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Swedish Medtech menar att det vore negativt både för myndigheten och för företag om
myndighetens viktiga tillsynsuppdrag finansieras genom avgifter. Vi ser istället fördelar med
anslagsfinansiering för den delen av myndighetens uppdrag.
Om regeringen ändå väljer att Läkemedelsverkets arbete ska finansieras med avgifter delar vi
inte myndighetens förslag att enbart företag som har tillverkning i Sverige eller är
auktoriserad representant i Sverige ska betala årsavgift. Vi anser i så fall att kostnaderna ska
delas även med företag som är importörer.
Swedish Medtech är också kritiska till att årsavgifter är lika oavsett hur stora företagen är.
Tillsammans med alla ökade kostnader i och med MDR och IVDR kan detta leda till att mindre
företag helt slås ut. Majoriteten av medicintekniska företag i Sverige är små och medelstora
företag.
Swedish Medtech efterfrågar bättre underlag för Läkemedelsverkets egna uppskattningar av
kostnader.
Swedish Medtech menar att för kliniska prövningar bör avgifter sättas med kunskap om den
internationella konkurrensen och bör därför ligga på en nivå som attraherar företag att
genomföra prövningar i Sverige och inte tvärtom. Vi menar också att storleken på eventuella
avgifter ska styras av antal anställda per bolag.
Det är viktigt att regeringen är medveten om hur kostnadsbilden för ett företag ändras i
samband med att MDR börjar gälla fullt ut. Genom att detta inte är helt tydligt ännu har
Swedish Medtech tagit fram ett scenario för en produkt med riskklass IIb och hur
kostnadsbilden förändras i och med MDR i bilaga 1.
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Inledning
Swedish Medtech tackar för möjligheten att lämna remissvar till Läkemedelsverkets kompletterande
redovisning av sitt uppdrag avseende avgiftsförändringar till följd av EU-förordningarna för medicinteknik och IVD-produkter. Införandet av de nya regelverken för medicinteknik och IVD kommer medföra stora förändringar för företagen. Som utredningen själv lyfter i sin riskanalys ökar kraven inom
en rad områden, vilket kommer påverka företagen såväl som vården och patienterna. Läkemedelsverkets arbete på medicinteknikområdet har hittills finansierats med anslag från regeringen, med
undantag för exportintyg och registrering av kliniska prövningar innan CE-märkning. I anslaget har
även kostnader myndighetens arbete med EU-lagstiftningen1 ingått.

Anslag eller avgift
Swedish Medtech menar att det vore negativt både för myndigheten och för företag om myndighetens viktiga tillsynsuppdrag finansieras genom avgifter. Den avgift som Läkemedelsverket vill ta ut
för detta bör ses som en offentligrättslig avgift eftersom ett företag då står i beroendeställning
gentemot myndigheten. Företagen har begränsade möjligheter att avstå från myndighetsutövningen
och kan heller inte vända sig till någon annan än myndigheten. Det är viktigt att komma ihåg att det
är de anmälda organen och inte Läkemedelsverket som granskar produkter inför CE-märkning.
Vid analys av andra myndigheter med tillsynsansvar som till exempel IVO och Skolinspektionen
finansieras tillsynen genom anslag medan till exempel myndighetsuppdrag som tillståndsgivning
finansieras med avgifter. I det senare fallet blir det ett naturligt utbyte i och med att företagen
betalar för handläggning av en förfrågan om tillstånd. Vid tillsyn och kontroll är det istället avgörande
för legitimiteten för regelverket att myndigheten kan agera helt fristående från företagen.
Det finns därmed en risk att uppdraget inte uppfattas som trovärdigt eftersom Läkemedelsverkets
möjligheter att genomföra sin verksamhet beror av antalet registreringar och storleken på avgiften.
Myndigheten lyfter även själv på flera ställen att det finns stora osäkerheter vad gäller både hur
många företag som kan beröras av årsavgift, hur många tillsynsärenden som behöver göras samt
osäkerhet i statistik över olika typer av företag och produkter vilket kan påverka omfattningen av
myndighetens arbete. Vidare finns risker med att anställda som arbetar med tillsyn vet att deras
löner är beroende av hur många företag som registreras och hur stora dessa avgifter är. Vid till
exempel tillståndsgivning är det lättare att vara transparent kring hur avgifter och arbetsinsats
korrelerar eftersom myndigheten själv inte kan påverka antalet inkomna ärenden.
Vi delar myndighetens förslag att utfärdande av exportintyg ska finansieras med avgifter med full
kostnadstäckning. Det gäller även begäran av tillstånd för avsteg från regelverk. Swedish Medtech
menar dock att om begäran om tillstånd för avsteg från regelverket behöver göras i samband med
införandet av MDR i maj 2020 på grund av att det inte finns anmälda organ att tillgå eller försening
av riktlinjer och införandedokument bör detta inte finansieras av företagen då denna försening ligger
helt utanför företagens kontroll.

