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Vd har ordet
2017 har varit ett intensivt år för Swedish Medtech där mycket spännande har
hänt. Bland annat har vi flyttat kansliet till Sveavägen 63 och vi har fått två nya
medarbetare i vår organisation.
Innovationsmotorer
Om vi tittar på de största aktiviteterna och projekten
under året så vill jag börja att berätta om Innovationsmotorprojektet. Genom Medtech4Health har vi
fått finansiering för att arbeta i ett projekt tillsammans med landsting med universitetssjukhus.
Projektet har som syfte att tydliggöra och stärka
den viktiga roll som vården själva har i att driva
vårdens utveckling och förbättra upptaget av nya
produkter, behandlingar och processer för att möjliggöra framtidens vård och omsorg. Projektet har
finansierats med 22 miljoner från Vinnova och det
krävs minst lika stor finansiering från de deltagande
parterna.
De första Innovationsmotorerna har redan startat
i Västerbotten och Östergötland. I Västerbotten har
man pekat ut tre innovationskliniker som under
första fasen av projekten bland annat ska ta fram
grunddata för att kunna göra ekonomiska kalkyler
som visar det ekonomiska värdet i att börja använda
nya produkter och arbetssätt. Man har identifierat
att man har en allt för dålig kunskap om de egna
kostnaderna och hur de fördelas, något som gör det
väldigt svårt för våra medlemmar att kunna visa på
effektiviseringsvinster, oberoende om det handlar
om kortare behandlingstid, minskad risk för komplikationer eller färre besök på kliniken. I Östergötland har man börjat titta på hur man kan använda
eHälsoverktyg för att skapa en bra vård för svaga
patientgrupper. Den grupp man har valt att börja
titta på är multisjuka äldre.

Health Technology Assessment
Ett annat område som vi arbetat mycket inom är frågan kring Health Technology Assessment (HTA) och
evidens. Vi får allt fler signaler både från medlemmar och från kunder om att man är frustrerad över
en situation där det är svårt att förstå vilken data
som är rimligt av vården att begära och hur denna
data utvärderas. Det finns regionala skillnader och
även om ett företag har gedigna data från ett annat
land är det inte alls självklart att den anses relevant
när man ska försöka utreda om den produkt man
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 ttar på generar värde i vård och omsorg. Detta
ti
skapar stora problem, framförallt för mindre företag,
men alla företag drabbas.
För att skapa bättre förutsägbarhet för företagen
och större kunskap både hos företag och hos de
som ska använda data i en utvärdering har vi drivit
ett projekt där vi tillsammans med bland andra TLV,
SBU, Läkemedelsverket, SKL, Socialstyrelsen, Lfu
och Vinnova har haft målsättningen att skapa en
grundläggande samsyn kring hur medicinteknik kan
utvärderas, vilka typer av data som kan tas fram och
hur och när man på bästa sätt kan ta fram dessa
data.
Under hösten anordnade projektet en mycket
uppskattad konferens där vi fick en tydligare bild av
hur landsting och myndigheter arbetar med dessa
frågor idag. Vi fick även en bra möjlighet att presentera de förutsättningar medtechindustrin har och
hur den data som finns i allt för liten utsträckning
värdesätts i utvärderingarna. Arbetet kommer att
drivas vidare och vi kan med stor glädje se att vi idag
kontaktas för att finnas med i de sammanhang där
frågorna diskuteras och utvecklas.
EU kommissionen har arbetat fram ett förslag till
en lagstiftning som skulle innebära ett krav på HTA
för läkemedel och även medicinteknik. Det är mycket viktigt att alla relevanta aktörer i Sverige förstår
medtechföretagens förutsättningar och möjligheter
när de går in i det arbete som vi ser komma under
de närmsta åren.

Utbildningar och konferenser
En mycket rolig nyhet under 2017 är att vi har gjort
en speciell satsning på utbildningar och konferenser.
Vi har utökat kansliet med en resurs som ska möjliggöra för oss att erbjuda skräddarsydda utbildningar
för våra medlemmar inom de områden som är mest
relevanta och intressanta.
Under 2018 planerar vi att erbjuda några nya
utbildningar som vi ser ska möta de behov som våra
medlemsföretag har. Vi kommer också att erbjuda
konferenser inom områden som regelverk och
export till länder utanför EU. Den mycket populära

VD-ORD

certifieringskursen för personal som finns i operationsrum kommer att utökas och vi hoppas att ni
som har personal som deltar vid operationer ser
till att de får en möjlighet att delta i certifieringsutbildningen. Vi har fått mycket positiv feedback från
profession och sjukvården och certifieringen ses
som ett verkligt kvalitetsmärke både för personen
och företaget.

för både företag och landsting. Här finns många
utmaningar, men också möjligheter för företag och
sjukvårdshuvudmän. Lagen handlar om att skapa
grunden för förtroende, något som på sikt kan ge
bättre möjligheter att använda data för de ändamål
som gynnar personen.

Nya regelverk

2018, ett valår i en förändringens tid. Vi vet inte
exakt hur framtiden ser ut, men vi vet att vi vill
vara med och skapa framtiden tillsammans med
våra medlemmar och alla andra som brinner för att
utveckla vård och omsorg. Vi vill vara med och skapa
förutsättningar för en god hälsa för alla!

Den medicintekniska industrin står inför stora utmaningar i och med att vi nu ser flera nya regelverk
träda i kraft. Vi har under 2017 haft ett stort fokus
på de nya förordningarna för medicinteknik och IVD.
Det är ett arbete som kommer att fortsätta under
2018 och därefter då vi nu ska börja använda och
tolka reglerna. Vid sidan av detta har vi även arbetat
med vad den nya dataskyddsförordningen innebär

Vi vill vara med och skapa förutsättningar
för en god hälsa för alla

Anna Lefevre Skjöldebrand
vd, Swedish Medtech
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Om föreningen
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik. Vi samlar ca 180
medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt
land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar
patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.
Mål
Swedish Medtech har fyra mål som fastställdes av
årsmötet 2004. Ytterst ansvarig för att dessa konkretiseras är styrelsen.

sedan 2008 nätverkspartners knutna till föreningen.
2017 var 23 nätverkspartners verksamma i föreningen. En lista på aktuella medlemmar respektive
nätverkspartners finns längst bak.

1.	Positionera medicinteknik som en förutsättning
för en effektivare vård och omsorg.

Organisation

2.	Stärka branschens betingelser för att uppnå bästa möjliga klimat för FoU, finansiering, tillverkning och kompetensförsörjning i Sverige.
3.	Stärka den svenska medicintekniska branschens
förutsättningar på den globala marknaden.
4.	Skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemsföretagen att verka i vård och omsorg.

Vision
Swedish Medtechs vision är att Sverige ska vara ett
attraktivt land för medicintekniska företag, vilka
med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.

Medlemmar
Under verksamhetsåret har 177 företag varit medlemmar. Under 2017 beviljade styrelsen 10 medlemsföretag inträde i föreningen, samtidigt begärde
4 utträde. Dessa verkställs under 2018. Det var flera
samgåenden/förvärv under året. Föreningen har
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Swedish Medtech är branschorganisationen för
medicinteknikföretag och startades 1969/1970.
Under de första åren hade man brutet verksamhetsår, vilket senare ändrades till kalenderår. Swedish
Medtech leds mellan årsmötena av en styrelse med
tio ledamöter. Målet är att sammansättningen av
denna i möjligaste mån ska spegla den medicintekniska branschen, både vad gäller bredd och storlek
på företagen. Som stöd i arbetet har föreningen ett
kansli med i genomsnitt elva anställda, alla med olika
ansvarsområden som medlemsrådgivning, kommunikation, utbildning, påverkansarbete och strategiska
projekt inom digitalisering och innovationsfrågor.

Ekonomi
Under 2017 har verksamheten i Swedish Medtech
genererat ett underskott, i enlighet med vad
styrelsen kommunicerade vid årsmötet 2017. För
ekonomiredovisningar av Swedish Medtech respektive Swedish Medtech Service AB, se resultat- och
balansräkningar i årsmöteshandlingarna.

VÅRA GRUPPER

Våra grupper 2017
Den viktigaste föreningsverksamheten sker i grupperna. Dessa delar vi in i
fokusgrupper, expertgrupper och sektorsgrupper. I varje grupp finns representanter
från medlemsföretagen och en dedikerad person från kansliet. På följande sidor
presenterar vi ett urval av det som grupperna har arbetat med under året.

UPPHANDLINGSKOMMITTÉN
INNOVATION
& TILLVÄXT

ECONOMIC
AFFAIRS

2

REGULATORY
AFFAIRS

5

SUSTAINABLE
AFFAIRS

KOMMUNIKATION

ETIK &
COMPLIANCE

EXPERTGRUPPER

FOKUSGRUPPER

SÅRLÄKNING

INFEKTIONSPREVENTION

ICT
ANDNINGSGRUPPEN

NUTRITION

DIABETES

13

HELP

STOMI

SEKTORSGRUPPER
KARDIOVASKULÄRA

ORTOPEDI

ONKOLOGI
INKONTINENS

OP/AN/IVA
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VÅRA GRUPPER

Våra fokusgrupper
Arbetet i fokusgrupperna behandlar branschgemensamma frågor och syftar
till att möta de långsiktiga mål som föreningen har satt upp. Fokusgrupperna
består av representanter från våra medlemsföretag som i sitt dagliga arbete
ansvarar för de områden som behandlas.

