7th Global Forum on Incontinence
Driving outcomes in continence care, creating a win-win for patients,
carers and health systems
17-18 April, Rome, Italy

Bevar venligst layout og fonttype og følg skabelonens opbygning. Resuméet af
dit bedste praksis tiltag skal være kort og præcist og må ikke overskride 400 ord
(excl. referencer).
Information om projektansvarlig:
Projektansvarlig
(Efternavn, Fornavn)
Rahr, Stine

Organisation
(Organisation, By, Land)
Udbud & Indkøb, Esbjerg Kommune,
Danmark

E-mail

strah@esbjergkommune.dk

RESUMÉ TIL E-POSTER PRÆSENTATION
KATEGORI 1 - “Good continence care policies, practices and
procurement”
Udbud af bleer til Esbjerg Kommune
Bedre bleer bliver en mindre omkostning
Brug nedenstående struktur til at beskrive dit projekt. Punkt 1-4 skal udfyldes:
1. Målsætninger; beskriv ‘den gode lokale praksis’ som var målet for tiltaget.
I offentlige indkøb er det ofte en fordel at lave en helhedsbetragtning af
omkostningerne forbundet med indkøb, så man sikrer, at et indkøb er
omkostningseffektivt set over hele brugsperioden.
I 2016 blev der gennemført et 3. generationsudbud på inkontinensbleer i Esbjerg
Kommune. Da bleernes anskaffelsespris kun udgør en begrænset del af de samlede
udgifter set over hele kontraktens løbetid, blev der i udbuddet lagt vægt på områder,
hvor man via arbejdsmetoder, ressourcer, uddannelse og kvalitet kunne opnå en
besparelse.
Den leverandør, der kunne afgive det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af
bedste forhold mellem pris og kvalitet ville blive tildelt aftalen. Følgende underkriterier
blev anvendt: Totaløkonomi (50%) samt kvalitet og uddannelse (50%).
Totaløkonomien blev regnet ud fra produkternes pris og antallet af skift foretaget i en
given periode. For at sikre kvaliteten af produkterne blev der i udbuddet efterspurgt
vareprøver med henblik på en sensorisk test af produkterne. Her blev der bl.a. kigget
på pasform, elasticitet, komfort, diskretion, ergonomi, brugervenlighed og
hudvenlighed.
Esbjerg Kommunes inkontinenssygeplejersker har en stor viden på området og for at
sikre en opretholdelse og videreudvikling af denne, skulle der i tilbuddet vedlægges
en uddannelsesplan for området.
2. Implementering; hvad kom der ud af tiltaget/ hvad er de målbare resultater?
Ved at gennemføre et udbud med fokus på totaløkonomi, kvalitet og uddannelse får
Esbjerg Kommune i dag tilbudt bleer af god kvalitet med høj lægkagesikkerhed samt
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bleer, hvor der ved skift kun er behov for få hænder. Leverandøren indgår endvidere i
et samarbejde med Sundhed & Omsorg for at opretholde og sikre viden, uddannelse
og udvikling af inkontinensområdet med henblik på at gøre borgerne så selvhjulpne
så muligt.
Hvor produkternes pris tidligere har haft stor betydning for valg af leverandør, er der i
dag mere fokus på totaløkonomien, når det gælder køb af bleer i Esbjerg Kommune.
Da der er tale om et 3. generationsudbud har bl.a. omlægning i organisation betydet
et årligt gevinstpotentiale på køb af produkter på 971.578 kr. Det skal her tilføjes, at
indkøb af bleer udgør 12 pct. af inkontinensplejen, og 88 pct. udgør pleje.
3. Evaluering; hvordan skaber det værdi og for hvem?
Det kan derfor betale sig, at give en dyrere blepris mod fx at
• der kun skal en SOSU-medarbejder til at foretage skiftet, da bleen er ergonomisk
korrekt udført
• bleen er udført på en sådan måde, at den støtter borgerens egenomsorg ved
toiletbesøg, så der spares personale til hjælp ved toiletbesøg
• bleen har en høj grad af lækagesikkerhed, hvilket betyder færre skift af ble, mindre
vask af tøj- og sengelinned samt ingen udgift til sengeunderlag
4. Adgang til dokumentation/ information om tiltaget via en offentlig kilde: (Oplys venligst
reference eller internetlink)
http://www.fyens.dk/odense/Dyre-bleer-er-de-billigste-i-laengden/artikel/842543

5. Skalérbarhed og vidensudveksling; på hvilke andre områder/ i hvilke andre lande tror
du, at dette kan bruges? (ikke-obligatorisk at udfylde)

For at få dit tiltag præsenteret på det 7. GFI og/eller i dansk kontekst, skal først den danske
og så den internationale jury vurderer om dit resumé lever op til retningslinier og regler for
ansøgning. Læs mere om disse regler i invitationen til at ansøge. Hvis beskrivelsen i et eller
flere af punkterne 1-4 findes ‘ikke tilfredsstillende’ vil resuméet ikke blive accepteret.

