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VD-ORD

Vd har ordet
2018 har varit ett händelserikt år för Swedish Medtech och den medicintekniska
branschen. I Sverige hade vi val till en ny riksdag och vi vet alla nu hur lång tid
regeringsbildningen kom att ta. En ny politisk karta har ritats, inte bara i Sverige
utan över hela världen. Vad detta kommer att innebära framöver är det inte någon som vet, men vi kan vara säkra på att världen kommer att fortsätta förändras
och att vi måste arbeta för att vi och våra medlemsföretag förstår morgondagens
behov tillräckligt väl för att kunna utveckla vård och omsorg tillsammans med
vårdgivare i Sverige och resten av världen.
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VD-ORD

För den medicintekniska branschen var en viktig
fråga under 2018 den nya förordningen för medicintekniska produkter. Under året har Swedish
Medtech arbetat med att informera om det nya
regelverket och vad det kommer att innebära för företag, vårdgivare och patienter. Vårt arbete har dels
fokuserat på att arbeta för att medlemsföretagen
ska ha god kunskap kring vad det nya regelverket
innebär och hur de kan förbereda sig inför de kommande förändringarna, dels arbeta för att regeringskansliet och relevanta myndigheter ska säkerställa
att all nödvändig infrastruktur ska finnas på plats i
tid för företagen. Detta är nödvändigt om företagen
ska kunna uppfylla alla kraven i förordningen som
träder i kraft i maj 2020.

Brexit

Ett annat fokusområde har varit brexit och vilka
konsekvenser en hård brexit skulle kunna ha för
de medicintekniska företagen och svensk vård. I
och med att ett stort antal produkter är CE-märkta
i samarbete med anmälda organ i Storbritannien,
har företagen tvingats söka alternativ för produkter
som sätts på marknaden efter en hård brexit. Det
är även en stor mängd produkter som produceras i
Storbritannien eller för vilka den auktoriserade representanten för produkterna finns i Storbritannien.
För dessa produkter krävs, efter en hård brexit,
att tillverkningen flyttas eller att en auktoriserad
representant finns inom EU. Detta är något som
kräver mycket arbete av företagen, utan att det i sak
förändrar produkterna. När jag skriver denna text i
april 2019 är det fortfarande mycket oklart hur Storbritannien kommer att lämna EU. En osäkerhet som
kostar tid och resurser för väldigt många företag och
personer i Sverige.

regelverket som reglerar medicintekniska produkter
fungerar. Det blev uppenbart för oss i Swedish Medtech att det finns ett stort behov av information och
kunskap kring regelverket. Granskningen gav oss en
möjlighet att komma ut med mer information om
hur regelverket ser ut och även starta dialoger med
användare av medicintekniska produkter, allt med
fokus på vårt gemensamma uppdrag att arbeta med
att ständigt förbättra för patienter som är beroende
av medicintekniken i sitt dagliga liv. Det var trots allt
väldigt givande att också få ta del av många berättelser om hur medicintekniken har räddat liv och
ökat livskvaliteten för så många människor i Sverige
och resten av världen. Det den medicintekniska
branschen arbetar med är något vi kan, och ska,
vara stolta över.

Jubileumsåret

2019 är ett jubileumsår för Swedish Medtech. Vi
firar 50 år och vill göra det tillsammans med våra
medlemmar och partners. Vi arrangerar ett antal
aktiviteter för att markera vårt jubileum och vi har
även startat en ny kommunikationskanal genom vår
podd, Medtechpodden. Jag hoppas att träffa många
av er medlemmar i våra aktiviteter och ser fram
emot att fortsätta arbeta tillsammans med er för att
lyfta allt värde som medicintekniken bidrar med till
patienten, vården och samhället. Jag hoppas kunna
se de framsteg som kommer att åstadkommas inom
medicinteknikområdet under de kommande 50
åren. Framsteg som alltid måste ha patienten och
de personer som finns runt denne i fokus.
Anna Lefevre Skjöldebrand
vd, Swedish Medtech

Internationell granskning

Under hösten 2018 blev det även uppenbart att
det pågick en journalistisk internationell granskning
av den medicintekniska branschen. Många av de
frågeställningar som kom upp i granskningen handlade om regelverket för produkterna. Granskningen
fokuserade på det gamla regelverket och handlade
om implantat. I Sverige sände SVT inslag i Agenda
och Rapport med fokus på olika typer av implantat.
Det blev under granskningen tyvärr väldigt tydligt
att det finns många felaktiga föreställningar om hur
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OM OSS

Om Swedish Medtech
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik. Vi samlar närmare 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.
1.	Positionera medicinteknik som en förutsättning
för en effektivare vård och omsorg.
2.	Stärka branschens betingelser för att uppnå bästa möjliga klimat för FoU, finansiering, tillverkning och kompetensförsörjning i Sverige.

Organisation

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.

Swedish Medtech är branschorganisationen för
medicinteknikföretag och grundades 1969. Under de
första åren hade man brutet verksamhetsår, vilket
senare ändrades till kalenderår. Swedish Medtech
leds mellan årsmötena av en styrelse med elva
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 elva anställda, alla med olika ansvarsområden
som medlemsrådgivning, kommunikation, utbildning
och olika strategiska samverkansprojekt inom exempelvis digitalisering och innovationsfrågor.

Medlemmar

Ekonomi

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

Under verksamhetsåret har 182 företag varit medlemmar. Under 2018 beviljade styrelsen 10 medlemsföretag inträde i föreningen, samtidigt begärde
15 utträde. Dessa verkställs under 2019. Flera av
utträdena beror på samgåenden/förvärv. Fören-
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ingen har sedan 2008 nätverkspartners knutna till
föreningen. 2018 var 27 nätverkspartners verksamma i föreningen. En lista på aktuella medlemmar
respektive nätverkspartners finns längst bak i
verksamhetsberättelsen.
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Under 2018 har verksamheten i Swedish Medtech
genererat ett överskott. För ekonomiredovisningar
av Swedish Medtech respektive Swedish Medtech
Service AB, se resultat- och balansräkningar i års
möteshandlingarna.

VÅRA GRUPPER

Våra grupper 2018
Den viktigaste föreningsverksamheten sker i
grupperna. Dessa delar vi in i fokusgrupper,
expertgrupper och sektorgrupper. I varje grupp
finns representanter från medlemsföretagen
och en dedikerad person från kansliet. På
följande sidor presenterar vi ett urval av det
som grupperna arbetat med under året.

REGULATORY
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VÅRA GRUPPER

VÅRA FOKUSGRUPPER
Arbetet i våra fokusgrupper 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.
Innovation & Tillväxt
Syftet med gruppen är att skapa bästa möjliga affärsvillkor för
den medicintekniska branschen och verka för innovation och
utveckling i samverkan mellan industri, vård och akademi.
Gruppen verkar för att Sverige ska vara det mest attraktiva
landet för klinisk samverkan, utveckling och snabb implementering av medicinteknik för framtidens hälsa och sjukvård.
Under 2018 låg fokus på implementeringshinder och att
bland annat samverka med projektet Innovationsmotorer.
Gruppen var vidare inspirationskälla och bollplank till Co-creation och Co-sharing, delprojekt inom Innovationsmotorer.
Dessa delprojekt förväntas starta under 2019 och gruppen blir
då en viktig referensgrupp.
På agendan 2019 ligger inspelet till kommande forsknings- och innovationsproposition, där gruppen utgör en
viktig kunskapsbank. Även fortsatt samarbete med projektet
Innovationsmotorer, och särskilt delarna om Co-creation och
Co-sharing kommer att prioriteras. Gruppen är även programkommitté till den innovationskonferens som äger rum 10
oktober 2019.
Ordförande för gruppen var under 2018 Thomas Anderzon,
GE Healthcare.

