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VD-ORD

Vd har ordet
När jag skriver detta den 30 mars 2020 har mycket
förändrats för oss alla. Ett virus med namnet SARSCoV-2 har drabbat hela världen. I Sverige har vi uppmanats att om möjligt arbeta hemifrån. Regionerna
söker vårdutbildad personal för att hantera den
växande mängd personer som drabbats av viruset.
Skyddsutrustning för vårdpersonal är en bristvara
och oron är stor för hur vi ska kunna hantera en stor
mängd patienter som kräver intensivvård under en
längre period. Det som var en självklarhet igår framstår som väldigt långt borta idag.
För oss som branschorganisation har detta inneburit
att vi har förändrat vår verksamhet för att på bästa
sätt stötta våra medlemmar, samtidigt som vi blivit
en viktig kugge i maskineriet som ska säkerställa
leveranser av nödvändiga produkter till svensk vård.
Vi har ägnat mycket tid åt att få information från
våra medlemmar som regeringskansliet kan använda
som grund för beslut kring hur de på bästa sätt kan
stödja vårdens behov i den svåra situation vi står
inför. För media har vi blivit en viktig expertfunktion
där vi kan ge branschens bild av hur försörjningen av
produkter faktiskt fungerar och varför vi ser brister i
vården idag.
Allt detta var helt okänt för oss 2019, då vi
fokuserade på att fira föreningens 50-årsjubileum.
Så här kommer några ord för att sammanfatta året
som gått.
Vi ville uppmärksamma vårt jubileumsår vid
våra stora event under året och la extra krut
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på vår årsmötesdag och jubileumskonferens. I
början av hösten arrangerade vi för första gången
Innovationskonferensen med förhoppningen
att den ska bli en återkommande träffpunkt,
så som vår Regulatory Summit har kommit att
bli. Konferensmässigt avslutades jubileumsåret
med vårt höstmöte där vi valde att betona den
förändrade värld vi möter, både som medicinteknisk
bransch men också som medborgare.
Under jubileumsåret startade vi även en podcast
– Medtechpodden – med syftet att lyfta intressanta
och tankeväckande diskussioner om och kring
medicinteknik. Det finns idag tolv avsnitt upplagda
på PodBean och den går även att streama genom
Podcaster och Spotify. Vår lyssnarskara växer stadigt
och vi planerar för nya avsnitt för 2020.
En annan nyhet under året var Medtech Breakfast
– våra populära frukostseminarier. Temat på dessa
rörde främst den nya förordningen och dess olika
utmaningar men även GDPR. Frukostseminarierna
som hölls i våra egna lokaler genomfördes i nära
samarbete med flera av våra kunniga nätverks
partners.
En stor fråga som löpte under hela året var arbetet
med den nya förordningen som var tänkt att träda
i kraft den 26 maj 2020, men som i skrivande stund
kan komma att skjutas på ytterligare ett år. Vi har
mött en del stora hinder och förseningar rörande
implementeringen av de nya reglerna. Bland annat
ser vi fortfarande att antalet anmälda organ som

VD-ORD

Jubileumsåret må vara över och många av de planer vi hade lagt för 2020
har ställts på ända på grund av virusutbrottet. Men möjligheten att visa hur
mycket fantastiskt vi som bransch åstadkommer för vården, patienten och
anhöriga, det arbetet finns kvar och är nu viktigare än någonsin.

är certifierade för den nya förordningen är alldeles
för få för att kunna hantera antalet medicintekniska
företag. Vi har påtalat detta för berörda myndigheter
och haft möten med både social- och närings
departementet.
I oktober publicerade vi en debattartikel i Dagens
Medicin på ämnet. Vi ser positivt på att regeringen
i sin nyligen lanserade Life Science-strategi pekar
på just behovet av anmälda organ för att tillgodose
tillgången till medicintekniska produkter.
Ett annat viktigt område är givetvis upphandling.
Det är roligt att se att intresset från landets regioner
att träffa oss och föra dialog har ökat stadigt genom
åren. 2019 hann vi besöka sex olika regioner. I
november publicerade vi en debattartikel där vi lyfte
fram vikten av att utforma en upphandlingsstrategi
för den enskilda upphandlingen.
Jubileumsåret må vara över och många av de
planer vi hade lagt för 2020 har ställts på ända
på grund av virusutbrottet. Men möjligheten
att visa hur mycket fantastiskt vi som bransch
åstadkommer för vården, patienten och
anhöriga, det arbetet finns kvar och är nu
viktigare än någonsin.

Anna Lefevre Skjöldebrand
vd, Swedish Medtech
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Om Swedish Medtech
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik. Vi samlar ca 180
medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt
land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar
patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.
Mål
Swedish Medtech har fyra mål som fastställdes
vid årsmötet 2004. Ytterst ansvarig för att dessa
realiseras 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 startades 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 kontor med elva anställda,
alla med olika ansvarsområden som medlemsrådgivning, kommunikation, utbildning och strategiska
projekt inom digitalisering och innovation.

Medlemmar

Ekonomi

Under verksamhetsåret har 189 företag varit
medlemmar. Under 2019 beviljade styrelsen 19
medlemsföretag inträde i föreningen, samtidigt
begärde 12 utträde. Dessa verkställs under 2020.
Utträdena kan främst förklaras av flera samgåenden

Under 2019 har verksamheten i Swedish Medtech
genererat ett överskott. För ekonomiredovisningar
av Swedish Medtech respektive Swedish Medtech
Service AB, se resultat- och balansräkningar i
årsmöteshandlingarna.

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
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och förvärv av medlemmar under året. Föreningen
har sedan 2008 nätverkspartners knutna till föreningen. 2019 var 31 nätverkspartners verksamma
i föreningen. En lista på aktuella medlemmar
respektive nätverkspartners finns sist i verksamhetsberättelsen.
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Våra grupper 2019
En viktig hörnsten i föreningsverksamheten är våra olika grupper. 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.

KOMMUNIKATION

2
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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.

Economic Affairs
Economic Affairs-gruppen är en fokusgrupp inom Swedish
Medtech där vi samlar branschens experter inom hälsoekonomi, ersättningssystem, sjukvårdsfinansiering samt sjukvårds
politik. Economic Affairs arbetar för att skapa en ökad med
vetenhet om behovet av ett samhällsekonomiskt perspektiv
på vården.
Fokusgruppen Economic Affairs ska arbeta för att medicinteknik utvärderas för det värde den bidrar med i vården.
Medicinteknik ska ses som en investering istället för en
kostnad och som det viktigaste bidraget till att skapa en
patientsäker, resurseffektiv och jämlik vård av högsta kvalitet.
Kraftigt ökade investeringar i medicinteknik är avgörande för
att Sverige ska kunna klara den ökande efterfrågan på vård och
omsorg. Gruppen ska utgöra den expertis som fungerar som
bollplank till styrelsen inför strategiska val och kommunikationsaktiviteter inom området.
Visionen för Economic Affairs är att hos vård och beslutsfattare öka kunskapen om värdet av medicinteknik och behovet
av investeringar i nya behandlingsmetoder.
Nedbrutet i mål vill gruppen:
	Företräda de medicintekniska företagen i hälsoekonomiska
sammanhang
	Verka för ett långsiktigt hållbart samarbete mellan de
medicintekniska företagen och vården för en god hälsooch sjukvård på lika villkor
	Verka för en öppenhet och dialog mellan sjukvården och de
medicintekniska företagen kring utveckling och introduktion
av nya metoder och tekniker
	Arbeta för att skapa en långsiktighet och helhetssyn i
vårdens investeringsbeslut
Med början under 2019 har gruppens arbete koncentrerats
på den SKR-ledda processen Ordnat införande av medicinteknik. Genom att engagera alla relevanta externa intressenter i
kartläggningen säkerställer gruppen att man har god kunskap
om vad ordnat införande officiellt ska leda till samt vilka risker
processen för med sig för patienter, vården samt företag av
alla storlekar.
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Ett position paper ska produceras som ett led i att ta vara
på de delar av ordnat införande som kan ge ett värde för alla
inblandade parter samt lyfta riskerna med de mindre positiva
idéerna.
Gruppen vill också bidra till att öka företagens kunskap om
hur värdet av medicinteknik kan kommuniceras och bevisas.
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.
Ordförande för gruppen är Anne-Lie Öberg, Medtronic.

