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Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smittevernutstyr i kommuner – covid-19
Dette brevet til landets kommuner informerer om endringer Helsedirektoratets oppfølging av
smittevernutstyr i kommunene i forbindelse med covid-19.
Helsedirektoratet har gjennom covid-19 hatt tett oppfølging av smittevernutstyr i kommuner
og spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen har vært store utfordringer med usikre forsyninger av
smittevernutstyr kombinert med stort forbruk. Situasjonsbildet i dag er et helt annet og
utsiktene fremover indikerer ingen vesentlige endringer i dette bildet. Det er gjennomført en
rekke tiltak for å sikre forsyningssikkerheten og reetablere grossistleddet som normal
forsyningsvei. Helsedirektoratet avvikler derfor større deler av virksomheten som har vært
rettet mot smittevernutstyr, og dette medfører endringer for kommunene.

Avvikling av rapporteringen på smittevernutstyr i Altinn
Kommunenes rapportering på smittevernutstyr i Altinn avsluttes med siste rapportering på
tirsdag 29. juni (i uke 26 – uken før fellesferien).
Rapporteringen har vært frivillig og Helsedirektoratet takker alle kommunene som har bidratt
til informasjon om lagerbeholdningen i kommunen gjennom rapporteringen.

Avvikling av postkassen Smittevernutstyr i Helsedirektoratet i uke 26
Ev. henvendelser til Helsedirektoratet om smittevernutstyr skal sendes til postmottaket i
direktoratet. Det må påregnes lengre saksbehandlingstid.
Dersom det oppstår behov for å utløse leveranser fra nasjonalt beredskapslager av
smittevernutstyr skal kommunen og Statsforvalteren først uttømme mulighetene for å avhjelpe
situasjonen innad i regionen. Statsforvalteren kan deretter kontakte beredskapstelefonen i
Helsedirektoratet og følge opp med e-post til beredskapspostkassen.

Avvikling av forbrukskalkulatoren for smittevernutstyr
Forbrukskalkulatoren Helse Sør-Øst RHF har på sine nettsider avvikles.
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Kalkulatoren har brukt informasjonen fra kommunenes rapportering i Altinn som tallgrunnlag.
Dette tallgrunnlaget opphører nå med avvikling av rapporteringen. Folkehelseinstituttet lager
nå også beregning av R-tallet kun for 3 måneder og denne tidshorisonten er for kort til at det
tjener formålet med kalkulatoren.
Kommunene må nå selv gjøre beregninger av hvor mye smittevernutstyr de trenger.

Råd til kommuner om bestilling av smittevernutstyr etter 2021
Helsedirektoratet har i brev av 23. september 2020, brev av 12. november 2020 og sist i brev av
19. februar 2021 til kommuner gitt anbefalinger om bestilling av smittevernutstyr for 2021.
Helsedirektoratet gir ikke råd til kommunene om bestillinger av smittevernutstyr for 2022.
Kommunene må fremover gjøre ROS-analyser av behovet for smittevernutstyr inn i 2022 og
dimensjonere bestillingene iht. til dette. Nettsidene til Folkehelseinstituttet gir informasjon om
scenarier det skal planlegges for.
Kommunene har et ansvar for å ha adekvat lager av smittevernutstyr og Helsedirektoratet
understreker erfaringene med å tenke langsiktig og vektlegge kapasitet i planleggingen. Det er
varslet store forstyrrelser i containertrafikken internasjonalt gjennom hele 2021, noe som
vesentlig kan påvirke leveringstidene for smittevernutstyr.
De økonomiske rammene for håndteringen av covid-19 i 2022 legger Stortinget i forbindelse
med behandlingen av Statsbudsjettet for 2022.

Smittevernutstyr som ikke er CE-merket
Kommunene ble tilført betydelige mengder smittevernutstyr gjennom den statlige innkjøps- og
fordelingsordningen i 2020. Siste leveranser fra disse innkjøpene i 2020 ble fordelt til
kommuner i starten av januar 2021. Mye av utstyret er kjøpt inn med unntak fra krav i lovverk
til CE-merking av utstyr, og utstyret er tillatt brukt etter unntaksbestemmelse fra krav i
lovverket. I takt med normalisering av forsyningssituasjonen vil det gjeninntre krav om at utstyr
må være CE-merket for å kunne brukes.
Gjeldende forskrift som tillater bruk av ikke CE-merket utstyr - Forskrift om tiltak for å ivareta
tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 gjelder frem til
1. desember 2021.
Regelverket for personlig verneutstyr forvaltes av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet informerer
om hvilke krav og regler som vil gjelde fremover.
Regelverket for munnbind forvaltes av Legemiddelverket. Legemiddelverket informerer om
hvilke krav og regler som vil gjelde fremover.
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Oversikt over forbruk og lagerbeholdning av utstyr i kommunen
Helsedirektoratet anbefaler at kommunene fortsetter å bruke systemene de har etablert i
covid-19 for å ha oversikt over forbruk og lagerbeholdning av smittevernutstyr.
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