Economic Affairs
Economic Affairs-gruppen är en fokusgrupp inom Swedish
Medtech där vi samlar branschens experter inom hälsoekonomi, ersättningssystem, sjukvårdsfinansiering samt sjukvårdspolitik. Economic Affairs arbetar för att skapa en ökad medvetenhet om behovet av ett samhällsekonomiskt perspektiv på
vården.
Visionen för Economic Affairs är att skapa en helhetssyn på
vården samt tydliggöra hur användandet av medicinteknik kan
främja en högkvalitativ vård på lika villkor, samt vara ett viktigt
medel i arbetet att förbättra och effektivisera sjukvården.
Nedbrutet i mål vill gruppen:
• företräda den medicintekniska industrin i hälsoekonomiska
sammanhang
• verka för ett långsiktigt hållbart samarbete mellan den
medicintekniska industrin och vården för en god hälsooch sjukvård på lika villkor
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• verka för en öppenhet och dialog mellan sjukvården och den
medicintekniska industrin kring utveckling och introduktion
av nya metoder och tekniker
• arbeta för att skapa en långsiktighet och helhetssyn i vårdens
investeringsbeslut.
Under 2018 har gruppen medverkat till att utveckla kunskapen
om Health Impact Bonds och givit input till Co-Sharing, en
del av Innovationsmotorprojektet, som ska ta fram konkreta
modeller för riskdelning mellan kund och leverantör. Under
temat ”Värdet av medtech” har gruppen vidare givit input till
det hälsoekonomiska verktyget MedTech20. Industrin har ett
ansvar att visa sitt värde och då ingår att skifta fokus från priset
på produkterna till det produkterna åstadkommer. Klinisk evidens, totalkostnadsmodeller samt PROMs och PREMs måste
ingå i leverantörernas arsenal. Gruppen vill bidra till detta samt
att sjukvården och dess upphandlingsfunktioner kan ta emot
och utvärdera företagens erbjudanden.
Under 2018 var Nadia Bracken Björkquist, ResMed, ordförande
för gruppen.

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 arbetet
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 gruppen haft ett flertal möten med Nationella kansliet för Hållbar Upphandling. Vi har också träffat en miljösäkerhetsrådgivare som arbetar mycket med det nationella kansliet
samt diskuterat med Upphandlingsmyndigheten om deras
arbete med hållbarhet. Vi bjöd även in en representant för
Kemikalieinspektionen för att diskutera Reach. Vårt utåtriktade
arbete fortsätter under 2019 med flera inplanerade träffar.
Ordförande i gruppen är Fredrik Sandberg, Siemens.

VÅRA GRUPPER

Upphandlingskommittén

Regulatory Affairs

Upphandlingskommitténs huvudsakliga mål är att förenkla
och förbättra processen och villkoren vid upphandling av
medicintekniska produkter. Med hjälp av dokumentet ”Den
goda affären” sprider fokusgruppen kunskapen om hur dialog
är en förutsättning för bra upphandlingar. Vid gruppens
sammankomster diskuteras främst trender inom upphandling
och tillämpning av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) i
olika upphandlingar. Under 2018 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. Under 2018 har Advokatfirman Delphi, Setterwalls
Advokatbyrå, Cederquist Advokatbyrå och Advokatfirman
Mannheimer & Swartling gästat gruppen. Diskussionsämnena
har bland annat rört Upphandlande myndigheter som inte omfattas av offentlighetsprincipen och den offentliga utredningen
”Möjligt, tillåtet och tillgängligt- förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler samt vissa regler om överprövningsmål”. Andra ämnen som behandlats är huruvida upphandlande
myndighet får ställa krav som innebär att anbudsgivare tvingas
bryta mot lag, GDPR samt marknadsföring av medicintekniska
produkter.
Var 18:e månad arrangeras en två dagar lång konferens av
Swedish Medtech, Materialkonsulenterna och LfU. I november 2018 arrangerades Upphandlingskonferensen med temat
”Hållbara affärer”. Representanter från Upphandlingskommittén deltog i planeringsarbetet samt agerade workshopledare.
Läs mer om konferensen under rubriken ”Möten 2018”.
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 regionbesök. Syftet
med dessa uppskattade besök är att vi som organisationer ska
lära känna varandra och få en ömsesidig förståelse för hur vi
arbetar. Vi ser dialog med upphandlande myndighet som en
omistlig del i att skapa bättre upphandlingar som i slutändan
ger bättre vård och omsorg för patienten. Under år 2018 har
antalet regionbesök varit sju till antalet. De som besöktes var
Östergötland, Varuförsörjningen, Gävleborg, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Under året har diskussionerna i gruppen Regulatory Affairs
fortsatt kretsat mycket kring de kommande förändringarna i
det europeiska regelverket för medicintekniska produkter. Osäkerheten kring tillgången av anmälda organ (notified bodies)
har haft stort fokus i diskussionerna.

Gruppens storlek och höga aktivitetsnivå har gjort att
Upphandlingskommittén har både en ordförande; Magnus
Melander, Essity Hygiene and Health samt en vice ordförande;
Karin Winberg, Abilia.

Gruppen ser att det nya regelverket ger:
• förbättrad styrning och kontroll av anmälda organ
• ett centraliserat system för vigilans-rapportering och marknadstillsyn
• en konsekvent implementering av guidelines
• en ökad transparens
• en förbättrad samordning på europeisk nivå.
Förordningarna MDR och IVDR publicerades i maj 2017 med
en övergångsperiod till maj 2020 när det blir skarpt läge. Det
återstår en hel del arbete och inte förrän under hösten 2019
vet vi egentligen mer om hur det kommer att bli. Vissa delar
förväntas bli klara först under 2020. De nya förordningarna för
MDD och IVD kommer att vara den fortsatt viktigaste frågan
under kommande år.
Två samverkansmöten med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och IVO ägde rum under 2018.
Under året har gruppen arbetat med sin verksamhetsplan
och tagit fram en vision: ”…att genom samverkan och utbildning uppnå optimal och transparent tillämpning av regelverk
som säkerställer tillgång till säkra medicintekniska lösningar”
Syftet med fokusgruppen Regulatory Affairs är att skapa
bästa möjliga affärsvillkor för den medicintekniska branschen
genom att i samverkan med myndigheter och andra
intressenter:
• verka för att följsamhet, tolkning och tillämpning av det
medicintekniska regelverket i Sverige är i överensstämmelse
med EUs lagstiftning och praxis
• utveckla branschen i frågor som rör regulatory affairs och
relaterade frågor
• att samla och förmedla branschens uppfattning till myndigheter och andra intressenter
• synliggöra vikten och behovet av kompetens inom regulatory
affairs i Sverige
• att vara en kompetensresurs internt för branschorganisationen och externa aktörer.
Under 2018 hade gruppen gästföreläsare inom både Klinisk
utvärdering samt GAP-analys MDD/MDR vilket var uppskattat.
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

Etik och compliance

Kommunikationsgruppen samlar informations- och kommunikationsansvariga inom Swedish Medtechs medlemsföretag
för att diskutera strategier och metoder för hur vi tillsammans
kan öka kunskapen om den medicintekniska branschen hos
media, politiker, vårdpersonal, myndighetsanställda med
flera. Gruppen ska även fungera som expertstöd till våra
sektors- och fokusgrupper samt i Swedish Medtechs övriga
kommunikationsarbete. Under 2018 har gruppen arbetat med
att sätta ramarna för verksamhetsplanen samt varit bollplank
i framtagandet av information om det medicintekniska regelverket som lades upp på vår hemsida i syfte att ge journalister
och andra intresserade en djupare förståelse och kunskap om
innovationsprocessen och det nya regelverket.

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. Under 2018 påbörjades en revidering av överenskommelsen om samverkansregler som vi räknar med skall vara klar till
sommaren 2019. Huvudlinjerna från det nu gällande avtalet
kommer finnas kvar. Det blir framförallt ett tydligare avtal
och en viss modernisering. Vi ser ett stort behov av gruppens
arbete och inleder 2019 med en workshop kring gruppens sätt
att arbeta och verka.

Gruppens ordförande är Jenny Stenbacka, Roche Diagnostics
Scandinavia och vice ordförande är Cecilia Edström, Bactiguard.
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Ordförande i expertgruppen är Jonas Helde Falk, Codan Triplus.

VÅRA GRUPPER

VÅRA SEKTORGRUPPER
Sektorgrupperna samlar företag inom liknande produktområden. De arbetar
med branschspecifika frågor inom just deras sektor. Gruppernas fokus ligger i
första hand på att förbättra sektorns särskilda villkor samt att dela med sig av
den kunskap de har om respektive verksamhetsområde till vård, omsorg och
samhället i stort.
Diabetes
Sektorgruppen diabetes driver aktuella och strategiskt viktiga
frågor som berör diabetesvården i Sverige. Gruppen arbetar
aktivt med att höja kompetensen om hur innovativ teknik kan
förbättra diabetesvården.
Diabetesgruppens vision är att alla människor som lever
med diabetes har tillgång till den medicinteknik de behöver för
att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat och livskvalitet på
kort och lång sikt.
Gruppen har under 2018 färdigställt ett kommunikationsmaterial för att öka kunskapen om diabetes och hur
medicintekniken kan påverka livskvalitén för personer med
diabetes och deras anhöriga.
Med detta material som utgångspunkt har dialog förts
med professionsföreträdare, patientföreträdare och relevanta
myndigheter. Gruppen har under året även arbetat med frågor
som rör upphandlingsområdet, samverkansfrågor med mera.
Gruppen har fortsatt sin dialog med samarbetsgrupperingen
Equalis.
Gruppens ordförande är Peder Sandqvist från Nordic Infucare.

