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• Stiftet desember 2015

• Eid av de fire regionale 
helseforetakene

• Hovedkontor Vadsø

• Formål: Strategisk og operativt 
ansvar for innkjøp i 
spesialisthelsetjenesten
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Situasjonen i dag 

Rød beredskap

➢ Sykehusinnkjøp HF er satt i rød beredskap fra og med i dag 16. mars 2020

➢ Innebærer at krisestab er satt, og kriseorganisering er trådt i kraft

➢ Sykehusinnkjøp har arbeidet systematisk med helseforetakene siden januar for 
å skaffe nødvendig materiell i en forberedelse til en mulig coronapandemi
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Styringslinjer

➢Umiddelbart fokus er Smittevernsutstyr

➢Kjøp av tilgjengelig volum

➢Dialog rundt oppstart av ny produksjon

➢ Sykehusinnkjøp har daglig møte med Administrerende direktør i helse Sør-Øst 
RHF som har de nødvendige økonomiske fullmakter

➢Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene møtes annen hver dag 
sammen med Sykehusinnkjøp hvor fokus er behovsavklaringer for både 
spesialisthelsetjenesten og kommunene
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Behov nå: 

Personlig smittevernutstyr 

(Personal Protective Equipment - PPE)

Utstyr som inngår i PPE :

▪ fuktbestandig smittefrakk med lange ermer og mansjetter

▪ klasse FFP3 åndedrettsvern (Filter Face Piece 3)

▪ nitril- eller latekshansker

▪ øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 

▪ kirurgiske munnbind 
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Kontaktpunkt og dialog med industrien

➢ Sykehusinnkjøp har etablert følgende e-postadresse hvor næringslivet kan ta 
kontakt : 

➢ Henvendelser blir registrert, systematisert og prioritert. 

➢ Eget markedsteam etablert for å etablere kontakt og besvare henvendelser

➢ Håndtere avtaler med aktuelle produsenter for norsk produksjon av personlig 
smittevernutstyr

➢ Samarbeid med virkemiddelaktørene (Innovasjon Norge, SIVA og andre) i de 
konkrete case som etableres

suppliercovid19@sykehusinnkjop.no

mailto:suppliercovid19@sykehusinnkjop.no
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Oversikt over leverandørhenvendelser 

Dato: 15.3.2020

Totalt mottatt:  278

• Smittevern: 107

• Annet: 171 
• Tester/lab/MTU

• Medisinsk grunnutstyr

• IT-løsninger

• Intensiv forbruk

Smittevern

• Igangsatt:  107

• På vent/ikke aktuelle:  81

• Aktuelle for videre oppfølging: 26
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Takk for oppmerksomheten !


