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Invacares framgångar känner inga 
gränser...

www.invacare.se

Invacare® är en världsledande aktör inom  hjälpmedelsbranschen som 
 skapar  förutsättningar för en aktiv livsstil.

Nu växer vi ytterligare och breddar vårt 
 sortiment med selar och bälten samt en unik 

multijusterbar  ryggstödslösning. Europa satsar 
på eHälsa

Barn- och äldreminister  
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Är patientjournalen  
du arbetar med komplett?

KontaKta oss på 08-545 899 99 eller besöK www.euromed.se för mer information.

med sveriges mest använda 
dikteringsprogram kompletteras 
journaldata snabbt och effektivt. 
använd taligenkänning för helt 

automatiskt tal till text!

digital  
diktering 

fånga bild och video från 
kameror, endoskop, mikroskop 

och annan utrustning. lagra 
säkert med direkt länk från 

journalen.

digital  
bildhantering 

den slutgiltiga lösningen på alla 
lösa papper. skanna eller skriv 

ut direkt till Grabadoc. allt 
lagras säkert i journalen samt 

spar tid, pengar och miljö.

digital  
dokumenthantering 

medSpeech picsara grabadoc

Med fokus på 
Morgondagens Medicinteknik
Swedish Medtech arbetar för att positionera medicinteknik som 
en förutsättning för en effektiv vård och omsorg i Sverige
      - med patienten i centrum

Läs mer på www.swedishmedtech.se

BranscHorganisationen 
fÖr Medicinteknik

Innovation

Swedish Medtech 40 år
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36
Fullmatat program när branschen 
möttes i Umeå
Medicinteknisk innovationsutveckling fick 
stort utrymme under årets upplaga av 
Medicin teknikdagarna, som hölls i Umeå 
Folkets hus 6–7 oktober. Annat som fanns 
med på agendan var strålbehandling med 
protoner och en lektion i hur man tar fram 
en användbar produkt.
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FÖRETAGET: 
IVF-kliniken storsatsar 
Svensk provrörsbefruktning håller världs-
klass. Flera av Sveriges skickligaste ferti-
litetsspecialister driver den rikstäckande 
vårdkedjan IVF-kliniken som redan domine-
rar den privata marknaden. Nu storsatsar 
man på forskning och vill starta IVF-kliniker 
i England, under svensk ledning.

18
PORTRÄTTET:  Minister med 
fokus på funktionell teknik
Barn- och äldreminister Maria Larssons 
hjärta klappar särskilt för de äldre. Fritt val 
av tekniska hjälpmedel är en bra idé, tycker 
hon. Men högst prioritet har en samman-
hållen vård för multisjuka.



Låt endoskopen hänga  
i torkskåpet och få tid över  

för fler behandlingar

Nu erbjuder Olympus ett torkskåp som förlänger 
livslängden på dina endoskop, förbättrar hygienen 
och frigör arbetstid. Torkskåpet GV700 innebär en 
mer skonsam förvaring av endoskopen, utan risk för 
bakterietillväxt. Skopen behöver inte spritas dagligen 
och är klara att använda direkt ur skåpet. Även efter 

flera dagars förvaring. Du får dessutom en fullständig 
dokumentation om rengöring, torkning och förvaringstid, 
om du integrerar torkskåpet i Olympus EndoBase. Vill du 
veta mer om hur ett torkskåp kan förbättra arbetsmiljön 
och effektivisera din endoskopiavdelning? Ring oss på 
08-734 35 00 idag eller besök www.olympus.se

O     L     Y     M     P     U     S         M     E     D     I     C     A     L         S     Y     S     T     E     M     S 

MTM Olympus.indd   1 2010-02-01   14:54:30
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LEDAREN

SyFTET MEd All medicinteknik är att förbättra människors 
förutsättningar att leva ett gott liv vid god hälsa. Av alla medi-
cintekniska produkter som utvecklats är det vissa som fram-
står som särskilt banbrytande. Kanske för att de på ett högst 
påtagligt sätt förändrat människors livsbetingelser. En av dessa 
är defi nitivt pacemakern, som uppfanns av svenske Rune Elm-
qvist 1958 och samma år opererades in i en patient av hjärtkirur-
gen Åke Senning. Pacemakern har sedan dess förlängt många 
människors liv, bland annat min egen mormors. Utan sin ”pej-
mejser” som hon kallade den, hade hon knappast uppnått den 
aktningsvärda åldern av 92 år.

TEknIkEn MEd in vitro-fertilisering, ivf , är en annan revolu-
tionerande innovation. Att befrukta mänskliga ägg i provrör var 
mycket kontroversiellt i slutet på 60-talet, när Robert Edwards 
började experimentera med det. I år får han Nobelpriset i 
medi cin för att han utvecklat en metod att behandla inferti-
litet, något som drabbar cirka tio procent av alla par i världen. 
Följ med till ivf  Stockholm på sidan 40, en klinik i den riks-
täckande vårdkedjan ivf -kliniken, som dominerar den privata 
marknaden för ivf -behandlingar i Sverige.

MEdIcInTEknIk bEhÖVER inte handla om att ge liv eller 
förlänga liv för att den ska göra skillnad i människors tillvaro. 
Det kan räcka med uppfinningsrika förenklingar av vardagen för 
den som har en funktionsnedsättning eller bara helt enkelt har 
blivit lite äldre. Sveriges Barn- och äldreminister Maria Larsson, 

som du möter i detta nummers omslagsporträtt, är en entusi-
astisk påskyndare av funktionell teknik. Både utveckling av ny 
sådan och information för att öka kunskapen om den befintliga, 
så att den blir tillgänglig för alla som behöver den. Maria Lars-
son tycker att det borde finnas en avdelning för hjälpmedel på 
Ikea. Läs mer om hennes tankar och idéer på sidan 18.

dET hAR VARIT en händelserik höst så här långt, och det är 
glädjande, inspirerande och hoppingivande att se hur mycket 
som är på gång i den dynamiska medtechbranschen. MedTech 
Magazines ambition är att vara med där det händer, och vi gör 
vårt bästa för att lyckas med det. På sidan 28 kan du läsa om 
Swedish American Life Science Summit, på sidan 34 får du en 
inblick i vad som hände på Medicinteknikdagarna i Umeå, på 
sidan 48 handlar det om Ett bra liv och på sidan 54 möter du ett 
antal medtechföretag som är redo att ta steget ut i världen efter 
sting:s Go Global Medtechprogram. Utmärkelsen Årets Med-
techföretag 2010 gick till Cambio Healthcare Systems – grattis! 
Mer om det på sidan 24.

Jag önskar dig en givande läsning!

Och kom ihåg att maila mig när du har något spännande på gång.

Vi hörs!
Charlotta Zingmark 
tel: 0704-83 61 91, e-post: redaktionen@medtechmagazine.se

•	 beslutsfattare	i	medtechföretagen.
•	 upphandlare	och	inköpare	på	landstingen.
•	 medicintekniska	chefer.
•	 sjukhusens	ledningsgrupper.

•	 verksamhetschefer,	vårdenhetschefer,	klinikchefer	
	 och	överläkare	i	öppen	och	sluten	vård.
•	 landstingsråd.
•	 berörda	myndigheter	och	politiker.

