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Høringsuttalelse til forslag om forlengelse av forskrift om tiltak 
for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og 
personlig verneutstyr under covid-19. 
 
Norsk sykepleierforbund (NSF) takker for muligheten til å kommentere de foreslåtte 
forlengelsene. NSF ser positivt på forslaget. På overordnet nivå mener vi dette vil ivareta 
tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 på en bedre og 
mer sikker måte enn om man ikke hadde hatt tiltak. 
 
Forlengelsen er foreslått å være til 1/12 2021. NSF støtter forslag til forlengelsen, samtidig som 
det er viktig at det gjøres fortløpende faglige vurderinger på om det er nødvendig med de 
foreslåtte tiltakene underveis, etter som man følger utviklingen av pandemien.  
 
Covid-19 påvirker tilgangen til og forbruket av legemidler, medisinsk utstyr og personlig 
verneutstyr. Som beskrevet i høringsnotatet er ikke legemiddelmangel og utfordringer knyttet til 
tilgang til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr en ny problemstilling. Dette har 
man sett over flere år. Pandemien forsterker problematikken ytterligere, en allerede vanskelig 
situasjon blir verre. 
 

Sykepleiere har opplevd å ha varierende tilgang på smittevernsutstyr under pandemien. I starten 

av pandemien var det stor usikkerhet om man klarte å skaffe nok utstyr. I kommunene 

rapporterer sykepleiere om mangel på smittevernutstyr og restriksjoner på bruk av utstyr. Rundt 

en fjerdedel av sykepleierne i kommunal sektor rapporterer at arbeidsplassen har hatt dårlig eller 

svært dårlig tilgang på kirurgiske munnbind og åndedrettsvern, mens nesten 20 % rapporterer 

dårlig eller svært dårlig tilgang på øyebeskyttelse.1 31 % av sykepleierne har blitt bedt om å 

spare på smittevernutstyr på grunn av forventet mangel, og 23 % på grunn av faktisk mangel på 

utstyr.2 Slik rasjonering kan ha kommet i konflikt med faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet. 

Nesten halvparten av sykepleierne rapporterer at det er etablert prosedyrer for gjenbruk av 

smittevernutstyr. Det er en indikasjon på at man har forventet at det skulle oppstå mangel. 

 
I NSF sitt innspill til koronakommisjonen trakk vi frem: 

• Det må etableres sikre forsyningslinjer og nødvendige beredskapslagre for smittevernutstyr, 
legemidler og medisinsk utstyr.  

 
1 Melby m.fl – Sykepleieres erfaringer med første fase av koronapandemien. Sintef 2020 
2 Melby m.fl – Sykepleieres erfaringer med første fase av koronapandemien. Sintef 2020. 
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• Det må vurderes en større grad av nasjonal samordning og kontroll som sikrer riktig 
fordeling og en løpende tilgang til legemidler og trygt utstyr i hele helsesektoren. Fordelingen 
må samsvare med behovene, både mellom tjenestenivåer og mellom deltjenester innad i 
sektorene. 

 
For Norge er både nordisk og internasjonalt samarbeid helt avgjørende for å styrke og sikre 

forsyning av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. Dette kan ikke Norge sørge 

for alene. NSF anser det derfor som svært viktig at koronakommisjonens anbefalinger relatert til 

et nasjonalt beredskapslager for smittevernsutstyr og medisinsk utstyr, anbefalinger om å foreta 

en avklaring av ansvarsforholdene i legemiddelberedskapen, samt å etablere beredskapslagre 

for legemidler som kan forsyne både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, følges 

opp og gjennomføres. Den internasjonale legemiddelberedskapen både i Norden og Europa bør 

styrkes slik som foreslått i rapporten. 

 
Tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr er helt avgjørende for at 
helsetjenesten skal være i stand til å håndtere covid-19 pandemien på en god måte. Tilgangen til 
legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr er også helt avgjørende for at 
helsetjenesten skal være i stand til å håndtere sine lovpålagte oppgaver. NSF oppfordrer derfor 
til at problematikken knyttet til legemiddel- og utstyrsmangel i en normalsituasjon tas tak i. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bente Lüdemann          Line Hasund 
Fagsjef            Spesialrådgiver 
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