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1.0 Sortiment på permanent nasjonalt beredskapslager  

1.1 Smittefrakker 
Prosjektet anbefaler smittefrakker i størrelsene M, L og XL. Dette basert på forbruksmønsteret i 

normalsituasjon samt hensynet til standardisering. I normalsituasjon selges tilnærmet ingen 

smittefrakker i str S og svært lavt volum XXL og større. 

Tabellen under viser måltall for beredskapslageret av smittefrakker i antall og volum i paller. 

Beregningene tar utgangspunkt i engangsfrakker.  

 

Vare Måltall i stk Måltall volum i paller 

Smittefrakk  22.000.000 26.487 
Tabell 1 

Tabellen under viser kalkulert rulleringsevne for smittefrakker gitt forskriftsfestet beredskap satt til 6 

mnd normalforbruk, holdbarhet 5 år og holdbarhet på lager (fratrukket ledetid inn og ut) på 3,5 år. 

Vare Måltall i stk Normalforbruk pr år i 
stk 

Rulleringsevne i stk 

Smittefrakk  22.000.000 1.925.637 5.776.911 
Tabell 2 

Tabellen under viser fordelingen av nasjonal beredskapsbeholdning på hhv rullerbar og statisk andel.  

Vare Måltall i stk Rullerbar andel 
i stk 

Statisk andel i 
stk 

Rullerbar andel i 
% 

Smittefrakk  22.000.000 5.776.911 16.223.089 26 
Tabell 3 

Tabellen under viser behovet for pallplasser regionalt og på statisk lager. 

Vare Måltall i paller Rullerbar andel i 
paller 

Statisk andel i paller 

Smittefrakk  26.487 6.955 19.532 
Tabell 4 

Tabellen under viser forventet kassasjonsvolum for smittefrakker. Tallene baserer seg på 

forutsetningen om 5 års holdbarhet på produktene på statisk lager med krav til leveranser direkte fra 

produsent på kjøpsavtaler som benyttes.  

Vare Måltall i stk Statisk andel i stk Årlig kassasjon i stk 

Smittefrakk  22.000.000 16.223.089 3.244.618 
Tabell 5 

1.2 Heldekkende smittedrakter 
Prosjektet anbefaler heldekkende smittedrakter i størrelsene M, L og XL. Dette er basert på 

forbruksmønsteret for smittefrakker i normalsituasjon samt hensynet til standardisering.  
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Tabellen under viser måltall for beredskapslageret av heldekkende smittedrakter i antall og volum.  

Vare Måltall i stk Måltall volum i paller 

Heldekkende smittedrakt 2.400.000 8.200 
Tabell 6 

Heldekkende smittedrakter er ikke i bruk i spesialisthelsetjenesten i normalsituasjon. Rulleringsevnen 

er derfor null.  

Vare Måltall i stk Normalforbruk pr år i 
stk 

Rulleringsevne i stk 

Heldekkende 
smittedrakt 

2.400.000 0 0 

Tabell 7 

Tabellen under viser fordelingen av nasjonal beredskapsbeholdning på hhv rullerbar og statisk andel.  

Vare Måltall i stk Rullerbar andel 
i stk 

Statisk andel i 
stk 

Rullerbar andel 
i % 

Heldekkende 
smittedrakt 

2.400.000 0 2.400.000 0 

Tabell 8 

Tabellen under viser behovet for pallplasser regionalt og på statisk lager. 

Vare Måltall i paller Rullerbar andel i paller Statisk andel i paller 

Heldekkende 
smittedrakt 

8.200 0 8.200 

Tabell 9 

Tabellen under viser forventet kassasjonsvolum for heldekkende smittedrakter. Tallene baserer seg 

på forutsetningen om 5 års holdbarhet på produktene på statisk lager med krav til leveranser direkte 

fra produsent på kjøpsavtaler som benyttes.  

Vare Måltall i stk Statisk andel i stk Årlig kassasjon i stk 

Heldekkende 
smittedrakt 

2.400.000 2.400.000 480.000 

Tabell 10 

 

1.3 Undersøkelseshansker 
Medisinske hansker leveres i hovedsak i variantene lateks og nitril, med lang eller kort mansjett. Nitril 

hansker er ansett å være mest allergivennlige og har høyere holdbarhet enn lateks. Dessuten er 

nitrilhansker det foretrukne produktet innenfor primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Prosjektet anbefaler derfor standardisering av hansker i nitril for det nasjonale beredskapslageret.  