Vem	läser	MedTech	Magazine? Målgruppen	för	tidningen	är:

Ett bättre liv 
i stort och smått

En robot i duschen? Barn- och äldreminister  
Maria Larsson berättar mer i porträttet på sidan 18.
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Peter Wiklund 
Professor och överläkare på urologkliniken, Karo-
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REDAKTIONEN

Olof berglund
Olof är civilekonom och har 20 års erfarenhet 
från ledande befattningar inom läkemedels- och 
medtechbranschen. Genom det egna företaget, 
”Rent a Pro”, erbjuds affärsrådgivning och andra 
operativa funktioner till framför allt unga och 
innovativa företag inom läkemedels- och med-
techsektorn. Olof har de senaste åren varit vd i 
två olika företag inom medtechbranschen.

Peter landvall
Fil. dr. i medicinsk mikrobiologi med lång 
erfarenhet av regelverk för medicintekniska 
produkter. Som föreläsare och konsult i egna 
bolaget Cellwell hjälper han privata och stat-
liga företag med kvalitetssäkring, att bygga 
upp kvalitetssystem och uppfylla regelverk. 
Har skrivit boken ”Medicintekniska produk-
ter – vägledning till ce-märkning”.



Alaris® Products

What you can’t see 
can hurt you

The Texium™ closed male luer with the 
SmartSite® needle-free valve delivers 
leak-free connections that significantly 
reduce surface contamination and the 
risk of accidental exposure.

Closed-system for the safe preparation and 
administration of hazardous drugs 

Cost effective, simple to use. Designed to 
protect the healthcare worker and patient 
at every stage of preparation, transport, 
administration and disposal of drugs and 
related disposables.

Texium™ safety disposables 

No-drip tip technology for leak free 
transfers

Texium™ close male luer  closes on 
disconnection to protect from free 
flow.

Fast, easy connection to SmartSite® 
valve  for a complete needle-free 
solution.

•

•

•

Texium_1x1.5m.indd   1 16/08/2007   11:36:44
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ANSLAGSTAVLAN
Tipsa redaktionen om nyheter! 
Maila gärna pressklipp och notiser 
till redaktionen@medtechmagazine.se

hörsam till Sollentuna
Efter många år i Upplands Väsby flyttar Hörsam nu huvud kontoret till 
Rotebro och Sollentuna. Från och med 1 oktober finns Hörsam på  
Kung Hans väg 3 nära Rotebro Centrum och pendeltåget. 

Postadressen blir: Hörsam, Box 7093, 19207 Sollentuna
Telefonnumret till kundtjänst blir detsamma: 08-590 00 460 
Fax: 08-590 00 49. Mail: info@horsam.se •

Stora investeringar inom  
sjukvårdssektorn i Bulgarien
Regeringen i Bulgarien har tagit beslut om att förbättra sitt 
sjukvårdssystem i grunden. Strategin är del av programmet 
”Regional Development 2007–2014”, vars projekt finansie-
ras av EU. 

De första sex projekten innebär en uppgradering av de 
största sjukhusen i Bulgarien. Investeringar sker i ny teknik 
och nya behandlingsformer, inom framförallt cancerbe-
handling. 

– Totalt handlar det om 400 miljoner Euro som ska inves-
teras i landets sjukvårdssektor. Eftersom sjukvårdssystemet 
är mycket eftersatt finns stor efterfrågan på ”know-how” från 
bland annat Sverige, säger Elza Kazemi, chef för Exportrådet 
i Grekland, Bulgarien och Serbien.  •

Forskare vid Karolinska Institutet har 
lyckats kartlägga 3D-strukturen hos 
den receptor på äggets yta som tar 
emot spermien vid befruktningsögon-
blicket. Resultaten, som presenteras i 
tidskriften Cell, leder till ökad kunskap 
om infertilitet och kan möjliggöra helt 
nya typer av preventivmedel. 

– Resultaten ger en väldigt tyd-
lig bild av den kvinnliga sidan av 
befruktningen. Men det är bara halva 
historien, nästa steg blir att beskriva 
motsvarande struktur på spermien 
och det komplex som bildas när den 
binder till ägget, säger Luca Jovine 
som har lett forskningen. •

nobelpriset i medicin  
till mannen bakom IVF
Den brittiske läkaren och forskaren Robert Edwards 
får Nobelpriset i medicin. Priset tilldelas honom 
för den framgångsrika utvecklingen av mänsklig 
befruktning utanför kvinnans livmoder, så kallad in 
vitro-fertilisering, IVF.

– Hans åstadkommanden har gjort det möjligt att 
behandla infertilitet, ett medicinskt tillstånd som 
drabbar en stor andel av mänskligheten, tio procent 
av alla par i världen, sade Nobelförsamlingen vid 
Karolinska institutets sekreterare Göran Hansson 
när han läste upp motiveringen. •

© 
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www.nmsmedico.com  Tel + 46 31 337 90 30

Din samarbetspartner i en värld av leverantörer

Världssuccé och 
alltid ett steg före 
Optimerar kvaliten på 
våra sterilcentraler

NMS är nu även 
distributör av Belimed 
diskmaskiner/autoklaver

Mawell tecknar ett strategiskt kon-
trakt med Oslo universitetssykehus
Hälsoföretaget Oslo universitetssykehus, i region Helse Sør Øst 
väljer Mawells lösningar för bildintegration mellan ”deres syke-
hus”, Aker universitetssykehus, Radiumhospitalet, Rikshospi-
talet og Ullevål universitetssykehus. För att göra det möjligt för 
klinikerna att få tillgång till alla röntgen- och bildundersökningar 
oavhängigt av vilken enhet som har producerat bilderna skapas 
ett gemensamt bildarkiv på Oslo universitetssykehus. •

Hans Rosling – mannen  
bakom ”Gapminder”  
– får IVA:s Guldmedalj
Varje år delar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ut 
guldmedaljer. En av medaljörerna i år är Hans Rosling, mannen 
bakom det internationellt mycket uppmärksammade statistikverk-
tyget Gapminder. Rosling är professor i internationell hälsa vid 
Karolinska Institutet, läkare samt en av initiativtagarna till Läkare 
utan Gränsers Sverigesektion. Rosling kallar sin undervisnings-
metod ”evidensbaserad brutalförenkling” och vill kombinera  
”fakta, enkelhet, skönhet och humor” vid sina presentationer. •

Mitt emellan krycka och rollator
RollerMate är ett nytt gånghjälpmedel, en rullande krycka 
eller en enhandsrollator. RollerMate väntas underlätta för 
dem som inte vill använda en rollator ännu men ändå vill kun-
na till exempel bära en kasse eller väska på ett enkelt sätt.

RollerMate AB är ett nytt innovativt företag grundat 
sommaren 2010 och har hittills en produkt, RollerMate 
G2. Företaget har sitt säte i Gävle med logistik, kvali-
tetskontroll samt konstruktion i Vännäs utanför Umeå. 
RollerMate vill sätta en ny standard för rullande enhands-
gånghjälpmedel. Företaget siktar på en världsmarknad 
inom fem år. •
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Uppsalamodell för refluxbehandling  
av barn internationell standard
Cirka en procent av all barn föds med reflux, som innebär 
att urin flödar tillbaka upp till njurarna. I svårare fall drab-
bas barnen av urinvägsinfektioner som kan leda till ärr på 
njuren och njurskador. En framgångsrik sprutbehandling 
med hyaluronsyra och ett slags sockerpärlor (Deflux), som 
utvecklats vid Akademiska Barnsjukhuset, används i dag i 
stället för operation i stora delar av världen. •

NY AKUTVÅRDSBYGGNAD PÅ 

DANDERYDS SJUKHUS 2017

Om beslut om byggstart sker enligt plan kan 

den nya akutvårdsbyggnaden stå klar våren 

2017. Det nya huset ersätter  den gamla akut-

mottagningen som byggdes i början av 60-talet 

för att ta emot 35 000 besökare. 2009 tog 

akutmottagningen emot över 70 000 besök. 

