Om medicinteknik

BRANSCHORGANISATIONEN
FÖR MEDICINTEKNIK
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Vad är medicinteknik?

Dagligen kommer sjukvårdspersonal och patienter i kontakt med medicinteknik. Medicinteknik är ett brett område
och inkluderar en mängd olika produkter och lösningar som används i vården och omsorgen. Röntgen- och strålbehandlingsapparatur, ortopediska implantat, stentar, skalpeller, journalsystem, rollatorer, pacemakers, dialysapparater och förband är några exempel. Det finns idag över 500 000 olika medicintekniska produkter världen över (källa:
Eucomed).

Med patienten i fokus
Medicintekniska produkter och lösningar skapar förutsättningar för att
diagnosticera, behandla och lindra
de flesta sjukdomstillstånd. De bidrar
till bättre hälsa och till en högre livskvalitet för patienten eller brukaren.
Tekniken ger också möjlighet för
människor att leva ett både längre
och aktivare liv.
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En hållbar vård och omsorg

Sverige står inför stora utmaningar med en åldrande
befolkning och ett ökat vårdbehov. Därför är det viktigt
att vi tar tillvara de möjligheter som innovativ medicinteknik kan erbjuda i form av effektiviserade vårdprocesser och behandlingsmetoder eller utvecklad diagnostik
och prevention. En produkt som bidrar till att patienten
återhämtar sig fortare och tillbringar kortare tid på sjukhus minskar inte bara patientens lidande utan sparar in
vårdpersonalens tid och är en bättre lösning för samhället. Vi ser tydligt att den medicintekniska industrin är en
avgörande del av lösningen på framtidens problematik
och är därför en central fråga för branschen.

”Swedish Medtechs vision
är att säkerställa tillgång till
och kontinuerlig utveckling av
medicinteknik för att tillgodose
patientens medicinska behov,
höja livskvaliteten samt bidra
till en effektivare vård och
omsorg. ”

Stolt tradition
Det innovativa klimatet har fört med sig att Sverige har
kommit att vara ett starkt fäste för medicintekniska
företag, både svenska och internationella.
Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller
innovativa medicintekniska lösningar inom vård och
omsorg. Vi kan stolt presentera svenska uppfinningar
som pacemakern, strålkniven, ultraljudet, permobilen, kuvösen och den konstgjorda njuren. Grunden till
framgångarna har varit en god samverkan mellan de
medicintekniska företagen, hälso- och sjukvården samt
akademin.

En framtidsbransch
Samtidigt som vårdbehovet växer skapar nya medicintekniska lösningar möjligheter för en effektivare vård
och omsorg. Förändringstrycket på vården är stort och
den medicinska tekniken kommer därför att vara central
för de framtida lösningarna.
Trots att Sverige i jämförelse är ett litet land har vi en
marknad med stor potential. I siffror utgör vårt land
endast omkring 0,5 % av medtechmarknaden i världen,
men däremot står svenska medtechföretag för omkring
fyra procent av den globala omsättningen.
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Vad kännetecknar branschen?

Kännetecknande för den medicintekniska branschen
är att den har en stor spännvidd med alltifrån små
enmansföretag hela vägen till stora multinationella
företag. Den största delen består dock av små och medelstora företag.
Det finns ungefär 590 medicintekniska företag med
minst 5 anställda och med en nettoomsättning på
minst 1 miljon SEK (inklusive medlemsföretag i Swedish
Medtech). Ungefär 180 av dessa företag bedriver forskning och utveckling i Sverige. Utöver dessa företag finns
det ett stort antal företag med 0-4 anställda och lägre
omsättning än ovan.
Den medicintekniska industrin är väldigt innovativ och
var 2012 den bransch som registrerade flest patent, vilket innebar 10 412 patent endast i Europa. Innovationscyklerna är som regel snabba. Man brukar säga att inom
18 månader har en medicinteknisk produkt utvecklats,
förändrats eller ersatts av en ny teknologi. Det är därför
avgörande att den medicintekniska leverantören får
arbeta nära kliniken och i ständig dialog med vårdpersonal, akademi och sjukhusledningar.

