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Yttrande
2013-06-14

Till Socialdepartementet

Upphandlingsutredningen 2010 – slutbetänkande (SOU
2013:12) Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig
upphandling
Om Swedish Medtech
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik och har idag runt
170 medlemsföretag som svarar för närmare 90 procent av den medicintekniska
marknaden i Sverige. Den medicintekniska branschen är mycket heterogen och
detta återspeglar sig i den stora variation av produkter som våra
medlemsföretag tillhandahåller. Här finns produkter inom röntgen, ortopediska
implantat, stentar, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för
funktionshindrade, journalsystem samt förbrukningsartiklar. Vissa
medlemsföretag har egen tillverkning medan andra är distributörer.
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.
Många av de innovationer som medicintekniska företag har utvecklat och
kommersialiserat har skapats genom en god dialog mellan hälso- och sjukvården
och industrin. Den medicintekniska branschen påverkas därför i mycket stor
utsträckning av de bestämmelser som rör offentlig upphandling och samverkan
mellan industrin och hälso- och sjukvården.

Swedish Medtechs remissvar på ”Goda affärer – en strategi för hållbar
offentlig upphandling”, SOU 2013:12
Swedish Medtech ser mycket positivt på att den goda affären stått som
utgångspunkt för utredningen och vi delar synen att det är det självklara målet
för den offentliga upphandlingen. Branschorganisationen har under många år
förespråkat ett fokus på den goda affären till nytta för slutanvändaren, vilket för
vår bransch är patienten/brukaren, istället för ett juridiskt fokus som mestadels
går ut på att utforma upphandlingar som undgår överprövningar. Dock är det i
sammanhanget värt att notera att det som gör en affär god inte enbart handlar
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om hur köparsidan i den offentliga verksamheten ser på affären. En affär är att
betrakta som god både när köpar- och säljarsidan uppfattar det så. Sett ur
säljaren (leverantörens) perspektiv formas en god affär genom tydliga krav och
motiveringar i de dokument som kommuniceras av köparsidan under
upphandlingsprocessen, rimliga och proportionerliga avtalsvillkor i förhållande
till upphandlingens art, samt att köparsidan på olika sätt är lyhörd till vad
marknaden kan erbjuda utifrån de behov som verksamheten har.
Branschorganisationen delar utredningens uppfattning att upphandling bör ses
ur ett strategiskt perspektiv för att uppnå ökad kvalitet och effektivitet. När vi
talar om produkter som används i hälso- och sjukvården finns dock andra viktiga
faktorer som kanske inte hör hemma i kvalitetsbegreppet men som är viktiga att
ta hänsyn till i upphandlingar. Hit hör en produkts ergonomi, användarvänlighet
och, som kommer att beröras längre fram, en produkts totalkostnad ur ett
livscykelperspektiv.
I utredningen nämns inköpssamverkan i diskussionen om strategisk
upphandling. När en strategi vid inköpssamverkan utformas ser vi
nödvändigheten i att analysera vilken effekt inköpssamverkan kan komma att få
på sikt och om det sammanfaller med samverkans syften och strategi. Kravnivå,
uppföljning och geografisk täckning i en upphandling kan komma att påverka
marknadens sammansättning och huruvida den framtida konkurrensen främjas
eller riskerar att slås ut. Ur konkurrenssynpunkt ser vi risker med den pågående
trenden med allt mer centraliserade upphandlingar i Sverige. Landsting och
regioner blir större genom sammanslagningar och de mindre landstingen
samarbetar med andra landsting då de utlyser gemensamma upphandlingar
som täcker stora geografiska områden. Företag, med produkter som enbart
köps av offentlig kund, riskerar att inte klara av att övervintra en förlorad
upphandling i ett större geografiskt område. Konsekvensen blir att när
avtalstiden löper mot sitt slut och en ny upphandling utlyses har konkurrensen
minskat då företaget har lämnat området (eller landet, om det handlar om
nationella upphandlingar). Följden blir en ökad marknadskoncentration. Detta
slår mot inte bara mot den enskilda upphandlingen utan drabbar i slutändan
patienterna och medborgarna.
Swedish Medtech delar utredningens uppfattning att ett samhällsekonomiskt
helhetsperspektiv ofta saknas vid anskaffning av varor och tjänster. På grund av
bland annat stuprörstänkandet premieras idag produkter som har en lägre
inköpskostnad men på sikt blir dyrare, framför produkter som initialt verkar