– Nya lokaler är ett måste för att Danderyds 

sjukhus ska kunna fortsätta att hantera ökning-

en av patienter, konstaterar Peter Graf, VD, 

Danderyds sjukhus. Det är inte längre ekono-

miskt försvarbart att bygga om och renovera. •

Livräddande behandling 
vinner Innovationspriset
För att främja forskning, utveckling och 
entreprenörskap i Skåne delar PwC och 
Lunds universitets innovationssystem, LUIS 
AB, i samarbete med Lunds kommun årligen 
ut Innovationspriset på 250 000 kronor till 
idéer med betydande innovationshöjd och 
stor kommersiell potential. Årets förstapris 
gick till ”Unik lösning för att hindra hjärtrup-
tur och biverkningar vid undertrycksbe-
handling”. Bakom innovationen står läkaren 
och forskaren Malin Malmsjö, verksam vid 

Lunds universitet och Region Skåne. •

Nordiska länder i topp 
internationellt på 
forskningsområdet
Det danska vetenskapsministeriet gav den 27 oktober ut rapporten 
Forskningsbarometer 2010. Enligt den ligger de nordiska länderna i 
den absoluta toppen, både när det gäller publicering av artiklar och 
erkännande av resultat. På rankningslistan över antal vetenskapliga 
publikationer som tagits in i erkända tidskrifter ligger Sverige på en 
andraplats, Danmark är trea, Island fyra, Finland femma och Norge 
sexa. De nordiska länderna dominerar alltså helt listans topp tio. Rap-
porten innefattar OECD-länderna med flera.  •

”En framgångsrik 	
        sprutbehandling 	
              i stället för operation”

Gen bakom cancer  
hos barn undersökt
Särskilda förändringar i genen ALK 
orsakar cancerformen neuroblastom 
hos barn. Studier av genmanipulerade 
bananflugor kan ge oss nya insikter i hur 
neuroblastom uppkommer och flugor-
na kan fungera som provbänk för tidiga 
tester av nya mediciner mot sjukdomen. 
Allt enligt en ny avhandling av Therese 
Eriksson, Institutionen för Molekylär-
biologi vid Umeå universitet. •



Bactiguard stärker de 
kliniska bevisen ytterligare

Bactiguard AB | Box 5070 | 102 42 Stockholm
Telefon: 08-440 58 80 | Fax: +46 8 440 58 78 | E-mail: info@bactiguard.se | www.bactiguard.com

Inom kort publiceras en svensk multicenterstudie med 439 patienter.

Studien visar att användningen av Bactiguard® kvarliggande urinvägskateter 
(BIP Foley catheter) resulterade i 73% reduktion av fall där patienter hade 
förhöjd bakteriehalt i urinen (bakteriuri) – förstadiet till urinvägsinfektion och 
urosepsis*.

Bactiguard® förebygger världens vanligaste vårdrelaterade infektion, vilket 
medför:

- Ökad patientsäkerhet
- Minskad antibiotikaanvändning och resistensutveckling
- Förbättrad hälsoekonomi

Bactiguard® är en del av lösningen!

Kontakta oss för mer information.

* Annual Biomaterials Meeting for Scandinavian Society for Biomaterials, 14–16th April, 2010, Hafjell, Norway
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Cambio Healthcare 
Systems vinner stort 
kontrakt i England
Engelsk vård väljer svenskt eHälsosystem. Regionen 
Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation 
Trust (WWL) i norra England har nu inlett ett part-
nersamarbete med Cambio Healthcare Systems.  
Det innebär att företagets produkt Cambio COSMIC 
ska införas i WWL, med bland annat funktioner för 
patientadministration, journal, akutsjukvård och läke-
medelshantering. Omkring 3 000 läkare och sköter-
skor, apotekare, administratörer och IT-personal 
kommer dagligen att använda Cambio COSMIC på 
regionens fyra olika sjukhus. •

”Tack vare aktörer som Swedish Medtech 
och MedTech Magazine har vi tagit ett kliv 
framåt när det gäller att öka kännedomen 
om medicinteknikbranschen i Sverige.” 

Bertil Guve, chef för CTMH, 	
Centrum för Medicin i Teknik och Hälsa, vid KTH

Kunskap  
mot spelmissbruk
För att öka kunskapen om före	-	

byggande arbete mot spelproblem inrättar 	
Svenska Spel ett forskningsråd. Rådet ska årligen 	

bidra med 5 miljoner kronor till universitets	-	
världens forskning inom området. 	

Första utlysningen kommer att 	
ske våren 2011. •

Elektronisk näsa upptäcker cancer
Det är fysikprofessor Thomas Lindblad och José 
Chilo, tidigare doktorand vid KTH och numera 
universitetslektor vid Högskolan i Gävle, som  
tillsammans står bakom den elektroniska näsan. 
Att den elektroniska näsan med stor säkerhet 
bland annat  klarar av att skilja mellan doften från 
äggstockstumörer och vävnad från friska kvinnor 
har nyligen publicerats i den vetenskapliga tid-
skriften Future Oncology. •

Tomas	Mora-Morrison ,	VD,	Cambio	Healthcare	Systems.
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Våra lösningar inom vårdinformation, drift och förvaltning är därför

anpassade för att underlätta för HELA vårdorganisationen - för läkare,

sjuksköterska, vårdgivare och inte minst för patient.

          Vi vet också att varje helhet består av mindre delar - därför har vi ett

brett utbud av lösningar som alla är effektiva var och en för sig. För vi

vet att det är först när alla mindre delar fungerar bra som helheten blir så

mycket bättre. Du hittar mer information på www.systeam.se

Värdefull kunskap  
på medtechutbildning
25–27 oktober arrangerade Swedish Medtech en 
medicinteknisk branschutbildning med diplomering. 
Det fullmatade programmet omfattade bland annat 
regelverk, upphandling, samverkans avtal och hälso-
ekonomi.  

Målgruppen för kursen som arrangeras med jämna 
mellanrum är medtech företagens nyanställda med-
arbetare inom försäljning, marknadsföring, forsk-
ning, utveckling, kvalitet och miljö. Syftet är att ge 
deltagarna en allsidig introduktion till de ämnen man 
måste behärska för att göra ett bra jobb i medtech-
branschen. •

Fördjupad	kunskap	och	nya	kontakter	på	Swedish	Medtechs	branschutbildning.
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Nya ISO 14001 blIr  
brEdarE Och vaSSarE
Nu har arbetet startat med att förnya 
standarden för miljöledningssystem, ISO 
14001. I den uppdaterade standarden ska 
det bli enklare att koppla ihop miljöarbe-
tet med hållbarhetsfrågor och ett utökat 
socialt ansvarstagande. Det blir också 
större fokus på vilka faktiska miljöförbätt-
ringar ledningssystemet medverkar till. 
SIS, Swedish Standards Institute, leder 
det svenska arbetet och Anneli Rafiq är 
projektledare. •

careTech prisat  
för fallsensor
The Embedded Awards är ett pris för 
årets tre bästa nyutvecklade intelligenta 
inbyggda system som presenterades 
på tekniska mässan i Stockholm.  Micro/
Nano-kategorin vanns av CareTech AB 
i Kalix, med konstruktionen Sensor-
Band II.