Innovation & Tillväxt
Fokusgruppen för Innovation & Tillväxt verkar för att Sverige
ska vara det mest attraktiva landet för klinisk samverkan,
utveckling och effektiv implementering av medicinteknik
för framtidens hälsa och sjukvård. Gruppen vill uppnå detta
genom att bidra till att skapa goda förutsättningar för samverkan mellan företag, vård och omsorg, och patienter. Man vill
även skapa goda förutsättningar för forskning och utveckling,
för såväl stora som små medicintekniska företag, samt en
attraktiv marknad för både svenska och globala företag.
Under 2019 har gruppen fokuserat på tre aktiviteter: att ta
fram ett inspel till regeringens forskningspolitiska proposition,
att fungera som programkommitté till innovationskonferensen
och att samverka med Medtech4Health-projektet Innovationsmotorer. Innehåll och fokus i FoI-inspelet utformades efter en
workshop med gruppen, internt arbete och diskussion med
samordnare på näringsdepartementet. Inspelet skickades in i
oktober och finns tillgängligt på Swedish Medtechs hemsida.
Som referensgrupp till Innovationsmotorprojektet och dess
delprojekt Co-creation och Co-sharing som drivs tillsammans
med Region Uppsala respektive Region Västerbotten, har
gruppen kommit med inspel för att öka relevansen hos projekten och driva dessa framåt. Detta arbete blir fortsatt viktigt
under 2020.
Ordförande för gruppen är Åsa Ardesjö, Johnson & Johnson.

VÅRA GRUPPER

Regulatory Affairs

Upphandlingskommittén

Under året har diskussionerna i gruppen 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.
Förordningarna MDR och IVDR publicerades i maj 2017 med
en övergångsperiod till maj 2020 respektive maj 2022, men
som i skrivande stund kan komma att skjutas på ytterligare ett
år. Det återstår fortfarande en hel del arbete och deadlines
för vägledningsdokument från EU-kommissionen skjuts hela
tiden på framtiden. Flera delar är fortfarande inte klara och
för att nämna några kommer databasen EUDAMED inte vara
klar till maj 2020 utan förväntas nu vara klar till maj 2022.
Detta skapar oro för branschen och Swedish Medtech arbetar
både nationellt och genom Medtech Europe i Bryssel för
att lyfta dessa frågor. De nya förordningarna för MDR och
IVDR kommer att vara den fortsatt viktigaste frågan under
kommande år då mycket fortfarande återstår.
Två samverkansmöten med Läkemedelsverket och Social
styrelsen och IVO ägde rum under 2019.
Under året var gruppen aktiv i programmet för Regulatory
Summit och två medlemsföretag presenterade på konferensen.
Syftet med fokusgruppen Regulatory Affairs är att skapa
bästa möjliga affärsvillkor för den medicintekniska branschen
genom att i samverkan med myndigheter och andra
intressenter:
	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 branschorganisa
tionen och externa aktörer

Upphandlingskommitténs mål är att förenkla och förbättra
offentlig upphandling av medicintekniska produkter med
utgångspunkt i det värde som de ger vården. Målet är även
att med hjälp av modellen Den goda affären sprida kunskap
om hur dialog är en förutsättning för bra upphandlingar som
skapar patientnytta och vårdeffektivitet.
Agendan för gruppens möten tar avstamp i trender inom
upphandling och tillämpning av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) i regionerna. Under 2019 har vi fortsatt att vid varje
möte bjuda in en nätverkspartner för att diskutera och öka
vår kunskap kring en aktuell och viktig upphandlingsjuridisk
fråga. Programpunkten har vi döpt till Våga fråga advokaten.
Under året har vi gästats av Advokatfirman Delphi, Setterwalls
Advokatbyrå, Cederquist Advokatbyrå och Cirio Advokatbyrå.
Ämnena har rört nya rättsfall kring takvolymer i ramavtal och
golvpriser samt informationssäkerhetskrav i upphandling med
koppling till samhällsviktiga och digitala tjänster. Vidare har
vi haft fokus på ändringar i avtal och hur MDR kan komma att
påverka offentlig upphandling.
Upphandlingskommitténs mål, är att hålla en levande
dialog med upphandlande myndigheter runt om i landet. Det
gör vi genom så kallade regionbesök. Mer om dessa under
rubriken Möten.
I Upphandlingskommitténs uppdrag ingår även att tillsammans med LfU (Ledningsnätverket för regionernas Upphandling) och Nätverket för Materialkonsulenterna planera
Upphandlingskonferensen. Konferensen genomförs var 18:e
månad och under år 2019 har planering av Upphandlingskonferensen den 25-26 mars 2020 genomförts. Med anledning av
utbrottet av covid-19 har man tyvärr fått ställa in konferensen
och siktar nu på att genomföra den 2021.
Gruppens storlek och höga aktivitetsnivå har gjort att
Upphandlingskommittén har både en ordförande; Magnus
Melander, Essity Hygiene and Health AB samt en vice
ordförande; Karin Winberg, Abilia AB.

Ordförande för gruppen är Peter Löwendahl, Bioservo
Technologies AB .

Sustainable Affairs
Gruppen har under året fastställt en gemensam värdegrund
med fokus på miljö och socialt ansvarstagande som tar avstamp i FNs Agenda 2030.
Vi har också fortsatt samarbetet med regionernas arbete för
hållbarhet, genom det nationella kansliet. Framförallt har vi
haft kontakt med den grupp som arbetar med riskområdena IT
och medicinteknik och då gäller det hållbara leverantörskedjor.
Vi har också startat tre arbetsgrupper, en för Utvärdering
av hållbar produktion och värdet av detta, en för uppförande
koden och hur den relaterar till certifiering enligt ISO 14001
och mot andra certifieringar till exempel Sedex eller Ecovadis
och en för Svenska transporter till svenska förråd. I den sista
gruppen gick också en enkät om leveransvillkor ut till Upphandlingskommittén samt Sustainable Affairs.
Ordförande i gruppen är Fredrik Sandberg, Siemens.
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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 & 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 kan även fungera som expertstöd till våra sektor- och
fokusgrupper samt i Swedish Medtechs övriga kommunikationsarbete. Under 2019 har gruppen bland annat tagit fram
underlag till ett faktamaterial om medicinteknik samt påbörjat
en diskussion kring i vilka forum Swedish Medtech finns
representerat.

Etik & Compliance-gruppen består av medlemmar som i
sitt dagliga arbete arbetar med dessa frågor. Under 2019
genomförde gruppen en workshop för att diskutera målet
med gruppens arbete och vägen framåt. Mötet ledde fram
till en verksamhetsplan. Expertgruppen tar upp ämnen som
bland annat rör ökad kännedom och följsamhet till Samverkansöverenskommelsen och dess framtida utveckling. Under
hösten fick gruppen möjlighet att kommentera förslaget till
den nya Samverkansöverenskommelsen, som trädde i kraft
1 januari 2020. Fokus för 2020 kommer därför naturligt handla
om sprida kunskap om denna, ute i vården och bland våra
medlemsföretag.

Gruppens ordförande är Jenny Stenbacka, Roche Diagnostics
Scandinavia och vice ordförande är Cecilia Edström, Bactiguard.

10

SWEDISH MEDTECH | VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Ordförande för gruppen 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 dela med sig av
den kunskap de har om respektive verksamhetsområde till vård, omsorg och
samhället i stort.
Diabetesgruppen

ICT

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 året bland annat arbetat med frågor som
rör upphandlingsområdet och samverkansfrågor samt fortsatt
sin dialog med samarbetsgrupperingen Equalis.

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 om
digitalisering samt genom att vara en positiv rådgivare och
dialogpartner till beslutfattare. Med ICT-sektorn menas företag
som verkar inom informations- och kommunikationsteknik,
avseende hårdvara, mjukvara och tjänster.
Gruppen har under 2019 bjudit in och haft dialog med
nyckelaktörer så som: representanter för Ineras arkitekturgemenskap (ett öppet nätverk för alla som arbetar med
digitalisering i kommuner och regioner), Programdirektören
för Medtech4Health, Case Alva (ett nordiskt standardiseringsprojekt), regeringens Life Science kontor, utredningen
Samordnad utveckling för god och nära vård, Socialstyrelsens
arbete med Nationell källa för ordinationsorsak och kodverk
för kontaktorsak. Gruppen har aktivt medverkat på Vitalis,
både i programråd och som enskilda utställare.
Värdskap för mötet cirkulerar bland medlemmar, som
på så sätt får bättre kännedom om varandras verksamhet.
Nätverkande är en viktig del av gruppens verksamhet samt att
fortsatt bjuda in relevanta talare och organisationer till sina
möten. Under 2020 planeras bland annat fortsatt dialog med
regeringens Life Science-kontor samt SKR:s beredningsgrupp
för digitalisering.

