
Leverantörer av 
skyddsmaterial och 
avtal vid brist av  
skyddsprodukter 



Privata aktörer inom vård- och omsorgsverksamheter ansvarar för inköp av 
skyddsutrustning till sina verksamheter och att produkterna är kvalitetssäkrade 
genom CE-märkning. 

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har 
tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. 

Vid brist på skyddsprodukter med anledning av covid-19 kan kommunen hjälpa 
privata aktörer att kunna köpa från SKL Kommentus avtal för bristvaror och söka 
stöd hos Socialstyrelsen för att få skyddsutrustning. 

Det finns olika sätt att köpa in skyddsprodukter och även en rangordning hur 
inköpen ska ske. I första hand ska den privata aktören använda sig av ordinarie 
leverantörer eller andra leverantörer som erbjuder skyddsprodukter.

Tre tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning
1. Den privata utföraren köper själv in utrustning.
2. Den privata utföraren köper in materiel via 

SKL Kommentus ramavtal för bristprodukter.
3. Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Skyddsutrustning till privata utförare i vård- och 
omsorgsverksamheter med anledning av covid-19



1. Inköp av skyddsprodukter av ordinarie leverantörer/andra leverantörer av skyddsprodukter
Privata aktören köper in skyddsutrustning av leverantörer. Beställningar ska främst läggas hos 
verksamhetens ordinarie leverantörer och/eller andra leverantörer som erbjuder godkända 
skyddsprodukter. Om inte leverantören kan leverera produkten eller den mängd som verksamheten 
behöver går det att använda SKL Kommentus ramavtal för bristvaror och göra parallella inköp.

Kommunen har flera leverantörer för skyddsprodukter. Privata aktörer får gärna kontakta kommunens 
leverantörer för beställningar. Information och kontaktuppgifter finns i presentationen.

2. SKL Kommentus ramavtal för bristprodukter
På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat 
skyddsprodukter som kommunerna kan beställa. Privata aktörer kan, efter godkännande av 
kommunen, också nyttja avtalet. Mer information om avtalet och hantering av anmälan finns längre 
fram i presentationen.

3. Stöd hos Socialstyrelsen via rapportering från kommunen
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning 
nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har 
akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunen 
rapporterar in varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. Stöd hos Socialstyrelsen kan sökas när 
skyddsprodukter inte går att få tag i enligt ovannämnda tillvägagångssätt.

Västerviks kommun använder rutinen som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram om 
det behövs stöd från Socialstyrelsen kring skyddsutrustning. Privata aktörer ska rapportera till 
kommunen, därefter rapporterar kommunen detta till Socialstyrelsen. Kontakta säkerhetsskyddschef 
Andrea Brändström, andrea.brandstrom@vastervik.se för inrapportering. Mer information finns på

SKR:s  hemsida via länken:  https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/halsoochsjukvard/skyddsutrustning/skyddsutrustningtillprivatautforare.33349.html

Tillvägagångssätten med rangordning vid inköp av  
skyddsutrustning



Västerviks kommun har avtal med flera leverantörer av skyddsmaterial.
Privata vård- och omsorgsverksamheter får gärna kontakta leverantörerna och se om de kan leverera till 
verksamheten.

Leverantörer och kontaktuppgifter
Nybloms
Avtalet omfattar skyddsprodukter, rengöringsmedel, städartiklar, mjukpapper, engångsartiklar m.m.
Kontakt: order@nybloms.se, 0480-44 42 80

OneMed
Avtal gällande sjukvårdsmaterial så som förband, plåster, lindor m.m.
Kontakt: kundservice.info@onemed.com, 0770-111 115

Ahlsell
Leverantör för avtalet Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018
Kontakt: info@ahlsell.se 

Ahlsell och Grolls (Swedol)
Leverantörer av ramavtalet Yrkeskläder. I sortimentet finns bl.a. handskar.
Kontakt: Ahlsell: mia.bertilsson@ahlsellworkwear.se, skl@ahlsellworkwear.se,
Grolls (Swedol): order@grolls.se, emma.martic@grolls.se

SKL Kommentus ramavtal bristvaror för vård- och omsorgsverksamheter 
Västerviks kommun har ett tidsbegränsat avtal för bristvaror inom vård- och omsorgsverksamheter 
som även privata aktörer får beställa direkt från. Annette Engdahl och Malin Eriksson på socialförvaltningen 
godkänner och anmäler den privata aktören. 

OneMed distributör, olika leverantörer av produkter. Samordnare beställer i webbshop. 
Beställningar kan göras varje vecka, en per boende/adress och vecka, leverans dagen efter 
(om beställning sker före kl. 13.00). Presentationen innehåller mer information om avtalet 
och hantering av ansökan.