Samverkan – nyckeln till innovationer
Grunden till framgångsrika medicintekniska innovationer har varit en god samverkan mellan de medicintekniska företagen, hälso- och sjukvården och akademien.
Dialogen är en förutsättning för att de innovationer
som tas fram är anpassade efter vårdens och patientens
behov. Det är även en nyckel för att på ett effektivt sätt
förbättra och utveckla befintlig teknologi.

”Perfecting the prostetic leg - how incremental innovation works for patients” Bild: Eucomed
7

Medicinteknik och regelverket

Det medicintekniska regelverket

Upphandling

Vad som är en medicinteknisk produkt definieras i lagen
om medicintekniska produkter (1993:584) samt i Läkemedelsverkets föreskrifter som utfärdats i anslutning till
denna lag. I korta drag kan man säga att medicintekniska produkter ska användas för att:

Den största kunden till den medicintekniska branschen
är offentlig sektor, vilket medför att majoriteten av all
medicinteknik i Sverige idag upphandlas. Detta innebär
att kunskap om hur man tillämpar lagen om offentlig
upphandling (LOU) är central både för upphandlande
enhet och för de medicintekniska leverantörerna.

- påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en
sjukdom
- påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera
en skada eller ett funktionshinder
- undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process
- kontrollera befruktning

Syftet med upphandling är att i möjligaste mån säkerställa att våra skattemedel används på bästa sätt. För
vården innebär det att man genom upphandlingsförfarandet ska kunna utse den produkt eller lösning som
uppfyller det uttalade behovet till bästa pris.
En stor utmaning som branschen möter är att upphandlingar traditionellt har kommit att fokusera på lägsta
styckepris och inte det på det bästa priset, det vill säga
det lägsta totalpriset för samhället och skattebetalarna.
Detta har i praktiken lett till svårigheter att lansera ny
och innovativ teknologi, något som ställer krav på både
upphandlare, vården och leverantörer att tillsammans
finna bra och relevanta utvärderingskriterier för en upphandling. De senaste åren har det tagits initiativ att utveckla samhällsekonomiska kriterier, men ännu har det
inte blivit en naturlig del av upphandlingsförfarandet.

Det är tillverkarens syfte och verkningsmekanismen
hos en produkt som avgör om den ska anses vara en
medicinteknisk produkt och inte konstruktionen eller
användaren. Det är också tillverkaren som har ansvaret för produkten när den sätts på marknaden. För att
visa att en produkt uppfyller regelverkets krav ska den
vara CE-märkt. Värt att notera är att det är tillverkarens
ansvar att se till att produkten uppfyller dessa krav.
CE-märkningen innebär alltså inte att produkten har
godkänts av en myndighet.
Läkemedelsverket utgör tillsynsmyndighet för de medicintekniska tillverkarna.

Läs mer...
Om regelverket, CE-märkningsproceseesn och säkerhetsarbete på Läkemedelsverkets hemsida.
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/
Medicinteknik/
Läs mer om upphandlingslagstiftningen på Konkurrensverkets hemsida eller på Kammarkollegiets upphandlingsstöd
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Om Swedish Medtech

Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Vi samlar ca 170 medlemsföretag inom områden som förbrukning, utrustning,
diagnostik, hjälpmedel och ICT i vården.

Patientsäkerhet
Medicinteknik ska garantera trygghet vid vård och omsorg och produkterna ska
vara säkra att använda.

Innovation
Branschen ska arbeta aktivt tillsammans med hälso- och sjukvården för att främja
utvecklingen av ny medicinteknik och säkerställa att patienten får tillgång till
bästa möjliga teknologi på ett så samhällsekonomiskt effektivt sätt som möjligt.

Hållbar vård och omsorg
Vi står inför stora demografiska förändringar, med en åldrande befolkning. Ska
vi kunna ge en god och värdig vård och omsorg i framtiden måste perspektiven
ändras. Industrin, tillsammans med vård och omsorg, behöver finna långsiktiga lösningar vad gäller sjukvårdens finansiering, miljöfrågor samt sociala och etiska krav.
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Swedish Medtech
Box 3601
103 59 Stockholm
Besök: Klara Norra Kyrkogata 33
Tel: 08-586 246 00
Fax: 08-586 246 01
www.swedishmedtech.se

