
Koronautbruddet – informasjonsmøte

Møtet starter kl. 14.00

• Slå av mikrofonlyd

• Slå av kameraet

• Henvendelser merket «Korona» sendes til 

post@melanor.no

• Chatfunksjonen i Teams aktiveres ved å trykke 

på:

mailto:post@melanor.no


COVID-19: Medlemsmøte

Onsdag 29. April 2020 kl. 14.00-14.45



Organisasjon

Atle Hunstad 

Administrerende direktør +47 948 18 476 

Tore Flaatrud 

Advokat +47 90 79 24 33

Rebekka Reitan

Kommunikasjonsleder +47 934 81 777

Henriette Ellefsen Jovik 

Seniorrådgiver, +47 41 20 95 86

Jan Ivar Ingebrigtsen 

Seniorrådgiver, +47 907 57 107

Alle henvendelser: 

post@melanor.no

mailto:post@melanor.no


Informasjon fra Melanor

• Henvendelse til Legemiddelverket

• Informasjon om egenproduksjon av medisinsk utstyr

• MDR utsatt med 12 måneder

• Høring: Forskrift om straffebestemmelser IMDR / MDR

• Dokument om ferieavvikling sendt til hovedkontakter

• Bransjestandard for medtek- og labpersonell



Tiltak fra Melanor

• Henvendelser til Helsedirektoratet og Helse- og 
omsorgsdepartementet: 
• COVID-19: Viktig om helsetjenestens leveranser av 

medtek- og labutstyr

• Bent Høie: Forsyningslinjene for medisinsk utstyr og 
labutstyr – situasjonen er kritisk

• Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet: 
• Høring: Midlertidige endringer i helseberedskapsloven

• Møter med politikere

• Medlemsundersøkelse: Konsekvenser av Korona



Hva skjer fremover?

• Samlesak: Melanors henvendelser

• Oppfølging av identifiserte saker og innspill fra 

medlemsbedrifter

• Lansering av etisk regelverk

• Prisreguleringer



Tiltak fra Melanor: Prisreguleringer

• Flere og ulike henvendelser til både NAV, Helfo, Statsbygg, 

de Regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp

• 23/3 henvendelse til Næringsdepartementet og 

Helsedirektoratet  «Alvorlige økonomiske konsekvenser av 

COVID-19 krisen for helsetjenestens kontraktsfestede 

leverandører»

• 25/3 henvendelse til Virke «Alvorlige økonomiske 

konsekvenser av COVID-19 krisen for helsetjenestens 

kontraktsfestede leverandører»

• 26/3 Pressemelding «Valutabestemmelser kveler medtek-

og lab-bransjen»

• 27/3 henvendelse til representantene i Stortingets 

næringskomite «Korona - nå må offentlig innkjøpsmakt 

brukes klokt»

• 1/4 Medlemsmøter/ webinar om kontraktsrettslige 

utfordringer i lys av Koronakrisen

• Medlemsverktøy Brev om bristende forutsetninger og 

kontraktsforhandling om pris/ valutajustering 

• 2/4 henvendelse til RHF’enes admin dir, Helse- og 

omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet «Koronakrisens 

konsekvenser for leverandører med avtaler om av levering av 

medisinsk utstyr og laboratorieutstyr til helseforetakene 

(sykehusene)»

• 3/4 henvendelse til Statssekretær i Helse- og 

omsorgsdepartementet Anne Grete Erlandsen

• 21/4 møteforespørsler til politikere i Stortingets Helse- og 

omsorgskomite

• 27/4 purring på henvendelse til admin dir Rhf’ene

• 28/4 eskalering til Helseminister Bent Høie «Forsyningslinjene 

for medisinsk utstyr og labutstyr – situasjonen er kritisk»

• Prosjekt med Standard Norge «Standardkontrakt» for medtek

og lab 



• Neste medlemsmøte: onsdag 6. mai kl. 14.00. 

• Informasjon deles på: https://www.melanor.no/nb/korona-covid-19/

• Følg oss på LinkedIn, Twitter og Facebook

https://www.melanor.no/nb/korona-covid-19/