Før koronapandemien benyttet spesialisthelsetjenesten i all hovedsak hansker med lang mansjett. 

Under koronapandemien omstilte produsentene til kort mansjett for å produsere flest mulig hansker 

gitt en begrenset tilgang til nitril som råvare globalt, samt behov for standardisering i produksjonen 

for å møte etterspørselen. Av denne grunn har spesialisthelsetjenesten endret forbruksmønsteret 

noe, slik at også kort mansjett nå er i begrenset omløp i normalsituasjon. Kommunene har under 

pandemien vært forsynt med kort mansjett fra nasjonalt felleslager. 
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Prosjektet har forespurt KS og de regionale kompetansesentrene for smittevern om råd knyttet til en 

fordeling av hansker med henholdsvis kort og lang mansjett på permanent nasjonalt 

beredskapslager.  

Hansker er det smittevernproduktet som har størst rulleringsevne. Rullering vi foregå i 

spesialisthelsetjenesten. Av denne grunn vil spesialisthelsetjenestens behov være førende for valg av 

fordeling mellom lang og kort mansjett i beredskapssortimentet.  

Prosjektet anbefaler å standardisere på lang mansjett på permanent nasjonalt beredskapslager. De 

helseregioner som har innarbeidet kort mansjett i sitt sortiment, vil ha en kombinasjon av kort og 

lang mansjett i den rullerbare beredskapsbeholdningen. I en beredskapssituasjon vil kommunene 

primært forsynes fra statisk lager som vil inneholde hansker med lang mansjett. Der det er aktuelt å 

overføre beholdninger fra regional rullerbar beholdning til statisk beholdning, kan kommuner også 

tilføres noe kort mansjett. Prosjektet forventer at det primært vill være mulig å gjenanskaffe hansker 

med kort mansjett under et pandemisk utbrudd. Dette betyr at målgruppen vil forsynes med lang 

mansjett fra permanent nasjonalt beredskapslager i første fase av en pandemi og deretter tilbys i 

hovedsak kort mansjett når det anskaffes fra markedet.   

Tabellen under viser måltall for beredskapslageret av undersøkelseshansker i antall og volum.   

Vare Måltall i stk Måltall volum i paller 

Undersøkelseshansker 175.000.000 7.018 
Tabell 11 

Tabellen under viser rulleringsevnen for undersøkelseshansker gitt forskriftsfestet beredskap satt til 

6 mnd normalforbruk, holdbarhet 3 år og holdbarhet på lager (fratrukket ledetid inn og ut) på 1,5 år. 

Vare Måltall i stk Normalforbruk pr 
år i stk 

Rulleringsevne i stk 

Undersøkelseshansker 175.000.000 105.215.367 105.215.367 
Tabell 12 

Tabellen under viser fordelingen av nasjonal beredskapsbeholdning på hhv rullerbar og statisk andel.  

Vare Måltall i stk Rullerbar andel i 
stk 

Statisk andel i 
stk 

Rullerbar 
andel i % 

Undersøkelseshansker 175.000.000 105.215.367 69.784.633 60 
Tabell 13 

Tabellen under viser behovet for pallplasser regionalt og på statisk lager. 

Vare Måltall i paller Rullerbar andel i 
paller 

Statisk andel i paller 

Undersøkelseshansker 7.018 4.208 2.811 
Tabell 14 

Tabellen under viser forventet kassasjonsvolum for undersøkelseshansker. Tallene baserer seg på 

forutsetningen om 3 års holdbarhet på produktene på statisk lager med krav til leveranser direkte fra 

produsent på kjøpsavtaler som benyttes.  