Economic Affairs
Fokusgruppen Economic Affairs arbetar för att skapa en ökad
medvetenhet om behovet av ett samhällsekonomiskt perspektiv på vården. Den medicintekniska industrin är en viktig
samarbetspartner i det arbetet, genom att erbjuda hälso- och
samhällsekonomiskt hållbara behandlingsmetoder. Arbetet
syftar till att öka kunskapen om värdet av medicinteknik hos
vård och omsorg, patienter och brukare, politiker, akademi
och allmänhet. Under 2017 har gruppen agerat referensgrupp
till det HTA-projekt (Health Technology Assessment) Swedish
Medtech driver tillsammans med de viktigaste intressentorganisationerna inom området. (Se även artikel om HTA-projektet.) HTA-projektet tangerar området Samordnat införande.
Medlemmar i Economic Affairs-gruppen har deltagit i samtal
med NT-rådet på SKL. Utgångspunkten har varit det arbete
som utmynnade i ett dokument som beskriver industrins syn
på införande av ny teknik och nya behandlingsmetoder i vården. Economic Affairs har under året genomfört hälften av sina
möten tillsammans med fokusgruppen Innovation & Tillväxt.
Målet med det samarbetet har varit att kunna bjuda in gäster
som har inflytande över både introduktion av nya behandlingsmetoder i vården, utveckling av dessa samt utvärdering
av värdet av medicinteknik. Under 2017 har projektet Nordic
Medtech Growth 2 hållt gruppen uppdaterad kring arbetet
med Värdebaserad upphandling. Vidare har Nordic Health
Economics presenterat sitt hälsoekonomiska utvärderings
verktyg MedTech20.
Ordförande för Economic Affairs är Nadia Bracken, ResMed.
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Sustainable Affairs
Sustainable Affairs är en nybildad fokusgrupp som hade sitt
första möte efter sommaren 2017. Gruppen ersätter den tidigare Environmental Affairs-gruppen samtidigt som konceptet
vidgas till att innefatta även socialt ansvarstagande. Gruppens
framarbetade vision lyder: ”Sverige ska vara en ledstjärna för
ett effektivt hållbarhetsarbete genom hela värdekedjan för försörjning och utveckling av medicinteknik för vård och omsorg”.
Hållbarhetsarbetet ska präglas av transparens, proportionalitet och samverkan, samt att hållbarhet ska prioriteras trots
begränsade resurser. Ett av gruppens prioriterade områden
är att verka för samverkan och utveckling. Detta är något som
genomsyrar varje gruppmöte då en del av mötet består av
kunskapsspridning och diskussion med inbjudna gäster. Till
exempel har det nationella kansliet för socialt ansvarstagande varit på plats vid varje tillfälle och gruppen har även haft
besök från Näringsdepartementet, SKL Kommentus samt tagit
del av erfarenheter från IT-branschen och deras arbete med
hållbarhetsfrågor. Gruppen ser mycket fram emot att inleda
samarbete med den nya nationella miljöstrategen som till
träder sin tjänst under början av 2018.
Ordförande i gruppen är Fredrik Sandberg, Siemens, och vice
ordförande är Marcela Vicencio, Medtronic.

VÅRA GRUPPER

Upphandlingskommittén
Upphandlingskommitténs huvudsakliga mål är att förenkla och
förbättra processen och villkoren vid upphandling av medicintekniska produkter. Vid gruppens sammankomster diskuteras
främst trender inom upphandling och tillämpning av Lagen om
Offentlig Upphandling (LOU) i olika upphandlingar. Under 2017
har vi fortsatt att vid varje möte bjuda in en nätverkspartner
för att diskutera och öka vår kunskap kring en aktuell och betydelsefull upphandlingsjuridisk fråga. För medlemsföretagen
har detta upplevts mycket värdefullt. Under 2017 har följande
gästat gruppens möten: Advokatfirman Lindahl, Advokatbyrån
Delphi och Setterwalls Advokatbyrå. Ämnena har handlat
om förändringar i nya LOU, villkor vid ändringar under avtal,
rapporten om upphandling med mellanhand, anbudssamarbeten, arbetsrättsliga villkor och många fler. Var 18:e månad
arrangeras en två dagar lång upphandlingskonferens av SLfU,
som utgörs av Swedish Medtech, LfU, LfMT och Materialkonsulenterna. I mars 2017 arrangerades Upphandlingskonferensen med temat ”Värdeskapande affärer för vården”. Utöver
intressanta föreläsningar och workshops, är Upphandlingskonferensen ett viktigt forum för nätverkande mellan säljare och
köpare. Under konferensen kan båda parter, på ett konstruktivt och affärsetiskt sätt diskutera med målet att hitta bästa
möjliga samarbetsform för offentliga upphandlingar.
En annan central roll för Upphandlingskommittén är att
hålla en levande dialog med upphandlande myndigheter runt
om i landet. Det gör vi genom så kallade landstingsbesök.
Syftet med dessa uppskattade besök är att vi som organisationer ska lära känna varandra och få en förståelse för hur vi
arbetar. Vi ser dialog med upphandlande myndighet som en
värdefull del av lösningen till att skapa bättre upphandlingar
som i slutändan ger bättre vård och omsorg för patienten.
Under år 2017 har antalet varit åtta stycken. De som besöktes
var Blekinge, Jönköping, Västerbotten, Värmland, Västra
Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Region Skåne
och Norrbotten.
Gruppens storlek och höga aktivitetsnivå har gjort att
Upphandlingskommittén har både en ordförande; Britt-Inger
Bergkvist på Coloplast samt en vice ordförande; Jonas Helde
Falk på Codan Triplus.

Innovation & Tillväxtgruppen
Syftet med fokusgruppen för Innovation & Tillväxt är att skapa
bästa möjliga affärsvillkor för den medicintekniska branschen
samt att säkra villkoren för kvalitet, miljö och säkerhet. Fokus
ligger på att gynna innovation och klinisk forskning. Gruppen
ska verka för att Sverige är ett attraktivt land för klinisk samverkan, utveckling och snabb implementering genom att
• underlätta för branschen att kunna visa värde och klinisk
nytta
• verka för samverkan och utveckling, samt att
• förenkla och förtydliga kedjan för implementering
Under året gjordes ett större arbete för att inventera de
implementeringshinder och utmaningar som effektiva och
kostnadseffektiva medicintekniska lösningar möter vid
införande i svensk hälso- och sjukvård och omsorg.
Ordförande för Innovation & tillväxt är Thomas Anderzon,
GE Healthcare.

Regulatory Affairs
Under året har diskussionerna kring de kommande förändringarna i det europeiska regelverket för medicintekniska
produkter dominerat arbetet i gruppen Regulatory Affairs. Vi
har också fått med den regulatoriska gruppen från Swedish
Labtech i vårt arbete. Det innebär att vi nu arbetar med både
MDR och IVDR. Industrins primära målsättningar för det nya
regelverket är:
• förbättrad styrning och kontroll av anmälda organ
• ett centraliserat system för vigilans-rapportering och
marknadstillsyn
• ett stärkt system för harmoniserade standarder
• konsekvent implementering av guidelines
• en ökad transparens samt
• en förbättrad samordning på europeisk nivå.
EU lyckades också komma överens om Medical Device Regulation och IVDR samt publicerade de nya förordningarna i maj
2017. Men en hel del arbete återstår och inte förrän hösten
2018/19 vet vi egentligen hur det kommer att bli. De sista
delarna blir kanske inte klara förrän 2020 när det blir skarpt
läge i maj. Sedan följer övergångstider för när olika delar av
förordningarna börjar gälla.
Swedish Medtech spelar en aktiv roll i planeringen av
aktiviteter på europeisk nivå. De nya förordningarna för MD
och IVD kommer att vara den fortsatt viktigaste frågan under
kommande år då mycket fortfarande återstår. Två samverkansmöten med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen och IVO
ägde rum under 2017.
Ordförande är Peter Löwendahl, Bioservo Technologies.
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VÅRA GRUPPER

Våra expertgrupper
Precis som fokusgrupperna består föreningens två expertgrupper av representanter från medlemsföretag som arbetar med dessa frågor på daglig basis.
Kommunikation
Kommunikationsgruppens huvudsakliga syfte är att samla
informations- och kommunikationsansvariga inom Swedish
Medtechs medlemsföretag för att diskutera strategier och
metoder för hur vi tillsammans ytterligare kan öka kunskapen
om den medicintekniska branschen hos media, politiker, vårdpersonal, myndighetsanställda med flera. Gruppen ska fungera
som ett expertstöd till övriga sektors- och fokusgrupper samt
i Swedish Medtechs övriga kommunikationsarbete. Gruppen
har på grund av föräldraledighet varit vilande under 2017 och
återupptagits 2018.