HELP
2018 var ytterligare ett väldigt framgångsrikt år för sektorgruppen HELP. Det övergripande målet för gruppens arbete är att
sprida värdet av medicintekniska hjälpmedel. Det arbetet har
bedrivits via ett antal olika aktiviteter förutom de fem möten
gruppen hållit.
Ett nytt Hjälpmedelsmöte har planerats med lansering i
januari 2019: Fokus Hjälpmedel Göteborg. Detta kommer att
bli det femte regionala hjälpmedelsmötet i Sverige. De fem
mötena har nu ett gemensamt namn: Fokus Hjälpmedel med
tillnamnet efter platsen för mötet: Skåne, Göteborg, Örebro,
Stockholm, Luleå. Sammanlagt når dessa möten över 7.000
förskrivare av medicintekniska hjälpmedel och mellan 60 och
100 företag ställer ut varje gång. Mötena arrangeras gemensamt av Swedish Medtech, de lokala regionerna och hjälpmedelscentralerna med hjälp av Nordiske Medier. Mötena, som
erbjuder både fortbildning, utställningar och föreläsningar,
fyller ett behov som inte tillfredsställs av vare sig förskrivarnas
arbetsgivare eller andra mässor.

Vidare har gruppen, med ordförande Ulrika Olsson i spetsen, deltagit i programrådet för Hjälpmedelskonferensen. För
konferensens 100 deltagare gavs Swedish Medtech möjlighet
att under flera programpunkter tala på temat evidens, värdet
av medicintekniska hjälpmedel samt vad upphandlingar bör
utvärdera. Help-gruppens kansliansvarige Petrus Laestadius
både modererade de två dagarna och talade på temat värde.
Tillsammans med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket,
SKL och Hjälpmedelschefernas chefsnätverk har gruppen via
Petrus Laestadius också varit delaktiga i uppdateringen av SoS
termbank kring begreppen Hjälpmedel och Hjälpmedel för
vård och behandling.
Slutligen har gruppen fortsatt 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.

ICT
Syftet med ICT-gruppen är att med sitt starka nätverk bidra till
bästa möjliga förutsättningar för medicintekniska företag inom
ICT-sektorn genom att sprida och öka kunskap samt genom att
vara en positiv och tydlig speaking partner till beslutfattare.
Gruppens verksamhet ska bidra till att uppnå Swedish Medtechs övergripande vision och kommunikationsmål.
Gruppen har under 2018 genomfört möten med nyckelaktörer såsom Socialstyrelsen, e-hälsomyndigheten och
Inera. Västra Götalandsregionen har berättat om införandet
av ett nytt vårdinformationssystem och Region Östergötland
har bjudits in till dialog om sitt innovationsmotorprojekt ”ett
ekosystem för e-hälsa”.
Gruppen har aktivt medverkat på Vitalis, både i programråd och som utställare. Flera i gruppen deltog i arbetet med
Swedish Medtechs seminariedag i Almedalen. Vidare har
gruppen bidragit till en svensk delegationsresa till HIMSS.
Under 2018 har olika personer från Swedish Medtechs
kansli och andra medlemsgrupper bjudits in, för att få en
bättre anknytning till och helhetsbild av Swedish Medtechs
verksamhet.
Under 2019 ska en ny ordförande väljas. Nätverkande är
en viktig del av gruppens verksamhet samt att fortsatt bjuda in
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relevanta talare och organisationer. Under 2019 planeras bl a
dialog med regeringens Life Science kontor samt rapportering
av Stand In projektets tredje fas.
Under 2018 var Jonas Sareld, Medhelp ordförande för gruppen. Johan Liden, Intel Sweden är gruppens 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. Visionen för gruppen
är att innovativa, kostnadseffektiva och infektionspreventiva
medicintekniska produkter och tjänster ska anses vara avgörande för en hållbar svensk hälso- och sjukvård i framtiden.
Under 2018 har ett stort projekt drivits, ”Sjukhusdirektören”, med mål att öka kunskapen hos beställare om hur mycket
infektionspreventiva medicintekniska lösningar kan reducera
totalkostnaden och samtidigt öka patientsäkerheten och
patientnyttan. Inför 2019 fortsätter arbetet i Västra Götalandsregionen, denna gång tillsammans med Innovationsplattformen. Gruppen ämnar även initiera liknande samarbetsprojekt
i andra regioner, i första hand Region Skåne och Stockholm.
Gruppen deltog även gemensamt som utställare vid Patientsäkerhetskonferensen i Stockholm med syfte att öka kunskapen
om hur medicintekniska produkter kan bidra till ökad patientsäkerhet.	
Under 2018 fortsatte även spridningen av gruppens framtagna kunskapsunderlag om Infektionsprevention. 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 september 2018 var gruppen med och arrangerade ett
symposium om postoperativa sårinfektioner, som går att läsa
mer om under rubriken ”Möten 2018”.
Ordförande under första delen av året var Roger Ahlgren,
Boston Scientific och Karin Hasselström, BD, tog över klubban
i september. Vi tackar Roger 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.
Gruppen har under år 2018 fortsatt sitt engagemang i
NIKOLA (Nätverket Inkontinens Kommuner Landsting) och har
jobbat vidare med samarbetsprojektet ”Forum för hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion”. I projektet arbetar olika
patient-, anhörig- och professionsorganisationer tillsammans
med leverantörerna för att säkerställa att varje patient får rätt
produkt utifrån sina förutsättningar och behov. Ett tydligt fokus
har varit att synliggöra patientens roll i upphandling, framför
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allt under förberedelsefasen när krav ska formuleras utifrån
behov och funktion, vilket även har lyfts av Upphandlingskommittén vid landstingsbesök.
Under år 2019 kommer gruppen fortsätta engagera sig
i ”Forum för hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion”. Ett
fokusområde är att förbereda patientrepresentanter genom en
grundläggande utbildning i bland annat offentlig upphandling,
och att klargöra representanternas roll och uppdrag i samband
med upphandling.
Ordförande är Lars Kylberg, Essity Hygiene and Health.

Nutrition
Sektorgruppen Nutrition arbetar med frågor rörande enteral
nutrition och produkter för avancerad medicinsk nutrition. Sedan flera år 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 2018 har gruppen arbetet med kampanjen Nolltolerans mot Undernäring.
Arbetet bedrivs i samarbete med SPF Seniorerna. Kampanjen riktar sig mot landets kommunpolitiker med ansvar för äldreomsorgsfrågor. Arbetet fortsätter under 2019 och syftet med
insatserna är dels att sprida information och skapa kännedom
i frågan, dels att resa krav på en handlingsplan i kommunerna.
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 undernäring. 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.

Onkologi
Gruppen har varit vilande under 2018, men avser att aktiveras
igen under 2019. Arbetet startar då med att välja ordförande
och formulera och diskutera gruppens syfte och kommande
aktiviteter.

VÅRA GRUPPER

Op/An/Iva

Stomi

Sedan 2015 har sektorgruppen Op/An/Iva nästan enbart
arbetat med att ta fram och sedan utgöra styrgrupp för Certifieringsutbildningen för medicintekniska produktspecialister
i operationsmiljö. Utbildningen togs fram i ett samarbete
mellan Swedish Medtech och Riksföreningen för operationssjukvård (Rfop). Syftet var att säkerställa att de personer från
branschen som arbetar på sal, operationsavdelningar och i
interventionell labmiljö, behärskar de regler, lagar och rutiner
som gäller i anslutning till operations- och interventionell
labverksamhet.
Op/An/Iva-gruppen har varit med och påverkat utbildningens innehåll och upplägg samt efter ett antal genomförda utbildningar utvärderat resultatet. Första kurstillfället ägde rum
i november 2015. Under 2018 genomfördes fem Certifieringsutbildningar, varav en riktade sig till medicintekniker efter ett
önskemål från MTF. Vid årets utgång hade över 200 medicintekniska produktspecialister certifierats. Responsen från både
samarbetspartners, vården och framför allt deltagarna har
varit mycket positiv. Under året har vi fått allt fler rapporter
om operationsavdelningar som prioriterar besök från Certifierade produktspecialister framför de som inte är det. Förutom
att säkerställa att man efter kursen behärskar de regler och
rutiner som gäller är målet också att man ska bli en ännu
bättre ambassadör för både sitt företag och för branschen.