dyrare men generarer besparingar ur ett totalkostnadsperspektiv. I
beskrivningen av vad den goda affären är vill vi särskilt lyfta fram betydelsen av
att affären förverkligas till lägsta möjliga totalkostnad med hänsyn till de
upphandlade produkternas livscykelkostnader. Vid upphandlingar av
medicintekniska produkter till hälso- och sjukvården ser vi att det finns en stor
vinst för samhället att upphandla med ett livscykelperspektiv, istället för fokus
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på lägsta pris vilket ger ett kortsiktigt perspektiv. Här har vi bland annat sett ett
gott exempel från Stockholms läns landsting där man i en del i upphandlingen av
”Sårvård special” tog hänsyn till produktens styckekostnad och inkluderade
personalkostnaderna under en behandlingstid. Resultatet blev att produkten
med lägst styckpris, som hade vunnit vid en traditionell lägsta-pris-utvärdering,
genererade högst behandlingskostnad. Den produkt som antogs i upphandlingen var den som uppfyllde ställda krav, åtföljdes av stödjande underlag och i
slutändan gav lägst totalkostnad för behandlingen. Som en del i strävan att
uppnå större kvalitetsfokus anser vi att användningen av samhälls-ekonomiska
utvärderingar av medicinteknik i upphandlingar behöver ske i allt större
utsträckning. Dels för att bidra till att nyttjandet av skattemedlen optimeras ,
dels för att skapa större möjligheter för innovationer att komma med i
upphandlingarna.
Swedish Medtech stödjer utredningens beskrivning att lagstiftningen för
offentlig upphandling uppfattas som krånglig och alltför juridisk. Rädslan för
överprövningar gör upphandlingarna stelbenta med alltför stort fokus på
(lägsta) pris istället för kvalitet.
För den medicintekniska branschens del ser vi ett stort behov av en ökad dialog
före, under och även efter genomförd upphandling. En god dialog mellan köparoch säljarsidan ökar förståelsen för behoven i förhållande till vad marknaden
kan erbjuda, vilket bland annat skapar förutsättningar för bättre utformade
förfrågningsunderlag och en miljö där innovationer lättare tas till vara i vårdens
verksamheter. Detta resulterar i att vi kommer närmare målet att skapa en
bättre vård och omsorg. Självklart ska dialogen äga rum i överensstämmelse
med principerna för offentlig upphandling även om dessa ibland kan uppfattas,
med anledning av domstolsutslag på upphandlingsområdet, som hinder för en
god dialog. Branschorganisationen stödjer utredningens förslag om att införa
utökade förhandlingsmöjligheter i lagen om offentlig upphandling. Precis som
utredningen kommit fram till anser Swedish Medtech att fördelarna med
utökade förhandlingsmöjligheter väger tyngre än eventuella risker. Såsom
utredningen påpekar kommer det att behövas vägledning och tydliga
rekommendationer om hur förhandlingar bör gå till.
Vi tillstyrker förslaget om höjda gränser för direktupphandlingar i LOU och ser
att det skulle ge ökade möjligheter för innovationer att ta sig in på marknaden.
Förslaget om en särskild dokumentationsplikt vid direktupphandlingar mellan
100.000 och 600.000 kr samt riktlinjer för direktupphandling är något vi stödjer.
Swedish Medtech anser att det är lämpligare och faller sig mer naturligt att
Socialdepartementet har det övergripande och samordnande ansvaret för de
offentliga upphandlingarna i Sverige, framför Finansdepartementet.

BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK
TFN 08-586 246 00
omsorg

innovation • patientsäkerhet • hållbar vård och

info@swedishmedtech.se

Box 3601 103 59 Stockholm

www.swedishmedtech.se

Besök: Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm

Sida 4 av 4

Vi ställer oss helt bakom förslaget att koncentrera upphandlingsmålen till färre
domstolar vilket vi hoppas ska skapa en tydligare och mer enhetlig praxis och
bidra till att korta ned handläggningstiderna.
Vi välkomnar framtagandet av tillförlitlig statistik som kan visa i vilken
omfattning företag av olika storlek deltar i offentliga upphandlingar, vilka olika
typer av miljö- och sociala krav som ställs samt om dessa leder till avsedd effekt.
Slutligen delar vi utredningens syn att det i dagsläget är spretigt och otydligt
med flera myndigheter som lämnar råd och tar fram krav på
upphandlingsområdet. En lämplig lösning vore att inlemma Miljöstyrningsrådet i
den myndighet som ska ha det samordnade ansvaret för upphandlingsstöd.

Stockholm den 14 juni 2013
Emilie Ankarcrona Smith, ämnesområdesansvarig juridik
Louise Reuterhagen, projektledare upphandling & hälsekonomi
Swedish Medtech
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