
 

Alvorlige økonomiske konsekvenser av COVID-19 krisen for 
helsetjenestens kontraktsfestede leverandører 

 

Melanor er bransjeorganisasjonen for medtek og lab. Vi representerer om lag 150 

medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere i Norge.  

 Vi gjør oppmerksom på at det er behov for tiltak som kan avhjelpe alvorlige økonomiske 

ringvirkninger av koronakrisen for helsetjenestens kontraktsfestede leverandører. 

I utgangspunktet mener Melanor mange kontrakter dikteres av offentlige innkjøpere, og er både 

ubalanserte og legger urimelig stor risiko på leverandørene. Når helsetjenesten er eneste kunde i 

markedet ser imidlertid leverandørene seg nødt til å godta klart urimelige kontraktsvilkår. I dagens 

ekstraordinære situasjon er utslaget av slike ubalanserte kontraktsvilkår åpenbare. Dersom det 

ikke iverksettes tiltak umiddelbart, vil konsekvensene bli at en rekke av våre medlemsbedrifter får 

så store økonomiske utfordringer, at de går over ende. 

Vi oppfordrer derfor myndighetene til raskt å be offentlige oppdragsgivere i helsesektoren om å 

iverksette tiltak på følgende områder; 

➢ Med umiddelbar virkning åpne for at leverandørene kan få valutajusteringer. Dette gjelder 

også inngåtte kontrakter uten mulighet for valutajustering. Det er nå en ekstraordinær 

valutasituasjon (med historisk lav kronekurs) som gir høye kostnader for leverandører i 

eksisterende kontraktsforhold uten valutaklausul. Økte kostnader i kombinasjon med stor 

etterspørsel etter slik som smittevernsutstyr gir enorm belastning for mange. 

 

➢ Med umiddelbar virkning åpne for prisjusteringer knyttet til betydelige kostnadsendringer 

på for eksempel råvarer, innkjøpspriser eller økte fraktkostnader på grunn av koronakrisen. 

 

➢ Dersom oppdragsgiver bruker leverandøren som bank, og krever økt kredittid utover 

vanlige 30 dager, må dette gi leverandøren automatisk rett til å justere pris tilsvarende. 

 
 

 Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratet 

Fornebu, 23/03-20 



 

  

I dag er de etablerte forretningsmessige strukturene og prosessene under press hvilket medfører 

urimelige økonomiske effekter for næringslivet.  Det er derfor viktig å få til raske avklaringer som 

hindrer at etablerte leverandører mister fotfestet, noe som kan medfører svekket, eller i verste fall, 

bortfall av leveransesikkerheten til helsenorge.   

Med vennlig hilsen 

Melanor  – Bransjeorganisasjonen for medtek og lab 

Atle Hunstad                                                                                            Henriette Ellefsen Jovik 

Administrerende direktør                                                                     Seniorrådgiver 
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