Stomigruppen har under 2018 fortsatt arbeta med frågor som
berör nationella förmånssystemet. Utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel har startat sitt
arbete och bevakas noga av gruppen som också deltar på olika
sätt. 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. Vi fortsätter arbeta efter dessa riktlinjer under
2019.

Ordförande är Roger Ahlgren, Boston Scientific.

Ortopedi
2018 var året då Swedish Medtechs Ortopedigrupp fick ett
rejält genombrott i arbetet att få till ett utökat samarbete med
Svensk Ortopedisk Förenings styrelse (SOF). Dels har Ortopedveckans organisatörer hörsammat de önskemål gruppen haft
på hur planeringsarbetet och dialogen ska föras inför Ortopedveckan i Norrköping 2019. Dessutom var Ortopedveckan i
Karlstad 2018 en klar förbättring jämfört med åren före.
Vidare har SOF erbjudit Swedish Medtech att i fyra nummer av Ortopediskt Magasin skriva artiklar på det aktuella
temat. Teman under 2019 kommer att vara upphandling,
kirurgutbildning, Ortopedveckan samt samverkan och dialog.
På Ortopedveckan i Norrköping ska gruppens kansliansvarige
Petrus Laestadius dessutom få tala om upphandling inför
verksamhetscheferna på Sveriges ortopedkliniker.
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. Andra frågor
som gruppen driver är tillgången till data i kvalitetsregistren
och villkoren för detta, riktlinjer för hantering av låneinstrument (tillsammans med SFVH) samt steriliseringsrutiner som
skadar instrument.

Ordförande är Kajsa Malmsten, Dansac & Hollister.

Sårläkning
Syftet med sektorgruppen för Sårläkning är att öka kännedomen och kunskapsnivån om de patient- och samhällsekonomiska värden företagen i gruppen tillhandahåller samt möjliggöra att dessa värden blir transparenta och uppmärksammade
i svensk sjukvård.
Under år 2018 har gruppen fortsatt sitt arbete i en tvärprofessionell sårläkningsgrupp tillsammans med representanter
från upphandling/inköp och vårdverksamheter. Gruppens första fokus har varit att arbeta fram en vägledning för ”Behandlingsekonomi – rätt produkt till rätt patient”.
Målet med vägledningen är att genom ökad kunskap bidra
till en mer strukturerad sårbehandling avsedd att ge kortare
sårläkningstid och lägre behandlingskostnad.
Arbetet i den tvärprofessionella sårläkningsgruppen fortsätter under 2019. Närmast på agendan är att skicka vägledningen på extern remiss för att säkerställa att den är tydlig och
klar inför användning av upphandlande myndighet i samarbete
med leverantörer av sårläkningsprodukter.
Ordförande är Daniel Berger, Mölnlycke Health Care.

Ordförande för Ortopedigruppen är Gunilla Eriksson på
LinkSweden.
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Patientsäkerhet
Patienter, brukare, anhöriga och
vårdpersonal ska alltid kunna lita
på att medicintekniska produkter
är säkra att använda.

Innovation
Innovation och utveckling är
en förutsättning för bättre
medicintekniska produkter som
ger mer vård för pengarna, bättre
diagnos, behandling och lindring
för patienter.
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Hållbar vård
och omsorg
Den medicintekniska branschen
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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Verksamheten 2018
Ryggraden i Swedish Medtechs stöd till medlemmarna är löpande rådgivning,
kommunikation och utbildningar samt arbetet med Samverkansreglerna som
reglerar kontakten mellan industrin och vården.
Samverkansreglerna

Swedish Medtech har ingått en överenskommelse
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 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 kring inbjudningar, beslut om deltagande, måltider med mera.
Swedish Medtech är medlem i den europeiska
branchorganisationen Medtech Europe. Medtech
Europe Code of Ethical Business Practice trädde
i kraft 2017. Sedan den 1 januari 2018 är ”Direct
sponsorship”, det vill säga direkt sponsring av enskild hälso- och sjukvårdspersonals deltagande vid
kongress, inte längre tillåten enligt den europeiska
koden. Däremot är ”Educational grants” tillåtna.
För de svenska företagen innebär den nya koden
inga stora förändringar. De svenska samverkansreglerna överensstämmer med och är i vissa delar
strängare än den europeiska koden. Varken ”Direct
sponsorship” eller ”Educational grants” är tillåtna i
Sverige sedan den 1 januari 2015.
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 känne
dom och följsamhet till Samverkansreglerna och
dess framtida utveckling. Föreningen har ett egen
åtgärdssystem för att säkerställa efterlevnad av
avtalet bland medlemsföretagen. Egenåtgärdssystemet innebär att en extern granskningsnämnd, vilken
består av jurister från andra branscher samt SKL och
en representant från Läkarförbundet, utreder de
anmälda överträdelser som inkommer till Swedish
Medtechs kansli. Granskningsnämnden meddelar
även vilken disciplinär påföljd som bör utdömas i
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de fall det konstateras att en överträdelse begåtts.
När granskningsnämnden har utrett och avgjort ett
ärende tar Swedish Medtechs styrelse det formella
beslutet att fastställa eventuell disciplinär påföljd,
baserat på granskningsnämndens rekommendation.
Under 2018 avgjordes ett ärende där styrelsen efter
granskningsnämndens rekommendation valt att
lämna ärendet utan åtgärd. Alla beslut i sin helhet
går att finna på Swedish Medtechs hemsida. Under
2018 har arbete pågått med en mindre revision av
överenskommelsen. Arbetet planeras vara klart
under sommaren 2019.

Medlemsrådgivning

Swedish Medtechs jurist, complianceansvarige 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 sektors- och 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 av 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.

VERKSAMHETEN

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.
Frågor kring serviceinformation och marknadsföring
av medicintekniska produkter har även varit ofta förekommande. Rådgivningen på upphandlingsområdet
har bland annat handlat om vilka typer av krav som
får ställas i en offentlig upphandling utifrån grundprinciperna i lagstiftningen liksom frågor rörande
ESPD, MDD, jävssituationer, sekretessbeläggning av
anbud samt viten och sanktioner. Swedish Medtech
ser fram emot att diskutera nya, spännande frågor
med våra medlemmar under 2019.

Kommunikation

Swedish Medtech har under 2018 arbetat med att
förstärka och effektivisera organisationens kommunikationsarbete. Stort fokus under året har varit att
planera och genomföra vårt digitaliseringsprojekt,
där vi kartlagt våra kommunikationsflöden och rutiner för att hitta ett bättre arbetsverktyg för medlem-

skommunikation och -administration. Det resulterade i ett nytt CRM-system och ett nytt medlemsbrev,
som sjösattes vid årsskiftet 2018–2019. Vi har även
utvecklat vår hemsida genom att bygga om delar av
vår kurs- och konferenssida. Målet har varit att göra
den mer användarvänlig och tydlig.
Navet i vår externa kommunikation är vår hemsida som kontinuerligt uppdateras med nyheter,
kommande konferenser och utbildningar. Men
under året har vi även sett intresset för våra sociala
medie-kanaler och våra nyhetsbrev växa stadigt.
Med anledning av att Swedish Medtech firar 50 år
som branschorganisation under 2019 planerade vi
under hösten 2018 att starta en podcast. Det första
avsnittet av Medtechpodden spelades in i december
och lanserades i januari 2019. I slutet av året lades
stort fokus på att hantera och besvara frågor från
media och medlemmar rörande den internationella
mediegranskningen, som koordinerades av ICIJ.
Swedish Medtech finns, genom Mia Engman
Hyrén, representerad i Medtech Europes Communication’s Committee.
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Utbildning och event
Under 2018 har Swedish Medtech erbjudit kurser främst inom områdena samverkan och upphandling men även certifieringskursen för produktspecialister
som deltar på operationssal och operationsavdelningar.
Under året har cirka 200 personer deltagit på våra
utbildningar varav den stora majoriteten från våra
medlemsföretag. Marknadsföring av utbildningar
sker via vår hemsida, vårt medlemsbrev samt under
hösten ett specifikt nyhetsbrev för utbildningar.
Våra föreläsare utgörs delvis av sakkunniga från
vårt kansli men även av experter från Läkemedelsverket och andra organisationer. Flera av våra
nätverkspartners deltar och föreläser under våra
utbildningar.
Under vintern genomförde vi en anpassad utbildning för medicintekniker i samarbete med Medicinsk
Teknik och Fysik, MTF. Kursen omfattade två dagar
kring ”Övergripande regler och praxis för medicintekniker inom sjukvården samt introduktion till hygien och miljö på operationssalar”. Den var mycket
uppskattad och båda föreningarna är positiva till ett
fortsatt samarbete.
Förutom utbildningar genomförde vi under 2018
även ett antal seminarier. Bland annat ett mycket
uppskattat frukostseminarium om GDPR och tillsammans med SMER arrangerade Swedish Medtech ett
intressant seminarium kring etik-frågor.
Under våren relanserade vi vår regulatoriska
konferens, Regulatory Summit, som engagerade runt
140 deltagare. Konferensen arrangerades i samarbete med Läkemedelsverket och Swedish Labtech.
Vi lyssnade till talare från såväl EU-kommissionen,
våra svenska myndigheter samt Medtech Europe.
Konferensen innehöll spåren MDR och IVDR.
I november arrangerades den mycket uppskattade Upphandlingskonferensen, som går att läsa om
under rubriken ”Möten 2018”.
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Sammanfattning/Utfall