1

Läkemedelsverkets årsredovisning 2018.
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Myndigheten lyfter även att man behöver lägga mer tid på informationsspridning till vård och
allmänhet. Vi delar myndighetens åsikt här eftersom det är viktigt att öka kunskapen om lagstiftningen men vi ställer oss tveksamma till att informationsspridning till vård och konsumenter ska
finansieras av avgifter från företag. Här behöver myndigheten i så fall tydligare definiera vilken typ av
informationsspridning man syftar till och hur denna information kopplar till företag och produkter.

Fördelning av avgifter
Om regeringen ändå väljer att Läkemedelsverkets arbete ska finansieras med avgifter delar vi inte
förslaget att enbart företag som har tillverkning i Sverige eller är auktoriserad representant i Sverige
ska betala årsavgift. Vi anser att kostnaderna i så fall ska delas även med företag som är importörer.
Finns det skäl för myndigheten att genomföra en kontroll efter t.ex. uppkommen skada behöver
tillsynen göras oavsett var tillverkningen sker. Det framgår inte i remissen om Läkemedelsverket har
upparbetade samarbeten med andra motsvarande tillsynsmyndigheter i EU och övriga världen som
till exempel USA eller Kanada, vilket skulle kunna minska kostnaderna för myndigheten att utöva
tillsyn på en produkt tillverkad i andra länder. Swedish Medtech delar myndighetens ståndpunkt att
produkter som säljs av importörer skulle leda till färre tillsynsärenden och därmed till lägre kostnad
men samtidigt menar Swedish Medtech att det ger fel signal om enbart tillverkare i Sverige får höga
avgifter. Det skulle straffa de företag som väljer att ha tillverkning i Sverige, vilka också skapar arbetstillfällen i landet. Dessa är ofta mindre företag som försöker få sin verksamhet att växa i Sverige.
Swedish Medtech är också kritiska till lika stora årsavgifter oavsett hur stora företagen är.
Tillsammans med alla ökade kostnader i och med MDR och IVDR kan detta leda till att mindre företag
helt slås ut. Majoriteten av medicintekniska företag i Sverige är små och medelstora företag. Här
finns också majoriteten av anställda inom branschen, se figur 1. Danmark - ett land som till stor del
konkurrerar med Sverige om etablering av företag och företagsinvesteringar - har valt en annan
modell för finansiering av delar av myndighetens arbete. Där utgår avgifterna utifrån antal anställda i
företag2. Det gäller även Danmarks avgifter för kliniska prövningar.

Figur 1. Det finns ca 640 medicintekniska bolag med minst 5 anställda i Sverige. Av dessa har 2% fler än 250 anställda. Små
företag (10-49 anställda) utgör ca 44% och medelstora (50-249 anställda) ca 14%. Andelen företag med 5-9 anställda är
40%. Utöver dessa finns ett stort antal företag med färre än 5 anställda. Totalt anställer branschen ca 25 000 (2016).

2

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1748; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1749
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Om Sverige väljer att gå vidare med avgifter i den storlek som föreslås i kombination med övriga
ökade avgifter och kostnader som följer på MDR och IVDR riskerar den näringslivsstruktur som finns
idag inom medicinteknik i Sverige att ändras och vi riskerar se en liknande konsolidering som skett på
läkemedelsområdet där endast stora företag har möjlighet att ta en ny produkt till marknaden.
Swedish Medtech är oroliga att dagens livskraftiga näringsliv med ett stort antal små och medelstora
företag riskerar att slås ut.

