
Til informasjon

I denne oppsummeringen fra medlemsmøtet 27.5.2020 har vi valgt å legge ved notater i noen slides. 

For spørsmål, vennligst kontakt post@melanor.no

mailto:post@melanor.no


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 27.Mai 2020 kl. 14.00-14.30



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

• Generalforsamling 17. juni kl. 14.00

• Menon: Helsenæringens Verdi 2020

• Høringssvar: Beredskapsloven. Videreføre bestemmelser i forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å 

sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av 

koronaviruset. Essens; at bandasjister, tilvirkere og andre omsettere slik som grossister, distributører og 

importører av medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og medisinske næringsmidler skal omfattes av 

helseberedskapsloven. I praksis betyr dette at departementet får lovhjemmel til å kunne iverksette 

nødvendige tiltak for å sikre tilgang på utstyr. Eksempel på slike tiltak er pålegg om melde- og 

rapporteringsplikt om lagerbeholdning, rasjonering og omsetningsbegrensning og krav om tillatelse for 

eksport av utstyr. Melanor forstår at det er behov for den foreslåtte forskriften for å sikre tilgang til 

medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset. Melanor forutsetter 

imidlertid at økonomiske konsekvenser av omsetningsrestriksjoner for produsenter og omsettere tas 

hensyn til og kompenseres gjennom ekstraordinære prisjusteringer i relevante kontrakter.



Informasjon fra Melanor

• Kommentar fra Melanor om revidert nasjonalbudsjett: 12. mai la regjeringen frem forslag til revidert 

nasjonalbudsjett. Vi synes det er viktig å presisere at det i budsjettet foreslås å styrke sykehusene 

med til sammen 6 milliarder kroner knyttet til virusutbruddet, slik at sykehusene kan dekke økte 

kostnader som følge av virusutbruddet. I budsjettforslaget opplyses det også at «Stortinget har gitt 

fullmakt til å overskride enkelte bevilgninger for å dekke utgifter til nødvendige legemidler, medisinsk 

utstyr og laboratorieanalyser til håndteringen av utbruddet av koronaviruset.». I praksis innebærer 

dette at det er åpnet for ekstra midler til medisinsk utstyr og testing. Dette i kombinasjon med 

departementets informasjon om at det er anledning til å foreta endringer i inngåtte kontrakter slik som 

prisøkning på opptil 50 prosent, samt vår egen juridiske vurdering av at etablerte leverandører har 

juridisk rett til justering av kontrakten, innebærer at vi mener det nå bare er opp til Helsetjenesten å 

gjennomføre prisjusteringene. Se mer informasjon på regjeringens hjemmeside: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/covid-19-

utbruddet-og-anskaffelsesregelverket/id2693720/

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/covid-19-utbruddet-og-anskaffelsesregelverket/id2693720/


Informasjon fra Melanor

• Tollbehandling av medisinsk utstyr: Melanor har fått henvendelser fra medlemmer om informasjonen fra 

fraktselskap om at ALT AV SMITTEVERNUTSTYR SKAL PÅ TOLLAGER til de er ferdig fortollet.

• Vi har hatt dialog med Tolletaten for informasjon om dette; 

• Dette er midlertidig - i første omgang gjelder dette for to uker, forrige uke og inneværende uke

• Legemiddelverket (SLV) har gitt tolletaten dette oppdraget: 

• Behovet har dukket opp nå fordi det kommer så mye utstyr hvor det er utfordringer knyttet til 

korrekt dokumentasjon.

• SLV har derfor sett behovet for at det i en periode gjøres rutinemessig stopp av alt utstyr på vei inn 

i Norge for å sjekke alle dokumenter.

• I utgangspunktet vil det ikke være snakk om store forsinkelser, men det medfører at speditørene ikke 

får benytte seg av ordningen på å kjøre varetransport rett til kunde, uten at dokumentkontroll er OK.

• For leverandører som har korrekte dokumenter og i tillegg kan sende informasjonene til tolletaten i 

forkant skal det medføre svært lite forsinkelser.



Informasjon fra Sykehusinnkjøp

• Systemet for krav 

om prisjusteringer



Tiltak fra Melanor

• Prisreguleringer

• Tilsvar til helseregionene

• Politisk

• Mediekommunikasjon: NRK

• Innspill fra Melanor til Legemiddelverket

• Egentilvirkning av IVD medisinsk utstyr



Tiden fremover

• Medlemsundersøkelse

• Bransjestandard

• Balanserte avtalevilkår

• Helsedirektoratet 



• Neste medlemsmøte: onsdag 10. juni 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/