Etik och compliance
Expertgruppen för etik och compliance består av medlemmar
som i sitt dagliga arbete arbetar med dessa frågor. Expertgruppen tar upp ämnen som bland annat rör ökad kännedom och
följsamhet till Samverkansreglerna och dess framtida utveckling. Expertgruppens fokus har varit att öka kunskapen om
samverkansöverenskommelsen ute i vården och det arbetet
kommer att fortsatta och stärkas under 2018. Under 2017
har gruppen vidare följt Medtech Europes implementering av
den europeiska branschkoden och hur koden skall tillämpas
i Sverige. Den nya koden ”Medtech Europe Code of Ethical
Business Practice” trädde i kraft 1 januari 2017.
Ordförande i expertgruppen är Jonas Helde Falk, Codan Triplus.
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VÅRA GRUPPER

Våra sektorsgrupper
Sektorsgrupperna samlar företag inom liknande produktområden. De arbetar med branschspecifika frågor inom just deras sektor. Gruppernas arbete är
operativt och deras fokus ligger i första hand på att förbättra sektorns specifika
villkor samt att dela med sig av den kunskap de har om respektive verksamhetsområde till vård, omsorg och samhället i stort.
Diabetes
Sektorsgruppen Diabetes har under 2017 arbetat med att
identifiera de prioriterade frågor som gruppen fortsatt ska
arbeta med. Gruppen arbetar bland annat med att lyfta frågan
om vikten av att få tillgång till rätt hjälpmedel för personer
med diabetes. Man belyser hur detta påverkar även anhörigas
livskvalitet positivt.
Gruppen har under året arbetat med frågor som rör
upphandlingsområdet, utredningsremiss inom området
finansiering, subvention och prissättning samt SKL:s arbete
med samordnat införande. Gruppen har fortsatt sin dialog
med samarbetsgrupperingar som Equalis och Nationella
beredningsgruppen för diabetes vid SKL. Dialog har även
förts med myndigheten TLV.
Gruppen utsåg under året en ny ordförande. Det blev Peder
Sandqvist från Nordic Infucare. Avgående ordförande Jonas
Falén på Abbott avtackades.

HELP
Under 2017 har sektorgruppen för leverantörer av medicin
tekniska hjälpmedel ytterligare flyttat fram sina positioner.
Detta har man gjort både i relation till regioner och landsting
respektive förskrivare och hjälpmedelschefer. Help-gruppens
huvudmål är att sprida kunskap om värdet av medicintekniska
hjälpmedel; för samhället, (stat, landsting, kommun) för
vård- och omsorgspersonal och framför allt för brukare och
patienter. Ett viktigt medel för att uppnå detta, har under de
senaste åren, varit de tre möten Help-gruppen planerar och
genomför tillsammans med kundorganisationerna i Region
Skåne, 7-klövern och i Stockholms läns landsting. Dessa tre
möten kommer efter hårt arbete under året att bli fem.
Det kommer att tillkomma liknande möten i Norrbotten
och i Västra götalandsregionen. Under 2017 genomfördes
Hjälpmedel för Livskvalitet i Kista, samt mötet i Norrbotten
som ännu inte brandats på samma sätt som de andra. Båda
mötena, som erbjuder både fortbildning, utställningar och
föreläsningar, drog rekordpublik och ett rekordstort antal
utställare. Samarbetspartner i genomförandet av dessa möten
är Mentor Online.
Vidare har gruppen, med ordförande Ulrika Olsson i
spetsen, deltagit i programrådet för Hjälpmedelskonferensen.
På konferensen gavs Swedish Medtech möjlighet att under
90 minuter kommunicera sitt budskap genom kansliansvarige
Petrus Laestadius. Budskapet denna gång var värdet av medicintekniska hjälpmedel och hur viktigt det är att innovativ, ny
medicinteknik kommer brukarna, vården och omsorgen till del.
Slutligen har gruppen påbörjat brandingprojektet ”Proud
member of Swedish Medtech”, där syftet är att både öka
kunskapen om vad företagen som är medlemmar i Swedish
Medtech arbetar för, samt att få fler seriösa hjälpmedelsföretag att bli medlemmar.
Ordförande i Help-gruppen är Ulrika Olsson på Arjo.
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ICT
ICT-gruppen har under 2017 påbörjat ett arbete med att identifiera medlemmarnas och gruppens utmaningar. Detta ska
ligga till grund för en förnyad verksamhetsplan för gruppens
arbete under kommande år.
Gruppen har fortsatt med att bjuda in många externa
gäster till sina möten, från t ex olika myndigheter, Inera och
regeringskansli. Ämnen som diskuterats med dessa är t ex
regeringens Life Science-samordning, den kommande dataskyddsförordningen GDPR, SKL:s samordningskanslis arbete
samt visionen för E-hälsa 2025 med tillhörande handlingsplan.
Ordföranden för Regulatory Affairs deltog vid ett möte och
berättade om Europaparlamentets och rådets kommande
EU-förordningar på det medicintekniska området ( MDR).
Flera medlemsföretag är fortsatt engagerade i digitaliseringsprojektet Stand Ins fortsättning, som handlar om ett
gemensamt ramverk av standarder. Projektet är nu inne i sin
tredje fas. Detta har varit en återkommande punkt vid flera
möten.
Gruppen har liksom tidigare år aktivt medverkat på Vitalis
och i Almedalen, samt en del medlemmar även vid HIMSS.
Ordförande var under 2017 Johan Lidén, Intel AB. 2018 valdes
Jonas Sareld, Medhelp till ordförande och Johan Lidén till vice
ordförande.

Infektionsprevention
Gruppens arbete syftar till att öka kunskapen hos, och dialogen med, relevanta intressenter om medicinteknik som ett
effektivt verktyg för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI)
och minskad antibiotikaanvändning i vården. Verksamheten
inriktas på att informera, påverka och bidra.
Arbetet berör och har betydelse för alla företag som på
något sätt arbetar med infektionsprevention. Under 2017
fortsatte spridningen av ett kunskapsunderlag om Infektionsprevention där flera av medlemmarna presenterar hur de
arbetar preventivt mot VRI. Rapporten innehåller några exempel bland många medicintekniska lösningar som tillsammans
kan bidra till att vända trenden – att minska risken för VRI och
spridningen av multiresistenta bakterier. Den finns tillgänglig för nedladdning på Swedish Medtechs hemsida. I övrigt
arbetar gruppen med att fortsätta att etablera kontakt med
viktiga aktörer på nationell nivå, för att skapa förutsättningar
för att infektionspreventiva produkter ska efterfrågas i större
utsträckning i upphandlingar.
Ordförande under större delen av året var Nina Nilsson,
Bactiguard, och Roger Ahlgren, Johnson & Johnson, tog över
klubban i november. Vi tackar Nina för en fantastisk insats.

Inkontinens
Inkontinensgruppen samlar företag med produkter inom
inkontinensområdet. Gruppen arbetar med att lyfta fram den
patientnytta och effekt på folkhälsa som följer av tillhandahållandet av industrins produkter och tjänster. Under 2017 har
gruppen fortsatt sitt engagemang i NIKOLA (Nätverket Inkontinens Kommuner Landsting). Gruppen har även tillsammans
med olika patient-, anhörig- och professionsorganisationer
bildat ”Forum för hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion”.
Forumet har som mål att individer med blås- och tarmdysfunktion ska få rätt produkt utifrån den enskildes behov. Inom
inkontinensgruppen har även en arbetsgrupp bildats med
fokus på hur man i en upphandling skulle kunna utvärdera
totalekonomi, samt vilka parametrar som är viktiga för en
patient och hur dessa skulle kunna mätas.
Ordförande är Lars Kylberg, Essity Hygiene and Health AB.

Nutrion
Sektorgruppen Nutrition arbetar med frågor rörande enteral
nutrition och produkter för avancerad medicinsk nutrition.
Sedan 2014 arbetar Nutritionsgruppen med påverkansprojekt
för att öka medvetenheten om förekomsten och konsekvenserna av undernäring i svensk vård och omsorg. Nutritionsgruppen anser att nutritionsfrågor måste uppvärderas inom
vården. Genom att öka medvetenheten om undernäringens
konsekvenser kan riskbedömning och medicinsk nutritionsbehandling bli en normal och effektiv rutinåtgärd som är
integrerad i övrig vård och omsorg. Under år 2017 har gruppen
arbetat med frågor om hur branschen kan öka medvetenheten
om undernäring och dess konsekvenser. Fokus har varit att
sprida information och kännedom om undernäring i Sverige.
Behandling av undernäring är en fråga om patientsäkerhet
och innebär en verkningsfull och kostnadseffektiv metod för
att förebygga vårdskador. Idag saknas det såväl en underbyggd
kartläggning av problemets omfattning i Sverige som en politisk handlingsplan för att åtgärda problemet.
Nutritionsgruppen arbetar aktivt för att identifiera effektiva
lösningar för att förhindra undernäring samt för att nutrition
ska bli en integrerad rutinåtgärd inom vård och omsorg. Den
1 januari 2015 trädde Socialstyrelsens föreskrifter ”Förebyggande av och behandling vid undernäring” i kraft. Förskrifterna
att vårdgivaren ansvarar för att utreda nutritionsstatus samt
att fastställa rutiner för att förebygga och behandla under
näring. Nu har det gått tre år sedan de bindande föreskrifterna
trädde i kraft och därför är det viktigt att följa upp att de
implementeras. Nutritionsgruppen verkar för att en statlig
myndighet initierar en utvärdering om implementeringen av
socialstyrelsens riktlinjer.
Ordförande för gruppen är Andreas Rejnus, Nutricia Nordica.
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Onkologigruppen
Onkologigruppen har under några år varit vilande, men väcktes åter till liv temporärt under 2017. Socialdepartementet
hade annonserat att man avser se över arbetet på cancerområdet och bjöd in till ett möte, där representanter från
gruppen deltog. En intresseförfrågan skickades ut och gruppen
hade ett antal möten under året med syftet att sätta samman
ett skriftligt inspel till socialdepartementet. Detta författades
och skickades in till Socialdepartementet i november. Gruppen
ska se över om intresse finns för att fortsatt aktivera gruppen
under 2018.

