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Notat 
 

Melanor Standpunkt - Konsignasjonslager 

Til: Våre kunder og samarbeidspartnere   Dato: Oppdatert november 2019 

Fra: Melanor  Kopi: Melanors Markedsgruppe 
Spesialisthelsetjeneste og medlemmer 

 

Vår prinsipielle holdning  
 

Melanor er imot ordninger for konsignasjonslager 

Hva menes med konsignasjonslager?  «Et konsignasjonslager er en lagerbeholdning som 
eies av leverandøren, hvor lageret er hos kunden. Alle uttak som gjøres av kunden faktureres 
i etterkant, dvs. etter at varen er tatt i bruk.» HINAS, Rammeavtale 

Bakgrunn for vårt standpunkt 
 

1. Utdatert ordning med potensiale for økt risiko 
Konsignasjonslager baseres på en rekke manuelle prosesser hvor oversikt, styring og kontroll 
er personavhengig både hos oppdragsgiver og leverandør. Vi mener denne typen 
lageradministrasjon er utdatert. I dag er det strenge krav til alle ledd i verdikjeden om 
kontroll, sporbarhet, forskriftmessig håndtering og lagring av varer som brukes i behandling 
av pasienter.  

Erfaring gjennom mange år med konsignasjonslager tilsier at risiko for feil øker, for eksempel 
i forbindelse med tilbaketrekking av varer eller kontroll med utløpsdato. Vi er bekymret for 
en slik, unødvendig og mulig økt risiko for pasientene. 

I ny MDR/IVDR forordning (Kapittel III, Artikkel 25, Identifisering i omsetningskjeden) stilles 
det skjerpede krav til sporbarhet. Dette medføre økt krav til produsentenes kontroll på lager 
de har eierskap til på helseinstitusjoner(konsignasjonslager), samt helseinstitusjonenes 
rutiner for sanntidsrapportening av uttak fra denne type lager. 
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2. Ressurskrevende kostnadsdriver for alle parter   
Bruk av konsignasjonslager vil innebære krav om ekstraordinær lageroppfølging både av 
oppdragsgiver og leverandør. 

Kunden/avdelingen må for eksempel sørge for: 

• At det enkelte konsignasjonslageret oppbevares i henhold til krav fra leverandøren 
(temperaturkontroll, renhet, luftfuktighet, utlufting, overtrykk for lagring m.m.)  

• Korrekt lagerhåndtering og rotasjon i forhold til utløpsdato 
 

Samtidig må også leverandørene:  

• Føre kontroll og følge opp lageret fysisk, eventuelt investere i elektronisk 
lagerovervåking lokalt på helseinstitusjonene  

• Binde kapital i alle aktuelle sykehus og noen steder også i flere avdelingsvise 
varelagre 

• Håndtere økt svinn  
• Håndtere uensartet praksis med etterskuddsvis rapportering av uttak og forbruk  
 

Det er ingen tvil om at konsignasjonslager er ressurskrevende. I et helsevesen hvor det 
snakkes om å få mer helse igjen for hver krone som brukes, er det vanskelig å se at en 
kostnadsdrivende ordning som dette hører hjemme.  

3. Helt unødvendig med dagens logistikksystemer 
De fleste av produktene som i dag er på konsignasjonslager er varer som sykehusene har et 
høyt forbruk av. Varene er i dag tilgjengelige og kan kjøpes inn gjennom sykehusenes 
ordinære forsyningskjede. De fleste varer kan i dag leveres i løpet av kort tid.  

Helseregioner har bygd og bygger egne sentrale logistikksentere som forsyner 
helseforetakene. Melanor mener de sentrale lagrene bør benyttes også for spesielt viktige 
og kritiske varer. Dersom logistikksentra brukes følges den normale vareflyten, noe som bør 
innebære viktig kvalitetssikring. 

 

Melanor mener det er på høy tid å avvikle ordninger med konsignasjonslager 

 

 


