i Danmark, er jo primært 
produceret i udlandet. Så når jeg sidder som 
Category Manager på det ortopædkirurgiske 
område, så er det primært globale virksomheder, 
jeg er i dialog med. På den måde er der en lille 
forbindelse til udenrigshandel, men måske ikke 
den form, jeg havde tænkt mig, dengang jeg 

blev uddannet. Men jeg kan stadig trække på den 
grunduddannelse jeg har fået.  

Jeg har også taget DILFs uddannelse i kategori- 
styring tilbage i 2016, og jeg kommer faktisk 
stadig ud og fortæller nogle af de nye hold om, 
hvordan kategoristyringen er i Region Syddan-
mark. Når du arbejder med kategoristyring, er 
det lidt en omvendt tankegang, man har i forhold 
til det, vi lærte på handelshøjskolen, hvor du som 
privat virksomhed lærer, hvordan du opbygger 
nogle barrierer, så virksomheden ikke kommer ud 
i det, der ligner fuldkommen konkurrence. Når jeg 
så sidder med mit job i dag, er det omvendt, da 
jeg blandt andet kigger på, hvilke barrierer lever-
andørerne har bygget op, og hvordan jeg så kan 
omgå dem, så jeg kan få en bedre konkurrence 
om de produkter og ydelser, jeg skal købe ind. 

ER DER NOGET I DEN NÆRMESTE FREMTID 
DU, RENT FAGLIGT, SER FREM TIL?
Kigger jeg på mine fremtidige arbejdsopgaver, 
så er det spændende, at vi i højere grad skal 
bidrage til at løse de udfordringer, der er for-
bundet med, at befolkningen i Danmark og andre 
vestlige lande lever længere. Det er noget, der i 
stigende grad kommer til at presse sygehusene, 
fordi kigger du på tallene, så er de sidste 2-3 år 
af en borgers liv der, hvor de store omkostninger 
for sundhedsvæsenet ligger. Det betyder, at i og 
med, vi bliver flere ældre, så skal sygehusene alt 
andet lige behandle flere for de samme penge 
og gøre det smartere, hurtigere og med færre 
hænder.

Regionsrådet i Region Syddanmark afgør i januar 
2023 om at dele af eller hele ambulancetjene- 
sten i Region Syddanmark skal genudbydes. Jeg 
var del af regionens seneste udbudsteam, hvor 
vi lykkedes med at bryde Falcks monopolagtige 
position på det danske marked for ambulance- 
ydelser. Set ud fra kategoristyring fik vi skabt 
konkurrence og en stor besparelse på en flaske-
hals ydelse. Men spørger du folk om, hvordan 
det gik, så har de nok en opfattelse af, at det gik 
galt. Men vi sparede et trecifret millionbeløb ved 

at bryde et monopol, der havde eksisteret i over 
50 år, og efterfølgende har de andre regioner 
også sparet, fordi monopolet var brudt. Derfor 
ser jeg faktisk frem til at deltage i et eventuelt 
genudbud af ambulancetjenesten i Region Syd-
danmark.

HVAD HAR VÆRET EN STOR FAGLIG 
SUCCES FOR DIG?  
Vi har gennemført et værdibaseret indkøb af kun-
stige knæ på Vejle sygehus. Et indkøbsprojekt, 
hvor leverandøren bliver belønnet eller straffet 
alt efter, hvordan det går patienterne. Klarer pa-
tienterne sig bedre end den baseline, der er fast-
lagt, så får leverandøren højere priser på de im-
plantater, de leverer og omvendt, hvis de klarer 
sig dårligere, får de lavere priser. Hvis en patient 
skal have udskiftet sit kunstige knæ, og lever-
andøren har klaret sig dårligere end baselinen, så 
kan leverandøren endda blive straffet med, at de 
skal levere implantaterne gratis til denne patient. 
Jeg har givet indlæg om vores værdibaserede 
indkøb af kunstige knæ flere steder i EU samt i 
Canada og Sydkorea, og jeg er netop blevet in-
viteret til UCL Global Business School for Health 
i London i foråret 2023 for at fortælle om det. 

Værdibaseret indkøb er egentlig bare et hånd-
tag, ud fra en kategoristyringstilgang, der ligger 
under strategiske varer og ydelser, hvor man ty- 
pisk også opererer med længerevarende samar-
bejde med leverandørerne. Jeg sidder således 
ikke specifikt med værdibaserede indkøb, men 
ved udarbejdelsen af mine kategoristrategier, 
ser jeg på, hvor det giver mening. Jeg har arbej- 
det med det ortopædkirurgiske område siden 
2007, og har ret godt kendskab til det og en god 
relation til det kliniske personale, cheflægerne 
og mange af leverandørerne. Når der er tillid mel-
lem parterne, betyder det, at du kan lave nogle 
ting, som du umiddelbart ikke kunne lave, hvis 
der kom en ind fra højre og sagde, at nu skal vi 
lave et værdibaseret indkøb. Så på den måde har 
tillid mellem parterne været en vigtig ingrediens 
for vores værdibaserede indkøb af kunstige knæ 
på Vejle sygehus./
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