Gruppens ordförande är Peder Sandqvist från Nordic Infucare.

HELP
2019 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 gruppens egna
möten. Gruppen var även med och startade ett nytt hjälp
medelsmöte ”Fokus Hjälpmedel”, som arrangerats på flera
platser i Sverige under året. Läs mer under rubriken ”Våra
projekt och möten 2019”.
Vidare har gruppen, med ordförande Ulrika Olsson i spetsen, deltagit i programrådet för Hjälpmedelskonferensen. För
konferensens 100 deltagare utbildade Swedish Medtech med
Läkemedelsverket i den nya medicintekniska förordningen
MDR. Help-gruppens gruppansvarige Petrus Laestadius både
modererade de två dagarna och talade på temat värde.
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 hjälpmedels
företag att bli medlemmar.

Under 2019 valdes Lena Blom, Siemens Healthcare AB till
ordförande för gruppen.

Ordförande i Help-gruppen är Ulrika Olsson på Arjo.
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VÅRA GRUPPER

Infektionsprevention

Nutrition

Sektorgruppen för Infektionsprevention verkar för att innovativa, kostnadseffektiva och infektionspreventiva medicintekniska
produkter och tjänster ska anses vara avgörande för en hållbar
svensk hälso- och sjukvård i framtiden. Gruppens arbete
syftar till att öka kunskapen hos, och dialogen med, relevanta
intressenter om medicinteknik som ett effektivt verktyg för att
minska vårdrelaterade infektioner och minskad antibiotika
användning i vård och omsorg.
Under 2019 har gruppen fortsatt drivit projektet Sjukhusdirektören, med mål att öka kunskapen hos beställare och
sjukhusledningen på Sahlgrenska Universitetssjukhus om hur
mycket infektionspreventiva medicintekniska lösningar kan
reducera totalkostnaden och samtidigt öka patientsäkerheten
och patientupplevelsen. Projektet har resulterat i välbesökta
symposier som arrangerats i samarbete med Innovationsplattformen VGR och ortopeden vid Sahlgrenska Mölndal. Inför
symposiet deltog gruppens ordförande i avsnittet Medicintekniken och kampen mot mördarbakterierna på Medtechpodden
som ligger på Itunes, Spotify och Swedish Medtechs hemsida.
Inför 2020 fortsätter arbetet i regionen och gruppen har
även initierat liknande samarbetsprojekt i Region Stockholm
och Region Skåne.

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 arbetade gruppen med kampanjen Nolltolerans mot
Undernäring. Arbetet bedrivs i samarbete med SPF Seniorerna. Kampanjen riktar sig mot landets kommunpolitiker med
ansvar för äldreomsorgsfrågor. Arbetet fortsatte under 2019,
och syftet med insatserna är dels att sprida information och
skapa kännedom i frågan, dels att verka för att kommunerna
ska ta fram handlingsplaner på nutritionsområdet. Behandling
av undernäring är en fråga om patientsäkerhet och utgör 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 för
att identifiera effektiva lösningar för att förhindra undernäring
samt för att nutrition ska bli en integrerad rutinåtgärd inom
vård och omsorg.

Ordförande för gruppen är Karin Hasselström, Becton
Dickinson AB.

Inkontinens
Inkontinensgruppen samlar företag med hjälpmedel för både
blås- och tarmdysfunktion. Gruppen arbetar med att lyfta
fram den patientnytta och effekt på folkhälsa som följer av
tillhandahållandet av individuellt anpassade och utprovade
produkter.
Gruppen har under år 2019 jobbat vidare med samarbetsprojektet Forum för hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion.
I projektet arbetar olika patient- och professionsorganisationer
tillsammans med leverantörerna för att säkerställa att varje
patient får rätt produkt utifrån sina förutsättningar och behov.
Gruppen har fortsatt arbetet med att synliggöra patientens roll
i upphandling, framför allt under förberedelsefasen när krav
ska formuleras utifrån behov och funktion. Som en del i detta
har vi hållit en utbildning i offentlig upphandling för några
patientrepresentanter, med fokus på upphandlingsprocessen
samt när och på vilket sätt patientrepresentanter skulle kunna
bidra på bästa sätt. Under år 2019 har vi även tackat av tidigare
ordförande som gick i pension och välkomnat en ny ordförande
men som tråkigt nog bytte jobb innan årets slut. Därför inledde
vi år 2020 med att välkomna sittande ordförande.
Under år 2020 kommer gruppen fortsätta engagemanget
i Forum för hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion.
Specifikt planerar vi att bygga vidare på den grundläggande
utbildningen i offentlig upphandling i samarbete med en
region. Inkontinensgruppen följer även arbetet i den Tvär
professionella Sårläkningsgruppen för att dra lärdom och
möjligen initiera ett liknande projekt efter genomförd pilot.
Ordförande för gruppen är Ingrid Sannum, Essity Hygiene
and Health AB.
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Ordförande för gruppen är Andreas Rejnus, Nutricia Nordica AB.

Onkologi
Syftet med Onkologigruppen är att etablera förståelse för hur
ökad innovationstakt och ett brett utnyttjande av medicinteknik kan optimera klinisk effekt i relation till insatt kostnad,
med förbättrad canceröverlevnad som slutmål. Genom sakligt
och faktabaserat informationsutbyte såväl inom gruppen som
med regionala intressenter på både politisk och klinisk nivå
vill gruppen tydliggöra medicinteknikens roll i den framtida
svenska cancervården.
Gruppen har under 2019 haft dialog med Hans Hägglund,
Cancersamordnare vid SKR. Ett av resultaten från mötet är att
gruppen nu medverkar i en referensgrupp till det i slutet av
2019 startade projektet Nollvision Cancer, som leds av SKR och
finansieras via Vinnova. Gruppen har också bjudit in Nätverket
mot cancer och projektledaren för Införande av patientöversikter för cancervården till dialog.
Under 2020 avser gruppen att fortsätta med att träffa
relevanta nyckelaktörer och att utgöra en dialogpartner till
projektet Nollvision Cancer. En samverkansdag med projektet
Införande av patientöversikter planeras också.
Under 2019 valdes Per Nylund, Elekta AB, till ordförande för
gruppen.

VÅRA GRUPPER

Op/An/Iva

Stomi

Sedan 2015 har sektorgruppen Op/An/Iva primärt arbetat med
att, tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvård
(Rfop) genomföra Certifieringsutbildningen för m
 edicintekniska
produktspecialister i operationsmiljö och därefter utgöra styrgrupp för densamma.
Utbildningens syfte är 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 2019
genomfördes fem certifieringsutbildningar, varav en riktade
sig till medicintekniker efter ett önskemål från MTF. Vid årets
utgång hade över 250 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 r utiner som gäller är målet
också att man ska bli en ännu bättre ambassadör för både
sitt företag och för branschen.

Gruppen har fokuserat mycket av sitt arbete på att stödja ett
nationellt system med maximal tillgänglighet på olika bandage
för att passa alla stomiopererade. Efter att ha analyserat resultatet av upphandlingar i två regioner kan man konstatera att
sortimentet för brukarna minskat markant där.
Gruppen vill därför arbeta närmare både patientorganisationerna och professionen med frågor som rör lika tillgång i
förmånssystemet för alla regioner i Sverige. Med anledning
av det har gruppen tagit fram en skrivelse att använda som
underlag i kontakten med relevanta parter och som man vill
att alla ska känna igen sig i.
Under året har man även träffat Apoteket AB för att diskutera distributionen av bandage till patienterna och försöker få till
möten med de andra apotekskedjorna också.

Ordförande är Roger Ahlgren, Boston Scientific.