Op/An/Iva
Swedish Medtech återupptog arbetet med den då vilande
sektorgruppen Op/An/Iva, i maj 2015. Den främsta anledningen var att Swedish Medtech och Riksföreningen för
operationssjukvård, (Rfop) under 2015 startade en certifieringsutbildning för produktspecialister som bedriver sitt arbete
på operationsavdelningar och interventionslab. Syftet var att
säkerställa att de personer från branschen som arbetar på sal,
operationsavdelningar och i labmiljö, är väl bevandrade i de
regler, lagar och rutiner som gäller i anslutning till operationsoch labverksamhet.
Op/An/Iva -gruppen har varit med och påverkat utbildningens innehåll och upplägg. Första kurstillfället ägde rum i
november 2015. Under 2017 genomfördes fyra Certifieringsutbildningar och vid årets utgång hade över 140 medicintekniska produktspecialister certifierats. Responsen från både
samarbetspartners, vården och framför allt deltagarna har
varit mycket positiv. Förutom att säkerställa att man efter
kursen behärskar de regler och rutiner som gäller, blir man
också en ännu bättre ambassadör för både sitt företag och för
branschen.

detta är att mötet inte konkurrerar med Ortopedveckans program, samt att det mötet kommer fram till och beslutar, kan
verkställas under nästa års verksamhet. Planen är att detta ska
bli återkommande.
Ordförande för Ortopedigruppen är Gunilla Eriksson på Link
Sweden AB.

Stomi
Stomigruppen har under 2017 fortsatt arbeta med frågor som
berör nationella förmånssystemet. I år har gruppen arbetat
mycket med varugrupperingskoderna för göra det lättare att
följa utvecklingen på marknaden. TLV har också påbörjat arbetet med att införa förslaget så långt möjligt. Gruppen har haft,
och fortsätter att ha, täta kontakter med TLV för att presentera
synpunkter.
Utredningen om finansiering, subvention och prissättning
av läkemedel har startat sitt arbete och bevakas noga av gruppen som också deltar på olika sätt.
Andra aktuella frågor är problem med parallellimport och
hur det fungerar i förmånssystemet.
Gruppen fortsätter att samarbeta med organisationer
som ILCO och Mag- och tarmförbundet. Arbete pågår för att
skapa samsyn med alla intressenter kring hur brukare bäst får
tillgång till adekvata produkter. Under året har gruppen även
fortsatt att diskutera det faktum att stomiprodukter har blivit
föremål för landstingsupphandlingar och konsekvenserna av
detta. Patientenkäter har även genomförts för att belysa hur
distributionen fungerar beroende på om det sker genom apoteksaktörerna eller via de upphandlade landstingen. Gruppen
har även diskuterat hur brukarna får stomiprodukterna genom
apotekskedjorna och om det går att göra något för att öka
kundnöjdheten med distributionen.
Ordförande är Andreas Normén, Coloplast

Ordförande är Roger Ahlgren, Johnson & Johnson AB

Sårläkning
Ortopedigruppen
Under 2017 har Ortopedigruppen fortsatt dialogen med
Svensk Ortopedisk Förening (SOF) för att vända den negativa
trenden med sjunkande deltagarantal på Ortopedveckan.
Framför allt de yngre kirurgernas deltagande har varit i
fokus. Det långsiktiga målet med detta arbete, är att säkra
återväxten av kirurger och höja kvaliteten på kirurgin och
öka patientsäkerheten. Det tidigare fokuset på att informera
om Samverkansreglernas innehåll och förtjänster hos kunder
och beslutsfattare i det ortopediska ekosystemet får anses
så framgångsrikt att det numera kräver underhåll snarare än
utveckling.
Nytt för 2017 var att mötet med SOF:s styrelse ägde rum i
november i stället för under Ortopedveckan. Fördelarna med

Under 2017 har sektorgruppen Sårläkning fortsatt att arbeta
för att genom upphandling skapa förutsättning för hela
vårdkedjor med patientens kontinuerliga behandling i fokus.
Gruppen har även genom ett antal arbetsgrupper fördjupat
samarbetet med Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) och kvalitetsregistret RiksSår, samt initierat en uppdatering av tidigare
position paper kring antiseptiska preparat skriven av professor
Christina Lindholm. En tvärprofessionell sårläkningsgrupp har
även bildats tillsammans med ett antal upphandlare och representanter från professionen. Målet är att utveckla upphandling
av sårbehandlingsprodukter på ett sätt som skapar ett större
värde för patienten och vården.
Ordförande är Daniel Berger, Mölnlycke Health Care.
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Patientsäkerhet
Patienter, brukare, anhöriga och
vårdpersonal ska alltid kunna lita
på att medicintekniska produkter
är säkra att använda.
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Innovation
Innovation och utveckling är
en förutsättning för bättre
medicintekniska produkter som
ger mer vård för pengarna och
bättre diagnos, behandling och
lindring för patienter.

Hållbar vård
och omsorg
Medtechbranschen ska ta fram nya
tekniker och behandlingsmetoder
som ger mer hälsa för pengarna
och säkerställer att alla resurser
utnyttjas mer effektivt.
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Vår verksamhet 2017
Ryggraden i Swedish Medtechs stöd till medlemmarna är löpande rådgivning,
kommunikation och utbildningar samt arbetet med Samverkansreglerna som
reglerar kontakterna mellan industrin och vården.
Samverkansreglerna
Swedish Medtech har ingått en överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting, LIF
och Swedish Labtech om samverkansregler för
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin. Parterna beskriver
i överenskommelsen bland annat hur man ser på
produkt- och serviceinformation, sammankomster
av olika slag, marknadsundersökningar, upphandling, konsultuppdrag och donationer. Det finns
således gemensamma regler för alla medarbetare
och företag när det gäller kostnader, rutiner runt
inbjudningar, beslut om deltagande, måltider mm.
Swedish Medtech är medlem i den europeiska
branchorganisationen Medtech Europe. I december
2015 reviderades den europeiska branschkoden.
Den nya koden ”Medtech Europe Code of Ethical
Business Practice” trädde i kraft 1 januari 2017. För
de svenska företagen innebär den nya koden inga
stora förändringar. De svenska samverkansreglerna
överensstämmer huvudsakligen med den nya europeiska koden.
Swedish Medtechs kansli erbjuder sina medlemmar rådgivning i samverkansfrågor, håller
utbildningar i Samverkansavtalet och handlägger
anmälningar om överträdelser. Swedish Medtechs
expertgrupp för etik och compliance arbetar med
ökad kännedom och följsamhet till Samverkansreglerna och dess framtida utveckling. Föreningen har
ett egenåtgärdssystem för att säkerställa efterlevnad
av avtalet bland medlemsföretagen.
Egenåtgärdssystemet innebär att en extern
granskningsgrupp, vilken består av jurister från
andra branscher samt SKL och en representant från
Läkarförbundet, utreder de anmälda överträdelser
som inkommer till Swedish Medtechs kansli. Granskningsgruppen meddelar även vilken disciplinär
påföljd som bör utdömas i de fall det konstateras
att en överträdelse begåtts. När granskningsgruppen har utrett och avgjort ett ärende tar Swedish
Medtechs styrelse det formella beslutet att fastställa
eventuell disciplinär påföljd, baserat på gransknings-
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gruppens rekommendation. Under 2017 avgjordes
två ärenden där styrelsen i båda fallen beslutade att
tilldela företagen en varning. Alla beslut i sin helhet
går att finna på Swedish Medtechs hemsida.
Under hösten 2017 har diskussioner om en eventuell mindre revision av några delar av överenskommelsen börjat diskuteras. Arbetet fortsätter 2018.

Medlemsrådgivning
Swedish Medtechs jurist, complienceansvarige
och upphandlingsexpert tillhandahåller allmän
juridisk rådgivning till våra medlemsföretag, främst
inom upphandling, samverkansregler och kring det
medicintekniska regelverket. Rådgivningen sker
ofta direkt till enskilda medlemmar, via telefon
eller e-post, men även till grupper av medlemmar i
samband med utbildningar och möten inom sektorsoch fokusgrupper. Rådgivningen syftar till att stärka
branschens kompetens inom upphandlingar, andra
frågor som är kopplade till affärsprocessen och
företagens interaktion med hälso- och sjukvården.
För att upprätthålla en neutralitet medlemsföretagen emellan tillhandahålls en allmän och generell
rådgivning till medlemmarna.
Branschföreningen gör inte djupgående analyser
av juridiska frågeställningar åt enskilda medlemsföretag utan hänvisar då till den rådgivning som
erbjuds av advokatbyråer och andra konsulter inom
juridik. Vid frågor som angår en större grupp medlemmar kan föreningen, å medlemmarnas vägnar,
föra en dialog med leverantörernas motpart i en
affärsrelation, exempelvis vid allvarliga brister i en
offentlig upphandling eller när företagen mottagit
sponsringsförslag i strid med Samverkansavtalet.
Branschföreningen kan inte tala om för medlemmarna hur de ska agera i en viss situation men kan
däremot informera om vad lagar och överenskommelser säger och upplysa om de risker som finns
kopplade till ett visst beslut.
Under verksamhetsåret har den juridiska rådgivningen främst avsett frågor kring sponsring vid en
sammankomst arrangerad av, eller på uppdrag av,
hälso- och sjukvården eller en intresseförening men
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även frågor kring konsultationer och uppdrag har
varit ofta förekommande. Rådgivningen på upphandlingsområdet har bland annat handlat om ändringar
som den nya upphandlingslagstiftningen har fört med
sig, vilka typer av krav som får ställas i en offentlig
upphandling utifrån grundprinciperna i lagstiftningen
liksom villkorad avtalsförlängning och viten. Under
året har Swedish Medtech bistått sina medlemsföretag med rådgivning i över 600 juridiska frågor.

