Stockholm, 7 april 2020

Till: Statsrådet Ibrahim Baylan

Ämne: Forskningsintensiva småföretag får problem i Coronakrisens spår.
Regeringen gör nu stora insatser för att rädda en rad branscher. Trots detta riskerar en del av de
företag som kan leverera lösningar på dagens akuta situation att gå under. Det gäller särskilt de
forskningsintensiva små företagen inom medtechbranschen.
Problembilden: Företag i utvecklingsfas ser nu att många kliniska studier stannar av eller är svåra att
få igång. Utan dessa studier hindras produkter från att komma ut i vården och göra nytta för
patienter.
Vi får också rapporter från medlemsföretag som har lösningar inom till exempel vård på distans och
andra högst relevanta områden att implementeringen stannat av vad gäller nya kunder och
samarbeten.
Många inplanerade, nästan färdiga, avtal och försäljningar har lagts på is. Dessa företag riskerar att
till följd av detta få finansiella problem eftersom utvecklingen blir försenad och investerare drar sig
tillbaka. Finansiering för företag med egen verksamhet såsom till exempel konsultverksamhet är
också betydligt svårare idag enligt en del av våra företag. Ägarkapital och investeringar är också
betydlig svårare att få idag, när världens börser viker nedåt.
Dessa företag hamnar därför snabbt i en situation där pengarna riskerar att ta slut och där de
antingen måste säga upp stora delar av personalen eller lägga bolagen på is. Båda dessa alternativt
medför stora tidsförluster och att framtida kapitalanskaffning försvåras väsentligt. Vidare riskerar
patentportföljer att gå förlorade, eller riskerar att hamna i andra länder. Detta både på grund av den
rena tidseffekten, men även en påtaglig risk att den finansiella situationen innebär att företagen
tvingas sälja sin IP till väsentligt lägre priser än de som tidigare hade varit aktuellt. Vad gäller risken
att IP förs ut från Sverige underlättar inte den svaga kronkursen vi ser för den svenska kronan idag.
En stor del av den forskning som ligger bakom patenten har bedrivits i Sverige och finansierats av
svenska skattebetalare, och det vore olyckligt om detta gick förlorat.
Ytterligare åtgärder: Regeringen har gjort en rad åtgärder som hjälper många, såsom till exempel
tillskottet till Almi. Dessa åtgärder är dock inte tillräckliga utan ytterligare åtgärder behövs.
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Vi föreslår till därför en ökad satsning på offentliga aktörers kapital. Gärna genom befintliga
strukturer. Inte bara lån, utan även ägarkapital behöver tillföras. Stärk också Vinnovas satsningar på
Life Science branschen. Stärk universitetens holdingbolag och inkubatorerna. Ge också stöd åt
samarbeten mellan regioner, kommuner och företag för att utveckla och implementera smarta
lösningar.
En stark Life Science industri behövs för att skydda oss från såväl innevarande som framtida
pandemier. Smarta lösningar finns och smarta lösningar utvecklas. Det är nu viktigt att staten genom
smarta investeringar ser till att de kan implementeras och exporteras.

Vänliga hälsningar,
Anna Lefevre Skjöldebrand
VD, Swedish Medtech AB

BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK
Telefon 08-586 246 00

Innovation • Patientsäkerhet • Hållbar vård och omsorg

info@swedishmedtech.se

Box 3601 103 59 Stockholm

www.swedishmedtech.se

Besök: Sveavägen 63, Stockholm