Ortopedi
Under 2019 flyttade Swedish Medtechs ortopedigrupp fram
sina positioner ytterligare. Framför allt i sitt samarbete med
Svensk Ortopedisk Förenings styrelse (SOF). Den största
framgången var att gruppen genom gruppansvarige Petrus
Laestadius har fått skriva tre artiklar i Ortopediskt Magasin.
Artiklarna omfattade var och en ett helt tidningsuppslag och
de teman som behandlades var: upphandling, branschens roll
i att utbilda kirurger samt samverkan.
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.

Gruppens ordförande är Kajsa Malmsten, Dansac and Hollister
Scandinavia.

Sårläkning
Sektorgruppen för Sårläkning arbetar för att öka kännedomen
och kunskapsnivåerna på de patient- och samhällsekonomiska
värden som företagen i gruppen tillhandahåller samt möjliggöra att dessa värden blir transparenta och uppmärksammade
i svensk vård och omsorg. Sektorgruppen för Sårläkning ska
vara den partner som företagen behöver för att kunna driva
gemensamma intressen inom sårbehandling.
Gruppen har under år 2019 jobbat vidare med flera sam
arbeten. Bland annat har arbetet i den tvärprofessionella
sårläkningsgruppen tillsammans med representanter från
upphandling/inköp och vårdverksamheter fortsatt. Målet
är att genom ökad kunskap bidra till en mer strukturerad
sårbehandling avsedd att ge kortare sårläkningstid och lägre
behandlingskostnad. Därför har en vägledning tagits fram –
Behandlingsekonomi: rätt produkt till rätt patient – som tar
sikte på hur upphandlande myndighet i samarbete med avtalade leverantörer kan sprida information och skapa förändring
gynnsam för både vård och patienter. Under hösten 2019
annonserade Region Stockholm en upphandling av produkter
för sårbehandling, där vägledningen om behandlingsekonomi
är inkluderad som pilot. Vi ser fram emot resultatet och de
lärdomar vi kan jobba vidare med under år 2020.
Ordförande är Daniel Berger, Mölnlycke Health Care.

Ordförande för gruppen är Gunilla Eriksson på LinkSweden AB.
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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.

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

Verksamheten 2019
Ryggraden i Swedish Medtechs stöd till medlemmarna är att erbjuda löpande
rådgivning, kommunikation och utbildning samt att fortlöpande arbeta med
Samverkansreglerna som reglerar kontakten mellan industrin och vården.
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Samverkansreglerna

Medlemsrådgivning

Så kom vi då i mål till slut med en uppdaterad överenskommelse om samverkansregler som började
gälla 1 januari 2020. Det blev många möten med
mycket bra diskussioner och väldigt stor samsyn
mellan parterna i överenskommelsen. Närmast
gäller det att få fram ”frågor och svar”-dokumentet,
en ny guide för sponsring samt en vägledning om
gåvor. Vi har också haft ett första gemensamt möte
med regionernas nya kontaktpersoner för avtalet,
allt för att få en bra dialog och ett gemensamt
synsätt på frågorna.
Överenskommelsen har nu två delar. Huvud
överenskommelsen är utformad för att gälla under
flera år. Den innehåller allmänna förutsättningar,
bärande principer och regler samt grundläggande
definitioner. Kopplad till huvudöverenskommelsen
är en specifikation över samverkanssituationer. Den
är ett stöd för mer löpande samverkan och är tänkt
att kunna revideras ca en gång per år i takt med att
marknaden utvecklas. Den ger också ett naturligt
samarbetsforum mellan parterna för att diskutera
och förbättra samarbetet.
Både överenskommelse och specifikation är styrande för vår samverkan med hälso- och sjukvården.
Tyngdpunkten i vårt arbete med att utveckla
avtalet har varit en ökad tydlighet i regelverket och
en anpassning till moderna kommunikationssätt.
I pipeline ligger också att SKR tar fram en
e-learning för sina medlemmar vilket är något vi
har diskuterat och sett ett stort behov av. En sådan
beräknas vara klar under senare delen av hösten
2020.
I arbetet har avstämningar skett med styrelsen
och ordförande i Etik & Compliancegruppen.
Avstämning har även skett under hösten med
medlemmarna i Etik & Compliancegruppen.
Vi har också träffat Svenska Läkarförbundet och
Vårdförbundet hos SKR för att de ska kunna komma
med synpunkter på överenskommelserna. Slutmålet
är att de ska teckna hängavtal på samma sätt som till
tidigare överenskommelser.

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
sektor- och fokusgrupper. Rådgivningen syftar till att
stärka branschens kompetens inom upphandlingar,
andra frågor som är kopplade till affärsprocessen och
företagens interaktion med hälso- och sjukvård. 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
Samverkansöverenskommelsen. Branschföreningen
kan inte tala om för medlemmarna hur de ska agera i
en viss situation men kan däremot informera om vad
lagar och överenskommelser säger och upplysa om
de risker som finns kopplade till ett visst beslut.
Under verksamhetsåret har den juridiska rådgivningen främst avsett frågor kring sponsring vid
en sammankomst arrangerad av, eller på uppdrag
av, hälso- och sjukvården eller en intresseförening.
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 (framför
allt likabehandlings- och proportionalitetsprincipen)
liksom frågor rörande hur man ska agera om en part
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upplever att en konkurrent inte uppfyller ställda krav.
Många frågor har även ställts kring sekretessbeläggning av anbud i förhållande till offentlighetsprincipen,
liksom situationer som rör jäv och intressekonflikter.
Med anledning av det nya medicintekniska regelverket (MDR), har många frågor och diskussioner
föga förvånande rört regelverket – hur det ska tolkas
och implementeras samt hanteras i samband med
upphandling av medicintekniska produkter.
Swedish Medtech ser fram emot att diskutera nya,
spännande frågor med våra medlemmar under 2020.

Kommunikation
Under 2019 har en stor del av vår kommunikation
fokuserat på Swedish Medtechs 50-årsfirande.
Det gav en extra inramning till alla våra större
event, som årsmötesdagen, höstmötet och innovationskonferensen. Vi tog även tillfället i akt att
uppdatera våra kommunikationskanaler. En nyhet vi
introducerade var Medtechpodden, som går att läsa
mer om här nedan. Vi passade även på att ge våra
nyhetsbrev en ansiktslyftning. Under året använde
vi en särskilt framtagen jubileumslogga.
Vår kommunikation under året har cirkulerat
mycket kring den nya medicintekniska förordningen
och i synnerhet bristen på anmälda organ och
vägledningar i implementeringen av regelverket.
Vi har bland annat vid flera tillfällen lyft frågan

hos Socialdepartementet och Läkemedelsverket
och under hösten skrev vi även en debattartikel på
ämnet tillsammans med Sveriges läkarförbund. En
annan fråga var de leveransproblem som uppstod
hos Varuförsörjningen i samband med att de bytte
distributör. Något vi också skrev en debattartikel om
i Dagens Medicin.
Ett annat ämne som varit på agendan är vårt
inspel till den kommande Forsknings- och Innovationspropositionen, något vi arbetar vidare med
under 2020.
Vi har under 2019 ökat vårt engagemang i sociala
medier och ser att antalet följare stadigt ökar i våra
kanaler på Twitter och LinkedIn. Vi har även börjat
arbeta lite med rörlig media och har tagit fram
några kortare intervjuer som finns publicerade på
vår hemsida via Youtube. Det är en kanal vi planerar
utveckla mer under 2020. Vi ser även att antalet
besökare på vår hemsida ökar i antal. Under 2019
utvecklades utbildnings- och konferensdelen för att
öka användarvänligheten.
Syftet med våra kommunikationsverktyg är att
på olika sätt föra fram och presentera resultat från
Swedish Medtechs projekt, arbetsgrupper och
föreningens huvudbudskap samt även informera om
våra ståndpunkter och föra fram kunskap inom de
olika områden vi arbetar med.

