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Nyhetsbrev Februari 2022

Ny  från Varuförsörjningen
Leveransstörning epiduralset

För närvarande är det en komponentbrist på Smiths Medical standardiserade

epiduralset. De jobbar på a  byta ut den komponent som restar men de a drar

ut på den p.g.a tester, licenser och administra vt arbete. Prognosen säger

leveransproblem i två månader ll. Det råder även brist på epiduralseten från B

Braun.

 

Hämtbox utgår

Matlådor för snabbmat i expanderad polystyren är förbjudet enligt förordning

(2021:996) om engångsprodukter från och med 2022-01-01. Syftet med denna

förordning är a  minska nedskräpning och främja en cirkulär ekonomi.

De a innebär a  art.nr 60314 (HÄMTBOX SKUMPLAST 1-FACK) tas bort ur

sor mentet. Se alterna va produkter i kategorin för Pappers- och plastmaterial.

 

PÅMINNELSE!

Alla instrument som köps via Apotekstjänst är av avdelningskvalitet. Dessa kan

köras i spolon/diskdesinfektor men ska ej autoklaveras.

De ska alltså inte skickas ll sterilcentralen eftersom sterilcentralerna då får in

rost i sina diskmaskiner och opera onsinstrument blir förstörda.

Instrument av opera onskvalitet köps direkt via leverantören. Se

produktkatalogerna i länken nedan.

Kirurgiska instrument - Varuförsörjningen (varuforsorjningen.se)

 

Intubering, VF2019-0011 - leveransstörning

Mediq informerar a  microlaryngealtub med cuff (artnr 112460-050 samt

112460-060) är restnoterad från llverkaren. För mer informa on läs bifogat brev

från leverantören.

 

Informa on från Paraje

2021 var e  problema skt år för pappersbruken p.g.a. llgången på råvaror och

ökade kostnader för transporter och energi. Situa onen har komplicerats

y erligare då UPM (United Paper Mills) har gå  ut i strejk från 1 januari. Strejken

skulle varit över den 9 februari, men har nu förlängts ll den 12 mars.

Om strejken fortgår kommer Paraje  a  få problem med leveranser av remisser,

vilket är mycket beklagligt, men vi kan tyvärr inte påverka denna situa on. Vi

hoppas givetvis a  parterna ska komma överens så fort så möjligt. 

http://lul.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=192&e=[email]&r=[field1]&h=643774D38237C7EAE53843E29DF40B11
https://varuforsorjningen.se/avtalade-artiklar/kategorier/pappers-och-plastmaterial/
https://varuforsorjningen.se/avtalade-artiklar/kategorier/kirurgiska-instrument/
https://varuforsorjningen.se/media/92458/ersaettningsbrev-artnr-112460-050_060-1.pdf


Vi kommer hålla er informerade om läget.

 

Gips och llbehör, VF2017-0010

Den nya gipsupphandlingen är försenad och de gamla befintliga avtalen förlängs

ll 2022-08-31.

 

Opera ons- och undersökningshandskar, VF2020-00024

Det finns for arande leveransstörningar även om situa onen är mycket bä re än

för 1-2 år sedan. Likvärdiga ersä ningar finns på de ar klar som restar.

 

Kirurgiska instrument VF2018-0015

Ar kel nr 59804 PINCETT 1X2 KLO 10CM IRIS från Erixon Medtech har inte

beställts på över sex månader. Om inga beställningar inkommer innan 23:e mars

kommer ar keln tas bort och lagret kasseras.

Nya avtal
Förbandsmaterial, VF2020-00036

Avtalsstart 2022-03-01.

Om ni ska beställa M Cars produkter som går via DL-flödet önskar Oriola a  ni

först fyller i dokumentet "Ny Kund" innan ni lägger den första beställningen.

Ar klar som berörs är:

839260

839267

839261

839262

839270

839263

839265

839266

839264

839268

839269

 839280

839001

839004

839003

839011

839012

Se upphandlat sor ment.

 

Steriliseringsmaterial OMTAG, VF2021-00052

Avtalsstart är 2022-03-01.

 

Sjukvårdsmaterial, allmänt, VF2020-00039

Avtalsstart är 2022-03-01.