CareTech AB  levererar trygghets-
lösningar till omsorgen. Efter flera års 
forskning i samarbete med bland annat 
Luleås och Uleåborgs universitet har 
man nu kunnat kombinera trygghets-
larm med en fallsensor.  Den gör att 
trygghetslarmet automatiskt larmar 
efter ett fall och personen kan få hjälp 
omgående. •

Immune Therapy Holdings 
har fått fem miljoner  
från VINNOVA
ITH, Immune Therapy Holdings, har fått forsknings-
anslag på totalt fem miljoner kronor fördelat på 
fyra år från VINNOVAs program ”Innovationer för 
framtidens hälsa” för utveckling av ny diagnostik och 
behandling av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. 
Totalt stöder VINNOVA tretton svenska företag som 
utvecklar nya sätt att behandla och förebygga sjuk-
domar inom ramen för detta program. •

Hett med hälsa  
på nätet 
Netdoktor visar i oktober årets högsta 
trafiksiffror med över 540 000 besö-
kare. En ökning med nära 15 procent 
jämfört med samma månad förra året. 
Samtidigt visar siffror från rapporten 
Svenskar och Internet 2010 att halva 
svenska folket har upptäckt Internet 
som en väg till information om hälso-
problem och särskilda sjukdomar. •

Det amerikanska företaget E-Pill, världens 
största återförsäljare av tablettdispense-
ringsprodukter, har tecknat ett återför-
säljaravtal med MedicPen AB om den 
intelligenta tablettdispensern Medimi. 
E-Pill, LLC driver www.epill.com och är 
världens största internetförsäljare av 
tablettdispensers och elektroniska påmin-
nelseprodukter för medicinering på kon-
sumentmarknaden. I och med detta avtal 
tar MedicPen det första steget in på den 
stora nordamerikanska konsumentmark-
naden inklusive Kanada och Mexiko. För-
säljningen förväntas kunna inledas under 
andra kvartalet år 2011. •

Milstolpe för 	
MedicPen

Johanna	Adami,	chef	för	avdelning	Hälsa		
på	Vinnova	.
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Lorem ipsum  
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TRADEMARK™ lorem ipsum  
dolor sit sed diam constructam  
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Legal Entity
Sample Division or Unit, Sample Street 123, 12345 Sample City, Country 

Phone +01.123.4567-890, Fax +01.123.4567-891, www.internet-url.com

Din trygghet.  
Vårt engagemang.
Linde: Living healthcare  

För oss är service och support så mycket mer än att leverera medicinsk 

gas på utsatt tid. Tillsammans med dig kan vi också säkra hantering, 

installationer, underhåll, genomföra riskanalyser, utbildningar och se 

till att du får det stöd just ditt sjukhus behöver. Vårt engagemang och 

specialistkunskaper om gasförsörjningens alla delar är din trygghet. 

Oavsett om du behöver hjälp med detaljerna, eller helheten.

 

 Att spegla din verklighet styr vårt sätt att arbeta.

Linde Healthcare
AGA Gas AB, 181 81 Lidingö

Tel: 08 731 10 00, Fax: 08 765 52 87, www.linde-healthcare.se
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Maila redaktionen@medtechmagazine.se.

Staffan arvas och Joakim 
davidsson | Ellermore
Reklambyrån Ellermore förstärker sitt 
erbjudande inom webb genom att rekry-
tera Staffan Arvas som projektledare med 
särskilt ansvar för att vidareutveckla byråns 
digitala erbjudande. Ellermore knyter ock-
så till sig Joakim Davidson som projekt-
ledare och strateg inom mässor och events.

Staffan Arvas (t  v) kommer senast från 
rm-byrån Nerell More Wunderman där 
han också varit ansvarig för byråns sats-
ning på kunder inom läkemedelsindustrin 
under varumärket Sudler& Hennessey.

Joakim Davidson har lång erfarenhet 
från utställningar, event och kongresser, 
tidigare bland annat som kundansvarig 
projektledare på Speak Marketing.

dimitri argyriou | ESS
Dimitri Argyriou har utnämnts till ny 
forskningschef på European Spallation 
Source ess ab, en stor neutronforsknings-
anläggning som ska byggas i Lund. Han 
tillträder den 1 januari 2011. Dimitri Argy-
riou är i dag ordförande i ess vetenskap-
liga rådgivande råd, och seniorforskare vid 
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialen 
und Energie. Konstruktionen av ess beräk-
nas starta 2013, anläggningen beräknas 
kunna öppna 2019 och vara i full drift till 
2025. 

Margita Klemetti | ambea
Mehiläinens personal- och kvalitetsdirek-
tör, Margita Klemetti, har utnämnts till 
personaldirektör inom Ambea-koncer-
nen. Margita Klemetti är magister i häl-
sovetenskap och har varit personal- och 
kvalitetsdirektör på Mehiläinen-koncer-
nen. Ambea ab är Nordens största privata 
vård- och omsorgskoncern. Verksamhe-
ten bedrivs inom dotterbolagen Carema 
Care, Carema Sjukvård och Mehiläinen i 
Sverige, Norge och Finland.

Gunilla lundmark | dilanest 
Gunilla Lundmark har utsetts till ny verk-
ställande direktör (vd) i Dilanest ab, ett 
bolag som utvecklar och dokumenterar 
unika formuleringar för topikal anestesi 
inom gynekologi och obstetrik. Gunilla 
Lundmark är i dag vice vd på Q-Med 
och tillträder sin nya tjänst i januari 2011. 
Gunilla Lundmark har lång erfarenhet från 
läkemedelsindustrin, inklusive positio-
nen som chef för Q-Med Australien med 
ansvar för Australien och Nya Zeeland.

	
börje vestlund |  
Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Epilepsiförbundets kongress har 
valt Börje Vestlund till ny ordförande. Han 
efterträder före detta riksdagsledamoten 
Chatrine Pålsson Ahlgren som lämnar för-
bundet efter åtta år på ordförandeposten. 
Börje Vestlund är riksdagsledamot och har 
epilepsi sedan tonåren. Han är den förste 
ordföranden i förbundet som har person-
lig erfarenhet av epilepsi.

christer Nyqwist | Invacare
Christer Nyqwist är från och med sep-
tember 2010 anställd som Key Account 
Manager hos Invacare Sverige. Christers 
primära ansvarsområden är försäljning av 
hela Invacares sortiment till privata vård-
givare, butiker samt offentliga miljöer. 
Christer har lång branscherfarenhet som 
både säljare och Key Account Manager 
inom den medicintekniska branschen.  