Medtechpodden
En nyhet under 2019 var vår jubileumspodcast, Medtechpodden. Med anledning
av att vi firade 50 år ville vi skapa ett forum för att sätta ytterligare fokus på den
medicintekniska branschen och vår organisation. Vi såg det även som en möjlighet
att prova ett nytt forum för att nå ut med komplexa frågor på ett mer lättsamt sätt.
I Medtechpodden tar vi tempen på allt som rör den medicintekniska branschen,
svensk vård och omsorg, innovation och patientsäkerhet. Swedish Medtechs vd
Anna Lefevre Skjöldebrand bjuder in gäster till vår lilla studio och Swedish Medtechs
kommunikationsansvarige spelar in, klipper och publicerar slutresultatet. Det är
roligt att se att intresset för podden ökat för varje avsnitt som publicerats. Vi kan
även se att antalet lyssningar ökar betydligt snabbare för de senaste avsnitten, samt
att antalet prenumeranter växer, vilket indikerar att vi börjar bygga upp en publik.
Vi ser fram emot att planera många fler avsnitt framöver.
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Utbildning och event
Under 2019 utvecklade Swedish Medtech sitt utbildningsutbud på flera sätt.
Vi kompletterade våra kurser inom samverkan, upphandling och certifieringskursen för produktspecialister med nya kurser inom det nya regelverket. Under
jubileumsåret bjöd vi även in till ett antal frukostseminarier inom områden som
det nya medicintekniska regelverket och GDPR.
Deltagarantalet fortsätter att stiga och runt 200 personer deltog under 2019 på våra utbildningar och
nära 180 på våra frukostseminarier. Marknadsföring
av utbildningar sker via vår webbsajt, vårt medlemsbrev, ett specifikt nyhetsbrev för utbildningar samt
via LinkedIn.
Våra föreläsare utgörs delvis av sakkunniga från
Swedish Medtech men även experter från Läkemedelverket, Sveriges Kommuner och Regioner och
andra institutioner. Under året har ännu fler av våra
kompetenta nätverkspartners deltagit och föreläst
under våra utbildningar.

Sammanfattning och utfall
Vi strävar ständigt efter att utveckla och förbättra
vår utbildningsverksamhet. Under 2019 utvecklade
vi nya utbildningar, även om en stor del av vårt
fokus låg på att förbättra våra befintliga kurser.
Våra kursutvärderingar fortsätter att visa att våra
kurser håller en hög nivå både vad gäller innehållet
och föreläsarnas kompetens. Vår målsättning är att
utbildningsverksamheten ska fortsätta att vara en
viktig hörnsten i Swedish Medtechs verksamhet. Vi
uppmuntrar våra medlemmar att kontakta oss med
idéer!
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Fokus 2020
Som bekant kommer en stor del av vårt fokus vara
på den nya medicinteknisk förordningen. Branschen
står inför många utmaningar och förändringar vad
gäller regelverket och vi har ambitionen att erbjuda
våra medlemsföretag så väl större konferenser
samt mindre seminarier och kurser inom området.
Under 2019 arrangerade vi ett antal kostnadsfria
frukostseminarier med även några kurser inom
regelverksområdet och har ambitionen att fortsätta
utveckla utbudet under 2020.
Under 2018 återupptog vi Regulatory Summit
och konferensen har varit så uppskattad under såväl
2019 som 2020 att konferensen kommer att vara
årligt återkommande. Den senaste konferensen
ägde rum den 20 februari 2020 och vi planerar att
återkomma även under 2021.

VÅRA KURSER
NY
2019

Certifieringskurs för medicintekniska
produktspecialister

Introduktion MDR samt
Introduktion ISO 13485

Under flera år har Swedish Medtech i samarbete med
Riksföreningen för operationssjukvård (RFOP) erbjudit en
certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister.
Intresset från både företagen och vården ökar stadigt och
man ser certifieringen som en hygienfaktor för ett gott
samarbete och god patientsäkerhet. Hos flera av våra
medlemsföretag har det blivit obligatoriskt att certifiera sina
produktspecialister. Swedish Medtech och RFOP arbetar med
ständig utveckling av kursen för att fortsätta möta behoven.

En introduktionsutbildning om 1+1 dagar där vi går
igenom det nya regelverket MDR, processen för
CE-märkning samt kvalitetssystem för medicintekniska produkter (ISO 13485). Deltagaren väljer själv
om hen går båda kursdagarna i en följd eller enbart
en av kursdagarna. Dessa kurser har varit otroligt
uppskattade med många deltagare och med tanke på
utmaningar vi möter med det nya regelverket ser vi
att denna kurs kommer fortsätta vara högaktuell.

Samverkansreglerna
Den 1 januari 2020 kom en uppdaterad version av
Samverkansreglerna. Överenskommelsen gäller för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedels-,
medicintekniska och laboratorietekniska industrin och styr
hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och
industri ska samverka och interagera med varandra.
Kursen ger deltagarna en genomgång av överenskommelsen och innehåller många fallstudier för att man ska få
omvandla teori till praktik. Man går även igenom grunderna
i den svenska mutlagstiftningen, Swedish Medtechs
affärskod och berör även våra grannländers och de europeiska compliancereglerna. Kursen vänder sig till dig som i
din yrkesroll behöver relevanta kunskaper om hur man ska
tolka och tillämpa samverkansreglerna. Du kanske arbetar
på fältet eller har en ledande position där du stöttar dina
kollegor i mötet med vården.

Upphandling i praktiken – nu ännu mer praktisk
Under 2019 har vi utvecklat kursen för att under 2020 bli
lite längre och lite mer omfattande där deltagaren får en
genomlysning av hur upphandlingsprocessen fungerar, sett
ur en mer 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.

Upphandling som företagsstrategi
– blir Market Access
Kursen har under 2019 attraherat flertalet deltagare som
bland annat arbetar med företagsledning, strategisk försäljning, marknadsföring eller market access i medicinteknikföretag. Under hösten har även denna kurs utvecklats och
kommer under 2020 att erbjudas i en lite annan form med
ökat fokus på frågor kring just market access och mindre
fokus på upphandling. Under kursen kommer gästföreläsare
från bland annat TLV och Parexel att delta. Information om
kursen finns på vår hemsida.

MDD till MDR – de viktigaste
NY
förändringarna i det medicintekniska 2019
regelverket
En kurs med syfte att ge överblick över den nya
medicintekniska förordningen MDR med fokus på
skillnaderna från det tidigare regelverket MDD och
hur man bäst förbereder för implementeringen.
Denna kurs förutsätter lite mer förkunskaper och vi
förutser att intresset för den kommer fortsätta öka i
takt med att allt fler företag tar sig an MDR.

Riskhantering för medicintekniska
produkter

NY
2019

En intensiv 2-dagars kurs för den som arbetar
med riskhantering och som behöver veta mer om
processen och strukturen enligt standarden ISO
14971. Kursen har främst haft deltagare med tidigare
erfarenhet inom området, vilket har resulterat i
intressanta diskussioner och ett bra erfarenhetsutbyte. Kraven på riskhantering ökar i och med det nya
regelverket MDR varför vi ser att denna kurs kommer
vara matnyttig för många framöver.

Teknisk dokumentation

NY
2019

Kursen riktar sig till de som arbetar med medicintekniska produkter med roller inom QA/RA och
produktutveckling. MDR ställer ökade krav för
utformning och omfattning av företagens tekniska
dokumentation och vad som förväntas av tillverkaren. Målet med kursen är att ge verktyg för en smidig
tredjepartsgranskning och deltagaren får med sig
handfasta tips för att undvika vanliga misstag.
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Våra projekt och möten 2019
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 2019.
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 för att verka för
en sjukvård som kan agera motor för utveckling av
en innovativ vård – med fokus på patientnytta och
en konkurrenskraftig medicinteknisk sektor. Under
2019 har vi samarbetat med regionerna Väster
botten, Östergötland och Uppsala.
Region Västerbotten har under 2019 arbetat
vidare med konceptet Innovationskliniker och sin
modell för partnerskap mellan vård och företag.
Fokus har under 2019 skiftat från den innovativa
lösningen i sig till hur nyttiggörandet faktiskt ska gå
till, vad som är kriterierna för skalbarhet och hur
hållbara affärsmodeller ska se ut.
Region Östergötland driver projektet ett ekosystem för e-hälsa. De har under 2019 bland annat
startat ett pilotprojekt om hemmonitorering och
genomfört en upphandling i form av förhandlat
förfarande inom området hemmonitorering och

Innovationsmotorerna – workshop
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multisjuka äldre. En juridisk genomlysning av
hemmonitorering i hälso- och sjukvård och utkast
till riktlinjer för hemmonitorering har publicerats.
I Region Uppsala skapas en struktur för att
förenkla samarbetet mellan vård och företag. Under
2019 har fyra innovationsnoder i primärvården
etablerats i regionen. Personal har genomgått
utbildning och en struktur för att ta emot och
hantera innovativa idéer har byggts upp. Inom
delprojektet Innovationskraft genomfördes dialogmöten med patientorganisationer och en workshop
om Innovationsupphandling. Målet har varit att ta
fram ett koncept med en tydlig struktur för behovsinventering, idégenerering och implementering.
Swedish Medtech driver också de två delprojekten Co-sharing och Co-creation tillsammans med
Region Västerbotten, respektive Region Uppsala.
Projekten tittar bland annat på hur man bäst kan
dela på den ekonomiska risk det innebär att implementera innovativ medicinteknik i vård och omsorg
samt hur vård och företag i samverkan kan generera
tillräcklig och nödvändig evidens inför införandet av
en innovativ behandlingsmetod.