Kommunikation
Navet i vår kommunikation är vår hemsida som
kontinuerligt uppdateras med nyheter, kommande
konferenser och utbildningar. Där finner man även
skrivelser som Swedish Medtech tagit fram tillsammans med våra arbetsgrupper. Det kan vara
remissvar, rapporter och position papers. Här finner
man även de projekt som branschorganisationen
driver så som Innovationsmotorer, CB Health Access
och HTA.

Andra viktiga kommunikationskanaler för
Swedish Medtech är våra två nyhetsbrev. Det ena
går till våra medlemmar och nätverkspartner som
en del av vår medlemsservice. Det andra brevet är
öppet för alla som är intresserade av den medicintekniska branschen.
Sedan några år tillbaka finns vi även på sociala
medier, i huvudsak på Twitter och LinkedIn. Då
kansliet deltar på många aktiviteter under året ser
vi Twitter som en bra kanal att kommunicera om
och runt vårt deltagande. LinkedIn används främst
som ett komplement till vårt nyhetsbrev där vi kan
informera om, för branschen, intressanta event,
utbildningar och konferenser. Det är roligt att se att
intresset för våra sociala medie-kanaler är stort och
växer för varje månad.
Swedish Medtech finns, genom kansliets kommunikationsansvarige, representerad i Medtech
Europes Communication’s Committee som träffas
ca 2 – 3 ggr per år.
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Utbildning och event
Under 2017 har Swedish Medtech erbjudit kurser primärt inom områdena samverkan och upphandling samt en certifieringskurs för produktspecialister som
deltar på operationssal och operationsavdelningar. Nytt för året var en fördjupningskurs inom upphandling med fokus på lednings- och strategisk nivå.
Drygt 200 personer har deltagit på våra utbildningar
under året varav den stora majoriteten kommer från
våra medlemsföretag. Under 2017 har vi också gett
en del externa kurser anpassade efter företagens
behov. Marknadsföring av utbildningar sker via
vår webbsajt, sociala medier, vårt medlemsbrev
samt under hösten ett specifikt nyhetsbrev för
utbildningar.
Våra föreläsare är experter från kansliet och från
våra nätverkspartners men även experter från Läkemedelverket, Sveriges Kommuner och Landsting och
andra institutioner.
Förutom utbildningar genomförde vi under 2017
även ett antal seminarier. Ett mycket uppskattat
seminarium handlade om UDI (Unique Device Identification) som är nytt i och med nya medicintekniska
förordningen. Ett annat seminarium arrangerade
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Swedish Medtech tillsammans SBU, TLV, SKL, LfU
och Vinnova och seminariet syftade till att diskutera
hur nya behandlingsmetoder på ett effektivare sätt
kan komma vård och omsorg till del.

Sammanfattning/Utfall
Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra
vår kursverksamhet och som ett led i detta genomför vi utvärderingar efter varje kurs. Enligt utvärderingarna håller våra kurser en mycket hög nivå
både vad gäller innehållet och våra föreläsare. Vi tar
tacksamt emot förslag på innehåll i våra befintliga
kurser samt förslag till nya. Vår målsättning är att
utbildningsverksamheten ska vara en allt viktigare
hörnsten i Swedish Medtechs verksamhet. Vi
uppmuntrar våra medlemmar att kontakta oss
med idéer!

SAGT
OM VÅRA
KURSER

Certifieringskurs för medicinsktekniska produktspecialister
Nu har vi erbjudit vår certifieringskurs i mer än två år och ser ett mycket bra
gensvar hos både tillverkare och vården. Certifieringskursen är ett samarbete
mellan Riksföreningen för operationssjukvård (RFOP) och Swedish Medtech.
Idén till kursen uppkom ur ett behov hos operationssjukvården att känna sig
mer trygga med att produktspecialister som deltar under operation känner till relevanta lagar och regler på sal. Kursen omfattar två dagar och ger
djupgående kunskap om regler och praxis för den som arbetar i anslutning
till operationsverksamhet. Fokus ligger på frågor som rör säkerhet, infektionskontroll, kvalitet och patientintegritet, men även centrala frågor som
upphandling och samverkan. Andra dagen tillbringar vi på Huddinge sjukhus
med föreläsare från operationssjukvården. Kursen avslutas med ett praktisk
och ett teoretisk prov. Med godkänt prov erhåller kursdeltagaren en badge
som visar att denne är certifierad. Detta är ett mycket gott kvitto på kompetens för branschens produktspecialister och hos vården föredrar man alltid
att låta en certifierad produktspecialist delta kontra en icke-certifierad. Hos
fler av våra medlemsföretag har det blivit obligatoriskt att certifiera alla sina
produktspecialister och vi hoppas se fler av våra medlemsföretag följa det
goda exemplet under nästa år.

”Nyttig och välorganiserad kurs.”
”Alla lärare var väldigt bra, de var
kompetenta på sina respektive
områden och säkra under sina
framföranden så att man fick
förtroende.”
”Teori som ligger väldigt nära vår
vardag, väldigt användbart.”
”Kursen överträffade mina
förväntningar.”

Samverkansreglerna
Sedan 2015 gäller de nya samverkansreglerna fullt ut för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedels-, medicintekniska och laboratorietekniska industrin och de innehåller flera viktiga nyheter. Under kursen
får du insikt i grunderna i den svenska mutlagstiftningen samt vår affärskod
och en genomgång av samverkansreglerna för vår industri och en inblick i
våra grannländers och europeiska complianceregler.
Kursen passar personer som arbetar på fältet och behöver relevanta kunskaper om hur man ska tolka, tillämpa och efterleva samverkansreglerna.

”Konkret. Struktur. Komplett.”
”Kunnighet. Trovärdighet.
Engagemang av lärare.”
”Genomgång steg för steg.
Diskussioner av våra verkliga
fall. Grupparbeten.”

Upphandling i praktiken
Kursen ger en handfast vägledning i hur upphandlingsprocessen fungerar
från en praktisk synvinkel. Vad är värt att tänka på både som leverantör och
upphandlande myndighet? Kursen visar att upphandling är mer än paragraferna i LOU och hur upphandling kan leda till en god affär.

”Bästa med kursen är Louises
kunnighet & struktur. Täcker mkt
på kort tid. 1 dag = perfekt!”
”Bra föreläsare. Bra diskussioner.
Bästa kursen!”

Upphandling – fördjupningskurs
Vår fördjupningskurs är tänkt för personer som arbetar med företagsledning,
strategisk försäljning, marknadsföring eller market access i medicinteknikföretag. Man ska behärska upphandlingens grunder och ha ansvar som snarare
är att organisera styrkorna än att själv lämna in anbuden. Kursen ger klarhet/
insikt i hur man bör organisera sig och vilka kompetenser som behövs för att
nå framgång i sin upphandling.
Kursdeltagare har ofta roller som divisionschef, försäljningschef eller
liknande och har ambition att se upphandling som företagsstrategi.

”Bra diskussioner och grund för
goda idéer att ta med sig.”
”Att inbjudna talare kan prata på
lekmannavis.”
”Detaljerat innehåll. Praktisk
användbarhet.”
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PROJEKT

Våra projekt 2017
Swedish Medtech är aktivt involverade i ett antal samarbetsprojekt inom strategiskt viktiga områden som Health Technology Assessment, klinisk evidens och
innovationmotorer.
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CB Health Access

Health Technology Assessment – HTA

Tillsammans med Swecare och en rad science parks
och klusterbildningar runt Östersjön driver Swedish
Medtech ett fyraårigt projekt för att stötta svenska,
estniska, finska, och lettiska företag inom framförallt
e-hälsa och life science att nå nya marknader. Från
Sverige ingår 17 olika företag, främst inom medicinteknik och eHälsa, för att få stöd att etablera sig
i USA, Sydkorea, Indien eller Uganda. Under 2017
genomfördes delegationsresor till alla fyra marknader och flera av företagen har avtal, alternativt långt
gångna diskussioner, med potentiella kunder och/
eller distributörer. Programmet är mycket förmånligt
med coachning, bl.a. från Swecare, och hjälp med
anpassat marknadsmaterial. Ett slutligt seminarium
planeras till 13 september 2018 då erfarenheter från
företagen ska delas till en bredare publik.