Storlek på avgifterna
Även om det finns stora osäkerheter för myndigheten kring hur omfattningen av deras kommande
arbetsinsats ser ut är det avgörande att uppskattningarna känns trovärdiga. En sådan sak rör hur
myndigheten uppskattar sina egna kostnader. Om man använder sig av myndighetens egna
uppgifter om tidsåtgång och kostnad för begäran om tillstånd för avsteg från regelverket framgår det
att myndigheten uppskattar sin egen timkostnad till knappt 2 230 kr/h inklusive OH-kostnad
(uträknat med en arbetstid på 39,75 h/vecka och 7,95 h/dag).
I myndighetens kostnadsanalys framgår det inte om drifts- och OH-kostnaderna inkluderar
kostnaderna för IT-stöd i kap 5. Detta påverkar hur stor OH-kostnad som myndigheten har. Om ITstöd ingår i drift- och OH-kostnader är vår bedömning att de har en OH-kostnad på ca 33%. Om ITstöd ligger som extra kostnad utöver drift- och OH- blir motsvarande pålägg drygt 38%, vilket ses som
mycket högt även för en kunskapsintensiv organisation. Även om en andel av personalkostnader för
gemensamma funktioner kan räknas in i OH är vår bedömning att Läkemedelsverket i sitt yttrande
räknat högt i sin uppskattning av OH-kostnader.
Remissen anger att man idag genomför arbetet för medicinteknik med 22 heltidstjänster och man
beräknar att behöva öka till 43 antal heltids-ekvivalenter av myndighetens totalt ca 750 antal årsarbetskrafter (2018). Även efter en ökning med 21 antal heltidsekvivalenter inom medicinteknik
motsvarar detta enbart ca 5% av myndighetens personal. Det vore då rimligt att anta att medicinteknikdelen endast ska bära 5% av den totala delen av den generella OH som rör kostnaderna för den
yttersta ledningen av organisationen, kostnaderna för stödfunktioner som ekonomi, personal, IT
information, kanslifunktioner som allmän juridik, registrering och arkivering, reception och telefoni,
vaktmästeri och lokaler3.
Om man jämför timkostnaden med andra myndigheter och institut med likvärdig kompetens ligger
timkostnad inklusive OH på betydligt lägre nivåer. Exempelvis har Patent- och registreringsverket en
timkostnad på 1 360 kr och för SMHI:s experter med unik kompetens ligger timkostnaden på 1 350 kr
– den senare framtagen i samråd med ESV. Även Industriforskningsinstituten RISE som delvis har
liknande kompetens har en maxtaxa på 1 000 kr/h inklusive OH.

3

Läkemedelsverket anger själva i sin årsredovisning för 2018 att verksamhetens kostnader uppgick till 856,6 miljoner kr, där
personalkostnaden var den enskilt största posten - 81,9 %. 2018 hade man 827 antal anställda. Kostnader som drift,
lokalkostnader, finansieringskostnader samt avskrivningar anges vara 18,9 % för 2018.
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EUDAMED försenad
EU-kommissionen meddelade i slutet av oktober att införandet av den gemensamma databasen
EUDAMED skjuts fram två år till maj 2022 i samband med att nya IVDR börjar gälla fullt ut. Denna
försening påverkar myndighetens kostnader vilket även bör reflekteras i storlek på avgifterna.

Kliniska prövningar av medicinteknik
När man värderar betydelsen av höjda avgifter för kliniska prövningar av medicinteknik är det en
direkt konkurrenssituation med andra jämförbara länder som till exempel Danmark och Nederländerna. Mycket pekar på att andelen kliniska prövningar har minskat i Sverige till fördel för andra
länder de senaste åren och det pågår flera initiativ för att åtgärda detta. Om man nu höjer avgifterna
kraftigt är det viktigt att man då väger in hur andra länder sätter sina avgifter. Även på detta område
har Danmark valt att differentiera avgifterna utifrån antal anställda. Företag med en ny produkt
kommer i högre utsträckning behöva göra kliniska prövningar för att kunna få en CE-märkning. En
ökad avgift på 110 000 kr förutom alla omkostnader för en studie är avsevärd. Vidare finns små
möjligheter att söka offentlig finansiering för att genomföra kliniska prövningar av medicinteknik.
Regeringen lyfter i sin Life Science strategi vikten av att företag väljer att genomföra kliniska
prövningar i Sverige och även att internationella studier ska i större utsträckning kunna ledas från
Sverige. Här är korta handläggningstider, tydlig information på Läkemedelsverkets hemsida,
möjligheten för företag att ställa frågor samt, inte minst, storleken på avgifterna avgörande.
Swedish Medtech menar därför att även för detta område bör avgifter sättas med kunskap om den
internationella konkurrensen och därför ligga på en nivå som attraherar företag att genomföra
prövningar i Sverige och inte tvärtom. Vi menar också att storleken på eventuella avgifter ska styras
av antal anställda per bolag. Vi ser annars ökade hinder för innovativa bolag att sätta produkter på
marknaden och växa som företag i Sverige.

Revidering av finansieringsmodell
Det är tydligt genom hela remissen att flertalet förslag till stor del baseras på relativt osäkra
uppskattningar. Det är därför bra att myndigheten själva föreslår att den föreslagna finansieringsmodellen ska utvärderas. Swedish Medtech menar dock att vänta fem år med att utvärdera hur
modellen fungerar är alldeles för lång tid. Då arbetet på myndigheten genomgår stora förändringar
anser vi att man bör utvärdera efter tre år med transparent årlig uppföljning för att snabbt kunna
identifiera behov till förändring.