Swedish Medtech fyllde 50 år

Välbesökt jubileumskonferens
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Jubileumskonferens
med extra glans
I maj 2019 firade Swedish
Medtech 50 år som bransch
organisation. Det gjorde vi med
ett spännande konferensprogram med talare som bjöd på både tillbakablickar
och framåtspaningar.
Swedish Medtechs vd Anna Lefevre Skjöldebrand
bjöd på några av höjdpunkterna i branschorganisationens 50-åriga historia. Maja Fjaestad, statsekreterare hos socialminister Lena Hallengren, talade om
hur framtidens vård kan skapas tillsammans med
näringslivet. Johanna Adami, rektor på Sophia
hemmet, bjöd på en tillbakablick på vården under
50 år – en exposé av lyckad innovation.
Lina Nordquist (L), ledamot i Socialutskottet och
Acko Ankarberg (KD), ordförande för Socialutskottet,
samtalade om hur politiken ska hantera tempot och
sprängkraften i kommande innovationer.
Martinus Rönnerman, kommunikationsdirektör
på Permobil, berättade om företagets stolta historia
och fick svara på frågan om det fortfarande är
möjligt att grunda ett globalt storföretag i Sverige.
Jenni Nordborg, direktör och avdelningschef
Hälsa på Vinnova, pratade om vilka de bästa
insatserna är för att säkra en stark bransch även i
framtiden.
Beata Ferencz, PhD, projektledare Riksförbundet

Jubileumskonferens – mingel

Sällsynta Diagnoser och Christian Farman, patient
med njursvikt och sjuksköterska, diskuterade
patientens roll och vad det innebär att sätta
patienten i centrum. Ashkan Fardost gav en inspirerande avslutning när han talade om människan i
framtidens digitala värld och vård. Sista punkten i
programmet var prisutdelning av Medtech4Health
Innovation Award 2019. Årets vinnare var rPAP som
har utvecklat och testat ett nytt andningshjälpmedel
som hjälper för tidigt födda barn.
Vid årsmötet valdes Helena Bragd från Becton
Dickinson AB till ny ordförande för Swedish Medtech. Samtidigt avtackades Magnus Lindholm från
Baxter Medical för en fantastisk insats som ordförande och styrelseledamot under fem år.

Medicinteknik i en föränderlig värld
I slutet av november bjöd Swedish Medtech in till
årets höstmöte. Tema för dagen var Medicinteknik
i en föränderlig värld. Hur påverkas vi som bransch
när vår omvärld rör på sig?
Swedish Medtechs ordförande Helena Bragd och
vd Anna Lefevre Skjöldebrand hälsade alla välkomna
och lyfte samtidigt några aktuella händelser som vi
ser påverkar vården i Sverige. Bland annat nämnde
de leveransstörningarna som drabbat regionerna
Dalarna, Uppsala, Västmanland, Sörmland och
Örebro län på senare tid och som Swedish Medtech
berört i en debattartikel i Dagens Medicin.

Höstmöte – Anna Brodowsky talar om hållbarhetsarbete
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Först ut i talarprogrammet var Anna Brodowsky,
Vice President Public Affairs, Global Brands,
Innovation, Sustainability, på företaget Essity. Anna
delade med sig erfarenheter från Essitys omfattande
hållbarhetsarbete och hur de kopplar till Agenda
2030 med sina 17 globala mål för att uppnå en
hållbar utveckling.
Jonas Berggren, chef Internationella Sekretariatet, Svenskt Näringsliv gav en tänkvärd spaning i
vår omvärld och där han berörde både handelskrig,
brexit och hur den politiska oron kan påverka de
medicintekniska företagen.
Efter pausen väntade ett panelsamtal med
Morgan Eilenberg, Partner och Head of Interim
Management på Compass, Catharina Borgenstierna,
vd på Camanio Care och Camilla Norander, Head
of People Success på Cambio Healthcare Systems.
Diskussionen gav åhörarna värdefulla insikter i vad
de ser attraherar morgondagens medarbetare och
hur man matchar företagens behov och de anställdas förväntningar.
Höstmötets avslutningstalare var Claudia Olsson,
grundare av utbildningsföretaget Stellar Capacity.
Hon fyllde en inspirerande och energifylld timme
med tankar och råd kring hur ledare idag behöver
förhålla sig till en marknad som är oförutsägbar och
i ständig förändring. Tidigare strukturer utmanas och
ett nytt förhållningssätt till teknik och lärande krävs
från ledare som fortsatt vill kunna leda i framkant.

Höstmötet – panelsamtal om morgondagens medarbetare
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Medtech i Almedalen
Swedish Medtech fanns på plats under Almedalsveckan 2019. Både Anna Lefevre Skjöldebrand,
Petrus Laestadius, Sofia Medin, Lena Svendsen
och Mia Engman Hyrén var där och deltog i en
rad olika paneler och möten. Vi var bland annat
inbjudna till Getinge och Region Västerbottens
seminarium om Samverkan – från visioner till
framgångsrika satsningar samt BDs seminarium
om Sepsis. En av veckans höjdpunkter var det stora
Medtechminglet som vi arrangerade tillsammans
med Medtech4Health, MTF och Uppsala universitet.
Temat för i år var Medicinteknik i patientens tjänst
och bjöd de 150 deltagarna på inspirationstal från
Robin Åhrling, Ung Diabetes och Maria Montefusco,
Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Återkommande regionbesök
En av Upphandlingskommitténs viktigaste aktiviteter
är Landstingsbesök – 2019 bytte de namn till
Regionbesök. Besöken är uppskattade från både
regions- och leverantörshåll och ämnena så många
att verksamheten under senare år har utökats.
Numera gör gruppen upp till tio regionbesök årligen.
Under 2019 genomfördes sex besök till sammanlagt
fem regioner. Under året besöktes Västra Götalandsregionen (två gånger), Region Örebro län, Region
Norrbotten, Region Skåne samt Region Blekinge.
Syftet med besöken är först att upprätta en relation

Almedalen

PROJEKT OCH MÖTEN

till regionerna och lära känna deras respektive
inköpsorganisationer. Den relationen ska därefter
användas till att förmedla Swedish Medtechs och
Upphandlingskommitténs syn på hur man kan
åstadkomma bra upphandlingar, påminna om värdet
av medicinteknik samt de andra frågor Swedish
Medtech arbetar med.
Vårt budskap handlar om betydelsen av dialog
och vikten av att professionen engageras på ett
tidigt stadium i varje upphandling. Under 2019
tillkom diskussioner kring sekretess på priser,
obligatoriska krav som inte uppfylls samt den
nya medicintekniska förordningens inflytande på
svensk sjukvård. Precis som tidigare år diskuterades
även utvärderingskriterier för vad produkter och
behandlingsmetoder åstadkommer i stället för priset
på produkterna. Vidare diskuteras betydelsen av att
genomföra innovationsvänliga upphandlingar som
åstadkoms via dialog under förberedelsefasen och
utveckling under avtalstiden.
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 regionerna väljs ut bland medlemmar som
är väl förtrogna med Upphandlingskommitténs
arbete. Diskussionerna med respektive region förs
utifrån relevant kunskap och erfarenhet, alltid med
branschhatten på.

