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Stockholm den 24 oktober 2017
Remissvar från Swedish Medtechs avseende betänkande av Hjälpmedelsutredningen; ”På lika
villkor – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen” (SOU 2017:43)
Swedish Medtech har avgränsat sitt remissvar till följande delar av Hjälpmedelsutredningens ”På lika
villkor – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen”:
- Utredningens uppdrag.
- Statistik.
- Medicintekniska produkter och patientsäkerhet
- Jämlik hälsa.
- Innovation, upphandling och sortimentsbredd
- Statliga myndigheters arbete med hjälpmedelsfrågor
17 Inkluderande teknik – överväganden och förslag
Swedish Medtech håller med utredningen i avsnitten om konsumentprodukter som hjälpmedel (17.1
samt 17.2.3) där man beskriver riskerna för brukarna och det medicintekniska regelverkets inflytande
på patientsäkerhet, samt hur patientskadelagen (1992:799) och därmed patientskadeersättning
endast träder in om det varit fel i användning eller hos medicinteknisk produkt. Detta motiverar stor
återhållsamhet i förskrivning av konsumentprodukter för att lindra funktionsnedsättning. Swedish
Medtech håller med utredningen om att man inte bör inkludera icke medicintekniska produkter i
patientskadelagen.
Bland de förbättringsområden utredningen beskriver i kapitel 17.2, vill Swedish Medtech särskilt
kommentera följande:
17.2.1 Ökad utveckling innovation på hjälpmedelsområdet
Swedish Medtech instämmer i beskrivningen att det är angeläget ur ett användarperspektiv, att
begrepp, definitioner och produktionsmål inte får begränsa tillgången till hjälpmedel. Utredningen
identifierar, liksom Swedish Medtech; att ett alltför stort fokus på kortsiktiga, mätbara mål och
kostnader utgör ett hinder för utveckling och innovation.
18.4.1 Tydligare statlig styrning
Swedish Medtech delar utredningens förslag att förtydliga Socialstyrelsens roll (18.4.1). Detta
innebär bland annat att hjälpmedel som förskrivs enligt HSL tydligare ska ingå i Socialstyrelsens
ansvar som förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård. I Socialstyrelsens
ansvar ska också ligga att ta fram och upprätthålla statistik på området (Se nedan 19.5.1). Detta är
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viktigt då kunskap saknas om hur mycket och vad som förskrivs, till vem och hur utfallet blivit för
individerna och i ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Swedish Medtech delar utredningens bedömning (18.4.2) att Myndigheten för delaktighet (MFD) bör
få tydligare instruktioner om vilka uppgifter den ska få på området hjälpmedel och välfärdsteknik.
Detta måste bli tydligare för alla aktörer.
19.5.1 Definitionen lagfästs i hälso- och sjukvårdslagen
Swedish Medtech tillstyrker att en definition av hjälpmedel införs i HSL, för den betydelse detta
innebär för tolkningen av 8 kap. 7 § HSL samt 12 kap. 5 § HSL. Detta betonar sjukvårdshuvudmännens
ansvar att erbjuda hjälpmedel.
19.5.6 Nationell statistik ska tas fram
Swedish Medtech tillstyrker förslagen om att det behövs mer och bättre statistik på
hjälpmedelsområdet, samt att Socialstyrelsen är lämplig myndighet att ta fram samt upprätthålla
denna. (Se ovan 18.4.1.)
19.5.11 Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten
Swedish Medtech tillstyrker förslaget att Upphandlingsmyndigheten tydligare ska stötta
sjukvårdshuvudmännen som upphandlar medicintekniska hjälpmedel. Myndigheten har sedan
bildande, arbetat med att ge vägledning om upphandling till kommuner och landsting. Här kan dock
mer göras, inte minst vid upphandling av medicintekniska hjälpmedel. Utredningen betonar helt
korrekt hur viktigt det är att hjälpmedelsanvändare får tillgång till ett brett sortiment. Skälet till detta
är att medicintekniska hjälpmedel inte primärt ska ses som fristående produkter utan teknik som
möjliggör olika behandlingsmetoder eller vilken typ av omvårdnad som bedrivs. Dessa ska syfta till
att ge så god livskvalitet som möjligt och delaktighet i samhället för hjälpmedelsanvändaren. Att
involvera hjälpmedelsanvändare i upphandlingsprocessen ser Swedish Medtech som ett viktigt steg i
att göra bättre upphandlingar. Rätt genomförda ska upphandlingarna möjliggöra introduktion av ny
teknik, innovativa behandlingsformer och bättre samhällsekonomi.
