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Spørsmål nr. 2283 til skriftlig besvarelse - Smittevernutstyr i sykehus og 
kommuner 

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. august 2020 vedlagt følgende spørsmål til 

skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe: 

 

"Kan statsråden informere om status for tilgang til smittevernutstyr i sykehus og kommuner, 

hvor mye midler som offentlige har brukt på import av smittevernutstyr siden 

koronapandemien inntraff og informere om hvilke(t) land som det er importert 

smittevernutstyr i fra?" 

 

Svar:  

Kommunene og helseforetakene har som kjent et selvstendig ansvar for å sørge for at de har 

nok utstyr for sine helsetjenester i henhold til kravene i helseberedskapsloven. Regjeringen 

har imidlertid sett nødvendigheten av å iverksette nasjonale tiltak for å sikre at helsetjenesten 

har tilgang til nok utstyr for å håndtere den pågående koronapandemien. 

 

Det er i løpet av våren og sommeren kommet inn store mengder smittevernutstyr gjennom 

den nasjonale ordningen som Helse Sør-Øst RHF koordinerer. De har opplyst at det per uke 

33 i 2020 er mottatt over 150 mill. smittevernartikler gjennom den nasjonale ordningen. Dette 

smittevernutstyret fordeles ut ukentlig med utgangspunkt i følgende fordelingsnøkkel: 

-70% RHF 

-20% kommune 

-10% reservelager 
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Side 2 
 

Det nasjonale reservelageret som er etablert blir benyttet ved ekstraordinære behov eller når 

spesielle situasjoner oppstår. Blant annet har man fra dette lageret gitt utstyr til det norske 

teamet som bistod helsetjenesten i Italia, Forsvaret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 

Libanon og til enkelte kommuner som har vært i en prekær mangelsituasjon. Det er 

Helsedirektoratet som forvalter denne ordningen sammen med Helse Sør-Øst RHF. 

 

For det smittevernutstyret som er anskaffet gjennom den nasjonale innkjøpsordningen er det 

betalt ca 2 mrd. kroner inkludert mva og fraktkostnader. Det er kjøpt inn smittevernutstyr fra 

Kina, Malaysia, Europa og Sverige, samt at det for enkelte typer utstyr er startet norsk 

produksjon.  

 

Når det gjelder lagerstatus for smittevernutstyr i helsetjenesten så var den i uke 33 som 

følger: 

 

Total lagerbeholdning i uke 33 

RHF   Kommune 

Åndedrettsvern, FFP3   210 000   54 000 

Åndedrettsvern, FFP2   630 000   300 000 

Munnbind    46 mill.   15 mill. 

Hansker    54 mill.   35 mill. 

Visir/briller    1,7 mill.   500 000 

Stellefrakk    500 000   580 000 

Smittefrakk    4,2 mill.   1,8 mill. 

Luer    4,8 mill.   880 000 

 

I tillegg til dette kommer utstyr som nylig er mottatt og som foreløpig ikke er fordelt ut til 

helsetjenesten. 

 

Det er gjort beregninger over forbruk gitt en smittetopp med et smittetall på 1,3 (basert på 

modeller fra Folkehelseinstituttet), og utstyret som er på lager vil kunne dekke forbruket ved 

en slik smittetopp i 2020 og over i 2021. Samtidig er det planlagt ytterligere leveranser denne 

høsten og tidlig neste år. Tilgangen på smittevernutstyr i helsetjenesten vurderes totalt sett 

som god. Kommende planlagte direkteleveranser, norsk produksjon og økt grossistlevering 

antas å gi en god utstyrsdekning i tiden framover. 

 

Jeg vil avslutningsvis presisere at kommunene rapporterer om sin lagerstatus til 

Helsedirektoratet. Kommunene mottar utstyr gjennom den nasjonale ordningen i tillegg til 

egne ordinære anskaffelser. Fylkesmennene har en rolle i å fordele utstyr, og sikrer at 

områder med relativt mye smitte og pasienter får noe mer utstyr. Utstyrsdekningen varierer 

mellom de ulike kommunene og på enkelte utstyrskategorier. Ved prekære 

mangelsituasjoner i enkelte kommuner blir det som nevnt tildelt ekstra utstyr direkte fra det 

nasjonale beredskapslageret. Man har fått rapportert at enkelte kommuner i den senere tid 

har hatt noe små volum av hansker, og dette vil det blit tatt hensyn til i fordelingen av denne 
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utstyrskategorien framover. Den nasjonale ordningen vil i tiden framover også motta store 

leveranser av hansker fra utlandet. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 


