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Sykehusinnkjøp ber industrien om bistand til oppstart av norsk 
produksjon av åndedrettsvern 
 
Sykehusinnkjøp HF jobber med å dekke behovet helsevesenet har for smittevernutstyr i forbindelse med 
covid-19-pandemien. Fremover vil det være et spesielt behov for å bedre leveransene av åndedrettsvern. 
Norske produsenter bidrar allerede med produksjon av visir, smittevernfrakker og desinfiseringsvæske. Nå 
håper vi også på bistand fra det norske markedet for å få i gang produksjon av åndedrettsvern.  
 
Åndedrettsvern er utstyr som det er mangel på i hele verden. Dette skyldes en spesiell situasjon i 
verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og 
mindre kapasitet i lufttrafikken. Helsevesenet klarer i dag å dekke de umiddelbare behovene for 
åndedrettsvern. Men for å sikre leveranser på noe lengre sikt, ønsker Sykehusinnkjøp HF å kartlegge 
muligheter for norske bedrifter til å sette i gang en slik produksjon.  
 
Leverandør/er vil kunne forvente en avtale med foreløpig anslått ramme for norsk produksjon på 2,5 mill. 
enheter knyttet til pandemisituasjon og oppbygning av fremtidig beredskapslager. En nasjonal produksjon 
som bidrar til dette volumet, vil trygge beredskapen hvis situasjonen i verdensmarkedet skulle forverre 
seg ytterligere. I en normalsituasjon er behovet for åndedrettsvern dekket av ordinære innkjøpsavtaler.   
 
Hvis din virksomhet kan bidra til en slik produksjon, ønsker vi kontakt med dere. Kravene og 
spesifikasjonene for åndedrettsvern ligger vedlagt.  
 
Vi ber om et uforpliktende svar innen onsdag 22.04. kl. 12:00.   
 
Siva, Selskapet for industrivekst, vil hjelpe oss å gå gjennom svarene og pre-kvalifisere tilbydere for videre 
oppfølging. Aktuelle tilbydere vil deretter bli invitert til en konkurranse, i form av en hasteanskaffelse. 
Prosedyren for hasteanskaffelser er et strengt unntak fra forskriftens normalprosedyre, under vilkåret at 
det er umulig å overholde forskriftens frister for de normale anskaffelsesprosedyrene. Både størrelsen og 
varigheten på kontrakten skal ikke være større enn strengt nødvendig. 
 
Avtalen vil inngås mellom leverandør og Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst RHF har fått i oppgave å koordinere 
nasjonale innkjøp av smittevernutstyr og medisiner til både sykehus og kommuner. 
 
 
Med hilsen 
Lars-Johan Frøyland 
Direktør for forretningsutvikling  
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 
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