	

Jan Grönlund |  
hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelsinstituets nya direktör, Jan 
Grönlund tillträdde sin tjänst i augusti 
och kom närmast från afa Försäkring. Jan 
Grönlund efterträder Carl Leczinsky, som 
gått i pension. Jan Grönlund har tidigare 
varit på Regeringskansliet, som statssekre-
terare på näringsdepartementet, politisk 
sakkunnig för Statsrådsberedningen och 
arbetsmarknadsdepartementet, samt även 
arbetat som managementkonsult. Han 
har också varit landstingsdirektör i Jämt-
lands läns landsting.
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Ewa Ställdal | bactiguard 
Ewa Ställdal har den 1 september tillträtt 
posten som vice vd för Bactiguard ab 
efter att sedan 2009 varit Senior Advisor i 
företaget. Ewa kommer närmast från Vår-
dalstiftelsen där hon varit verkställande 
direktör sedan 1994. Hon har tidigare 
varit verksam i Utbildningsdepartemen-
tet under ett flertal regeringsbildningar 

med frågor rörande högre utbildning och 
forskning inom vård och medicin samt 
som byråchef vid Karolinska institutet. 
Ewa har deltagit som expert och utredare 
i ett flertal nationella utredningar och 
kommittéer främst inom hälso- och sjuk-
vårdens område liksom utbildning och 
forskning. 

brita Sjöström | bactiguard 
Brita Sjöström tillträdde tjänsten som r&d 
Director inom Bactiguard ab den 1 sep-
tember. Brita var tidigare Vice President, 
Corporate Development, Biovitrum ab. 
Brita har tidigare arbetat som Director, 
Preformulation Sciences, Pharmaceutical 
r&d, Pharmacia ab. Brita doktorerade på 
Ytkemiska Institutet och har en docentur 

inom farmacevtisk teknologi vid Farma-
cevtiska Fakulteten, Uppsala universitet, 
samt en mba från Stockholms Handels-
högskola. Vidare är Brita bland annat sty-
relsemedlem i Karolinska Innovation ab.

PharmaRelations är ett konsult- och bemannings-

företag specialiserat inom Life Science.  

Vi tillhandahåller kompetens av hög kvalitet genom 

tjänsterna Uthyrning och Rekrytering. Med vår 

strukturerade arbetsprocess och vårt breda  

kontaktnät hittar vi rätt person för ditt uppdrag.

Ring gärna till Anna Maria Lindqvist, Karin Hård eller 

Ola Gustavsson, så berättar vi mer. Tel 08-590 745 80.

www.pharmarelations.se

PharmaRelations är ett snabbt växande konsult- 
och bemanningsföretag. Våra kunder är företag 
inom Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, 
Egenvård, Dentalvård och Apotek.

Alla vill ha de  
vassaste i branschen.
 
Vi vet var de finns.
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aria Larsson tar emot i sitt vackra 
tjänsterum på Socialdepartementet 
nära Rosenbad i centrala Stockholm 

en solig dag i slutet av oktober.  Rummet är 
ljust och luftigt, med fönster i två väderstreck. 
Åt ett håll ser man ut över Riddarfjärden och 
upp mot Söder och Högalidskyrkans högt 
belägna torn. Vi slår oss ned i en soffgrupp 
med dekorativt och färgglatt tyg signerat Josef 
Frank. Vi hinner knappt sätta oss innan sam-
talet är i full gång om var hennes tidigare titel 
”Folkhälsominster” tagit vägen.

–  Man kan säga att jag och socialminister 
Göran Hägglund delar på de frågorna nu. 
Han arbetar mer mot landstingen och jag mot 
kommunerna. Med den uppdelningen blir 
det tydligare till vem av oss man ska vända sig 
med olika frågor, säger Maria Larsson.

Vore det inte för hennes diskrete presse-
kreterare Niclas Thorselius kontinuerliga koll 
på klockan hade det varit lätt att glömma sig 
och få känslan av att vi har hela dagen på oss. 
Maria Larsson ger ett avslappnad och gladlynt 
intryck. Vadå fullspäckat schema? Den tur-
kosa sjalen lyser upp en i övrigt sober klädsel 
med kjol och jacka i svart och grått och det 
glittrar i hennes ögon. Hon verkar ivrig att få 
redogöra för sin syn på sitt uppdrag och på 

vad hon vill åstadkomma under den mandat-
period som ganska precis tagit sin början. Så 
– snabbt fram med bandspelare, block och 
penna, för nu kör vi!

– vip-status för de allra mest sjuka och 
sköra. De så kallade stamkunderna i vården. 
Det är vår stora prioritering under den här 
mandat perioden, slår Maria Larsson fast med 
stort eftertryck.

VIKTIGT MED HELHETSSYN PÅ 	
MULTISJUKA
Hon medger utan omsvep att kommuner och 
landsting i dag ligger lite efter när det gäller att 
ha en helhetssyn på multisjuka patienter, som 
ofta är äldre. Att kunna ge en människa som 
kanske har fem olika diagnoser och tio olika 
läkemedel en sammanhållen vård, det är ett 
viktigt mål för Alliansregeringens vårdpolitik.

– Vi ska inte se det som att ”här kommer 
en hjärtpatient” och ”här kommer en diabe-
tespatient”. När det är samma människa det 
handlar om. Det här helhetsansvaret ska fin-
nas på plats. Någon som tar hänsyn till patien-
tens hela livssituation och som ser till hur 
läkemedlen påverkar varandra. Det är ditåt vi 
strävar, säger Maria Larsson.

Hon menar inte att multisjuka patienter 

Värnar om äldre, sjuka och sköra

MINIStEr MEd fOKuS 
PÅ FUNKTIONELL TEKNIK
Barn- och äldreminister Maria Larssons hjärta klappar 
särskilt för de äldre. Fritt val av tekniska hjälpmedel är 
en bra idé, tycker hon. Men högst prioritet har en sam-
manhållen vård för multisjuka.

Text: Charlotta Zingmark   Bild: Bosse Johansson
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ska ha en bättre vård än patienter med bara en 
diagnos. Däremot ska de ha samma goda vård 
som dessa och det, menar hon, det har de inte 
i dag. Någon måste ta detta ansvar inom vår-
den, eftersom vi inte kan lita på att det alltid 
finns anhöriga där som orkar. 

– Att åstadkomma en organisation inom 
vården för sammanhållen vård av multisjuka, 
det hoppas jag ha varit med om att åstadkom-
ma när den här mandatperioden är till ända, 
säger Maria Larsson.

Men detta är en fråga som politiker har 
tampats med i decennier, så den är långt ifrån 
enkel. Det är därför positivt att höra Maria 
Larssons bestämda ton när hon framhåller hur 
viktigt det är att hitta en lösning. Hon berät-
tar också att det redan nu pågår en liten för-
söksverksamhet med sådan här samordning av 
vård inom några kommuner och län, som får 
stödpengar för detta.” I väntan på att kunna 
ta det stora språnget, får vi inte avstå från de 
små stegen”. Så lyder ett av de favoritcitat som 
Maria Larsson har valt att ha med på sin sida 
på Kristdemokraternas sajt. Och i det här 
sammanhanget passar det perfekt. 

Teknik är ett annat område som ligger 
Maria Larsson varmt om hjärtat. Där finns 
mycket som underlättar för både vårdgivare 
och vårdtagare. EHälsa, till exempel. Det 
underlättar ju inte bara för vårdpersonalen. 

Brukarna, patienterna, kan också ha stor nytta 
av Internet i sina kontakter med vården.

MÅNGA ÄLDRE AKTIVA PÅ INTERNET
– Jag tycker att man blir lite förvånad när 
man tittar på de här undersökningarna som 
visar hur många av våra äldre som är aktiva 
Internetanvändare. Tittar man över 65 är de 
jättemånga. Och tittar man över 80 så är de 
också förvånansvärt många! Det håller på att 
ske en revolution när det gäller våra äldres 
Internetanvändning och det skapar helt nya 
möjligheter som är alldeles fantastiska!