I utbildningsverksamheten arbetar vi med att ständigt utveckla vår kursverksamhet och som ett led i
detta utvärderar vi varje kurs. Sammantaget visar
utvärderingarna att vi håller en hög nivå på våra
kurser, både vad gäller innehållet och föreläsarnas
kompetens. Detta är vi givetvis både stolta och glada
över. Vi tar tacksamt emot förslag på innehåll i våra
befintliga kurser samt förslag till nya. Vår målsättning är att utbildningsverksamheten fortsatt ska vara
en viktig hörnsten i Swedish Medtechs verksamhet.
Vi uppmuntrar våra medlemmar att kontakta oss
med idéer!

Utbildningar 2019

Vi står som bekant inför en del utmaningar och
förändringar vad gäller regelverket för medicinteknik
och vi har ambitionen att erbjuda våra medlemsföretag så väl större konferenser samt mindre seminarier och kurser inom området. Under 2019 arrangerar vi ett antal kostnadsfria frukostseminarier men
även några kurser inom regelverksområdet. Som
exempel kan nämnas en introduktionskurs inom
regelverket och kvalitetsledningssystem men även
kurser och worskhops där vi fokuserar på skillnaderna mellan tidigare och nya regelverket.
Regulatory Summit, som arrangerades i mars 2018,
var så uppskattad att konferensen kommer att vara
årligt återkommande. Den 21 maj 2019 går konferensen åter av stapeln och kommer då ha spåren
Specialist och Strategi.

SAGT
OM VÅRA
KURSER

Certifieringskurs för medicinsktekniska produktspecialister
Sedan 2015 har Swedish Medtech tillsammans med Riksföreningen för
operationssjukvård (RFOP) erbjudit en certifieringskurs för medicintekniska
produktspecialister och intresset från såväl tillverkare som från vården ser
bara ut att öka, vilket är mycket roligt.
Idén till kursen har sitt ursprung i ett behov hos operationssjukvården att
känna sig mer trygga med att produktspecialister som deltar under operation
känner till relevanta lagar och regler på sal. Under två dagar går vi igenom
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 erfarna operationssjuksköterskor
som föreläsare. Kursen avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Med
godkänt prov erhåller kursdeltagaren en badge som visar att denne är certifierad. Hos flera av våra medlemsföretag har det blivit obligatoriskt att certifiera
alla sina produktspecialister och vi hoppas se fler av våra medlemsföretag följa
det goda exemplet även under nästa år.

”Bäst under kursen var alla spontana
diskussioner som poppade upp under
föreläsningarna. Det var väldigt
bra att det var tillåtet och att vi
uppmuntrades att göra det.”
”Alla lärare var väldigt bra, de var
kompententa på sina respektive
områden och säkra under sina
framföranden så att man fick
förtroende.”
”Teori som ligger väldigt nära vår
vardag, väldigt användbart.”

Samverkansreglerna
Samverkansreglerna gäller för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedels-, medicintekniska och laboratorietekniska industrin. I kursen
går vi igenom reglerna tillsammans och man får en insikt i grunderna i den
svenska mutlagstiftningen, Swedish Medtechs affärskod samt en inblick i våra
grannländers och europeiska complianceregler. Kursen passar personer som
arbetar på fältet och behöver relevanta kunskaper om hur man ska tolka och
tillämpa samverkansreglerna och andra relevanta regelverk.

”Bra material och innehåll! Mycket
nytt för mig!”
”Professionella & kompetenta
kursledare. Bra struktur och utrymme
för diskussioner.”
”Bra genomgång för att kunna
värdera inbjudningar om sponsring.”

Upphandling i praktiken
Kursen ger en genomlysning av hur upphandlingsprocessen fungerar sett ur
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.

”Jag fick mycket bra kunskap om de
lagar och regler som gäller.”
”Bra genomgång av Upphandlings
processen. Dialog och utbyte av
erfarenhet i gruppen”

Upphandling som företagsstrategi
Kursen passar 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 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.

”Mycket viktiga ämnen inför framtida
upphandlingar. Bra kunskap &
erfarenhet från talarna.”
”Kursen ger bra praktiska tips och råd
och spänner över hela fältet.”
”Bra diskussioner och grund för goda
idéer att ta med sig”
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Våra projekt 2018
Swedish Medtech deltar i och driver ett antal samarbetsprojekt inom strategiskt viktiga områden. Här kan ni läsa mer om ett urval av de projekt vi arbetat
med under 2018.

CB Health Access

Tillsammans med Swecare och en rad science parks
och klusterbildningar runt Östersjön drev Swedish
Medtech ett framgångsrikt fyraårigt projekt för att
stötta estniska, finska, svenska och lettiska företag
inom framförallt e-hälsa och life science att nå nya
marknader. Från Sverige ingick 17 företag, främst
inom medicinteknik och eHälsa, för att få stöd att
etablera sig i USA, Sydkorea, Indien eller Uganda.
Delegationsresor till alla fyra marknader genomfördes och flertalet företag skrev avtal med potentiella
kunder och/eller distributörer. Programmet innefattade coachning från Swecare och hjälp med anpassat
marknadsmaterial. Ett välbesökt slutseminarium
genomfördes den 13 september 2018 då erfarenheter från företagen delades med en bredare publik.
Projektet avslutades formellt den 31 december
2018 och har förutom framgång för deltagande företag lett till ett närmare samarbete mellan Swedish
Medtech och Swecare, ökad kunskap om såväl utmaningar som möjligheter vad gäller export samt ett
ökat kontaktnät på de besökta marknaderna, men
kanske främst i våra grannländer.

Innovationsmotorerna

Innovationsmotorerna är ett projekt som Swedish
Medtech leder inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, finansierat av Vinnova.
Projektet startade under 2017 och förväntas pågå till
och med 2020. Inom projektet samverkar Swedish
Medtech med utvalda regioner/landsting för att
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verka för en sjukvård som kan agera motor för
utveckling av en innovativ vård – med fokus på patientnytta och en konkurrenskraftig medicinteknisk
sektor. Under 2018 har vi främst samarbetat med
regionerna/landstingen Västerbotten, Östergötland
och Uppsala, de två senare anslöt sig till projektet
under 2018. I Västerbotten arbetar man med konceptet Innovationskliniker och tar fram en modell
för partnerskap mellan vård och företag. I Östergötland har man under 2018 genomfört och publicerat
en förstudie under namnet ”våga vara hemma”
inom projektet. De vill bygga upp ett ekosystem för
e-hälsa. I Uppsala skapas en struktur för att förenkla
samarbetet mellan vård och
företag. Swedish Medtech projektleder och binder samman
de tre delprojekten, tar upp
gemensamma frågeställningar
t ex i delarna co-creation och
co-sharing, samt bidrar med ett
företagsperspektiv.

