Stockholm mars 2014

Diskussionsunderlag från Swedish Medtech vid upphandling avseende hydrofila
tappningskatetrar
Swedish Medtech är branschorganisation för de medicintekniska företagen i Sverige och har idag
över 170 medlemsföretag. Inom vår verksamhet samlar vi bland andra leverantörer som arbetar med
terapiområdet inkontinens.
Denna upphandlingsguide är framtagen som ett diskussionsunderlag vid möten som rör offentlig
upphandling av hydrofila tappningskatetrar.
Syftet med sammanställningen är att ge en bild av vad Swedish Medtechs sektorsgrupp för
inkontinens uppfattar som huvudområden och förslag på krav och utvärdering vid upphandling av
hydrofila tappningskatetrar. Detta är uppfattningar vi har skaffat oss genom dialog med sjukvårdens
företrädare, inköpspersonal och framför allt brukare av tappningskatetrar. Brukarens/patientens
specifika behov är utgångspunkt i materialet då det är dennes vardag som upphandlingen gäller.
Swedish Medtech uppmanar till en fortsatt dialog mellan Hälso- och sjukvården,
upphandlingsenheter, brukare/patienter och leverantörer för att fortsätta utveckla nya produkter
och lösningar som tillgodoser vårdens och brukarnas/patienternas behov.
Denna upphandlingsguide för hydrofila tappningskatetrar från Swedish Medtech kan ses som ett
komplement till ”KlaraKrav” framtaget av Nikola (Nätverk Inkontinens Kommuner och Landsting).
Upphandlingsguiden fokuserar enbart på området hydrofila tappningskateterar och är framtagen av
företag inom Swedish Medtech som utvecklar tappningskatetrar. ”KlaraKrav” berör produkter inom
hela inkontinensområdet och är framtaget av företrädare från både landstingen och
leverantörsföretag inom Swedish Medtech.
Brukaren/patienten
Blåstömningsproblem handlar om att man av någon anledning har svårt att tömma sin urinblåsa helt
eller delvis. Detta kan bero på en ryggmärgsskada antingen medfödd eller orsakad genom
olyckshändelse. Anledningen kan också bero på Multipel skleros, förstorad prostata, diabetes eller
andra neurologiska sjukdomar.
Vid blåstömningsproblem används ofta en hydrofil tappningskateter för att tömma urinblåsan.
Metoden kallas RIK (Ren Intermittent Kateterisering) vilket handlar om att man tömmer sin urinblåsa
regelbundet med hjälp av en tappningskateter.
Kvalitet
Det är viktigt att de som har behov av en tappningskateter får en produkt med god kvalitet ur alla
aspekter för att ge en säker tappning av urinblåsan.
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Vissa tappar sig tillfälligt medan andra gör det under resten av livet vilket kan innebära 40-60 000
tappningar för en brukare. Det är viktigt att undvika skador på uretraslemhinnan och minimera risken
för urinvägsinfektioner vilket förutom lidande kan ge allvarliga komplikationer och orsaka ökade
kostnader för sjukvård och samhälle.
Självständighet
En del brukare/patienter är i övrigt friska förutom problemen med urinblåsan och andra har fysiska
handikapp såsom nedsatt handfunktion på grund av exempelvis en ryggmärgsskada. Oavsett måste
man få tillgång till en eller flera varianter av tappningskatetrar som man själv kan använda och
genomföra tappningen av urinblåsan utan hjälp av en assistent.
Vardagen
Brukarna/patienterna finns i alla åldrar och olika kön. Det innebär att tappningskatetern/katetrarna
skall fungera i hemmet, på arbetet, i skolan, vid fritidsaktiviteter och inte vara en begränsande faktor.
Då allt som har med urinblåsan att göra är av väldigt intim karaktär är det också viktigt att de
produkter som erbjuds har en diskret utformning vad gäller utseende, förvaring och kvittgörande.
Följsamhet (compliance) med ordination
Det är läkare som individuellt ordinerar RIK (Ren Intermittent Kateterisering) och hur många gånger
per dygn en brukare/patient skall tappa sig. Som med alla ordinationer är det viktigt att följa
ordinationen för att undvika komplikationer.
Valet av tappningskateter/katetrar är också individuellt och viktigt för att säkerställa att ordinerat
antal tappningar verkligen genomförs.
Användaranpassat sortiment
Upphandling av ett produktsortiment med hydrofila tappningskatetrar skall göras så att det finns en
kateter för varje brukare/patient för varje situation både i och utanför hemmet (på arbetsplatsen, i
skolan, på fritiden). Brukare/patient och förskrivare skall beredas möjlighet att utprova respektive
förskriva rätt tappningskateter/katetrar för att uppnå bästa resultat. En förfrågan som säkerställer en
mångfald av katetrar av hög kvalitet i upphandlingen ger denna möjlighet.
Ett brett användaranpassat sortiment skall innefatta katetrar från olika produktleverantörer med och
utan vätska, olika spetstyper, längder och Charrièrer, set med tillhörande urinuppsamlingspåse samt
katetrar som hjälp vid dilatation och instillation.
För att uppnå en mångfald av katetrar av hög kvalitet har flera landsting valt att upphandla två till
flera leverantörer på produktgruppsnivå och per position utan rangordning eller prioritering. För att
möjliggöra detta i upphandlingen används ”annan fördelningsnyckel”.

BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK
Telefon 08-586 246 00

Innovation • Patientsäkerhet • Hållbar vård och omsorg

info@swedishmedtech.se

Box 3601 103 59 Stockholm

www.swedishmedtech.se

Besök: Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm

Exempel på text ”annan fördelningsnyckel”: För produktgrupper och positioner där fler än en
leverantör antas tillämpas ”annan fördelningsnyckel” då patienternas behov är olika och ett av målen
med upphandlingen är att uppnå optimal behandling och hög patientsäkerhet. Fördelningen av
volymer mellan de antagna leverantörerna styrs av det faktiska behovet hos patienten och/eller
vårdgivaren. Val görs utifrån varje enskild patient.
Märkning av medicintekniska produkter
Vilken märkning och information som skall finnas på medicintekniska produkter inom EU regleras
framför allt av Direktivet 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter, och även av
Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11. Märkning av förpackningar och produkter regleras
också i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt av förordning (1993:876) om
medicintekniska produkter.
I samband med upphandling bör man inte ställa andra krav än uppfyllande av dess vad gäller
information och märkning av produkter då man annars riskerar att ställa motstridiga krav.
Standarder
Inom produktområdet katetrar finns följande standarder som berör området.
Titel: SS-EN 1616 Sterile urethral catheters for single use och SS-EN 1618 Catheters other than
intravascular catheters: Test methods for common properties.
Detta är så kallade mandaterade standarder vilket innebär att produkter som säljs inom EU måste
uppfylla de krav som anges.
Miljö
Utvecklingen av produkter och material med miljö och människan i fokus pågår ständigt. Att
minimera den skadliga påverkan på individ och miljö är viktiga aspekter samtidigt som det är
nödvändigt att fullgod kvalitet och funktion är minst likvärdig eller bättre. Landstingen ställer allt fler
miljökrav på produktnivå i sin miljöpolicy. För tappningskatetrar kan man ta hjälp av
Miljöstyrningsrådets rekommendationer, kriteriebank och substitutionslista som ständigt
uppdateras.
PVC, ftalater och CMR-ämnen är i många landsting föremål för utvärdering under förutsättning att
kvalitet och funktion är minst likvärdig eller bättre. Ett exempel, se substitutionslistan, www.msr.se
där man föreslår alternativ till ersättningsmaterial för PVC såsom PUR, POBE.
Rekommendationerna måste dock tas i relation och med hänsyn till behovet hos brukare/patient.
Det är därför viktigt att göra en aktuell marknadsanalys innan ett förfrågningsunderlag med specifika
material och miljökrav görs inför upphandling. Detta för att säkerställa att varje produktgrupp
erbjuder fler än ett alternativ för att tillgodose brukarnas/patienternas behov.
Utvecklingen av nya produkter och material pågår kontinuerligt vad avser förbättring av kvalitet,
funktion och miljöprestanda.
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Utvärderingsmodell för att möjliggöra upphandling av god funktion och kvalitet
Ekonomiskt mest fördelaktiga, lägsta pris
Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller de obligatoriska kraven på anbudsgivaren och de
obligatoriska krav på produkt enligt specifikation, kommer det/de anbud att antas som är det/de för
landstinget ekonomiskt mest fördelaktiga. Detta gäller produkter/produktgrupper som har bör-krav
(utvärderingskriterier).
Väljer landstinget att upphandla med strikt lägsta pris kan möjligheten minska att nå en upphandling
med fokus på patientens behov av produkter med god funktion, kvalitet och hög patientsäkerhet.
Referensgrupp
Utvärderingen bör genomföras av ansvarig upphandlare, materialkonsulent, uroterapeut samt
nyckelpersoner som dagligen jobbar med brukare/patienter med behov av hydrofila
tappningskatetrar. Swedish Medtech rekommenderar landstingen att söka den lokala
brukarorganisationen för att bäst förstå gruppens behov.
Produktgrupper
Ett användaranpassat sortiment ska innefatta katetrar från olika produktleverantörer inom
respektive grupp.
För varje grupp efterfrågas positioner med vedertagna längder, Charrièrer och spetstyper för att
täcka alla patienters/brukares (barn/ungdomar/kvinnor/män) behov.