Vare Måltall i stk Statisk andel i stk Årlig kassasjon i stk 

Undersøkelseshansker 175.000.000 69.784.633 23.261.544 
Tabell 15 
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1.4 Munnbind 
Før koronapandemien benyttet spesialisthelsetjenesten i all hovedsak munnbind type II og type IIR 

med knytting. Forbruket var konsentrert rundt operasjon- og intensivavdelinger. Under 

koronapandemien standardiserte produsentene globalt på munnbind type IIR med ørestrikk. Dette 

munnbindet har blitt standard smittevernprodukt på sykehusene gjennom pandemien. 

Operasjonsstuer benytter fortsatt munnbind med knytting som hovedregel.  

Under pandemien ble kommunene forsynt med munnbind med strikk fra nasjonalt felleslager.  

Etter koronapandemien forventes det et høyere forbruk av munnbind type IIR enn tidligere, en 

økning som antas vil gjelde munnbind med strikk. Prosjektet har kalkulert med et forventet 

merforbruk i forhold til normalforbruket i 2019 på 25%.  

Prosjektet anbefaler at det nasjonale beredskapslageret standardiserer på munnbind type IIR med 

strikk for den statiske beholdningen som ikke rullerer. For den rullerbare beholdningen anbefales en 

fordeling mellom strikk og knytting basert på forbruket i en normalsituasjon. Dette for å sikre høyest 

mulig rullering av den nasjonale beredskapsbeholdningen.  

Tabellen under viser måltall for beredskapslageret av munnbind type IIR i antall og volum.   

Vare Måltall i stk Måltall volum i paller 

Munnbind type IIR 47.000.000 2.798 
Tabell 16 

Tabellen under viser rulleringsevnen for munnbind type IIR gitt forskriftsfestet beredskap satt til 6 

mnd normalforbruk, holdbarhet 5 år og holdbarhet på lager (fratrukket ledetid inn og ut) på 3,5 år. 

Vare Måltall i stk Normalforbruk pr år i 
stk 

Rulleringsevne i stk 

Munnbind type IIR 47.000.000 9.284.094 27.852.281 
Tabell 17 

Tabellen under viser fordelingen av nasjonal beredskapsbeholdning på hhv rullerbar og statisk andel.  

Vare Måltall i stk Rullerbar 
andel i stk 

Statisk andel i 
stk 

Rullerbar andel i 
% 

Munnbind type IIR 47.000.000 27.852.281 19.147.719 59 
Tabell 18 

Tabellen under viser behovet for pallplasser regionalt og på statisk lager. 

Vare Måltall i paller Rullerbar andel i paller Statisk andel i paller 

Munnbind type IIR 2.798 1.603 1.195 
Tabell 19 

Tabellen under viser forventet kassasjonsvolum for munnbind type IIR. Tallene baserer seg på 

forutsetningen om 5 års holdbarhet på produktene på statisk lager med krav til leveranser direkte fra 

produsent på kjøpsavtaler som benyttes. 

Vare Måltall i stk Statisk andel i stk Årlig kassasjon i stk 

Munnbind type IIR 47.000.000 19.147.719 3.829.544 
Tabell 20 
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1.5 Åndedrettsvern 
Prosjektet anbefaler å standardisere på åndedrettsvern type FFP3 med tildekket ventil. Denne 

masketypen er foretrukket i et scenario med delvis luftsmitte og kan også benyttes ved mindre 

alvorlige scenarier. En maske med tildekket ventil hindrer både at brukeren blir smittet, men også at 

brukeren ikke smitter andre. Den andre typen, uten tildekket ventil, beskytter brukeren mot smitte 

men hindrer ikke at brukeren smitter andre. Prisforskjellen på FFP3 åndedrettsvern med ventil og 

med tildekket ventil er på 5% per februar 2022. 

Det er en meget liten andel av beredskapsbeholdningen for åndedrettsvern som vil la seg rullere i 

normalsituasjon. 

Tabellen under viser måltall for beredskapslageret av åndedrettsvern FFP3 i antall og volum.   

Vare Måltall i stk Måltall volum i paller 

Åndedrettsvern FFP3 6.000.000 1.350 
Tabell 21 

Tabellen under viser rulleringsevnen for åndedrettsvern FFP3 gitt forskriftsfestet beredskap satt til 6 

mnd normalforbruk, holdbarhet 5 år og holdbarhet på lager (fratrukket ledetid inn og ut) på 3,5 år. 