Informa on från leverantör:

https://varuforsorjningen.se/media/92457/ny-kund-oriola-sjukvaard.pdf
https://varuforsorjningen.se/media/92454/upphandlat-foerbandsmaterial-vf2020-00036.pdf


Engångsstasband ArtNr: 5490LHT236/ASEP100 vuxen 100st/refill

pkt kommer i dispenser första gången ni beställer dem. Dispenserna är

flergångs och man byter bara rullen med stasband. Det kommer alltså inte

med en dispenser ll varje rulle. Produkten kommer a  beställas direkt

från leverantören.

Det kommer inte a  finnas förkläden på rulle.

Cytosta karocken är ny och den beställs direkt från leverantören.

Skyddsrockarna från Adder (PB4B och PB6B) med ar kelnummer

90018-90023 kommer finnas a  beställa ll sista mars. De beställs direkt

från leverantören som har e  lager kvar. Därefter kommer motsvarande

produkt från Harlequin finnas a  beställa.

Gynekologiska specialprodukter, VFVF2020-00034

Avtalsstart 2022-04-01.

Se upphandlat sor ment.

 

Blodpåsar, VF2020-00037 

Upphandlingen lldelades Macopharma, vilket betyder a  det är samma

leverantör som fortsä er. Avtalsperioden är max 7 år (5+1+1).

Avtalsstart 2022-04-01.

4-19
 

april

Utställning av upphandlat material för Anestesi och

intensivvårdsmaterial

Alla kommande avtalsleverantörer inom kategorierna Anestesi och

intensivvårdsmaterial, VF2020-00003, inbjuds ll utställningar för

a  visa det nya upphandlade sor mentet.

Utställningarna kommer a  ske på en plats i varje region:

Västerås sjukhus den 4 april 10:00- 15:00 i konferensrum

Samlingssalen ingång 29

Mälarsjukhuset Eskilstuna den 13 april 10:00- 15:00 i

konferensrum Pandion

Falu lasare  den 11 april 10:00– 15:00 i konferensrum A4

Akademiska sjukhuset Uppsala den 12 april 10:00- 15:00 i

konferensrum Carlssonsalen, och Norlénsalen, ingång

100–101

Universitetssjukhuset Örebro den 19 april 10:00- 15:00 i

konferensrum So ern och Unden

18-9
 

maj-juni

Utställning av upphandlat material för Förbandsmaterial och

Kemisk-tekniska produkter

Alla kommande avtalsleverantörer inom kategorierna

förbandsmaterial VF2020-00036 och

Kemisk-tekniska produkter VF2020-00028 inbjuds ll

gemensamma utställningar för a  visa det nya upphandlade

https://varuforsorjningen.se/media/92453/upphandlade-produkter-paa-gynekologiska-specialprodukter-vf2020-00034.pdf


sor mentet.

De nya avtalen träder i kraft:

Förbandsmaterial 2022-03-01

Kemisk-tekniska 2022-04-01

 

Utställningarna kommer a  ske på en plats i varje region:

Mälarsjukhuset Eskilstuna den 18 maj 10:00- 15:00 i

konferensrum Pandion

Falu lasare  den 23 maj 10:00– 15:00 i konferensrum A4

Västerås sjukhus den 30 maj 10:00- 15:00 i konferensrum

Samlingssalen ingång 29

Akademiska sjukhuset Uppsala den 1 juni 10:00- 15:00 i

konferensrum Carlssonsalen, Glimeliussalen 1 & 2 och

Norlénsalen, ingång 100–101

Universitetssjukhuset Örebro den 9 juni 10:00- 15:00 i

konferensrum So ern och Unden 

Välkomna!

Chris na Gustafsson 018-617 34 02

Birgi a Heimann 016-10 57 51

Fredrik Johansson 018- 617 24 25

Det är vik gt a  så många som möjligt kommer och tar del av nyheter och

förändringar i sor mentet.

Utställningen kan besökas när som helst under angiven d.

 

Gå regelbundet in på vår hemsida för a  få aktuell informa on om

indragningar/säkerhetsmeddelande, nyheter, produktuppdateringar m.m.

 

 

www.varuforsorjningen.se
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