Maria Larsson talar entusiastiskt om att 
Internet kan användas till allt från att skaffa 
kunskap till att göra bokningar och ha kontakt 
med sin husläkare.

– Internet kan användas som ett forum för 
att skapa trygghet för de äldre som i allt större 
utsträckning väljer att bo kvar hemma så länge 
som möjligt.

Man kan även tänka sig ett större inslag av så 
kallad självmätning, menar Maria Larsson. Att 
patienter exempelvis kan ta sitt eget blodtryck 
hemma och skicka värdet till sin husläkare.

– Det visar sig vid sådana här försök att 
patienten tar mer ansvar för sin egen hälsa och 
blir tryggare.

Men Internet kan aldrig helt ersätta det 
mänskliga mötet mellan läkare och patient – 

Ålder: 53

Född och uppväxt: Långasjö, Småland.

bor: Gnosjö.

Familj: Gift med Gunnar sedan drygt 
30 år. De tre vuxna barnen Hilda, Ellen 
och Jakob.

Utbildning: Mellanstadielärare, Lärar-
högskolan i Växjö, 1975–1978.

Arbetstid per vecka: Inklusive restid snit-
tar jag på nästan 70 timmar i veckan.

Senast lästa bok: Internationell adop-
tion i Sverige, en alldeles färsk bok från 
Myndig	heten för Internationella Adop-
tionsfrågor. Men jag läser gärna skönlitte-
ratur och inte minst poesi mellan varven.	
	

Senast sedda film: På bio var det nog 
Bröllopsfotografen.  En söt liten film med 
klokt budskap under ytan.

Fritidsintressen: Träffa familjen förstås, 
eftersom det kräver viss planering att 
få till. Röra på mig – promenader, gym. 
Praktiska saker som att baka och laga mat. 
Men inte städa. Gärna kulturupplevelser 
av olika slag. 

Favoritsemester: Sommaren är ljuvligast 
i vårt sommarhus tillsammans med familj 
och vänner. Lite sol och värme i höstrus-
ket är fantastiskt om man får till. Och att 
åka skidor en vecka runt påsk är gott för 
kropp och själ. Något år har man fått till 
alla tre – då är det jackpot.

Maria om Maria:  Positiv, engagerad, 
beslutsför.

Maria larsson

»Det håller på att ske en 
revolution när det gäller  

våra äldres Internetanvändning  
och det skapar nya möjligheter  
som är alldeles fantastiska! ” 
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där är Maria Larsson tydlig. Att be en patient 
att själv skaffa kunskap på Internet och uti-
från den fatta beslut om sin hälsa är inget hon 
rekommenderar. Det är att lägga för stort 
ansvar på patienten. Hon tar ett exempel ur 
sitt eget liv:

– Min pappa, som är 91 år, är multisjuk 
och ligger på sjukhus. Nyligen bröt han lår-
benshalsen, och skulle då få medicin för att 
bygga upp skelettet. Vi fick veta att det fanns 
två mediciner att välja på. Innan vi bestämde 
oss fick vi anhöriga ha ett resonerande samtal 
med pappas läkare om för- och nackdelar uti-
från pappas situation. Och det är så det ska 
fungera! Dialogen med läkaren är central.

Vid sidan av eHälsa är tekniska hjälpme-
del något som underlättar vardagen för både 
unga och äldre med funktionsnedsättningar 
av olika slag. Maria Larsson tycker att Fritt 
val av hjälpmedel-konceptet, som hittills pro-
vats inom tre försökslandsting, är ett utmärkt 
upplägg. Två av de tre landstingen som provat 
kommer att fortsätta, och det är fritt fram för 
alla landsting som vill att införa Fritt val av 
hjälpmedel.

– Det gäller att överlåta makt åt den 
enskilda individen. Det är den enskilde som 
bäst kan bedöma vilket hjälpmedel som pas-
sar bäst. Men vi kommer att låta en utredare 
titta på regelverket när det gäller uppföljning 

Maria larssons karriär:
Maria Larsson har arbetat som mellan-
stadielärare i många år. Först i Marie	-
stad och sedan i Gnosjö. Första förtro-
endeuppdraget för Kristdemokraterna 
fick hon i slutet på 80-talet då hon blev 
ledamot i Gnosjö kommunfullmäktige. 

Senare blev hon riksdagsledamot och 
förste vice ordförande för Kristdemo-
kraterna, vilket hon är än i dag. 

Första ministerposten fick Maria Lars-
son efter Alliansens valseger 2006. 
Hon blev då utsedd till äldre- och 
folkhälsominister. 

Efter valet 2010 ändrades Maria Lars-
sons titel till den nuvarande: barn- och 
äldreminister.
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och service av de hjälpmedel som folk väljer 
att köpa.

Maria Larsson berättar om projektet Teknik 
för äldre – det uppdrag regeringen gav Hjälp-
medelsinstitutet först 2007–2009 och som 
sedan förlängdes till 2012. Ett syfte med det 
är att stimulera till utveckling av nya hjälpme-
del och applikationer till befintliga hjälpme-
del, så att de blir lättare att använda för äldre. 
Ett annat syfte är att öka kunskapen om hur 
mycket hjälpmedel som redan finns. För det 
finns så mycket som människor inte vet om, 
menar Maria Larsson.

– Jag tycker att det borde finnas en avdel-
ning för hjälpmedel på Ikea, säger hon. Och 
en katalog som Ikeakatalogen med alla hjälp-
medel som finns!

Medicintekniska innovationer på hjälp-
medelsområdet och resurser till att utveckla 
sådana  är mer en fråga för Näringsdeparte-
mentet än för Socialdepartementet, om man 
får tro Maria Larsson.

– Det behövs en generell näringspolitik som 
främjer innovationer och nyetablering av före-
tag. Och jag tycker det är angeläget att titta på 
de äldre, eftersom man inte alltid från företa-
gens sida naturligt tänker på att de äldre är en 
sådan viktig målgrupp. 

Men enligt Maria Larsson har det hänt saker 
de senaste åren. Nu menar hon att företagen 

ser de äldre som viktiga på ett annat sätt, bland 
annat för att de kan påverka valet av hjälpme-
del. Och för att de är intresserade, om de bara 
får kunskap om vad som finns.

– Det känns som att det är mycket på gång nu!

EN ROBOT I DUSCHEN
Maria Larsson har i sin roll som barn- och 
äldre minister och tidigare äldre- och folk-
hälsominister varit med på resor i syfte att lan-
sera svensk medicinsk teknik utomlands, och 
det är något hon gärna deltar i.

– Det tycker jag kan vara mitt bidrag: att 
lyfta upp handikappfrågor och äldrefrågor 
med ett teknikperspektiv.

Hon tycker sig se att det skett en förändring 
generellt i människors inställning till teknik. 
Teknikrädslan inom den offentligt finansie-
rade vården har avtagit och det finns en större 
förståelse i dag för att det ena inte behöver 
utesluta det andra. Teknik och det mänskliga 
mötet kan och ska existera sida vid sida. De 
möten som sker mellan människor i vården 
kan till och med bli rikare på innehåll om tek-
niken underlättar en del arbetsuppgifter som 
inte behöver utföras av personal

Maria Larsson berättar om en intressant dis-
kussion hon haft med en äldre kvinna i Japan, 
i samband med ett studiebesök där hon tittade 
på robotar.