Vare Måltall i stk Normalforbruk pr år 
i stk 

Rulleringsevne i stk 

Åndedrettsvern FFP3 6.000.000 57.530 172.590 
Tabell 22 

Tabellen under viser fordelingen av nasjonal beredskapsbeholdning på hhv rullerbar og statisk andel.  

Vare Måltall i stk Rullerbar andel i 
stk 

Statisk andel i 
stk 

Rullerbar andel 
i % 

Åndedrettsvern FFP3 6.000.000 172.590 5.827.410 3 
Tabell 23 

Tabellen under viser behovet for pallplasser regionalt og på statisk lager. 

Vare Måltall i paller Rullerbar andel i 
paller 

Statisk andel i paller 

Åndedrettsvern FFP3 1.350 39 1.312 
Tabell 24 

Tabellen under viser forventet kassasjonsvolum for åndedrettsvern FFP3. Tallene baserer seg på 

forutsetningen om 5 års holdbarhet på produktene på statisk lager med krav til leveranser direkte fra 

produsent på kjøpsavtaler som benyttes.  

Vare Måltall i stk Statisk andel i stk Årlig kassasjon i stk 

Åndedrettsvern FFP3 6.000.000 5.827.410 1.165.482 
Tabell 25 

 

1.6 Øyebeskyttelse 
Briller og visir er produkter som benyttes for beskyttelse av øyne. I en normalsituasjon benyttes en 

vesentlig større andel briller enn visir i spesialisthelsetjenesten. Dette har sammenheng med briller 

har vært foretrukket i forbindelse med kirurgiske inngrep, hvor øyebeskyttelse har vært mest i bruk.  
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Gjennom koronapandemien har vi erfart at det er vesentlig høyere forbruk av visir enn briller når 

øyebeskyttelse benyttes til smittevern. Fordelingen har vært i størrelsesorden 90% visir og 10% 

briller. Andelen briller på permanent nasjonalt beredskapslager anbefales lagerført som en del av 

den rullerende beholdningen. Dette sikrer maksimal rulleringsevne.  

Forbruket av øyebeskyttelser i normalsituasjon er lav og rulleringsevnen er derfor lav. Prosjektet 

anbefaler å standardisere på visir på den statiske delen av permanent nasjonalt beredskapslager. For 

øyebeskyttelse vil kommunene og andre aktører i målgruppen kun få levert visir fra permanent 

nasjonalt beredskapslager. Behov for briller må ivaretas i egen regi.  

I tallmaterialet under er volumet av visir og briller slått sammen og omtalt som øyebeskyttelse.  

Tabellen under viser måltall for beredskapslageret av øyebeskyttelse i antall og volum.   

Vare Måltall i stk Måltall volum i paller 

Øyebeskyttelse 2.500.000 1.475 
Tabell 26 

Tabellen under viser rulleringsevnen for Øyebeskyttelse gitt forskriftsfestet beredskap satt til 6 mnd 

normalforbruk og holdbarhet på lager på 5 år.   

Vare Måltall i stk Normalforbruk pr 
år i stk 

Rulleringsevne i stk 

Øyebeskyttelse 2.500.000 15.479 69.656 
Tabell 27 

Tabellen under viser fordelingen av nasjonal beredskapsbeholdning på hhv rullerbar og statisk andel.  

Vare Måltall i stk Rullerbar andel i 
stk 

Statisk andel i 
stk 

Rullerbar 
andel i % 

Øyebeskyttelse 2.500.000 79.565 2.430.345 3 
Tabell 28 

Tabellen under viser behovet for pallplasser regionalt og på statisk lager. 

Vare Måltall i paller Rullerbar andel i 
paller 

Statisk andel i paller 

Øyebeskyttelse 1.475 42 1.433 
Tabell 29 

Tabellen under viser forventet kassasjonsvolum for Øyebeskyttelse. Tallene baserer seg på 

forutsetningen om 5 års holdbarhet på produktene på statisk lager med krav til leveranser direkte fra 

produsent på kjøpsavtaler som benyttes.  

