
 
  Center for Økonomi 

 
Indkøb 
 
Kongens Vænge 2 
DK - 3400 Hillerød 
 

Opgang Blok C 
Afsnit 

 
1. sal 

Telefon 38 66 50 00 
Direkte +4538665800 

Fax 38 66 58 50 
Mail indkoeb@regionh.dk 
Web www.regionh.dk 

  
EAN-nr: 5798001685030  
CVR/SE-nr: 30113721 
 
Dato: 22. april  2014 
 

 
 

POLITIKERSPØRGSMÅL 

Spørgsmål nr.: 091 
Dato: 11. marts 2014 
Stillet af: Charlotte Fischer 
Besvarelse udsendt den: 22. april 2014 
 
 
Spørgsmål: 
Jeg ønsker at vide, hvor stor en del af det medicinske udstyr (i procent eller lignende 
præcis angivelse), der anvendes på regionens hospitaler, som indeholder blødgøre-
re/phthalater - og hvornår regionen i givet fald forventer at have udfaset anvendelsen 
af phthalater i medicinsk udstyr? 
 
 
Svar: 
Der findes ikke en central registrering over andelen af varer som regionen indkøber, 
der indeholder ftalater. Det er derfor ikke muligt at give et svar på dette bl.a. fordi det-
te vil kræve at man gennemgår specifikke enkeltprodukter på varenummerniveau. Re-
gionens varekatalog indeholder for nuværende omkring 100.000 varenumre. 
 
Det kan dog oplyses, at der i forbindelse med regionens udbudsforretninger, idet om-
fang det vurderes som relevant for indkøbskategorien, bliver stillet enten minimums-
krav eller konkurrencekrav til indholdet af ftalater (eller andre uønskede stoffer). Hvis 
det er muligt at undgå produkter med ftalater forsøges det derfor. Dette sker med   
særlig vægt på at undgå ftalaterne DEHP, DBP, DIDP og BBP.  
 
Produkterne indkøbes først og fremmest på grund af deres funktion, og alene af den 
grund kan regionen være nødsaget til at acceptere indhold af ftalater, hvis ikke der 
findes brugbare alternativer på markedet.  
 
Udfasningen af ftalater vil derfor afhænge af den almindelige produktudvikling og det 
er derfor ikke muligt, at angive hvornår der ikke længere er ftalater i de produkter re-
gionen indkøber. Det kan dog oplyses at Miljøstyrelsen arbejder på en rapport om-
kring ftalater i offentlige indkøb, som forventes færdig i løbet af foråret. Region Ho-
vedstaden bidrager med oplysninger til rapporten. Ligeledes vil regionen via den stra-
tegiske indsats Miljørigtig drift og udvikling sætte fokus på at reducere miljø- og 
sundhedsskadelige stoffer forbundet med offentlige indkøb. 


