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Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr til helseforetak og den
kommunale helse- og omsorgstjenesten
Norge mangler enkelte typer personlig smittevernutstyr
Norge har i dag ikke nok forsyninger av enkelte typer personlig smittevernutstyr (PPE) og
Helsedirektoratet er gjort kjent med at beholdningen av PPE både i spesialist- og
kommunehelsetjenesten er liten eller svært mangelfull. Det som eventuelt finnes på lager av
PPE vil raskt tømmes i håndteringen av den pågående Covid-19-pandemien.
Situasjonen kan vedvare
Helsedirektoratet mener det er nødvendig å ta høyde for at vi trenger større beholdninger av
PPE enn normalt for å kunne håndtere Covid-19 pandemien, at muligheten for å importere er
begrenset og at Norge vil kunne ha problemer med å fremskaffe PPE i perioder.
Helsedirektoratet vurderer at det er svært vanskelig for den enkelte kommune å gjennomføre
innkjøp av PPE, slik situasjonsbildet nå er internasjonalt for slikt utstyr.
Sykehusinnkjøp HF skal koordinere innkjøp og fordeling av PPE til sykehus og
kommunehelsetjenesten
Helsedirektoratet mener derfor det er nødvendig at innkjøp og fordeling av PPE samordnes og
profesjonaliseres ved hjelp av en organisasjon som har de nødvendige erfaringer og
forutsetninger, og god kompetanse til offentlige anskaffelser.
Med bakgrunn i Helsedirektoratets ansvar for den nasjonale helseberedskapen har vi gjennom
brev datert 06.03.20 til de regionale helseforetak bedt de om å gi Sykehusinnkjøp HF i oppdrag
å koordinere innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr til både helseforetak og den
kommunale helse- og omsorgstjenesten, under den pågående pandemien med Covid-19.
I tillegg vil Sykehusinnkjøp HF undersøke om noen aktører i Norge vil kunne starte
nyproduksjon av PPE som tilfredsstiller de kvalitative standardene for personlig
smittevernutstyr.
Kommunene skal via fylkesmennene melde inn behov for PPE
For å dekke kommunenes akutte behov for PPE de neste to ukene er det ønskelig at
fylkesmennene melder inn et samlet behov for PPE fra sine kommuner. Helsedirektoratet
melder videre behovet til Sykehusinnkjøp HF sammen med kriteriene for fordeling og
prioritering i en situasjon med begrenset tilgang.
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Helsedirektoratet vil komme tilbake til en mer permanent løsning på bestilling og distribusjon
av PPE. Allerede nå er det klart at det vil være behov for betydelig koordinering i den enkelte
kommune knyttet til å skaffe seg oversikt over kommunens samlede behov for PPE.
Vedlagt Excel skjema skal benyttes av Fylkesmannen for innmelding av akutt behov for PPE.
Skjema sendes inn til: beredskap@helsedir.no
Det vises for øvrig til brev fra Helsedirektoratet datert 03.03.20 om truende mangelsituasjon for
smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetjenesten:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-ogkrisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger
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