Symposium om infektionsprevention

Symposium om infektionsprevention
Mer än 120 gäster från vård och företag kom den
5 november till en seminariedag som var ett
samarbete mellan Innovationsplattformen Västra
Götalandsregionen, Swedish Medtech och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Syftet var att sprida
kunskap om hur vi tillsammans kan minska risken
för vårdrelaterade infektioner (VRI) och motverka
antibiotikaresistens.
Sahlgrenska Universitetssjukhusets direktör
Ann-Marie Wennberg inledde dagen med att
lyfta vikten av samverkan för innovation och
hyllade professionernas värnande om patienterna.
Ortopeder, kirurger och sjuksköterskor från
Sahlgrenska berättade om deras olika insatser för
att förebygga infektioner inom ortopedisk protes
kirurgi, urinvägskateterrelaterade infektioner och
blåsöverfyllnad hos patienter med höftfraktur och
om hur arbetet med ett ”care bundle” kan minska
postoperativa sårinfektioner efter bröst- och
melanomkirurgi. Det avgörande blir den systematik med vilken man tar upp det nya, hur man
följer upp förändringar samt förmågan att arbeta
tillsammans över professionsgränserna – speciellt
tillsammans med sjuksköterskor – om man vill nå
resultat.
Vår vice vd Petrus Læstadius, som också modererade dagen, berättade om våra medlemmars drivkraft för att medarrangera dagen. Förhoppningen är

Ann-Marie Wennberg inleder dagen
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att få till en diskussion om hur branschen kan vara
en partner till vården i kampen mot VRI, och inte
enbart en leverantör av lösningar. Vi vill föra en dialog om hur vi bäst möjliggör utveckling och upptag
av kostnadseffektiv medicinteknik som reducerar
lidande och hur vi minskar beröringsskräcken. Det
förstnämnda såg vi prov på under pauserna då våra
medlemmar i sektorgruppen för Infektionsprevention fick en chans att visa exempel på medicinteknik
som reducerar och/eller förebygger VRI.
En slutsats efter den avslutande panelen blev att
så länge vi inte har alla data vi behöver så måste vi
pröva oss fram. Systematiskt och med en gedigen
uppföljning.
Ett nytt symposium på Sahlgrenska planeras för
hösten 2020.

Innovationskonferensen
Den 10 oktober 2019 bjöd Swedish Medtech in till
en fullsatt konferens om medicinteknisk innovation
som möter morgondagens patient- och vårdbehov.
Dagen inleddes med att Swedish Medtechs
ordförande Helena Bragd och regeringens samordnare för Life Science, Jenni Nordborg, lyfte Sverige
som ett föregångsland – eller åtminstone en önskan
att förbli ett föregångsland inom medicinteknik.
Förmiddagen fokuserades sedan på transformativa

Innnovationskonferensen
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teknologier för hälsa, vård och omsorg, såsom 5G,
AI, kvantdatorer och om det digitala landskap som
tar form.
Under eftermiddagen fick vi höra om hur det går
för Innovationsmotorerna, det vill säga regionerna
som går i bräschen genom bland annat kulturförändring för innovation, ekosystem för eHälsa samt
innovationskliniker. Swedish Medtech samarbetar
med regionerna Västerbotten, Uppsala och Östergötland i deras strävan att ta fram processer som
främjar innovation och att ligga i framkant genom
sina samarbeten med medicintekniska företag.
Dagen avslutades med ett panelsamtal där Zenicor, Vinnova, Region Östergötland, Swedish Medtech och Upphandlingsmyndigheten diskuterade en
vård i förändring. Om hur viktig förankring är för att
få vården att kunna börja ta sig an innovationer och
nya lösningar, vikten av att visa värde, testa nytt och
arbeta tillsammans, samt insikter om hur vi ska ta
oss från piloter till användande på riktigt i vården.
Vi hoppas att dagen gav deltagarna nya insikter
och chans att nätverka med varandra och med
Innovationsmotorerna. Moderator för dagen var
Maria Olofsson från Uminova Innovation, Region
Västerbotten.

Regulatory Summit
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Regulatory Summit
I maj 2019 arrangerade vi för andra gången vår stora
regelverkskonferens, Regultory Summit. Konferensen har som ambition att sprida information
och öka kunskapen och kunskapsutbytet rörande
regelverket men även för deltagarna att ytterligare
växa sina nätverk.
Intresset för konferensen har ökat för varje år
och under 2019 deltog 160 personer och i februari
2020 deltog hela 185 personer. Konferensen 2019
arrangerades i samarbete med Läkemedelsverket
och representanter från fokusgruppen Regulatory
Affairs. Dagen bestod av gemensamma föredrag
samt möjlighet att delta på specifika block.
För att bättre nå ut till rätt målgrupper delade vi
upp konferensen i två block. Ett specialistspår för de
som arbetar med regelverksfrågor och ett strategispår för de som är i ledningsposition. Detta var
väldigt uppskattat och till konferensen 2020 utökade
vi därför valmöjligheten genom att tillföra spår för
tillverkare och distributör.
Under 2019 lyssnade vi till olika talare från
Läkemedelsverket och vi fick även en presentation
från Socialdepartementet kring arbetet med
promemorian Anpassningar till EU:s förordningar
om medicinteknik – del 2 som sedan publicerades i
januari 2020. Vi bjöds en intressant inblick i arbetet

för anmälda organ med talare från Team-NB samt
case från från Medtronics Director Regulatory
Intelligence. Vi har ett gott samarbete med den
europeiska branschorganisationen MedTech Europe
som i vanlig ordning var på plats och delgav oss
rapporter kring arbetet på europanivå.

Fokus Hjälpmedel
Ett nytt Hjälpmedelsmöte lanserades i januari 2019:
Fokus Hjälpmedel Göteborg. Det blev ett mycket
lyckat evenemang med alla utställningsplatser
besatta och 1 200 besökare. Det blev 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/Umeå. Sammanlagt når
dessa möten över 7000 förskrivare av medicintekniska hjälpmedel och mellan 60 – 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 arbets
givare eller andra mässor.

Vårt nätverk
Genom att samarbeta med andra når vi längre.
Därför arbetar vi aktivt tillsammans med andra organisationer och aktörer och 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.
Vi är många som arbetar för att utveckla vård och
omsorg och att 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 vårdprofessionen, 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 2020!
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Vår styrelse 2019
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 företag.
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KANSLI

Vår personal
Swedish Medtech är en kunskapsintensiv organisation. För att stötta styrelsen
och medlemmarna på bästa sätt samlar kansliet en bredd av kompetenser,
erfarenheter och ansvarsområden.

Anna Lefevre Skjöldebrand
vd

Petrus Laestadius
vice vd

Pernilla Ring
vd-assistent/projektledare
medlemskommunikation
& event

Mia Engman Hyrén
kommunikationsansvarig

Ia Magnusson
jurist

Pernilla Andrée
utbildningsansvarig

Lena Svendsen
projektledare
innovationsmotorer

Jan Heidebrandt
sakkunnig compliance
& regulatoriska frågor

Malin Hollmark
sakkunnig forskning och
innovation

Louise Reuterhagen
sakkunnig upphandling
och samhällsekonomi

Magdalena Marklund
kommunikatör
(arbetar deltid för
Swedish Medtech

Julia Öhman
jurist (föräldraledig till
sommaren 2020)

Under 2019 arbetade även Sofia Medin som chefsstrateg för Swedish Medtech.
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FOKUS 2020

Fokus 2020
2020 blir ett intensivt år. Vi har flera stora händelser som påverkar den medicintekniska branschen, både inifrån och utifrån. Under 2020 kommer Swedish
Medtech fokusera på fyra huvudfrågor.
Omvärlden och covid-19

Introduktion av innovationer

Vi befinner oss i en värld som är i ständig
förändring. Den globaliserade värld vi lever i har
gjort det självklart för oss att vi reser, arbetar och
idkar handel över hela världen. Vid nyåret 2019
kom rapporter om att ett nytt virus hade börjat
sprida sig i Wuhan, Kina. När detta skrivs har
viruset nått Europa och Sverige och vi ser hur det
påverkar hela samhället. Vården kommer under
en lång tid framöver vara extra pressad och den
medicintekniska branschen spelar en central roll
i att stötta och avlasta den. I första steget har det
rört sig om att säkra leveranser av skyddsutrustning
och provtagnings-kit. Under året kommer behoven
med största sannolikhet förändras. Vi har redan
sett att tillgång till IVA-utrustning blivit en utmaning
för vården. Swedish Medtech arbetar nära
beslutsfattare, regioner och våra medlemmar med
anledning av detta.