Swedish Medtech har arbetat tillsammans med
bland andra Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering (SBU), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Sveriges kommuner och
landsting (SKL), Linköpings universitet, Landstingsnätverket för upphandling (LfU), Socialstyrelsen och
Vinnova i ett projekt med syfte att öka förståelsen
för hur Health Technology Assessment (HTA) som
beslutsunderlag kan bidra till bättre tillgång till och
snabbare introduktion av effektiva, kostnadseffektiva och säkra innovativa behandlingsmetoder i vård
och omsorg. Projektet startade 2015 och avslutades
i sin nuvarande form i december 2017. Projektet har
bl.a. arbetat med att:
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• utveckla en gemensam HTA-terminologi,
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• etablera utbildningar för att öka kunskap om HTA
hos företag,
• bidra till en samordnad, resurseffektiv och transparent HTA-process som används i regioner, landsting
och kommuner,
• bidra till en HTA-metodik i linje med europeiska
och nordiska HTA-initiativ, liksom med det nya
medicintekniska direktivet för CE-märkning,
samt att
• bygga upp och vidareutveckla en gemensam kunskapsbas om HTA och med syfte att bl.a. fungera
som stöd till företag, vård och andra relevanta
intressenter.
I december genomförde Swedish Medtech, SKL,
LfU, SBU och TLV en välbesökt konferens med titeln
Medicintekniska metoder i svensk vård och omsorg –
vägen framåt! Konferensdagen lyfte frågeställningar
som påverkar hur vi kan uppnå en effektiv samverkan vid införande av medicinteknik i den svenska
hälso- och sjukvården. Dagen tog avstamp i hur introduktion av medicinteknik fungerar i dag, både ur
ett landstings- och ett företagsperspektiv. Därefter
fördes diskussionen vidare mot hur man i framtiden
kan och bör fatta beslut om införande av medicinteknik, med fokus på bl.a. framtidens struktur för
kunskapsstyrning och prioritering utifrån etiska perspektiv. Under konferensen deltog drygt 90 personer
från hälso- och sjukvården, myndigheter, regeringskansliet, företag, företrädare för patienter m.fl.
Under 2018 fortsätter HTA-projektet med fokus
på utbildning för företag och horisont spaning. Rapporter från projektet finns för nedladdning på vår
hemsida.

Medicinteknik H2
Medicinteknik för Hälsa och Hållbarhet – ökad
kunskap genom samverkan, heter ett projekt som
Swedish Medtech driver med medel från det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.
I den första delen under 2016 genomfördes ett
rundabordssamtal kring vård i hemmet med under
titeln ”möjligheter och utmaningar för specialiserad
egenvård” och under 2017 fortsatte projektet med
inriktningen klinisk evidens och beslutsunderlag
för införande av medicinteknik. Den 3 oktober
2017 samlades 18 aktörer med olika bakgrund,

expertområden och uppdrag för att diskutera hur vi
tillsammans kan utveckla och förbättra evidensbaserade beslutsunderlag för vård och omsorg. Samtalets syfte var att lyfta frågeställningar om rimliga och
nödvändiga krav för beslutsunderlag vid införande
av innovativ medicinteknik i svensk vård och omsorg. Samtalet ägde rum i Göteborg i samverkan
med Sahlgrenska Science Park och finansierades av
Vinnova.
Rapporten Medicinteknik och evidens – Vad krävs
för att utveckla bättre beslutsunderlag för införande
av innovativ medicinteknik i svensk vård och omsorg
– samlar intryck och slutsatser från samtalet. Inför
samtalet sammanställdes en orienterande lägesbeskrivning som skulle ligga till grund för diskussioner
kring evidens och som bland annat bygger på en
översiktlig genomlysning av regelverk, riktlinjer och
litteraturen på området, erfarenheter från två olika
projekt inom HTA samt diskussioner med grupper/
medlemmar i Swedish Medtech och andra intressenter. Se rapporten Evidens och patientupplevelse
– lägesbeskrivning inför rundabordssamtal. Båda
rapporterna finns för nedladdning på vår hemsida.

Innovationsmotorerna
Innovationsmotorerna är ett projekt som Swedish
Medtech leder inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Projektet startade under
2017 och förväntas pågå till och med 2020. Inom
projektet samverkar Swedish Medtech med utvalda
regioner/landsting för att verka för en sjukvård som
kan agera motor för utveckling av en innovativ vård
– med fokus på patientnytta och en konkurrenskraftig medicinteknisk sektor.
Under 2017 påbörjades ett samarbete med
Västerbottens läns landsting, som alltså utgör den
första ”innovationsmotorn” i projektet. Där ser
de över samarbetsformerna med företagen i ett
antal innovationskliniker, som ska gå före och agera
spjutspets vad gäller att införa modern teknik och
ändamålsenliga organisationsformer. Ett samarbete med läkarförbundet om läkares syn på digitala
kliniska beslutsstöd genomfördes också under 2017,
och kommer att slutredovisas under 2018. Under
2018 förväntas ytterligare ett par landsting/regioner
ansluta till projektet.
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Våra möten 2017
Årsmötet 27 april 2017
Swedish Medtechs årsmötesdag samlade över 150
deltagare. Ämnet för dagen var artificiell intelligens,
vilket var temat för flera av Swedish Medtechs möten under 2017. Artificiell intelligens som en konkretiserad version av digitalisering, som var temat året
dessförinnan. Swedish Medtechs vd Anna Lefevre
Skjöldebrand och ordföranden Magnus Lindholm
hälsade alla välkomna och inledde seminarieprogrammet. Därefter tog Petrus Laestadius över och
modererade dagen.
Under programpunkten; Artificiell intelligens; Var
är vi och vart är vi på väg? fick vi i tur och ordning
höra Sara Öhrvall, Co-founder/Senior Advisor,
MindMill Network, Fredrik Heintz, universitetslektor,
Linköpings universitet samt Michael Collaros, vd,
Aifloo berätta om konkreta exempel på hur artificiell
intelligens utvecklas, vad den kan användas till och
vilka utmaningar AI kan föra med sig.
På temat; Bortom IT – Om hälsa i en digital tid
gick Anders Ekholm, vice vd, Institutet för Framtidsstudier igenom många av de möjligheter som
digitalisering och varianten AI kan erbjuda vården,
om man bara är beredd att organisera om, fatta
kortsiktigt obekväma beslut samt släpper in patienterna som subjekt i vård och omsorg.
Ett nytt inslag på Swedish Medtechs årsmöteskonferens var prisutdelningen för Medtech4Health
Innovation Award som sista programpunkt. De
nominerade bidragen presenterades med filmer och
publiken såg fem mycket värdiga finalister. Vinnare
blev SMS Livräddare, som belönades med prissumman 100.000 kr. Prisutdelare var Agneta Karlsson,
statssekreterare på Socialdepartementet
Den inspirerande dagen avrundades med mingel
och middag – utmärkta sätt att fortsätta diskussionerna på.

Höstmötet 2017
Den 26 oktober samlades 130 deltagare för Swedish
Medtechs årliga höstmöte. Dagen bjöd även här på
temat artificiell intelligens, AI, där åhörarna fick ta del
av den senaste forskningen och tankar kring hur AI
kommer att förändra vården och även medtechföretagens förutsättningar. Frågan om hur patientdata kommer att kunna användas av vård och industri och hur
nya lösningar kan skapa större säkerhet för patient,
vårdgivare och industri togs också upp i programmet.
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På plats fanns både medlemsföretag och nätverkspartner tillsammans med företrädare för akademi,
vård och politik.
Max Gordon, ortopedspecialist och forskare vid
Danderyds sjukhus pratade om AI inom ortopedisk
bilddiagnostik. Han gav oss också en grundläggande rundvandring i begreppet AI och den tekniska
utvecklingen.
Sebastiaan Meijer, professor i Health Care Logistics vid KTH pratade om AI och vårdens organisation,
utmaningar och möjligheter. Han berörde bland
annat trenden att mer av vården flyttar från sjukhusen till hemmen, men också att vårdorganisationen
måste kunna tillgodogöra sig tekniken.
Christian Guttmann, Executive Founding Director
vid Nordic Artificial Intelligence Institute och forskare på Karolinska institutet pratade på temat Artificial
Intelligence – a Major Disruptive Force in Medtech.
Damon Tojjar, forskande läkare vid Diabetescentrum, Lunds universitet, pratade om hur man kan
effektivisera diabetesvården med hjälp av artificiell
intelligens. Han berättade bland annat om ett forskningsprojekt som inkluderade primärvård, akademi
och patientorganisationer.
Anna Lefevre Skjöldebrand avslutade och
sammanfattade dagen. AI och digitaliseringen har
redan gjort sitt intåg i vården, de erbjuder fantastiska möjligheter, men också nya frågeställningar
och utmaningar. Det här är frågor Swedish Medtech
kommer att arbeta vidare med.

Almedalen 2017
Swedish Medtech fanns på plats under politikerveckan i Almedalen 2 – 9 juli 2017. Vi ordnade rundabordssamtal, en temadag samt två mingel tillsammans med olika samarbetspartners. På tisdagskvällen
arrangerade vi ett uppskattat mingel tillsammans
med Medtech4Health och MTF på temat AI. Fyra
inspirationstalare var inbjudna att tala under kvällen,
Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet, Fredrik Heintz, ordförande i svenska AI-sällskapet
samt forskare i Linköping, Torbjörn Hägglöf, IBM och
Michael Collaros, Aifloo. På onsdagen arrangerade
Swedish Medtech en temadag tillsammans med ett
antal av våra medlemsföretag och Medtech4Health.
Senare samma kväll bjöd vi tillsammans med Sahlgrenska akademin in till ett kvällsmingel. Inspirationstalare var Johanna Adami, särskild utredare för
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regleringen av biobanker samt rektor vid Sophiahemmets högskola och Lars GJ Hammarström, Strategic
Relations Officer vid SciLifeLab.

