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Avtale om legenes innkjøpssamarbeid er nå signert.
vant anbudskonkurransen.
Maske er en stor og kjent grossist og forsyningskjede, med en årlig omsetning på nær 1
milliard NOK. De har 8 forretningsutsalg lokalisert på flere steder i Norge, pluss to store lagre
som skal serve avtalen fra henholdsvis Oslo og Trondheim. Maske er leverandør til blant
annet kommuner, fylkeskommuner og sykehus, og har helsemarkedet som særskilt
satsningsområde. I forhandlingene har de vist stor fleksibilitet og vilje med hensyn til for å
skreddersy en produkt- og leveranseprofil tilpasset fastlegenes behov.

Polar-Medica AS vil om kort tid lansere et meget interessant produktsortiment bestående av
både etablerte og nye produkter. Vi føler oss trygge på at dette vil bli svært godt mottatt av
fastlegene! Samtidig presenteres også selskapets implementerings- og utrullingsplan som
beskriver hvordan fastlegene skal komme i gang med den nye avtalen.

Vi i Polar-Medica har stått på over lang tid for å få dette til på vegne av fastlegene, og har
store forventinger til at vi sammen skal få et suksessrikt samarbeid med Maske som både er
nyttig, effektivt og varig.

Vi har vært i direkte kontakt med en del av leverandørene i det norske markedet, blant annet
NorEngros, Mediq og Alere.
Disse har imidlertid valgt å ikke inngi tilbud til fastlegene, og derved vist at de ikke ønsker å
være med på innkjøpssamarbeidet. Dette er beklagelig og bør ikke forekomme i et
fungerende marked. Vi har derfor snudd alle steiner og sett på hele leveransekjeden fra
produsent, importør, grossist/distributør og funnet nye spennende konstellasjoner. I tiden
fremover kan vi forvente at dagens leverandører kontakter dere som fastleger i den hensikt å
gi dere svært gode "supertilbud". Dette må nok oppfattes som et mottrekk til
innkjøpssamarbeidet, og et forsøk på å motarbeide dette.
Ved å gi etter for slike innspill vil dere i fremtiden sannsynligvis igjen oppleve høyere priser,
og en svekkelse av innkjøpsmakten som det nå er skapt et meget godt grunnlag for gjennom
avtalen med Maske.

Som dere sikkert er kjent med, er det allerede inngått avtale med et stort antall fastleger om
deltagelse i innkjøpssamarbeidet. Vi oppfordrer dem som har vist interesse, men ennå ikke
signert om å kontakte Polar-Medica AS v/ daglig leder Jan Dybdahl dersom dere har
spørsmål og evt. ønsker mer informasjon.
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