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Nyhetsbrev maj 2022

Ny från Varuförsörjningen
Vi har välkomnat Marie Edberg ll enheten. Marie kommer närmast från Uppsala
Universitet och kommer främst a ansvara för våra labbupphandlingar.
Öppe der Apotekstjänst na onaldagen
Öppe der Kundtjänst

Öppe der Godsmo agning

03-jun Fredag 07-16

03-jun Fredag 08-17

04-jun Lördag stängt

04-jun Lördag stängt

05-jun Söndag stängt

05-jun Söndag stängt

06-jun Måndag stängt

06-jun Måndag stängt

07-jun Tisdag 07-16

07-jun Tisdag 08-17

Öppe der Apotekstjänst midsommar
Öppe der Kundtjänst

Öppe der Godsmo agning

23-jun Torsdag 07-16

23-jun Torsdag 08-17

24-jun Fredag stängt

24-jun Fredag stängt

25-jun Lördag stängt

25-jun Lördag stängt

26-jun Söndag stängt

26-jun Söndag stängt

27-jun Måndag 07-16

27-jun Måndag 08-17

Uppdateringar på Varuförsörjningen.se
På kategori-sidan för Toner och bläckpatroner ﬁnns numera en excelﬁl som visar
vilka ar kelnummer ni beställer ll respek ve skrivare Toner och bläckpatroner Varuförsörjningen (varuforsorjningen.se).
E ke er Special, VF2022-00026
Upphandlingen av E ke er Special kommer a påbörjas efter sommaren. Stort
tack ll er som redan anmält ert intresse av a delta i expertgruppen. Ni som
ännu inte anmält er, kom ihåg a kontakta upphandlare
chris na.ingrid.gustafsson@regionuppsala.se omgående om ni vill delta.
Kemisk tekniska produkter, VF2020-00028
NYTT AVTAL 1 april 2022.
Se separat lista.
Omtag och förhandling pågår och produkter llkommer 2022-09-01. I den mån
det är möjligt har digare avtal förlängts t.o.m. 2022-08-31.
Värmeprodukter Anestesi, VF2021-00029-01
NYTT AVTAL 1 juni 2022.
En första lldelning har gjorts och avtalsperioden är från 2022-06-01 och två år
framåt med op on om 24 månaders förlängning.

En andra lldelning kommer ske efter sommaren med avtalsstart 2022-11-01. I
den mån det är möjligt har digare avtalade produkter förlängts t.o.m.
2022-10-31.
Sjukvårdsmaterial allmänt, VF2020-00039
Ny ID-band kommer a ﬁnnas a beställas fr.o.m. 2022-06-10 på
ar kelnummer 61951. Den ersä er det digare ar kelnummer 56308, ID-BAND
BARN/VUXEN 29MM VIT - Varuförsörjningen (varuforsorjningen.se)
Vi har tagit in en ny nagelpetare med ﬁl, artnr 61393. Se jämförelsebild, den
gamla nagelpetaren är den bredare och den nya är den tunnare.
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