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Svar på høring Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven 
(endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) 
 
 
Tilgang til smittevernutstyr og test-utstyr ved private ideelle institusjoner 
 
«Med hjemmel i helseberedskapsloven §§ 1-3, 5-2 og 6-2 er det fastsatt forskrift 6. mars 2020 nr. 
239 om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som 
følge av utbruddet av koronaviruset, se nærmere under punkt 3.2. Departementet anser det som 
overveiende sannsynlig at tiltakene som er iverksatt for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr, 
personlig verneutstyr og medisinske næringsmidler vil være nødvendige også etter 1. januar 2021.  
For å sikre tilgang er det i forskriftenes § 5 gitt anledning for Helsedirektoratet til å vedta unntak fra 
gjeldende lovgivning vedrørende krav til markedsføring og ibruktaking av medisinsk utstyr og 
personlig verneutstyr. Et slikt unntak er blant annet brukt for at Sykehusinnkjøp HF skal kunne 
kjøpe inn tilstrekkelig smittevernutstyr til helse- og omsorgstjenesten. På grunn av enorm 
etterspørsel globalt etter smittevernutstyr, ville ikke norsk helsetjeneste kunne håndtere covid-19 
pandemien uten slike unntak.» 
 
Vårt private ideelle sykehus har som resultat av unntaket ikke fått tilgang til nødvendig personlig 
verneutstyr og medisinsk utstyr (test-utstyr) fra Sykehusinnkjøp HF. Vi har også merket oss at flere 
kommuner i Norge har slitt med å få slike forsyninger fra Sykehusinnkjøp HF, med det resultat at man 
har «panikk-innkjøpt» fra ulike aktører til mangedoblet pris og mottatt ikke-godkjente produkter.  
 
Vi ber om at det felles ned i forskrift at private ideelle helseinstitusjoner og kommunene også skal sikres 
tilgang til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr når slike unntak tas i bruk. Vi opplevde at Staten 
gjennom Helsedirektoratet, først og fremst sørget for sine statlige helseforetak, og ikke tok tilstrekkelig 
hensyn til andre deler av helsevesenet gjennom sine instrukser til Sykehusinnkjøp HF. En forskrift må 
sikre at slik usikkerhet fjernes, og at hele helsevesenet inkluderes i en helhetlig strategi/prioritering. 
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