
Nytt avtal för hygien och desinfektion  
 

Från och med den 15 oktober har Region Norrbotten nytt avtal för förbrukningsartiklar inom 

hygien och desinfektion. Avtalet gäller i två år med möjlighet att förlänga med ett år i taget i max 

två år. 

 

Det har tillkommit 10 nya produkter i det nya avtalet. Nyheterna är: 

 Ytdesinfektion med tensider 1000ml.  

Artikelnummer 23054 Meliseptol pure 

 Ytdesinfektion i skumform för känslig medicinteknisk utrustning.  

Artikelnummer 29157 Meliseptol Foam pure 

 Förfuktad städduk för mopp med aktivt klor och tensider för städning vid känd smitta. Passar 

40cm stativ (säkerhetsprodukt)  

Artikelnummer 29162 Wetwipe 

 Förfuktad städduk för mopp med tensider. Passar 40cm stativ. 

Artikelnummer 29161 Wetwipe 

 Mjukgörande kräm för fötter.  

Kommer senare i höst. 

 Munvårdsset innehållande munfuktgel, oljebaserad munspray, muntork och läppbalsam 

anpassat för torra och känsliga munslemhinnor.  

Artikelnummer 29156 Proxident 

Ny hygienisk handdesinfektion 

 Hygienisk handdesinfektion 700ml för automatdosering för att kunna använda de befintliga 

automatdispensrar som sitter uppmonterade.  

Artikelnummer 29158 DAX Clinical.  För de som har monterat Brauns rostfria dispenser finns 

fortfarande 1 liters flaskan med art nr 23027. 

 Hygienisk handdesinfektion 600 ml med pump.  

Artikelnummer 29160 DAX Clinical 

 Hygienisk handdesinfektion 150 ml med snäppkork.  

Artikelnummer 29159 DAX Clinical 

 Preoperativ handdesinfektion med klorhexidin.  

Kommer senare i höst. 

 

http://produktfiler.nll.se/sesamobjekt/images/23054.pdf
http://produktfiler.nll.se/sesamobjekt/images/29157.pdf
http://produktfiler.nll.se/sesamobjekt/images/29162.pdf
http://produktfiler.nll.se/sesamobjekt/images/29161.pdf
http://produktfiler.nll.se/sesamobjekt/images/29156.pdf
http://produktfiler.nll.se/sesamobjekt/images/29158.pdf
http://produktfiler.nll.se/sesamobjekt/images/23027.pdf
http://produktfiler.nll.se/sesamobjekt/images/29160.pdf
http://produktfiler.nll.se/sesamobjekt/images/29159.pdf


Egen varukorg för säkerhetsprodukter 

I denna upphandling har vi en varukorg som heter Säkerhetsprodukter. Det är en samling av 

produkter som ska användas vid misstänkt eller känd smittsam sjukdom där högre EN standardkrav 

(för händer och ytor) ställts på bl.a total virucid effekt och effekt på sporulerande bakterier. 

Desinfektionsdukarna i säkerhetsprodukter används enligt städ-desinfektionsschemat. 

Pos Säkerhetsprodukter 
Art nr 

Länsservice 

70 Handdesinfektion 150 ml, Promanum Pure 23157  

75 Handdesinfektion 600 ml, Promanum Pure 24847  

80 Handdesinfektion 1L, kork med skruvgäng, Promanum Pure 23027  

85 
Desinfektionsdukar för mekaniskt rengöring och desinfektion av 
ytor. Aktivt klor och tensider, Wetwipe 22400  

90 
Desinfektionsdukar för mekaniskt rengöring och desinfektion av 
ytor. Aktivt klor och tensider, Wetwipe 22153  

95 
Städduk till golv. Passar moppstativ 40cm. Aktivt klor och 
tensider, Wetwipe 29162  

Produkter som utgår 

Dax ytdesinfektion +45 med tensider, artikelnummer 10151 utgick i samband med upphandlingen. 

Krav och standarder 

Region Norrbottens krav vid upphandlingen på produkter för hand- och ytdesinfektion i vården är att 

de skall uppfylla krav enligt svensk standard SS-EN 14885:2015 avseende Kemiska desinfektionsmedel 

och antiseptiska medel –Tillämpning av Europastandarder för kemiska desinfektionsmedel och 

antiseptiska medel. 

Produkterna är väl dokumenterade och innehåller inga hälso- eller miljöfarliga substanser, samt 

avdödar enligt svensk standard för testmetod och reduktionseffekt. Utöver vårdhygieniska krav gäller 

sedvanliga krav som ställs i alla upphandlingar gällande miljö, reglering i kemrisk, förpackning, ph-

värden, tillsats av parfym, utfasningslista m m 

Minskade kostnader med nytt avtal 

Det nya avtalet förväntas sänka Regionens kostnader med cirka 1 miljon under avtalstiden, under 

förutsättning att förbrukningen ser ut ungefär likadan som tidigare år.  

Nya och gamla produkter under en övergångsperiod 

Under en övergångsperiod kommer det att finnas produkter från både gamla och nya avtalet.  

- Det innebär att bilder och produktblad i beställningsportalerna kanske inte stämmer överens 

med de produkter som du får levererade. Vi hoppas att du har överseende med det, säger 

Mariana Uvemo, verksamhetschef Länsservice. 

Kom och fira 25-års jubileum 

Den 29 november firar Länsservice i Boden 25 år. Ett flertal av leverantörerna inom hygien och 

desinfektion kommer att finnas på plats och visa sina avtalade produkter. Om du har möjlighet, titta 

gärna förbi. Mer information om Länsservice 25-årsjubileum kommer att presenteras på bland annat 

Materialportalen. 
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