Vare Måltall i stk Statisk andel i stk Årlig kassasjon i stk 

Øyebeskyttelse 2.500.000 2.430.345 486.069 
Tabell 30 

1.7 Hodebeskyttelse 
Oppdraget inkluderer ikke hodebeskyttelser til smittevernformål. Under koronapandemien har enkle 

hodebeskyttelser av typen dusjhetter med strikk vært benyttet både i spesialisthelsetjenesten og i 

kommunene. Prosjektet har på denne bakgrunn forespurt regionale kompetansesenter for 

smittevern og KS om permanent nasjonalt beredskapslager bør inkludere hodebeskyttelser. Fra flere 

av de forespurte pekes det på at det kan være gunstig å ha tilgang på enkle luer, dusjhettevarianter, i 
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en pandemisituasjon. Forbruksstatistikk viser at forbruket under den siste pandemien og i et 

normalår er svært likt.  

Prosjektet anbefaler at spesialisthelsetjenesten og kommunene sørger for beredskapsbeholdning av 

hodebeskyttelse i egen regi. Dette basert på oppdragets avgrensning i kombinasjon med at 

forbrukstallene fra 2019 og 2021 viser seg svært like. Prosjektet konkluderer derfor med at behovet 

utover normalen i en pandemisituasjon er begrenset og at den ordinære beholdningen derfor bør 

ligge regionalt i spesialisthelsetjenesten og lokalt i kommunene. 

1.8 Vaksinasjonsutstyr 
Oppdraget regulerer at permanent beredskapslager skal inneholde vaksinasjonsutstyr i form av 

sprøyter, opptrekkskanyler og injeksjonskanyler.  

Helsedirektoratet har hatt ansvaret for beredskap av vaksinasjonsutstyr i forbindelse med 

koronapandemien. Prosjektets anbefalinger bygger på råd fra Helsedirektoratet som igjen er basert 

på erfaringer fra koronapandemien.   

Det permanente beredskapslageret opprettes for 3 måneders forbruk i en pandemisituasjon. Det 

forutsettes at det ikke vil være aktuelt å sette mer enn en vaksine per innbygger i pandemiens første 

3 måneder. Erfaringer fra pandemien viser at det oppstår svinn i forsyningskjedene ved distribusjon 

av vaksinasjonsutstyr. Prosjektet har derfor kalkulert med vaksinasjonsutstyr tilsvarende 10% over 

landets befolkning. Tallmaterialet baserer seg på at utstyr til 5,4 millioner vaksinedoser pluss 10% 

rundes opp til 6 millioner vaksinedoser. Norges befolkning var ved inngangen til 2021 er i underkant 

av 5,4 millioner innbyggere.  

Anbefalingen legger til grunn at det er mRNA baserte vaksiner som vil være aktuelle, gitt 

teknologiens evne til rask utvikling og tilpasning etter behov. Skal det være aktuelt å vaksinere ila de 

tre første månedene etter utbrudd av en ny pandemi, vil det være krav til rask vaksineutvikling. 

Alternativt vil en rask vaksinering være gjennomførbar hvis det er utbrudd av en pandemi med en 

kjent vaksine. Anbefalt sortiment vil i en slik situasjon kunne benyttes.  

Erfaringene fra koronapandemien viste at opptrekkskanyler ikke ble benyttet for mRNA baserte 

vaksiner. Injeksjonskanylene benyttes også til opptrekk. Av denne grunn anbefales det å ta ut 

opptrekkskanyler fra beredskapssortimentet.  

Under koronapandemien er det kjøpt både blå og grønne injeksjonskanyler. De blå kanylene er mest 

anvendbare, og er også godkjent for bruk på barn. Prosjektet anbefaler, basert på innspill fra 

Helsedirektoratet, at sortimentet standardiseres til blå injeksjonskanyler.  

Sprøyter og kanyler på permanent nasjonalt beredskapslager skal være silikonfrie. Materialene i 
sprøytesylinder, stempel og stempelproppen, samt hodet på kanylene skal ikke inneholde silikon. 
Små mengder silikonolje som smøremiddel/glidemiddel på sprøyter og kanyler aksepteres. 
Silikonfrihet er vesentlig mtp. mRNA-vaksiner. Sprøytene skal ha fingraderte målemarkeringer med 
tanke på de små dosene som brukes ved vaksinering.  
 

