
 

Koronakrisens konsekvenser for leverandører med avtaler om 
levering av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr til 
helseforetakene (sykehusene) 

Melanor er bransjeorganisasjonen for medtek- og lab-leverandørene i Norge. Våre 

medlemsbedrifter utvikler og leverer medisinsk utstyr, måleutstyr, laboratorieutstyr og 

hjelpemidler i det norske markedet. Vi representerer om lag 140 medlemsbedrifter og over 3000 

arbeidstakere i Norge. 

Koronakrisen har ført til at kontraktsvilkårene i avtalene med helseforetakene kveler våre 
medlemmer som leverer medisinsk utstyr og laboratorieutstyr til de offentlige sykehusene.  
 
En stor andel av denne typen utstyr er importert av våre medlemsbedrifter fra utenlandske 
leverandører og produsenter og betales i euro eller dollar. Mange av bedriftene som leverer 
medisinsk utstyr og laboratorieutstyr til norske sykehus, opplever nå akutt krise på grunn av 
sammenfall av flere ekstra ordinære forhold som 

• mangedobling av priser på varer fra leverandør/produsent 

• rekordlav kronekurs 

• unormalt høye transportkostnader  
 

De leverandørene som har avtaler med helseforetakene nektes nå å foreta prisjusteringer på 

bakgrunn av valutasvingninger, økte råvarepriser og økte fraktkostnader med bakgrunn i 

kontraktenes bestemmelser om pris og eventuelt valuta. Uten mulighet for å justere sine 

avtalepriser, er det flere leverandører som nå leverer varer til sykehusene med direkte tap. Dersom 

ikke leverandørene snarlig gis adgang til å justere avtaleprisene med bakgrunn i forholdene over, 

vil konsekvensene bli at en rekke av leverandørene vil gå over ende.  

Situasjonen er svært alvorlig og sykehusene vil i løpet av kort tid kunne miste deler av eksisterende 

forsyningskjede for kvalitetsutstyr, om intet skjer.   

På regjeringen.no er det lagt ut en presisering der det går fram at offentlige oppdragsgivere har 

anledning til å foreta endringer i inngått kontrakt, blant annet endringer som medfører prisøkning 

på opptil 50 prosent.  

Melanor har varslet Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratets Koordineringsgruppe for 

covid-19 om situasjonen og brakt saken til Stortinget. 

Helse Sør-Øst RHF ved administrerende direktør Cathrine Lofthus,  

Helse Vest RHF ved administrerende direktør Ivar Eriksen,  

Helse Midt RHF ved administrerende direktør Stig Slørdahl,  

Helse Nord RHF ved administrerende direktør Cecilie Daae   

 

 

,  ForFnebu 02/04-20 

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


 

Overfor Stortinget har vi fremmet forslag om at helseforetakene må åpne for justering av priser 

med bakgrunn i forholdene beskrevet over og at det må følge penger med til 

helseforetakene. 

Vi vil har merket oss at adm. dir. Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst RHF i flere riksdekkende medier 

omtaler hvor dyrt medisinsk utstyr innkjøpt fra utlandet har blitt, og at det ikke står på penger ved 

slike anskaffelser. Vi synes dette står i sterk kontrast til hverdagen mange av våre medlemmer 

opplever i kontakt med helseforetakene. Her skviser man de etablerte leverandørene ved å pukke 

på kontraktsvilkårene samtidig som man pøser ut penger til mer eller mindre pålitelige kilder i 

utlandet. 

Samtidig vil vi opplyse at vi har utredet muligheten medlemsbedriftene har til å kreve 

prisforhandlinger og eventuelt heve løpende avtaler med helseforetak som ikke vil forhandle. Vi vil 

bistå våre medlemmer i å fremme konkrete krav overfor helseforetakene med bakgrunn i den høyst 

irregulære utviklingen de står overfor når det gjelder disse kontraktene.  

Vi anmoder derfor om at det nå åpnes for prisjusteringer i eksisterende avtaler i alle helseforetak 

(sykehus) med bakgrunn i de forholdene vi har beskrevet ovenfor. 

Vi står selvsagt til disposisjon dersom det er behov for ytterligere informasjon. 

Vi imøteser en snarlig tilbakemelding. 

Med vennlig hilsen 

Melanor – Bransjeorganisasjonen for medtek og lab 

 

Atle Hunstad 

Administrerende direktør 

 

Kopi til Helsedirektoratet ved avdelingsdirektør avdeling for Spesialisthelsetjenester Torunn 

Janbu, Helse- og omsorgsdepartementet ved ekspedisjonssjef Spesialisthelseavdelingen Espen 
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