En medicinteknisk innovation gör endast nytta om
den implementeras i vård och omsorg. Sjukvården
i Sverige är en viktig motor för utveckling av nya
behandlingsmetoder och produkter. Därmed även
som resurs för att möjliggöra utveckling av ett
växande och konkurrenskraftigt näringsliv med
forskning och utveckling i Sverige. För införandet
av nya produkter och behandlingar har Swedish
Medtech identifierat flera förbättringsområden.
Vi behöver arbeta med upphandlingsprocessen,
vårdens organisation, hur kraven på kliniska studier
ser ut samt HTA-analyser. Viktigt är att vi har en
god samverkan mellan alla aktörer – vård, patient,
företag och akademi.

Den nya medicintekniska förordningen
– MDR
Från och med den 26 maj 2020 var den nya medicintekniska förordningen tänkt att gälla fullt ut. I skrivande stund planerar man att skjuta fram datumet
ett år. Oavsett väntar en stor omställning för flertalet
av våra företag. Det är många års arbete som ligger
bakom den nya lagstiftningen, men trots detta har
vi tyvärr sett att förberedelserna inför övergången
gått alldeles för långsamt. Ett stort fokusområde för
Swedish Medtech under 2020 är att stötta i arbetet
för att övergången – trots utmaningar – ska gå så
smidigt som möjligt. Vi har tidigare identifierat flera
viktiga områden som behöver hanteras för att implementeringen ska underlättas. Swedish Medtech har
under en längre tid flaggat för EU-kommissionen,
Läkemedelsverket och Socialdepartementet att vi
fortfarande saknar många av de vägledningar som
är nödvändiga för att tillverkarna på bästa sätt ska
kunna möta kraven i den nya förordningen. En
annan stor utmaning är att vi fortsatt ser en brist på
anmälda organ, vilka har rätt att certifiera produkter
och kvalitetssystem enligt det nya regelverket.
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Hållbar vård och omsorg
Vår planet och befolkning står inför stora globala
utmaningar. Swedish Medtech delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig
ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd och att
näringslivet ska bidra till positiv förändring. Swedish
Medtech har i egenskap av en branschorganisation
identifierat de mål där de enskilda företagen har
tydliga gemensamma drivkrafter. Vår övertygelse
är att vi kan bidra till lösningarna på de globala
utmaningarna både ur ett socio-ekonomiskt och ett
miljömässigt perspektiv.

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 2020!
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MEDLEMMAR

Våra medlemmar 2019 – 2020
Medlemmarna är Swedish Medtech. Det är medlemmarna som är grunden till
att föreningen finns och för vars skull styrelse och kansli arbetar. Vi är också
stolta över samarbetet med våra kunniga nätverkspartners.

Becton Dickinson AB

Essity Hygiene and Health AB

Berner Medical

Evimeria EMR AB

A. Menarini Diagnostics

Bioservo Technologies AB

Evry Sweden AB

Abbott Medical Sweden AB

Biotronik AB

F. Ad. Müller Söhne AB

Abbott Scandinavia AB

Biovisor AB

FeAl AB

Abena AB

Boston Scientific Nordic AB

Fenik AB

Abigo Medical AB

Box Play Alleato AB

Finess Hygiene AB

Abilia AB

Brighter AB

Fresenius Kabi AB

AD Medical AB

Camanio AB

Frisq AB

Addbio AB

Cambio Healthcare Systems AB

Fujifilm Nordic AB

Addi Medical AB

Capgemini Sverige AB

Gedae Biotech AB

Adolesco AB

Cardinal Health Sweden 512 AB

GE Healthcare Sverige AB

AGA GAS AB AGA Linde Healthcare

Care Of Sweden AB

Getinge Sverige AB

Agfa Healthcare Sweden AB

Carl Zeiss AB

Gisys AB

Aiolos Medical AB

Cerner Sverige AB

Goli AB

Airsonett AB

Chordate Medical AB

Guldmann Sverige AB

Akla AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Handicare AB

Alcon Nordic A/S

Coala Life AB

HEA Medical AB

Ambu A/S Danmark, Filial

Codan Triplus AB

Health Solutions Svenska AB

Apgar Sverige AB

Coloplast AB

Heraeus Medical AB

Arcid AS

Compodium International AB

IBM Svenska AB

Arjo Sverige AB

Compugroup Medical Sweden AB

Inerventions AB

Ascensia Diabetes Care Sweden AB

Cook Sweden AB

InnoBrain AB

Aspira Medical AB

CSAM KiBi Sverige AB

Insieme Consulting AB

AST Medical AB

Cuviva AB

Intel Sweden AB

Atea AB

Dansac and Hollister Scandinavia Inc.

Intersurgical AB

Attends Healthcare AB

Dentsply IH AB

Intersystems Sweden AB

Avidicare AB

Diaspec AB

Interv Nordic AB

Bard Norden AB

DIPS eHealth AB

Intuitive Surgical AB

B. Braun Medical AB

Distributed Medical SV AB

Invacare AB

B3 Healthcare Consulting AB

Docly Healthcare AB

Invent Medic Sweden AB

Bactiguard AB

Edwards Lifesciences Nordic AB

IRRAS AB

Bausch & Lomb Nordic AB

Elekta AB

Johnson & Johnson AB

Baxter Medical AB

Episurf Medical AB

Joliv AB

Medlemmar
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Journalia AB

Observe Medical AB

ViTri Medical AB

Karl Storz Endoskop Sverige AB

Olympus Sverige AB

W.L Gore & Ass.Scand AB

Karo Pharma Sverige AB

Omegapoint Group AB

Ypsomed AB

Kebomed AB

Onemed Sverige AB

Zenicor Medical Systems AB

Ken Hygiene Systems AB

Ossdsign AB

Zimmer Biomet Sweden AB

KiiltoClean AB

PartnerMed AB

Komikapp AB

Peaky Networks AB

Kungshusen Medicinska AB

Permobil AB

Lifeclean International AB

Philips AB Healthcare

Advantech Europe BV

Liko AB/Hill-Rom

Predicare AB

Advokatfirman Cederquist KB

Link Sweden AB

Prorenata AB

Advokatfirman Delphi KB

Linvatec Conmed Sweden AB

ProstaLund AB

Artekno OY

LivaNova Scandinavia AB

QleanAir Scandinavia AB

Cirio Advokatbyrå AB

Lohmann & Rauscher AB

RaySearch Laboratories AB

Compass Rekrytering & Utbildning AB

MedCLair AB

ResMed Sweden AB

DSV Solutions AB

Meddela Medical AB

RLS Global AB

DnB Bank ASA, filial Sverige

Medfield Diagnostics AB

Roche Diagnostics Scandinavia AB

Etteplan Sweden AB

Medical Imaging Technologies
Nordic AB

Rubin Medical AB

GS1 Sweden AB

Sanicare AB

HotSwap Norden AB

SAP Svenska AB

Intertek Semko AB

Sectra Sverige AB

IQVIA Solutions Sweden AB

Senzime AB

Kitron AB

SHL Group AB

KTH BioMEx Center

Siemens Healthcare AB

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Sigma IT AB

Medhouse More Medical AB

Smith & Nephew AB

PlantVision AB

Smiths Medical Sverige AB

Prevas AB

Softronic AB

Pricewaterhouse Coopers AB

Solann AB

QAdvis AB

Sopra Steria AB

RISE

Steripolar AB

Rud Pedersen Public Affairs Company
Stockholm AB

Medical Partner/Medpoint AB
MedicPen AB
Medipal AB
Mediplast AB
Meditude AB
Medhelp AB
Medtronic AB
Medtrum AB
Meloq AB
Mercado Medic AB
Microsoft Health Solutions Group EMEA
Miele AB
MINA Medical AB
Minicrosser AB
Mirola Rescue AB
Monomak Medical AB
Myoroface AB
Mölnlycke Health Care AB
NeoDynamics AB
Neoventa Medical AB
Nestlé Sverige AB
Netweb Gavle AB
Nordicare Ortopedi & Rehab AB
Nordicinfu Care AB
Novus Scientific AB
Nutricia Nordica AB

Stryker AB
Sunrise Medical AB
Sylak AB
Symtoms Europe AB
Syntheticmr AB
TechTrade International AB
Terumo Sweden AB
Thuasne Bégat AB
TietoEvry Sweden AB

Nätverkspartners 2019– 2020

Sandvik AB
Setterwalls Advokatbyrå AB
SIS, Swedish Standards Institute
Stellar Capacity
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
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Swedish Medtech
Box 3601
103 59 Stockholm
Besök: Sveavägen 63

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

