
 

För kontakt se vår hemsida www.varuforsorjningen.se   

 

 

NYHETSBREV FRÅN VARUFÖRSÖRJNINGEN 

Varuförsörjningen byter den 1 Oktober 2019 distributör från Mediq Sverige AB till Apotekstjänst 
Sverige AB.  
 

Detta betyder inga förändringar vad gäller orderstopp (11:00) eller leveranstider till regionernas 

leveranspunkter av lagerartiklar.  

Förändringen för er som kund består i första hand av att samtliga artiklar som beställs från Apotekstjänst 

kommer att lagerläggas och därigenom få en kortare ledtid än de s.k. anskaffningsartiklar som tidigare 

beställts genom Mediq. 

 

Se bifogad länk  

 

Arytmi Pacemaker, ICD, ILR och elektroder, VF2018-0037 

Utvärdering är klar och tilldelning gjord. Ingen överprövning har inkommit under avtalsspärren. 

Avtalsskrivning pågår och nytt avtal startar 2019-10-01. 

Sammanställning av avtalet finns på Varuförsörjningens hemsida. 

Länk till avtalens sida på Varuförsörjningens hemsida:  

http://varuforsorjningen.se/avtalade-artiklar/kategorier/arytmi-pacemakers-icd-ilr-elektroder/ 

Vid frågor, ta gärna kontakt med kategoriledare Öyvind Bjerke per e-post: oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se 

eller telefon: 018 – 611 66 97 

 

Dentala implantat och benersättning, VF2019-0003 

Upphandling pågår. Nytt avtal beräknas starta 2020-03-01. 

Länk till avtalens sida på Varuförsörjningens hemsida: 

http://varuforsorjningen.se/avtalade-artiklar/kategorier/dentala-implantat-och-benersaettning/ 

Vid frågor, ta gärna kontakt med kategoriledare Öyvind Bjerke per e-post: oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se 

eller telefon: 018 – 611 66 97 
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Etiketter VF2017-0028 

Nya etiketter upplagda på avtal 

Artnr Benämning 1 Benämning 2 Kommentar 

58748 
Etikett 
Ventrikeldränage 

12X60MMGUL/SVART RULLE/200 IMPREGN R100 

    

58750 Etikett Lumbaldränage 12X60MM GUL/SVART RULLE/200 IMPREGN R100 

    

58751 
Etikett Externaliserad 
shunt 

12X60MM GUL/SVART RULLE/200 IMPREGN R100 

    

58752 Etikett Gastrostomi 12X60MM VIT/SVART RULLE/200 IMPREGN R100 

    

58753 Etikett Sond 12X60MM VIT/SVART RULLE/200 IMPREGN R100 

 

 

 

Förbrukningsmaterial för laryngektomerade VF2017-0037 

Från och med 22 maj är det ett nytt avtal gällande förbrukningsmaterial för laryngektomerade patienter. En 

förändring är vara att samtliga avtalade artiklar kommer att beställas direkt från leverantören. Bifogat finns 

även filen med alla artiklar och kontaktuppgifter till de avtalade leverantörerna. 

Vid frågor, ta gärna kontakt med kategoriledare Johan Ryman per e-post: johan.ryman@varuforsorjningen.se 

eller telefon: 018-611 66 93 

Länk till avtalens sida på Varuförsörjningens hemsida: 

http://varuforsorjningen.se/avtalade-artiklar/kategorier/laryngektomerade-foerbrukningsmaterial/ 

Se bifogad länk 

 

 

Injektions, - infusions- och transfusionsmaterial OMTAG VF2019-0006 

Trevägskran med macroslang 10cm och förmonterade inj. Membran med neutralt avslut. Har kommit som 

önskemål från vården. 

Nu har Varuförsörjningen gjort en kompletterande upphandling, se nedan info och vfnr. 

Artnr Benämning 1 Benämning 2 ProdNamn Kommentar 

58755 
INF KRAN 3-V M 
MAKROSL 10CM 

M INJ MEMBRAN 
NEUTRALT AVSLUT 

NEUTRACLEAR 
FINNS ATT BESTÄLLA 
FRÅN 14/6 
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Insulinpumpar och tillbehör VF2016-0170 

Det finns uppdaterade beställningsformulär för insulinpumpar och tillbehör. Gå gärna in på Varuförsörjningens 

hemsida och ladda ner nya. Följ länk nedan: 

http://varuforsorjningen.se/avtalade-artiklar/kategorier/insulinpumpar-och-tillbehoer/ 

 

Kem-tekniska produkter VF2016-0010-12 

Nu finns det äntligen en ersättning istället för ceratet som utgick. 

Läppbalsam vaselin tub 10 ml. Artikelnummer 58666  

Pris/st 10 kr minsta best 1 st. 

 

 

Kontorsmaterial VF2019-0005 

Upphandlingen är klar och avtalet är påskrivet. Avtalsstart 2019-07-01 

 

Ortodontimaterial, VF2017-0026 

Avtal VF2017-0026-04 Sweorto har kompletterats med de ingående komponenterna i kitet 715-1010/715-

1000 HIGH PULL HEADGEAR_CERVICAL HEADGEAR så att dessa nu kan köpas separat. 

Det är 14 nya artiklar som kommer dyka upp i beställningssystemet inom kort. 

Länk till avtalens sida på Varuförsörjningens hemsida: 

http://varuforsorjningen.se/avtalade-artiklar/kategorier/ortodontimaterial/ 

Vid frågor, ta gärna kontakt med kategoriledare Öyvind Bjerke per e-post: oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se 

eller telefon: 018 – 611 66 97 

 

Papper och Plast, Husgeråd, skyddsprodukter VF2018-0022 

Upphandlingen pågår 
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Tandvård, Förbrukning, VF2014-0010 

Avtalet löper ut 2019-05-30 men vi har önskat en prisöverenskommelse med leverantörerna om att priserna i 

vårt befintliga avtal VF2014-0010 ska gälla tom 2019-09-30. 

 

Tandvård, Förbrukning, VF2018-0004 

Utvärdering är klar och tilldelning gjord. Vi har fått en överprövning på 3 positioner som kommer att avgöras i 

förvaltningsrätten. För övriga produkter pågår avtalsskrivning just nu. Nytt avtal startar 2019-10-01. 

 

Tandvård, Förbrukning komplettering, VF2019-0009 

I denna upphandling ligger de produktgrupper som avbryts i VF2018-0004 samt en del andra nya 

produktgrupper som tillkommit. Upphandlingen ligger nu ute på annons med sista anbudsdag 2019-06-13. 

Nytt avtal beräknas starta 2019-10-01. 

Länk till avtalens sida på Varuförsörjningens hemsida:  

http://varuforsorjningen.se/avtalade-artiklar/kategorier/tandvaardsmaterial-foerbrukning/ 

Vid frågor, ta gärna kontakt med kategoriledare Öyvind Bjerke per e-post: oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se 

eller telefon: 018 – 611 66 97 
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