Prosjektet anbefaler at hele beholdningen av sprøyter og injeksjonskanyler lagerføres på statisk lager. 

Dette begrunnes i at det er en forholdsmessig beskjeden mengde på beredskapslager som enklest er 

tilgjengelig ved å distribueres fra statisk lager i en situasjon hvor massevaksinering av befolkningen 

blir aktuelt.   

Følgende sortiment anbefales og inngår i plantallene: 
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Vare Antall på beredskapslager Pallplasser 

Sprøyte 1 ml sentrert 6.000.000 313 

Blå injeksjonskanyle 6.000.000 86 
Tabell 31 

2.0 Oppsummering av sortiment på permanent nasjonalt 

beredskapslager  
Oppsummert anbefaler prosjektet sortimentet som presenteres i tabellen nedenfor. Det er dette 

sortimentet som ligger til grunn for beregningene av lagerkapasitet og kostnader relatert til 

anskaffelse, kassasjon og drift av lager.  

Tabellen under viser kostnadsestimater knyttet til årlige re-anskaffelser ved kassasjon gitt et 

forskriftsfestet regionalt beredskapskrav på seks måneders normalforbruk, samt en rullering av 

beholdningen på statisk lager over fem (og tre) år slik beskrevet tidligere. Kostnadsestimatet er i 

tabellen angitt som en total uavhengig av varetype.   

Vare Variant/størrelse Måltall på 
beredskaps- 
Lager i stk 

Paller å 
kassere årlig 

Årlig 
gjenanskaffelseskost 
ved kassasjon i NOK 
eks mva 

Munnbind IIR Strikk på statisk, 
kombinasjon av 
strikk og 
knytting på 
rullerbart 

47.000.000 239  

Smittefrakk M, L, XL 22.000.000 3.906  

Smittedrakt M, L, XL 2.400.000 1.640  

Øyebeskyttelse Visir statisk, 
kombinasjon av 
visir og briller 
på rullerbart 

2.500.000 287  

Åndedrettsvern FFP3 med 
tildekt ventil 

6.000.000 262  

Undersøkelseshansker Nitril, lang 
mansjett str S, 
M, L, XL 

175.000.000 937  

Sprøyter 1 ml 6.000.000 63  

Injeksjonskanyler Blå 6.000.000 17  

Sum  266.900.000 7.351 132.500.000 
Tabell 32 

Under hver kategori av utstyr er det kalkulert en kapitalbindingsverdi. Kalkylene gir en indikasjon på 

verdiene på det permanente nasjonale beredskapslageret for smittevernutstyr. I praksis vil verdiene 

variere over tid basert på prisene i markedet ved etterfylling.  
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Tabellen under viser estimert kapitalbinding for det permanente nasjonale beredskapslageret for 

smittevernutstyr. 

Varekategori Kapitalbinding rullerende lager eks 
mva 

Kapitalbinding statisk lager 
eks mva 

Munnbind IIR 14.000.000 9.000.000 

Smittefrakk 57.000.000 162.000.000 

Heldekkende smittedrakt 0 95.000.000 

Øyebeskyttelse 1.000.000 36.000.000 

Åndedrettsvern 8.000.000 280.000.000 

Undersøkelseshansker 60.000.000 40.000.000 

Sprøyter  9.000.000 

Injeksjonskanyler   

Sum 140.000.000 631.000.000 

Sum PNBL  771.000.000 
Tabell 33 

Tabellen under viser rulleringsevnen til sortimentet på permanent nasjonalt beredskapslager.  

Varekategori Måltall PNBL i stk Rullerbar i stk Statisk i stk Rullerbar andel i 
% 

Munnbind type IIR 47.000.000 27.852.281 19.147.719 59 

Smittefrakk 22.000.000 5.776.911 16.223.089 26 

Smittedrakt 2.400.000 0 2.400.000 0 

Øyebeskyttelse 2.500.000 69.656 2.430.345 3 

Åndedrettsvern 6.000.000 172.590 5.827.410 3 

Undersøkelseshansker 175.000.000 105.215.367 69.784.633 60 
Tabell 34 

 