Teknik för äldre
Hjälpmedelsinstitutet har mellan 2007–
2009 samordnat regeringsuppdraget 
Teknik för äldre med en årlig budget av 
22 miljoner kronor. Satsningen har haft 
målet att ge äldre personer bättre till-
gång till funktionella och säkra produk-
ter och tjänster där teknik underlättar 
olika aktiviteter i vardagen. 

100 projekt har fått utvecklings-
stöd. De finns samlade i tidningen 100 
projekt som kan beställas kostnadsfritt 
från SKL Kommentus. Hjälpmedelsin-
stitutet har fått fortsatt förtroende att 
samordna satsningen Teknik för äldre 
under 2010–2012.  

Mer om projektresultat och den nya 
satsningen finns på: 
www.teknikforaldre.se.
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– Säger man robot här i Sverige så får man 
fortfarande reaktionen att ”Nej, det ska vi inte 
ha i äldreomsorgen”. Men den här kvinnan sa 
att ”Jag blir hellre duschad av en robot än av 
en person från äldreomsorgen som jag kanske 
inte känner och som kommer hem till mig på 
morgonen”. Så det gäller att visa exempel och 
fortsätta föra diskussionen om hjälpmedel 
och vad de kan användas till.

Maria Larsson är en synnerligen engage-
rad äldreminister, men hon är även barn-
minister. Så – hur ser hon på hjälpmedel för 
funktionshindrade barn? Är det ett priorite-
rat område?

– Hjälpmedel för barn med funktionsned-
sättningar är så viktigt för att de ska kunna 
vara delaktiga i livet! säger hon med värme 
och övertygelse.

Men det gäller att utgå från varje persons 
egna resurser och förstärka dem, menar hon. 
Inte försöka göra allt som står i ens makt för 
att ett barn med funktionshinder ska bli som 
alla andra. Hon nämner boken ”Armlös, ben-
lös men inte hopplös” av Mikael Andersson, 
en man som saknar både armar och ben. I den 
berättar han bland annat om alla proteser han 

fick prova, tills han beslöt att strunta i dem. 
Han tyckte att han klarade sig bättre utan.

– Det handlar också om att hitta ett bra 
sätt att stödja föräldrarna till dessa barn. De 
har ju dubbla roller: de är både sina barns för-
äldrar och logistiksamordnare. Det kan bli en 
tung börda.

VIKTIGT ATT MÖTA VERKLIGHETEN
Maria Larsson säger att hon är mycket intres-
serad av vilket stöd föräldrarna behöver. Nyli-
gen besökte hon Ågrenska utanför Göteborg 
– ett centrum för barn med funktionsnedsätt-
ningar och deras familjer – och träffade där 
många föräldrar som hon pratade med och 
lyssnade till.

Maria Larsson är mycket ute och reser, och 
tycker att det är en väldigt viktig del i hen-
nes arbete att besöka verksamheter och möta 
människor som har kunskap om det område 

hon verkar inom. För ska man kunna ta fram 
rätt förbättringsförslag så måste man ha kun-
skap om nuläget.

Dags att hasta i väg för fotografering ute i 
solen. Samtalet fortsätter i hissen och Maria 
Larsson berättar att vad som driver henne i 
hennes värv, det är möjligheten att kunna för-
ändra och förbättra. För de barn och äldre i 
Sverige som är allra mest sköra och sjuka.

– Att få vara med och genomföra de förslag 
vi skissat på i många år – det är så roligt!

Det svåraste med jobbet då?
– Att det tar sådan tid från idé till beslut! 

Jag är en rastlös, otålig själ. Men jag får natur-
ligtvis finna mig i att demokrati tar tid, säger 
Maria Larsson och ler, väl medveten om alla 
steg i den demokratiska processen.

Som sagt. ”I väntan på att kunna ta det stora 
språnget, får vi inte avstå från de små stegen”.

Utanför Rosenbad kommer Göran Persson 
promenerande med kryckor. Maria Larsson 
hejar glatt. Några bländande leenden senare 
är det dags för pressekreterare Thorselius att 
bryta. Vänligt men bestämt. Vår tid är ute. Nu 
väntar nya utmaningar på Sveriges barn- och 
äldreminister. MtM

»I väntan på att kunna ta det 
stora språnget får vi inte  

avstå från de små stegen”
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PRISER & UTNÄMNINGAR

På plats fanns ett hundratal högre befattningshavare i branschen, nät-
verkspartners och speciellt inbjudna gäster från både departement, 
myndigheter och institutioner. 

Priset gick i år till Cambio Healthcare Systems och togs emot av Sverige-
chefen Kristina Kaup Elford. Årets MedTechföretag 2010 delades ut 
tillsammans med Leading Health Care och Invest:Sweden.

VÄLBESÖKT HÖSTMÖTE
Branschorganisationen Swedish Medtech höll den 11 november sitt 

årliga vd-möte på Piperska Muren i Stockholm. Ett hundratal av bran-
schens ledande befattningshavare fanns på plats och gästerna hälsades 
välkomna av ordföranden Joacim Lindoff, vd på Getinge Sverige ab 
och Swedish Medtechs vd Anna Lefevre Skjöldebrand. Joacim och 
Anna presenterade nya fakta och nya branschsiffror från 2009. Bland 
annat att branschens nettoomsättning 2009 var knappt 77 miljarder 
kronor. 24 miljarder kronor var svensk export. 2009 fanns cirka 480 
medtechföretag i Sverige. 

TEMA INNOVATION
Dagens tema var ”Innovation” och bland talarna fanns Johan Carlstedt 
som är huvudprojektledare för Innovation för tillväxt, Ellen Heldahl 
Hausel som arbetar med innovationsupphandlingsutredningen på 
Näringsdepartementet och Philip Siberg, vd för cma Microdialysis ab. 
Även Susanne Nilsson som är innovation manager på St Jude Medical 
och Sofia Ritzén, docent i integrerad produktutveckling fanns med 
bland dagens föreläsare.  Stämningen var hög bland deltagarna på detta 
populära möte, det fanns god tid för mingel och visitkort utväxlades i 
hög fart. Eftermiddagen avslutades med en buffémiddag. MtM

För fjärde året i rad delade MedTech Magazine den 	
11 november ut priset Årets MedTechföretag. Pris-
utdelningen skedde under festliga former i samband 	
med branschorganisationen Swedish Medtechs stora 
VD-dag på Piperska Muren, på Kungsholmen i Stockholm. 

Text: Ulrika Berglund
Bild: Bosse Johansson

Årets MedTechföretag 2010 
– CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS

Hans Winberg, generaldirektör Leading Healthcare, Ulrika Berglund, grundare & ansvarig 
ut givare MedTech Magazine, Kristina Kaup Elford, Sverigechef Cambio Healthcare Systems  
som tog emot priset och Peter Bramberg, Life Science-chef Invest:Sweden.

JURYNS MOTIVERING 
”Ett svenskt företag som på en allt 
kär	vare marknad lyckats driva en 
framsynt utveckling av sin produkt, 
journalsys	temet Cosmic. Man har 
dessutom fram		gångsrikt marknadsfört 
sig internationellt och levererar på 
flera marknader.Produkten har under 
2010 CE-märkts och man uppfyller 
nu kraven i det nya medicintekniska 
direktivet. Med ett nära samarbete 
med forskningsvärlden har systemet 
tidigt anpassats mot valda nationella 
standarder. Företaget är även mycket 
aktiva i realiseringen av förbättrad 
kommunikation med nationella kva-
litetsregister med en moderniserad 
informationsstruktur. Implemente-
ringen hos en av kunderna, Kronoberg, 
har uppmärksammats för att man visat 
på höjd patientsäkerhet och hem-
tagning av nytta.”  