HTA

HTA (Health Technology Assessement) är en tvärvetenskaplig process som sammanfattar information
om de medicinska, sociala, ekonomiska och etiska
aspekterna av medicinska metoder. Detta är ett
område som Swedish Medtech arbetar med utifrån
olika perspektiv.
Under 2018 har vi lagt stort fokus på det lagförslag som i januari presenterades av EU-kommissionen om utvärdering av Health Technology
Assessment, HTA. I förslaget föreslås medlemsstaterna samarbeta med gemensamma kliniska bedömningar, gemensamma vetenskapliga samråd och
identifiering av nya medicinska metoder samt även
frivilligt samarbeta inom områden som inte omfattas
av obligatoriskt samarbete. De delar som föreslås bli
bindande i kommissionens förslag gäller de kliniska
områdena av HTA för läkemedel och vissa medicintekniska produkter, medan de icke-kliniska områdena är föremål för möjligheter till frivilligt samarbete.
Det har under året rått stor oenighet mellan EU:s

PROJEKT

medlemsländer kring förslaget. I februari 2019 avslutade EU parlamentet deras första läsning. Rådet
och medlemsländerna kommer arbeta vidare för att
komma överens om ett kompromissförslag.
Medtech Europe har även lyft utmaningen att EU
och de medicintekniska företagen just nu är hårt ansträngda av implementeringen av det nya regelverket för medicinteknik, MDR. De förespråkar därför
att denna implementering måste bli färdig innan en
ny lag för närliggande område beslutas.
Swedish Medtech lyfte i sitt remissvar av det nya
lagförslaget till Socialdepartementet att vi ser positivt på Health Technology Assessment som metod
för att belysa vissa utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Det rör till exempel möjligheten att
följa upp patientutfall och att kunna visa på värdet
för en viss behandlingsmetod i jämförelse med en
annan. Rätt använd kan den ge vården beslutsunderlag som vilar på evidens och ligga till grund för
inköp, större investeringar och utfasning av gamla
metoder. HTA har dock vissa begränsningar eftersom
metoden är beroende av omfattande data kopplade
till användning.
Swedish Medtech kommer fortsätta att arbeta
för att synliggöra medicintekniken och säkerställa att
kunskap om området blir känt.

Medtechresan

Under 2018 genomförde Swedish Medtech ett
informationsprojekt med syftet att illustrera innovationsprocessen för en medicinteknisk produkt eller
tjänst samt hur det medicintekniska regelverket styr
denna.
Bakgrunden till projektet var att det under en tid
cirkulerat felaktig information kring hur det medicintekniska regelverket fungerar och det har höjts röster för att det är ett osäkert regelverk. Målet var att
skapa ett kommunikationsmaterial som ett redskap

för att förtydliga oklarheter och möta de missuppfattningar vi sett. Projektet resulterade i ”Från idé till
patient och brukare – en medicinteknisk produkts
resa” och finns att ladda ner på vår hemsida.

Studieresa

Swedish Medtech anordnade i mars 2018 en studieresa till Nederländerna med syfte att visa hur Nederländerna arbetar för att skapa en högkvalitativ vård i
framkant med exempel inom avancerad cancervård.
Fokus låg på hur man initierar, genomför och värderar forsknings- och innovationssamarbeten mellan
universitet, hälso- och sjukvården och företag. Besök
gjordes på Netherlands Cancer Institute, NKI, och
Antoni van Leeuwenhoek sjukhuset, AVL i Amsterdam, University Medical Center i Utrecht, UMC,
REshape Innovation center vid Radboud i Nijmegen
samt Philips High Tech Campus, HTC i Eindhoven.
Många ämnen berördes. Bland annat diskuterades hur sjukvården i Nederländerna arbetar med
industrisamarbeten, internationella forskningsprojekt, databehandling, forskningsinfrastruktur samt
utmaningar som brist på personal och då främst
sjuksköterskor. Vi diskuterade även vad den nederländska regeringens satsningar på forskning och
innovation betyder för uppstart och genomförande av FoU samarbeten med företag och hur detta
skiljer sig för stora och små företag. På resan deltog
regionpolitiker, tjänstemän på regeringskansliet,
myndigheter och regioner samt företagsrepresentanter. Studieresan anordnades i samarbete med
Medtech4Health och Swecare.
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Möten 2018
rativa sårinfektioner bland sina patienter. Välrenommerade professorn David Leaper från University of
Newcastle upon Tyne, University of Huddersfield, och
Imperial College, London, och övriga experter fick tillfälle att diskutera hur och var vi hittar lösningarna för
att reducera VRI generellt och postoperativa sårinfektioner specifikt. Deltagande företag fick under dagen
även en chans att visa på exempel på lösningar för att
reducera risken för postoperativa sårinfektioner.
Filmer från symposiet går att ta del av på Swedish
Medtechs hemsida.

Upphandlingskonferensen

Patientsäkerhetskonferensen

Under 2018 ägde den 10:e upplagan av Patientsäkerhetskonferensen rum och Swedish Medtech var
på plats för att öka kunskapen om hur medicintekniska produkter kan bidra till ökad patientsäkerhet.
Patientsäkerhetskonferensen drivs av SKL och är en
nationell samlingsplats för de som leder, ansvarar
för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom
hälso- och sjukvård, vård och omsorg, myndigheter,
akademi och näringsliv.
Gemensamt under Swedish Medtechs flagg
ställde åtta medlemsföretag från sektorsgrupperna
för Infektionsprevention och Sårläkning ut lösningar
som på olika sätt reducerar risken för vårdrelaterade
infektioner.
Konferensen hade 2140 deltagare, en majoritet
från regionerna. Bland utställarna tyckte 85% att
värdet att vara med som utställare var mycket bra.

Symposium om postoperativa sårinfektioner

Den 21 september anordnade sektorgruppen för
Infektionsprevention, i samverkan med Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, ett välbesökt symposium med
temat postoperativa sårinfektioner. Sjukhusdirektören
Ann-Marie Wennberg hälsade välkommen och tryckte
på behovet av samverkan med företag för att möta
vårdens utmaningar.
Under symposiet diskuterade namnkunniga forskare hur Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra
Götalandsregionen arbetar för att reducera postope-
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Upphandlingskonferensen 2018 gick av staplen i
början av november med temat ”Hållbara affärer”.
Under två fullspäckade dagar belystes hållbarheten
ur tre dimensioner – miljö, socialt ansvarstagande
och ekonomi – utifrån ett upphandlingsperspektiv.
Målet var att ge deltagarna inspiration och verktyg till
hur vi tillsammans kan bli bättre på att åstadkomma
mer hållbar hälsa för pengarna. Några godbitar ur
programmet var:
• E n närmare presentation av Sveriges första nationella miljöstrateg, Katharina Högdin, från det
Nationella kansliet Hållbar Upphandling.
• S pännande synvinklar kring ”Medicinteknik är inte
prylar – de är behandlingsmetoder” och hur det
tankesättet kanske kan göra det lättare att upphandla värde. Men vad är värde och för vem är det
ett värde? Hur kan man anta den behandling som
har lägst kostnad istället för produkten som har
lägst pris? Vad är skillnaden och vilken effekt skulle

MÖTEN

det få för svensk vård och omsorg? Det var något
som fyra personer talade om i olika perspektiv.
• En workshop som arrangerades i samarbete med
Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling med
frågeställningen ”Hur kan man göra hållbarhet till
en konkurrensfördel?”. Resultatet som arbetats
fram efter konferensen är utvärderingskriterier
som syftar till att göra just hållbarhetsarbete till en
konkurrensfördel. Det aktuella området är kirurgiska instrument och förslaget skickades under våren
2019 ut på extern remiss av Region Västernorrland
i samarbete med det Nationella Kansliet för Hållbar
Upphandling.
• Regeringens särskilda utredare, Anna Ulfsdotter
Forssell från Advokatfirman Delphi, som presenterade förslaget av nya nationella upphandlingsregler.
Upphandlingskonferensen är ett samarbete mellan
Landstingsnätverket för Upphandling (LfU), Nätverket
för Materialkonsulenterna samt branschorganisationen Swedish Medtech. Detta samarbete är unikt och
skapar en uppskattad mötesplats för upphandlare,
leverantörer och andra berörda parter, där dialog och
kunskapsutbyte kan ske på ett informellt sätt.

om hur man kan ställa funktionskrav i upphandlingar,
använda utvärderingskriterier som utvärderar vad
produkter och behandlingsmetoder åstadkommer
i stället för vad priset för produkterna är. Vidare diskuteras betydelsen av att genomföra innovationsvänliga
upphandlingar som åstadkoms via dialog under förberedelsefasen och utveckling under avtalstiden.
Landstingsbesöken har under 2018 också varit
utmärkta tillfällen att öka kunskapen om den nya
medicintekniska förordningen, MDR och mycket mer.
Tillfälle ges också att lyfta aktuella problem i regionerna. Samtalen vid dessa möten förs under informella
former vilket ger förutsättningar för en öppen och
konstruktiv diskussion. Grupperna som besöker landstingen väljs ut bland medlemmar som är väl förtrogna
med Upphandlingskommitténs arbete och dessa för
diskussionerna med respektive region utifrån relevant
kunskap och erfarenhet, med branschhatten på.

