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Remissvar rörande Rumäniens förlängda restriktioner för medicinsk
skyddsutrustning
Swedish Medtech ser mycket negativt på de exportrestriktioner som har införts av Rumänien, vilka
nu förlängs. Vi anser mot bakgrund av följande skäl alla former av exportrestriktioner som
kontraproduktiva under rådande omständigheter:

1. Behovet av personlig skyddsutrustning har under pandemin varit omättligt. I en sådan
situation är det avgörande att utrustningen når de som arbetar närmast de drabbade
patienterna, det vill säga vård- och omsorgspersonal runt om i världen. Varje regering måste
på bästa sätt hjälpa sin befolkning, både genom att förhindra smittspridning och genom att
behandla de patienter som drabbats hårdast av Covid-19. För att kunna behandla patienter
krävs tillgång till både skydds-, ECMO- och andningsutrustning samt provtagningskit, för att
nämna några viktiga medicintekniska produkter.
2. Våra medlemsföretag ser indikationer på att efterfrågan på skyddsprodukter återigen ökar i
takt med en ökad smittspridning, såväl inom Sverige och EU som globalt. Majoriteten av de
medicintekniska företag som tillverkar och distribuerar medicinteknisk skyddsutrustning har
produktion i olika länder. När medlemsstater begränsar export förhindras företagen från att
uppfylla sina leveransåtaganden, vilket i våras ledde till en svår situation för hälso- och
sjukvården i flera länder. Detta kan få mycket negativa följder för smittspridningen i
allmänhet och för vård- och omsorgen i synnerhet, då det finns risk för att verksamheten inte
kan bedrivas.
3. Vi anser att EU:s medlemsstater måste agera solidariskt med varandra i denna extraordinära
situation. Spridningen och konsekvenserna av Covid-19 är omfattande, och i ett sådant läge
måste principen för fördelning utgå ifrån de verkliga behov som finns i medlemsstaterna.
Enskilda medlemsstater bör inte tillåtas styra fördelningen av tillgängliga produkter och
resurser genom nationella exportrestriktioner.

Om Swedish Medtech och medicinteknikbranschen
Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska förtagen i Sverige.
Medicinteknikföretagen är heterogena vilket återspeglar sig i en stor variation av produkter. Det
finns produkter inom röntgen, ortopediska implantat, minimalinvasiv kirurgi, pacemakers, dialys,
hjälpmedel för funktionshindrade, journalsystem samt förbrukningsartiklar. Vissa medlemsföretag
har egen tillverkning medan andra är distributörer. I Sverige finns idag runt 640 medicintekniska
bolag med fler är 4 anställda. 2013 bedrev 180 av dessa företag forskning och utveckling i Sverige.
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 13 000 patent årligen. Exporten för medicinteknikbolagen har ökat
under 2000-talet med en topp 2010 för att sedan gå ner till att 2018 vara på drygt 20 miljarder
svenska kronor.
Den medicintekniska branschen anställer idag ca 25 000 personer, 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.
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