Grupp: Hydrofil tappningskateter utan vätska
Tappningskateter med hydrofil yta
Grupp: Hydrofil tappningskateter med/i vätska
Tappningskateter med hydrofil yta med/i bipackad vätska
Grupp: Diskret hydrofil tappningskateter med/i vätska
Diskret och greppvänlig tappningskateter med hydrofil yta med/i bipackad vätska
Grupp: Hydrofil tappningskateter med urinuppsamlingspåse
Tappningskateter med hydrofil yta med/i bipackad vätska och urinuppsamlingspåse
Grupp: Hydrofil dilatationskateter
Kateter med hydrofil yta för dilatation
Grupp: Hydrofil instillationskateter med luerlock
Tappningskateter med hydrofil yta för instillation
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Utvärdering av kvalitets- och funktionskrav på hydrofila tappningskatetrar
Krav

Nytta/Behov

Lämpliga utvärderingmetoder

Jämn kvalité av hela den
hydrofila ytan under hela
kateteriseringen

Hydrofila ytan skall bestå under
hela kateteriseringen så risk för
uretraskador minimeras.





Klinisk dokumentation
Labtest
Referensgrupp

Tillräcklig mängd vätska
bifogad för aktivering av
den hydrofila ytan

Hydrofila ytan skall bestå under
hela kateteriseringen så risk för
uretraskador minimeras.





Klinisk dokumentation
Labtest
Referensgrupp

Atraumatiska
kateterögon

Utformning utan vassa kanter så
risk för uretraskador minimeras.




Klinisk dokumentation
Beskrivning av
tillverkningsprocess
Referensgrupp


Atraumatisk topp
(Nelaton/ tiemann)

Utformning så att risk för
uretraskador minimeras.





Klinisk dokumentation
Beskrivning av
tillverkningsprocess
Referensgrupp

Följsam, och stadig
kateter

För att underlätta vid RIKanvändning och inlärning




Klinisk dokumentation
Referensgrupp

Tydlig markering på kona
för Tiemannspetsens
riktning

För säkert införande av katetern



Referensgrupp

Greppvänlig
konnektor/handtag

För enklare handhavande och
bästa hygien




Referensgrupp
Användartest

Användarvänlig och
enkelt handhavande

Enkel att:
-ta med
-hantera
-öppna
-kasta
-förvara
-hantera med nedsatt
handfunktion





Referensgrupp
Användartester
Bedöms exempelvis skala t ex
1-5

Diskret utformning

Utseende som gör produkten
privat och dold. Bidrar till rätt
användning och följsamhet med
ordination.





Referensgrupp
Användartester
Bedöms exempelvis skala t ex
1-5
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