Ekonomiska utmaningarna för företagen som följd av införande av MDR och IVDR
Läkemedelsverket lyfter i kap 6.3 ett antal konsekvenser som kommer påverka aktörerna i och med
införandet av MDR. Som myndigheten nämner är deras förslag till höjda avgifter inte de enda
utökade kostnader som nu uppkommer i och med de nya regelverken. I samma linje menar vi att
man måste se alla förändringar sammantaget och analysera vad samtliga nya kostnadshöjande krav
kommer att innebära både för företag och slutkunden, det vill säga sjukvården.
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Swedish Medtech har räknat på ett scenario för ett företag med en ny klass IIb-produkt4 och hur
kostnadsbilden i form av avgifter skulle kunna vara då man vill CE-märka och introducera produkten
på den svenska marknaden. För denna produkt kommer klinisk prövning krävas och prövningen ska
anmälas till Läkemedelsverket. Ansökan ska även anmälas och registreras i EUDAMED när denna är
klar. Produkten måste även granskas av ett anmält organ. Inför tillverkarens planerade strategi för
klinisk utveckling och förslag på klinisk prövning ska en expertpanel konsulteras (gäller aktiva
produkter i klass IIb avsedda för att administrera och/eller avlägsna läkemedel)5. Allt tyder på att
konsultationen kommer att förknippas med en avgift. Det måste finnas ett system för uppföljning av
produkt på marknaden, system för rapportering av olyckor och tillbud inklusive korrigerande
säkerhetsåtgärder på marknaden. För att få en uppfattning om vad de ökade kostnaderna totalt kan
bli för ett företag har Swedish Medtech gjort ett scenario i bilaga 1.
Avslutningsvis ser vi behov av att Läkemedelsverket får ett nytt regeringsuppdrag där det får
konkretisera flera av remissens ställningstagande som vi menar är otydliga. Det rör hela frågan varför
man skiljer ut tillverkare och importörer. Vad baserar myndigheten sina beslut på när de väljer att
utföra tillsyn och kontroll? Hur samarbetar myndigheten med myndigheter i andra länder när det
gäller tillsyn för att minska kostnaderna? Vad innebär en försening av EUDAMED för avgifterna? Det
behövs en djupare konsekvensanalys gärna i samverkan med Kliniska studier Sverige vad
konsekvenserna blir för möjligheten att behålla kliniska studier inom medicinteknik i Sverige.
Swedish Medtech deltar gärna i en fortsatt dialog om dessa frågor för att göra övergången till MDR
och IVDR så smidig som möjlig.

4

Enligt regel 21 i MDR: ”Produkter bestående av substanser eller kombinationer av substanser som förs in i
människokroppen via en kroppsöppning eller - används på hud och som absorberas eller sprids lokalt i
människokroppen”
5
Särskilt förfarande för vissa högriskprodukter: samråd vid klinisk utvärdering. Anmält organ konsulterar
expertpanel m.a.p. den kliniska utvärderingen innan produkterna får CE-märkas och släppas ut på marknaden
för implantat i klass III, och för aktiva produkter i klass IIb som är avsedda för att administrera och/eller
avlägsna läkemedel
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Om Swedish Medtech och medicinteknikbranschen
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknikföretagen. Medicinteknikföretagen är
heterogena vilket återspeglar sig i en stor variation av produkter. Det finns produkter inom röntgen,
ortopediska implantat, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade,
journalsystem samt förbrukningsartiklar. Vissa medlemsföretag har egen tillverkning medan andra är
distributörer. I Sverige finns idag runt 620 medicintekniska bolag med fler är 4 anställda. 2013
bedrev 180 av dessa företag forskning och utveckling. Därutöver finns ett stort antal företag med 1–4
anställda. Den medicintekniska industrin arbetar med ständig utveckling och har under flera år varit
den bransch som registrerat flest patent på europanivå, vilket inneburit över 10 000 patent årligen.
Exporten för medicinteknikbolagen har ökat under 2000-talet med en topp 2010 för att sedan gå ner
till att 2013 vara på drygt 21 miljarder svenska kronor.
Den medicintekniska branschen anställer idag ca 25 000, vilket gör medicinteknikföretagen till den
del inom Life Science-branschen med flest anställda. Den svenska marknaden för medicintekniska
produkter och tjänster består till största delen av offentliga kunder såsom kommuner och regioner.
Många av Swedish Medtechs medlemsföretag har därmed endast möjlighet att föra ut sina
produkter på marknaden genom att delta i offentliga upphandlingar. En stor andel av företagens
forskning och utveckling genomförs i samverkan med hälso- och sjukvården. Detta har lett till en rad
nya produkter och framgångsrika innovativa behandlingsmetoder som kommit till nytta i vården och
förbättrad livskvalitet för patienter.

Malin Hollmark
Ansvarig Innovation och forskning, Swedish Medtech
Stockholm, 2019-12-18
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