Leverantörer som Västerviks kommun har avtal med 



• 6 produkter
- Munskydd II-R
- Visir
- Förkläden långärmad med tumgrepp
- Nitrilhandskar
- Handdesinfektion
- Ytdesinfektion

• Det går att lägga till produkter till avtalet, 
lämna önskemål om andra produkter till Annette Engdahl,
annette.engdahl@vastervik.se för vidare kontakt med 
SKL Kommentus, Arian Mandegari
arian.mandegari@sklkommentus.se, 08-709 55 01

• Länk till info om ramavtalet:
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/vardrelaterad-forbrukning-
och-lakemedel/bristvaror-till-kommunala-vard-och-omsorgsverksamheter-2020/

Produkter ramavtal för bristvaror och kontakt SKL 
Kommentus



Avtal som kommunen handlar från utifrån produkter.

Handskar
Nybloms, därefter OneMed, Järnhandelsvaror 2018 och Yrkeskläder 
SKL Kommentus - bristvaror
Kommunens reservlager
Regionen (genom Kalmar kommun)

Ytdesinfektion
Nybloms, därefter OneMed
SKL Kommentus – bristvaror
Kommunens reservlager

Handdesinfektion
Nybloms därefter OneMed
SKL Kommentus – bristvaror
Kommunens reservlager

Produkter – vilka avtal?



Förkläden
OneMed, därefter Nybloms
SKL Kommentus – bristvaror
Kommunens reservlager
Saab Barracuda

Visir
OneMed, därefter Nybloms
SKL Kommentus – bristvaror
Kommunens reservlager
Saab Barracuda

Munskydd
OneMed, därefter Nybloms
SKL Kommentus – bristvaror
Kommunens reservlager

Produkter – vilka avtal?



Västerviks kommun har anmält 5 samordnare som beställer 
från avtalet. 

Privata aktörer inom vård- och omsorgsverksamheter kan 
också använda avtalet.  
- Information om avtalet och inköp av skyddsprodukter 

läggs upp på kommunens hemsida och genom ett riktat 
utskick.

- Annette Engdahl och Malin Eriksson på 
socialförvaltningen tar in intresseanmälan och hanterar 
anmälan för de privata aktörerna till avtalet. 

- Får inloggningsuppgifter av OneMed och gör egna 
beställningar.

SKL Kommentus ramavtal för bristvaror –
bristvaror för vård- och omsorgsverksamheter



• SKL Kommentus har tecknat avtal med OneMed.
• Tillfälligt ramavtal under corona.
• OneMed – distributör, produkterna kommer från andra leverantörer. 
• Avtalet har fokus på vård- och omsorgsverksamheter. 
• Avtalet är framtaget för att användas i extraordinära situationer och kan 

användas när ordinarie leverantör inte kan leverera.
• CE-märkta produkter, välkända produkter som används inom vården.
• Minst två samordnare i kommunen bör utses.
• Samordnaren ser över behovet i kommunen och beställer produkterna direkt 

till boendet (rekommenderas av SKL Kommentus) eller en central adress.
• Beställer från webbshop.
• Max beställning är 80 vårddygn per boende och vecka, kontakta Arian 

Mandegari på SKL Kommentus om man behöver mer.
• Man behöver inte någon konstaterad coronasmitta för att kunna göra 

beställningar.
• Fakturorna går alltid till ett ställe.
• Avtalet löper 6 månader initialt och möjligt att det går att förlänga.

SKL Kommentus ramavtal för bristvaror – avtalet i korthet



Privat vård- och omsorgsverksamhet – beställningar 
på avtalet om bristvaror

Privata aktörer inom vård- och omsorgsverksamheter kommer att kunna beställa från avtalet om 
bristprodukter. 

Kommunen hjälper de privata aktörerna med anmälan, därefter 
skickar OneMed inloggningsuppgifter till den privata aktören som 
beställer själv med egen leveransadress och faktureringsadress. 

Intresseanmälan lämnas till Annette Engdahl eller Malin Eriksson, 
annette.engdahl@vastervik.se, malin.x.eriksson@vastervik.se. 
Den som tagit emot intresseanmälan ska godkänna att den 
privata aktören får nyttja avtalet. 
Inför anmälan ska även granskning av uppgifter ske för 
att se att anmälan är komplett. Den som hanterar anmälan 
ska även ta in ev.  kompletterande uppgifter från den privata 
aktören, sammanställer anmälan och fyller i blanketten
”Anmälan för avrop – privat verksamhet”. Anmälan skickas in 
till OneMed, kundservice@onemed.com. 

I anmälan ska samordnare hos den privata aktören ska anges tillsammans med 
leveransadress och faktureringsuppgifter.

Information om avtalet och inköp av skyddsprodukter
Privata aktörer får inom kort ett utskick med information om avtalet och vart de kan vända sig
för att få information om inköp av skyddsprodukter med anledning av covid-19. 
Information kommer också läggas upp på kommunens hemsida, enligt inrådan från Socialstyrelsen.



Privat vård- och omsorgsverksamhet – rutin för 
anmälan och beställningar

*

• Intresseanmälan till Annette Engdahl eller Malin Eriksson, annette.engdahl@vastervik.se, 
malin.x.eriksson@vastervik.se som hanterar och skickar in anmälan.