MedTech Week 2017
MedTech Week är en vecka fylld med aktiviteter
runt om i Europa med syftet att öka kunskapen, och
uppmuntra till dialog, om medicinteknik. Genom olika
evenemang arrangerade av både medtechföretag,
akademi och branschorganisationer vill vi ge en större
insikt och förståelse för vad vi som bransch bidrar
med – för samhället och för patienten.
Initiativtagare till MedTech Week är den europeiska
branschorganisationen MedTech Europe. MedTech
Week 14 – 20 juni 2017 lockade en bred och (namn)
kunnig publik. Landstingsdirektörer, sjukhusdirektörer
och industrirepresentanter. Innovatörer, entreprenörer, patientföreningar och vårdpersonal. Totalt deltog
flera hundra personer i fem evenemang arrangerade
av olika lokala organisatörer. Veckan bjöd på prominent invigning i Uppsala, välkomnande inspiration i
Umeå, viktig rekrytering till klinisk forskning i Göteborg, en fartfylld talkshow i Linköping samt spännande
möjligheter för företag med MAX IV och ESS i Lund.
Svensk koordinator för MedTech Week var
Swedish Medtech och Innovationsprogrammet
Medtech4Health bidrog med kommunikation och
samordning. Varje lokalt evenemang har haft en
eller flera arrangörer som Uppsala Bio, Uppsala
universitet, Akademiska sjukhuset, STUNS, CMTF,
MedTech West, Region Östergötland, Linköpings
universitet och Invest in Skåne.

Landstingbesök, återkommande
En av upphandlingskommitténs fasta aktiviteter är
landstingsbesök. Besöken är uppskattade från både
landstings- och leverantörshåll och ämnena så många
att verksamheten under senare år har utökats.
Nu gör gruppen besök till regioner och landsting
ungefär åtta till tio gånger varje år. Under 2017 besöktes Blekinge, Jönköping, Västerbotten, Värmland,
Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting,
Region Skåne och Norrbotten. Syftet med besöken är
att upprätta en relation till landstingen och lära känna
deras respektive organisationer. Men besöken är också bra tillfällen att sprida kunskap om Swedish Medtechs arbete, målsättningar, behovsinriktade krav,
totalekonomiska utvärderingskriterier, innovations-

vänliga upphandlingar, dialog under förberedelsefasen och utveckling under avtalstiden, nya regelverk
som är på gång och mycket mer. Tillfälle ges också till
att lyfta aktuella problem i landstingen. Samtalen vid
dessa möten förs under informella former vilket ger
en grund för en öppen och konstruktiv diskussion.
Grupperna som besöker landstingen utgörs av medlemmar som är väl förtrogna med Upphandlingskommitténs arbete och för diskussionerna med respektive
landsting utifrån relevant kunskap och erfarenhet,
med branschhatten på.

Upphandlingsdagen
Som ett led i Swedish Medtechs fortsatta arbete
med att förbättra kommunikationen mellan Upphandlingskommittén och alla sektorgrupper, anordnades Upphandlingsdagen den 12 oktober. Agendan
grundades på inkomna förslag från medlemsföretagen och innehöll intressanta ämnen som vikten
av att visa medicinteknikens värde i vården, hållbar
upphandling, kategoristyrning samt trender och nyheter inom upphandlingsområdet. Vi fick även höra
om hur Stockholm läns landsting tänker och arbetar
med dialog för att göra bättre affärer. Slutligen sattes
de omkring 45 deltagarna i arbete genom en diskussion rörande positiva och negativa erfarenheter av
upphandling. Resultatet av denna workshop tas med
till de landstingsbesök som Upphandlingskommittén
genomför tillsammans med upphandlingsavdelningar runt om i Sverige.
Utfallet av Upphandlingsdagen var idel positivt,
med några kloka förbättringsförslag. Beslutet fattades
att fortsättningsvis arrangera dagen var 18:e månad,
och att den då går omlott med Upphandlingskonferensen.
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NÄTVERK

Vårt nätverk
Genom att samarbeta med andra kan vi nå längre, därför arbetar vi aktivt tillsammans med andra organisationer. Vi har ett stort nätverk både inom Sverige
och internationellt. Här är ett axplock av vad vi gjort under 2017.
Advamed
Under året har Swedish Medtech fungerat som
stödjande partner för två arrangemang där Advamed varit arrangör. Dessa var den globala compliancekonferensen som gick av stapeln i Amsterdam
i maj samt Advameds Medtech Conference som var
förlagd till San Diego i september. I samband med
Medtech Conference arrangerade Swedish Medtech
och Medtech4Health en delegationsresa med studiebesök i Silicon Valley där vi bland andra träffade
Googles team som arbetar med AI inom hälsa.

COCIR
Swedish Medtechs vd har representerat de nationella
föreningarna i COCIRs styrelse under 2017. COCIR har
under året arbetat aktivt med frågor kring MDR och
även kring GDPR och hur utvecklingen ser ut inom
det digitala området. Bland annat har man publicerat
ett dokument kring Blockchainteknologin och dess
möjligheter inom vårdinformationsområdet.

MedTech Europe
Den Europeiska organsiationen har under 2017 helt
integrerat medtech och IVD i en organisation och
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har börjat arbeta med att föra samman olika arbetsgrupper och nätverk från de olika sektorerna för att
skapa större nytta. Detta har bland annat inneburit
att det nätverk som finns för de nationella föreningarna har utökats och även inkluderar de föreningar
som företräder IVD-företag i olika europeiska länder.

Medtech4Health
Medtech4Health är ett strategiskt innovationsprogram som arbetats fram mellan en mängd olika
parter och som sedan två år har finansiering från
Vinnova för att stödja utvecklingen för den medicintekniska branschen. Medtech4Health har varit en
aktiv samarbetspartner och Swedish Medtech har
fungerat som koordinator för ett av de strategiska
projekt som drivs inom Medtech4Health, Innovationsmotorer.

Nordiska samarbetet
Under 2017 slutfördes det nordiska samverkansprojekt vi drivit tillsammans med Medtek Norge,
Medicoindustrien, SaiLab och Finnish Health
Technology Association. Projektet har fokuserat på
två olika områden, dels upphandling och vikten av
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att upphandlingarna styr mot att skapa värde, dels
frågan om hur kraven på HTA ser ut på nationell och
regional nivå. Swedish Medtech har bidragit genom
att ta fram information om hur det ser ut i Sverige
inom områdena samt aktivt arbetat med att tillsammans med relevanta aktörer såsom myndigheter
och landsting, driva på utvecklingen i Sverige.

SBU
I Sverige har SBU, Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering, i uppdrag att utvärdera
metoder som används i vård och omsorg, både etablerade och nya. SBU genomför utvärderingarna ur
ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och samhälleligt perspektiv. SBU arbetar med systematiska
litteraturöversikter, och processen kan även utföras
av andra aktörer, regionala HTA-organisationer, akademin och/eller enskilda aktörer inom hälso-och
sjukvården. Swedish Medtech samverkar med SBU
rörande frågor om HTA och evidens.

Swecare
Swedish Medtechs vd är ledamot i Swecares styrelse. Swecare har varit en viktig partner i det projekt
vi drivit kring internationalisering med EU-finansiering, CB Health Access. Vi har även haft samarbeten
kring hur vi kan arrangera studieresor för medlemmar och intressenter.

TLV
TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
har två uppdrag som har stor inverkan på delar av
medicinteknikbranschen. Det ena är att fatta beslut
om pris och subvention av förbrukningsartiklar som
finns eller ska finnas i förmånssystemet. Det andra
är att sedan 2012, på uppdrag av regeringen, göra
hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska
produkter och metoder. Denna verksamhet har bedrivits i form av en projektverksamhet. Det senaste
regeringsuppdraget slutredovisades till regeringen
i december 2017. TLV har därefter fått ett förlängt
uppdrag till och med december 2019.
För att hälso- och sjukvården framöver ska
kunna fatta så välgrundade beslut som möjligt är
väl genomarbetade kunskapsunderlag, som belyser
produktens nytta i förhållande till kostnaden, avgörande. Hälsoekonomiska kunskapsunderlag som rör
nya innovativa medicintekniska produkter kan på
detta sätt bidra till en nationell samordning och är
ett steg mot en mer jämlik vård. Sådana nationella
kunskapsunderlag med ett samhällsekonomiskt
perspektiv har tidigare saknats.
I TLVs uppdrag ingår även att utveckla metoder
för utvärdering och värdering av produkternas kostnadseffektivitet. Swedish Medtech samverkar med
TLV i en rad frågor.
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STYRELSE

Vår styrelse 2017
Mellan årsmötena leds Swedish Medtechs arbete av en styrelse med tio ledamöter. Målet är att sammansättningen i möjligaste mån ska spegla den medicintekniska marknaden, både vad gäller inriktning och storlek på företagen.

