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Informa on från Varuförsörjningen
Efter många år på Varuförsörjningen har Tina Frykenfeldt valt a gå vidare med
nya utmaningar. Hennes sista dag på Varuförsörjningen är 2021-04-30 och
därmed kommer hon inte längre a ﬁnnas llgänglig för alla som brukat kontakta
henne direkt med frågor. Ni kan framöver vända er ll vår kundtjänst
upphandling@vauforsorjningen.se, 018-611 66 87.
Bäddmaterial, VF2017-0042
Upphandlingen av bäddmaterial kommer a påbörjas i September 2021. Stort
tack ll er som redan anmält ert intresse av a delta i expertgruppen. Ni som
ännu inte anmält er, kom ihåg a kontakta kategoriledare
fredrik.johansson@regionuppsala.se om ni vill delta.
Uppstartsmötet är planerat ll slutet av maj.
Provtagningsmaterial allmän, VF2020-00043
Upphandlingen är avslutad och lldelningsbesked har gå ut för majoriteten av
grupperna. Tänkt avtalsstart är 2021-06-01.
Omtag kommer a ske på produktgrupper:
50 Kanyler
56 Microcaps
67 Provtagningsset fast för bakterier
Belysningsmaterial, SKL ljuskällor 2018
Nu ﬁnns uppdaterat sor ment och priser på ljuskällor AT/DL.
Leverantör: Auralight AB
Vid frågor, ta gärna kontakt med kategoriledare Chris na Gustafsson per e-post:
chris na.ingrid.gustafsson@regionuppsala.se eller telefon: 018-617 34 02.
Blanke er och broschyrer, VF2017-0011
RECEPT UTAN TRYCK LÖSA BLAD – 60941.
Sommaren 2020 infördes en ny receptblanke som ska användas både vid
förskrivning av vanliga och narko kaklassade läkemedel.
Den nya receptblanke en, artnr 60941, ﬁnns hos Apotekstjänst sedan slutet av
mars.

E ke er special, VF2017-0028
Vi adderar en LAMINERAD variant av 57658 som står emot desinfek onsmedel.
Finns llgänglig hos AT from 23 april 2021. (57658 utgår).

Kemisk-tekniska produkter, VF2016-0010
Vi adderar Oasis Bed Bath utan Barriärskydd.

Papper- och plastprodukter, VF2018-0022/VF2019-0026
1 juli 2021 träder en ny EU-förordning in som förbjuder e ﬂertal plastar klar.
Nedan ll vänster ser ni de produkter som blir förbjudna från och med 1 juli och
ll höger de produkter som ﬁnns på avtal som ersä are.

Vi reglerade de a redan i upphandling/avtal VF2018-0022/VF2019-0026 och
sedan 1 januari 2021 har vi inget avtal på ar klarna i kolumnen ll vänster.
Vid frågor, ta gärna kontakt med kategoriledare Chris na Gustafsson per e-post
chris na.ingrid.gustafsson@regionuppsala.se eller telefon 018-617 34 02.
Opera ons- och undersökningshandskar, VF2015-0077
Avtalen på opera ons- och undersökningshandskar löper ut sista maj. Ny
upphandling är precis klar. På de allra ﬂesta typer av handskar blir Onemed
leverantör. Mer info kommer i nästa nyhetsbrev.
Injek ons- infusions och transfusionsmaterial, VF2017-0022
Spruta INJ 1ML M Löstagbar Kanyl Kanyl 0,45X10MM Brun (303176) slutar
llverkas med kort varsel och återupptas inte förrän under 2022. Ar keln har
liten förbrukning och få beställare så den övergår ll direktleverans. Leverantören
Becton Dickinson kommer då erbjuda en likvärdig ersä are ll samma pris.
Förmodligen blir det 53322 plus en kanyl.

Sjukvårdsmaterial allmänt, VF 2020-00039
Arbetsdräkten P42PP restar men har få en ersä are. Ersä aren är
packade i set (byxa och skjorta llsammans) och inte styckförpackade som
digare. Det blir därför dessvärre inte längre möjligt a köpa enbart skjorta
eller enbart byxa och de a beror på a de just nu inte ﬁnns a få tag i. Så
fort ordinarie produkt ﬁnns llgänglig återgår vi ll dem. Ersä aren är blå
istället för lila. Eftersom förbrukningen är liten beställs den for arande
direkt från leverantören.
Plas örklädet 50930 som restat under lång d har få en ersä are.
Informa on kommer snart ﬁnnas på produktens hemsida FÖRKLÄDE PL
98X120CMX0,03MM - Varuförsörjningen (varuforsorjningen.se).
Det ﬁnns numer e skoöverdrag i förnybart material. Den beställs direkt
från leverantören och har ar kelnummer 670001.
Vid frågor, ta gärna kontakt med kategoriledare Tommie Ullman per e-post
tommie.ullman@regionuppsala.se eller telefon 018 – 617 20 55.
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