Landstingsbesök

En av Upphandlingskommitténs viktigaste aktiviteter
är Landstingsbesök – efter 2018 kommer de att gå
under benämningen Regionbesök. 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 upp till tio gånger varje år. Under 2018
genomfördes sju besök till sammanlagt fem regioner.
Under året besöktes Västra Götalandsregionen (två
gånger), Region Östergötland, Region Skåne, Varuförsörjningen (två gånger) samt Region Gävleborg.
Syftet med besöken är först att upprätta en relation
till landstingen och lära känna deras respektive
organisationer. Den relationen ska därefter användas
till att förmedla Swedish Medtechs och Upphandlingskommitténs syn på hur man kan åstadkomma bra
upphandlingar samt andra frågor Swedish Medtech
arbetar med. Våra budskap handlar om betydelsen
av dialog, vikten av att professionen engageras på ett
tidigt stadium i varje upphandling samt övergripande;
värdet av medicinteknik. Därav följer diskussioner

Swedish Medtechs årsmöte

I mitten av maj arrangerades Swedish Medtechs stora
årsmöteskonferens. Temat för mötet var ”vården,
politiken och medicintekniken” och mötet samlade
närmare 160 deltagare från medlemsföretag, vårdorganisationer, politiken och akademin.
Under dagen fick vi lyssna till vår vd Anna Lefevre
Skjöldebrand, som gav publiken en exposé över medicinteknikens möjligheter. Ragnar Lindblad, Västra
Götalandsregionen, hade fått i uppdrag att svara på
frågan ”vill vi verkligen in i framtiden?”. Han inledde
med att lyfta den viktiga distinktionen mellan vilja
och villig. Man kanske vill genomföra en förändring,
men är man villig att göra den? Karin Liljelund, vice
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ordförande för Lungcancerföreningen berättade om
sin erfarenhet som patient och hennes möte med
vården.
Sedan följde en paneldiskussion på temat ”Vi tar
pulsen på politiken – hur mår vården efter valet?”
I panelen deltog Vivianne Macdisi, regionråd (S),
Region Uppsala, Robert Winroth, innovationslandstingsråd (MP), Västerbottens läns landsting,
Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd
(L), Stockholms läns landsting, Anders W Jonsson,
riksdagsledamot (C), ledamot för Socialutskottet samt
Marie Morell, regionråd (M), Region Östergötland.
Programmet avslutades med att kora vinnaren av
Medtech4Health Innovation Award 2018. Vinnaren
blev EASY-Diabetes och priset mottogs av Damon
Tojjar som lett gruppen.

Sophie Werkö, internationell samordnare på SBU och
ordförande i INAHTA pratade om Health Technology
Assessment – är det en gemensam fråga för Europa? Vilka är SBUs och TLVs roller i frågan och hur ser
myndigheterna på ett EU-samarbete? Sofie Alverlind,
koordinator NT-rådet, SKL och Gunilla Thörnwall Bergendahl, projektledare samordnat införande av medicinteknik, SKL lyfte samordnat införande för medicinteknik och hur processen ser ut framåt. Carola Lemne
avslutade programmet med att ge sin reflektion över
hur industrin påverkas av det politiska landskapet.

Swedish Medtechs höstmöte

Den 25 oktober samlades drygt 110 deltagare från
medlemsföretag, vård och akademi för Swedish Medtechs höstmöteskonferens. Under dagen tog vi bland
annat upp implementeringen av det nya medicintekniska regelverket, det europeiska samarbetet inom
HTA (Health Technology Assessment) samt SKL och
deras arbete med samordnat införande. Hur påverkas
industrin och hur förbereder man sig på bästa sätt?
Helena Dzojic, enhetschef, Enheten för Medicinteknik, Läkemedelsverket och Merlin Rietschel,
Senior Manager Regulations and Industrial Policy,
Medtech Europe, pratade om det nya medicintekniska regelverket. Niklas Hedberg, chefsfarmaceut på
TLV och ordförande i EUnet HTAsExecutive Board och
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Medtech i Almedalen

Den 4 juli arrangerade Swedish Medtech tillsammans
med 13 medlemsföretag och Medtech4Health en
välbesökt och uppskattad seminariedag i Almedalen.
Programmet ville ta tempen på dagens och framtidens vård och omsorg och lyfta medicinteknikens
roll och möjligheter. Under dagen, som modererades
av Petrus Laestadius, diskuterades möjligheten att
bättre anpassa vård efter patientens behov och hur
den tekniska utvecklingen ökar möjligheten att flytta
vård ut från sjukhusen. Man diskuterade även frågan
om att komplexiteten i vården gör förändringsledning
svårare än i andra verksamheter.
Ett stort block behandlade frågan om digitaliseringens möjligheter och hur vi skapar klimat som
främjar innovation. Vem knyter ihop säcken och pekar
ut riktningen? Man diskuterade även hur vi, på bästa
sätt, använder all den patientdata som finns och hur
långt vi kommit i arbetet med artificiell intelligens
(AI). Det sista blocket inleddes med två representan-

NÄTVERK

ter från Läkarförbundet och Vårdförbundet där man
diskuterade professionens roll i framtidens vård och
omsorg. Sedan följde en diskussion om politikens roll
i vårdutvecklingen och hur man kan balansera korta
politiska mandatperioder med en långsiktig utveckling över tid.
Programmet avslutades med två anhörigföreträdare. Vi blir fler och fler patienter, fler som lever
med kroniska sjukdomar och som i många fall arbetar
väldigt aktivt för att hjälpa både sig själv och andra
patienter att hantera sin sjukdom på bästa sätt. Hur
stödjer vården dessa aktiva patienter? Och vad borde
vi kunna kräva av vården i framtiden? Seminariedagen avslutades med ett mingel.

Utöver seminariedagen stod Swedish Medtech
även som värd för ytterligare två mingel. På tisdagen
bjöd vi tillsammans med Medtech4Health och MTF
(Svensk medicinteknisk förening) in till ett stort medtech-mingel på temat ”Patient2025”. På onsdagen arrangerade vi ett Life Science-mingel tillsammans med
Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet. Båda
mingel var mycket välbesökta och uppskattade. Det
stora Medtech-minglet återkommer under Almedalen
2019. Vi bjöd även in till två rundabordsmiddagar,
ett för att diskutera hälsodata och ett för att följa
upp och diskutera erfarenheter från studieresan till
Nederländerna, som går att läsa om under rubriken
”Våra projekt”.

Vårt nätverk
Genom att samarbeta med andra når vi längre, därför arbetar vi aktivt tillsammans med andra organisationer. Vi har ett stort nätverk både inom Sverige och
internationellt.
Majoriteten av de projekt och möten ni kunnat läsa
om här i verksamhetsberättelsen hade vi inte kunnat
genomföra om vi inte samverkat med andra aktörer.
Vi är många som arbetar för att utveckla vård och
omsorg och göra Sverige till ett attraktivt land för utveckling, innovation och företagande. Swedish Medtech ser därför samarbetet som en grundpelare.
Vi samtalar dagligen med företrädare för vårdpro-

fessionen, patientorganisationer och akademin. Vi
träffar politiker och tjänstemän på både kommun-,
region- och riksdagsnivå. Vi får ofta förfrågningar
om att sitta med i utredningar, arbetsgrupper och
svara på remisser för att tillföra kunskaper och lyfta
behoven från den medicintekniska branschen. Vi
ser fram emot att fortsätta denna viktiga samverkan
under 2019!
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STYRELSE

Vår styrelse 2018
Mellan årsmötena leds Swedish Medtechs arbete av en styrelse med elva ledamöter. Målet är att sammansättningen i möjligaste mån ska spegla den medicintekniska marknaden, både vad gäller inriktning och storlek på företagen.
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KANSLI

Vårt kansli 2018 – 2019
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 2019

Fokus 2019
2019 blir ett speciellt år för Swedish Medtech då vi firar 50 år som branschorganisation. Det är något som kommer att synliggöras på flera plan. Samtidigt ser vi en
rad händelser i omvärlden som påverkar vår bransch.
Jubileumsår