26

Ordförande
Magnus Lindholm
Baxter Medical

Ledamot
Hans Bergh
Essity Hygiene and
Health

Ledamot
Johan Folkunger
Philips

Ledamot
Peter Löwendahl
Bioservo Technologies

Ledamot
Anna Rehman Linder
Liko/Hill-Rom

Ledamot
Maria Östh
Cook Medical

Ledamot
Tomas Mora-Morrison
Cambio Healthcare
Systems

Ledamot
Mats Palerius
Zenicor Medical
Systems

Ledamot
Magnus Back
Getinge

Ledamot
Helena Bragd
BD

SWEDISH MEDTHECH | VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

KANSLI

Vårt kansli 2017 – 2018
Swedish Medtech är en kunskapsintensiv organisation. För att stötta styrelsen
och medlemmarna på bästa sätt samlar kansliet en bredd av kompetenser,
erfarenheter och ansvarsområden.
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FOKUS 2018

Vårt fokus 2018
Swedish Medtech arbetar för att lyfta fram ett samhällsekonomiskt perspektiv på
medicinteknik. Vi vill komma bort från föreställningen att innovativ medicinteknik
är en kostnad för samhället, och istället visa hur det är en del av lösningen till hur
vi skapar en effektivare vård och omsorg. Detta arbete sker på flera plan.
Värdet av medtech
För att både dagens och morgondagens patienter
ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg är
det viktigt att upphandlingsprocessen fungerar väl
och att det finns verktyg för landstingen att upphandla den senaste teknologin. Swedish Medtech
arbetar för att tillsammans med upphandlarna
förbättra inköpsprocessen och skapa verktyg för att
få in innovationer i vården. I november 2018 går den
stora Upphandlingskonferensen av stapeln, där stort
fokus ligger på dessa frågor.
Ett framgångsrikt förbättringsarbete förutsätter även att kliniska behov kommuniceras och att
vården och företagen för dialog om hur lösningar
på vårdens utmaningar kan utvecklas, användas och
spridas. Genom forskning, utveckling och testning
kan identifierade behov och idéer bli till innovationer som kommer många till nytta. Företagen arbetar
kontinuerligt med att hitta verktyg och metoder som
visar värde och klinisk nytta och bidrar till att förenkla och förtydliga kedjan för implementering.
Under 2018 fortsätter vårt HTA-projekt med
bland annat fokus på utbildning för företag inom
området. Vi kommer även att arbeta vidare med
Innovationsmotorprojektet som syftar till att stärka
sjukvården att agera motor för utveckling av en
innovativ vård med fokus på patientnytta och en
konkurrenskraftig medicinteknisk sektor.

De nya regelverken
För att den medicintekniska industrin ska ges möjlighet att både utveckla och sätta nya produkter på
marknaden är det centralt att vi har ett harmoniserat regelverk. Sedan maj 2017 har vi nya förordningar för medicinteknik och invitro-diagnostik
Swedish Medtech kommer under 2018 följa arbetet med hur dessa införs och tillämpas i Sverige och
hur de harmoniserar med tillämpningen i andra europeiska länder. För att undvika svenska särlösningar
arbetar vi nära både Medtech Europe och Cocir. En
annan lagstiftning som kommer att påverka inte

28

SWEDISH MEDTHECH | VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

bara den medicintekniska branschen, utan samhället
i stort, är GDPR (General Data Protection Regulation). Swedish Medtech arbetar med att analysera
innebörden av lagstiftningen och hur den påverkar
den medicintekniska branschen specifikt.
Vi kommer att lägga stort fokus på att informera
våra medlemmar om de nya reglerna för att ge bästa
möjliga förutsättning att kunna förstå och använda
dessa.
Vi kommer även följa utvecklingen av kommissionens förslag på lagstiftning om HTA.

Digitalisering
Swedish Medtech kommer under 2018 ha ett fortsatt fokus på digitaliseringen av vården. Regeringen,
SKL och kommuner och landsting behöver i samarbete med företagen, ta nästa steg för att skapa en
fungerande digitaliserad vård- och omsorgsmiljö,
oavsett om denna är på sjukhus, inom primärvård
eller i hemmet. Swedish Medtech arbetar för att accelerera och effektivisera den digitala utvecklingen
inom vård och omsorg. Företagen behöver ses som
en kompetent samarbetspartner till vården för att
underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan
alla relevanta aktörer, som regeringskansliet, SKL,
myndigheter och enskilda regioner och kommuner.
Områden som vi vill arbeta vidare med är användande av hälsodata, Big Data, standardisering och
förbättrade vårdflöden.

Utbildning
Under 2018 tar vi ytterligare steg för att utveckla
vårt utbildningsområde. Vi har utökat kansliet med
en resurs som ska möjliggöra för oss att erbjuda
skräddarsydda utbildningar för våra medlemmar
inom de områden som är mest relevanta och
intressanta.
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MEDLEMMAR

Våra medlemmar 2017 – 2018
Medlemmarna är Swedish Medtech. Det är medlemmarna som är orsaken till
att föreningen finns och för vars skull styrelse och kansli arbetar. Vi är också
stolta över samarbetet med våra kunniga nätverkspartners.

Bard Norden AB

Edwards Lifesciences Nordic AB

Bausch & Lomb Nordic AB

Elekta AB

Baxter Medical AB

Episurf Medical AB

Becton Dickinson AB

Essity Hygiene and Health AB

Bioservo Technologies AB

Evry Sweden AB

Biotronik AB

Exonor Technologies AB

Boston Scientific Nordic AB

F. Ad. Müller Söhne AB

Box Play Alleato AB

FeAl AB

Brighter AB

Fenik AB

BSN medical AB

Frisq AB

Camanio Care AB

Fresenius Kabi AB

Cambio Healthcare Systems AB

GE Healthcare Sverige AB

Capgemini Sverige AB

Getinge Sverige AB

Cardinal Health Sweden 512 AB

Gisys AB

Care of Sweden AB

Goli AB

Carl Zeiss AB

Guldmann Sverige AB

Cerner Sverige AB

Handicare AB

CGI Sverige AB

Health Solutions Svenska AB

Chordate Medical AB

Helseplan Consulting Group AB

Codan Triplus AB

Heraeus Medical AB

Coloplast AB

IBM Svenska AB

ComPodium International AB

Inerventions AB

Compugroup Medical Sweden AB

Insieme Consulting AB

ConMed Linvatec Sweden AB

Intel Sweden AB

ConvaTec (Sweden) AB

InterSystems Sweden AB

Aspira Medical AB

Cook Sweden AB

Intuitive Surgical AB

AST Medical AB

Dansac and Hollister
Scandinavia Inc.

InterV Nordic AB

Dentsply IH AB

Johnson & Johnson AB

Diaspec AB

Joliv AB

DIPS eHealth AB

Karl Storz Endoskop Sverige AB

Distributed Medical SV AB

Karo Pharma Sverige AB

Medlemmar
3M Svenska AB
A. Menarini Diagnostics
Abbott Scandinavia AB
Abbott Sweden AB
Abena AB
Abigo Medical AB
Abilia AB
Acceptus AB
Ad MediCal AB
Addbio AB
Adolesco AB
AGA GAS AB AGA Linde
Healthcare
Agfa Healthcare Sweden AB
Aiolos Medical AB
Airsonett AB
Akla AB
Alcon Nordic A/S
Apgar Sverige AB
Arcid AS
Arjo Sverige AB
Asavie Ltd
Ascensia Diabetes Care Sweden
AB

Attends Healthcare AB
Avidicare AB
B. Braun Medical AB
B3IT Management AB
Bactiguard AB
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Invacare AB

MEDLEMMAR

Kebomed AB

OssDsign AB

Ken Hygiene Systems AB

Otsuka Pharma Scandinavia AB

KiBi Sverige AB

Otto Bock Scandinavia AB

Kungshusen Medicinska AB

PartnerMed AB

Laerdal Medical AB

Peaky Networks AB

Lifeclean International AB

Permobil AB

Liko AB/Hill-Rom

PHILIPS AB Healthcare

Link Sweden AB

PreCuris

LivaNova Scandinavia AB

ProstaLund AB

Lohmann & Rauscher AB

QleanAir Scandinavia AB

LUV2MOVE AB

RaySearch Laboratories AB

CAG Mawell AB

ResMed Sweden AB

MedCLair AB

Roche Diagnostics Scandinavia AB

Meddela Medical AB

Rubin Medical AB

MedHelp AB

SAP Svenska AB

Medical Partner/Medpoint AB

Sanicare AB

Medical Imaging Technologies
Nordic AB

Sectra Sverige AB

Medipal AB
Mediplast AB
Meditude AB
Medtronic AB
Meloq AB
Mercado Medic AB
Microsoft Health Solutions
Group EMEA

Senzime AB
Siemens Healthcare AB
Sigma IT Consulting
Smith & Nephew AB
Smiths Medical Sverige AB
Softronic AB
Solann AB
Sopra Steria AB

Miele AB

Steripolar AB

MINA Medical AB

Stryker AB

Minicrosser AB

Sunrise Medical AB

Monomak Medical AB

Sylak AB

Myoroface AB

SyntheticMR AB

Mölnlycke Health Care AB

TechTrade International AB

Neoventa Medical AB

Terumo Sweden AB

Nestlé Sverige AB

Tieto Sweden AB

Netweb Gavle AB

Toul Meditech AB

Nipro Nordics AB

Treatlite Corporation AB

Nordicare Ortopedi & Rehab AB

W.L Gore & Ass.Scand AB

Nordic Infucare ABNovus
Scientific AB

Vingmed AB

Nutricia Nordica AB

Zenicor Medical Systems AB

Olympus Sverige AB

Zimmer Biomet Sweden AB

Omegapoint Group AB

Össur Nordic AB

Nätverkspartners
Advokatfirman Cederquist KB
Advokatfirman Delphi KB
Advokatfirman Lindahl KB
Artekno OY
DnB Bank ASA, filial Sverige
Etteplan Sweden AB
GS1 Sweden AB
HotSwap AB
Intertek Semko AB
IQVIA
KTH BioMEx Center
Medical Log Point AB
PiezoMotor Uppsala AB
Prevas AB
Pricewaterhouse Coopers AB
QAdvis AB
RISE
Rud Pedersen Public Affairs
Company Stockholm AB
Setterwalls Advokatbyrå AB
SGS Fimko AB
SIS, Swedish Standards Institute
Stiftelsen Leading Health Care
Symbioteq Kvalitet AB
Technia Transcat AB

Visuera Integration AB

OneMed Sverige AB
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Swedish Medtech
Box 3601
103 59 Stockholm
Besök: Sveavägen 63

Tel: 08-586 246 00
info@swedishmedtech.se
swedishmedtech.se