19.5.12 Uppdrag till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Utredningen föreslår (19.5.12) att SBU bör undersöka forskningsläget kring vilken effekt
medicintekniska hjälpmedel har när de används som kompensatoriskt stöd i hälso- och sjukvården.
Swedish Medtech ser positivt på detta, men ber utredningen beakta att den snabba tekniska
utvecklingen ofta gör att en eventuell klinisk studie blivit inaktuell då produkten som studerats
ersatts av nästa, förbättrade version eller generation innan studien nått genomslag. SBU bör, i det
här fallet, anpassa sitt angreppssätt efter detta förhållande.
19.5.13 Uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys)
Swedish Medtech delar inte utredningens förslag att Vårdanalys bör få i uppdrag att kartlägga
förskrivningen av hjälpmedel som inte är medicintekniska produkter. Anledningen är inte att detta är
ointressant eller oviktigt; utan att kunskapsluckorna kring förskrivningen av medicintekniska
hjälpmedel är stora och borde fyllas först. De områden som utredningen vill att Vårdanalys ska
kartlägga är högst relevanta att kartlägga vad gäller förskrivningen av medicintekniska hjälpmedel.
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Swedish Medtech föreslår istället att Vårdanalys bör få uppdraget att kartlägga: hur många – och för
hur mycket - medicintekniska hjälpmedel som förskrivs, hur variationerna ser ut över landet och
varför, hur de medicintekniska hjälpmedlen upplevs av användarna, nyttan av produkterna,
ekonomiska effekter för huvudmännen samt risker med förskrivningen med de rutiner och riktlinjer
som finns idag. Vårdanalys bör även undersöka om förskrivare begränsas i sin yrkesutövning av de
upphandlade sortimenten samt konsekvenser av att leverantörerna inte får tillfälle att utbilda
förskrivarna som regel för andra medicinteknikprodukter.
19.12 Konsekvenser för små företag m.m.
Swedish Medtech instämmer i utredningens antaganden om att förslagen kring upphandling av
medicintekniska hjälpmedel har potential att ge positiv effekt för små och medelstora företag (SME).
Utredningen gör en korrekt beskrivning av hjälpmedelsmarknaden som i stora stycken servas av just
små och medelstora företag. Hjälpmedelsområdet kännetecknas dessutom av en enorm
produktbredd. För att bibehålla möjligheten för SME att verka och utvecklas i Sverige är det viktigt
att huvudmännen kan stöttas på ett bra sätt av Upphandlingsmyndigheten genom att företag som
bedriver innovationsverksamhet och teknikutveckling kan få avsättning för sina produkter som bidrar
till livskvaliteten för funktionsnedsatta och ökar delaktigheten för dessa. Detta ska såklart
åstadkommas på ett samhällsekonomiskt fördelaktigt sätt.

Om Swedish Medtech och medicinteknikbranschen
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknikföretagen. Medicinteknikföretagen är
heterogena vilket återspeglar sig i en stor variation av produkter. Det finns produkter inom röntgen,
ortopediska implantat, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade,
journalsystem samt förbrukningsartiklar. Vissa medlemsföretag har egen tillverkning medan andra är
distributörer. I Sverige finns idag runt 640 medicintekniska bolag med fler är 4 anställda. 2013
bedrev 180 av dessa företag forskning och utveckling. Därutöver finns ett stort antal företag med 1-4
anställda. Den medicintekniska industrin arbetar med ständig utveckling och 2012 var det den
bransch som registrerade flest patent på europanivå, vilket innebar över 10 000 patent. Exporten för
medicinteknikbolagen har ökat under 2000-talet med en topp 2010 för att sedan gå ner till att 2013
vara på drygt 21 miljarder svenska kronor.
Den medicintekniska branschen har idag ca 23 000 anställda vilket gör medicinteknikföretagen till
den del inom Life Sciencebranschen som har flest anställda. Den svenska marknaden för
medicintekniska produkter och tjänster består till största delen av offentliga kunder såsom
kommuner och landsting. Många av Swedish Medtechs medlemsföretag har därmed endast
möjlighet att föra ut sina produkter på marknaden genom att delta i offentliga upphandlingar. Stor
andel av den forskning och utveckling som företagen utför genomförs i samverkan med hälso- och
sjukvården. Detta har lett till en rad nya produkter och framgångsrika innovativa
behandlingsmetoder som kommit till nytta i vården och förbättrad livskvalitet för patienter.
Petrus Laestadius
Vice vd, Swedish Medtech
Stockholm, 2017-10-24
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