I mars 1969 samlades en liten grupp medicintekniska företag för ett möte på en restaurang i
Stockholm. Man ville lyfta frågan om villkoren för
utställningar, som man upplevde som problematiska. Där och då lades grunden för Sjukvårdens
leverantörsförening. En förening som till en början
samlade ett femtiotal medlemmar har sedan dess
vuxit till en fullfjädrad branschorganisation med 180
medlemsföretag och närmare 30 nätverkspartner.
Frågorna vi arbetar med har både breddats och ökat
i antal sedan dess.
Under 2019 vill vi fira dessa 50 år genom att lyfta
föreningens framgångsrika arbete och medicinteknikens roll i vård och omsorg. Med anledning av detta
har vi bland annat skapat en jubileumspodcast –
Medtechpodden. Vi bjuder in medlemmar och nätverk till våra större möten som årsmöteskonferensen, Regulatory Summit och Innovationskonferensen
i ny tappning. Vi passar även på att uppdatera våra
nyhetsbrev så att de kommer i en ny kostym. Under
året kommer vi också att arrangera en rad frukostseminarier under hatten Medtech Breakfast. Håll utkik
på vår hemsida för mer information.
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Förberedelser för nya regelverket och brexit

Vi kommer inte bara ha jubileumsfirande för
ögonen, det händer en rad både spännande och utmanade saker i vår omvärld. I maj 2017 trädde den
nya Medical Device Regulation (MDR) i kraft, med en
övergångstid om tre år för implementering. Swedish
Medtech har välkomnat den nya förordningen då
vi får ett mer harmoniserat regelverk i Europa som
kommer att stärka lagstiftningen där det tidigare
funnits otydligheter.
Vi ser dock även en rad utmaningar som på kort
sikt måste hanteras för att vi inte ska få problem
med tillgången på ny teknologi till hälso- och sjukvården. En sådan är tillgången på Anmälda Organ,
ackrediterade för det nya regelverket. Processen för
detta går alldeles för långsamt och vi riskerar att inte
ha tillräckligt många på plats när övergångstiden
passerar i maj 2020.
En annan stor utmaning är Storbritanniens utträde ur EU och hur det kommer att påverka medicintekniska företag som har tillverkning, auktoriserad
representant eller anmält organ i Storbritannien.
Dessa är två stora frågor vi kommer att bevaka och
arbeta med under året.

Detta får du som medlem
Som medlem i Swedish Medtech är du med och påverkar framtiden för den svenska medicintekniska branschen.
Du får också tillgång till vårt nätverk, experter, möten, rådgivning, grupper och mycket annat.
Vi ser fram emot fortsatt samarbete med alla våra medlemmar under 2019!
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MEDLEMMAR

Våra medlemmar 2018 – 2019
Medlemmar 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.

Baxter Medical AB

Elekta AB

Becton Dickinson AB

Episurf Medical AB

3M Svenska AB

Bioservo Technologies AB

Essity Hygiene and Health AB

A. Menarini Diagnostics

Biotronik AB

Evimeria EMR AB

Abbott Scandinavia AB

Boston Scientific Nordic AB

Evry Sweden AB

Abbott Medical Sweden AB

Box Play Alleato AB

Exonor Technologies AB

Abena AB

Brighter AB

F. Ad. Müller Söhne AB

Abigo Medical AB

BSN medical AB

FeAl AB

Abilia AB

CAG Mawell AB

Fenik AB

Acceptus AB

Camanio Care AB

Finess Hygiene AB

Ad MediCal AB

Cambio Healthcare Systems AB

Frisq AB

Addbio AB

Capgemini Sverige AB

Fresenius Kabi AB

Addi Medical AB

Cardinal Health Sweden 512 AB

Fujifilm Nordic AB

Adolesco AB

Care of Sweden AB

GE Healthcare Sverige AB

AGA GAS AB AGA Linde Healthcare

Carl Zeiss AB

Getinge Sverige AB

Agfa Healthcare Sweden AB

Cerner Sverige AB

Gisys AB

Aiolos Medical AB

CGI Sverige AB

Goli AB

Airsonett AB

Chordate Medical AB

Guldmann Sverige AB

Akla AB

Coala Life AB

Handicare AB

Alcon Nordic A/S

Codan Triplus AB

HEA Medical AB

Apgar Sverige AB

Coloplast AB

Health Solutions Svenska AB

Arjo Sverige AB

ComPodium International AB

Helseplan Consulting Group AB

Asavie Ltd

Compugroup Medical Sweden AB

Heraeus Medical AB

Ascensia Diabetes Care Sweden AB

ConMed Linvatec Sweden AB

IBM Svenska AB

Aspira Medical AB

ConvaTec (Sweden) AB

Inerventions AB

Atea AB

Cook Sweden AB

Insieme Consulting AB

AST Medical AB

CSAM AS

Intel Sweden AB

Attends Healthcare AB

Cuviva AB

Intersurgical AB

Avidicare AB

Dansac and Hollister Scandinavia Inc.

InterSystems Sweden AB

B. Braun Medical AB

Dentsply IH AB

Intuitive Surgical AB

B3 Healthcare Consulting AB

Diaspec AB

InterV Nordic AB

Bactiguard AB

DIPS eHealth AB

Invacare AB

Bard Norden AB

Distributed Medical SV AB

Johnson & Johnson AB

Bausch & Lomb Nordic AB

Edwards Lifesciences Nordic AB

Joliv AB

Medlemmar
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Karl Storz Endoskop Sverige AB

OssDsign AB

Karo Pharma Sverige AB

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Kebomed AB

Otto Bock Scandinavia AB

Advantech Europe BV

Ken Hygiene Systems AB

PartnerMed AB

Advokatfirman Cederquist KB

KiBi Sverige AB

Peaky Networks AB

Advokatfirman Delphi KB

KiilroClean AB

Permobil AB

Artekno OY

Kungshusen Medicinska AB

Philips AB Healthcare

Cirio Advokatbyrå AB

Laerdal Medical AB

PreCuris AB

DnB Bank ASA, filial Sverige

Lifeclean International AB

ProRenata AB

DSV Solutions AB

Liko AB/Hill-Rom

ProstaLund AB

Etteplan Sweden AB

Link Sweden AB

QleanAir Scandinavia AB

GS1 Sweden AB

LivaNova Scandinavia AB

RaySearch Laboratories AB

HotSwap Norden AB

Lohmann & Rauscher AB

ResMed Sweden AB

Intertek Semko AB

LUV2MOVE AB

Roche Diagnostics Scandinavia AB

IQVIA Solutions Sweden AB

MedCLair AB

Rubin Medical AB

Kitron AB

Medela Medical AB

SAP Svenska AB

KTH BioMEx Center

MedHelp AB

Sanicare AB

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Medical Partner/Medpoint AB

Sectra Sverige AB

Medical Log Point AB

Medical Imaging Technologies Nordic
AB

Senzime AB

Medhouse More Medical AB

Siemens Healthcare AB

PiezoMotor Uppsala AB

Sigma IT Consulting

PlantVision AB

Smith & Nephew AB

Prevas AB

Smiths Medical Sverige AB

Pricewaterhouse Coopers AB

Softronic AB

QAdvis AB

Solann AB

RISE

Sopra Steria AB

Rud Pedersen Public Affairs Company
Stockholm AB

Medipal AB
Mediplast AB
Meditude AB
Medtronic AB
Medtrum AB
Meloq AB
Mercado Medic AB
Microsoft Health Solutions Group EMEA
Miele AB
MINA Medical AB
Minicrosser AB
Monomak Medical AB
Myoroface AB
Mölnlycke Health Care AB
Neoventa Medical AB
Nestlé Sverige AB
Netweb Gavle AB
Nipro Nordics AB
Nordicare Ortopedi & Rehab AB
Nordic Infucare AB
Novus Scientific AB
Nutricia Nordica AB
Olympus Sverige AB
Omegapoint Group AB
OneMed Sverige AB

Steripolar AB
Stryker AB
Sunrise Medical AB
Sylak AB
SyntheticMR AB
TechTrade International AB
Terumo Sweden AB
Thuasne Bégat AB
Tieto Sweden AB

Nätverkspartners

Sandvik (Kanthal) AB
Setterwalls Advokatbyrå AB
SGS Fimko AB
SIS, Swedish Standards Institute
Stiftelsen Leading Health Care
Svenska Mässan – Gothia Towers AB
Symbioteq Kvalitet AB
Technia AB

Tobii Dynavox AB
Toul Meditech AB
Treatlite Corporation AB
Vingmed AB
Visuera Integration AB
W.L Gore & Ass.Scand AB
Ypsomed AB
Zenicor Medical Systems AB
Zimmer Biomet Sweden AB
Össur Nordic 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