Årets MedTechföretag 2010
cAMbIO hEAlThcARE 

SySTEMS



INGEN LEVERERAR
 KLINISK PRECISION 

SOM VI.

I en bransch som handlar om liv och död kan leveranser på rätt tid vara avgörande. Så dra nytta av vår lokalkännedom,
vårt globala expressnätverk och vår erfarenhet av import och export för din bransch. Vi levererar snabbare och säkrare till
större delar av världen än någonsin. Med Medical Express får du temperaturkontrollerade leveranser, certifi erade paket,
och importtjänster för tredje land – något som kan vara avgörande för exempelvis kliniska prövningar. Detta förklarar

varför DHL Express används av världens forskare, laboratorier, institutioner och företag inom life science.

simplydhl.com/sweden/life

Världens tätaste ansamling av
biotech-företag. (Det gör vårt

jobb bra mycket enklare!)

Vägen till det här 
läkemedelsföretaget 
fi nns inte på kartan.
Jo, nu fi nns den 
förresten.

Det är över 40 grader varmt utomhus. 
Och fl era minus i våra skåpbilar.

Världens största sjukhus. 70 hektar
där vi hittar som i vår egen fi cka.

Finns det möjligtvis en 
läkare i huset? Jadå. En 
halv miljon i hela Indien.
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När Stockholms Läns landsting skulle göra en översyn med ambitio-
nen att skapa ett enhetligt patientjournalsystem, tillgängligt över hela 
landstinget, valde man att inte göra en ny upphandling – helt fel, 
menar Anna Lefevre Skjöldebrand, vd på Swedish Medtech.

– Visst kan det hända att det patientjournalsystem som valdes, Take-
Care, är det som bäst möter landstingets behov – men det kan vi inte 
veta, eftersom en upphandling aldrig gjordes. I en upphandling hade 
en kravspecifikation utformats, som passar verksamhetens förutsätt-
ningar, och man hade gjort en värdering vilket system som bäst möter 
behoven. I stället har man utvidgat användandet av ett system som 
delar av landstinget använde, utan att undersöka de alternativ som 
fanns, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

Hon skrev nyligen en debattartikel i Svenska Dagbladet med rub-
riken ”Landstinget ställer sig över lagen”, eftersom både länsrätt och 
kammarrätt prövat ärendet och funnit att landstinget brutit mot lagen 
om offentlig upphandling.

”Hur försäkrar man Stockholms invånare om att man använder bästa 
möjliga it-system, om det inte jämförts med vad som finns på markna-
den?”, frågar sig Anna Lefevre Skjöldebrand i debattartikeln.

– Genom att inte genomföra en upp-
handling förvägras landstingets invå-
nare den transparenta, tydliga process 
som skapats för att garantera en effek-
tiv användning av skattemedlen, säger 
Anna Lefevre Skjöldebrand.

Den första domen kom för två år 
sedan, vilket betyder att man haft lika 
lång tid på sig att förbereda för upp-
handling. Men ingenting har gjorts.

Helt fel it-system! Eller?

I två domstolar har Stockholms Läns Landsting fällts för att de inte 
gjorde en ny upphandling när de valde IT-system för patientjour-
nalerna. ”Anmärkningsvärt”, menar Anna Lefevre Skjöldebrand, 
VD på Swedish Medtech. Men landstingsdirektör Mona Boström 
ställer sig oförstående till kritiken:
   – Vi tycker att vi gjorde helt rätt, säger hon.

Text: Ana Udovic

Anna Lefevre SkjöldebrandBinär kod. Datorns eget språk.



27MedTech Magazine Nr 4 /2010

anna lefevre skjöldebrand säger att hon kan förstå att sll väljer 
ett system de redan har och känner till. 

– Det är såklart inte lätt att upphandla it-system. Att slänga ut ett 
system efter fyra år och köpa nytt är svårt, upphandlandet innebär 
enorma utmaningar – men just därför blir det ännu viktigare att göra 
det på ett bra sätt, och här har man inte ens försökt att göra det. Det 
är anmärkningsvärt, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, och tillägger att 
den otillåtna upphandlingen som genomförts riskerar att kosta skat-
tebetalarna mycket pengar i form av till exempel skadestånd.

Men Mona Boström, landstingsdirektör, håller inte med om att 
Stockholms läns landsting gjort fel.

– Vi ställer oss inte alls över lagen, 
utan vi tycker att vi gjorde rätt – och 
vi kommer att gå vidare och begära 
prövningstillstånd hos Regeringsrät-
ten, säger hon.

Hon menar att eftersom sll har 
en evig licens på TakeCares system, 
så har de också rätt att utnyttja det.

– När det gäller serviceavtalet finns 
det ingen annan som kan ge oss ser-
vicen. Därför var en upphandling all-

deles onödig i det här fallet, och det finns undantag i lou-lagstiftningen 
som ger stöd för att man inte behöver upphandla i sammanhang lik-
nande de här, säger Mona Boström.

Dessutom, menar hon, finns det en mycket svårare nöt att knäcka, 
och det handlar om hur ett enhetligt it-system inom vården ska se ut 
överhuvudtaget, i framtiden.

– I dag kan vi nästan inte tänka ut något sammanhang där vi inte 
använder it inom vården, så därför måste vi ta ett större grepp och 
hitta en välfungerande lösning där vi får den kontinuitet, effektivitet 
och säkerhet som vi behöver. Vi måste ha ett patientjournalsystem som 
kan hantera allt möjligt, innehålla kvalitativ information och rätten för 
patienten att själv äga informationen, säger Mona Boström.

I framtidens it-system kanske inte alls TakeCare platsar, utan där 
måste man hitta helt andra lösningar, i samarbete med Swedish Med-
Tech och alla andra intressenter. Mona Boström menar att det nya sys-
temet måste bli färdigt om 5–6 år, då nya Karolinska i Solna startar.

Men det systemet köps väl inte in utan upphandling?
– Då gör vi absolut en upphandling! MtM

Fotnot: Regeringsrätten har meddelat att SLL inte får prövningstill-
stånd. Därmed har kammarrättsdomen nu vunnit laga kraft.

Med fokus på
den goda affären

Delphi har lång erfarenhet
av arbete med företag inom Life Science 

och djup kunskap inom de juridiska områden som är
vanligt förekommande för dessa företag. Bland våra klienter finns

företag som utvecklar produkter och tjänster inom läkemedelsindustrin
och den medicintekniska branschen liksom företag som investerar i sektorn.

Vårt fokus är att förhindra att legala såväl som affärsmässiga problem uppstår. www.delphi.se

annons_101104_MedTech Magazine nr 4 -2010.indd   1 2010-11-08   12:16:18

Mona Boström
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Årets upplaga erbjöd en mycket speciell arena för utvalda medtech-
företag (bland andra Bactiguard, Athera, Airsonett, Doxa ab, Forecast 
Diagnostics och IntelliMedicine Systems) att presentera för big pharma 
såsom Abbott, Pfizer och Bristol-Myers Squibb.

– Med framstående gäster från Amerika, Asien, Europa och i synner-
het de skandinaviska länderna har toppmötet expanderat till en global 
mötesplats, säger Mathias Uhlén, internationellt ansedd vetenskaps-
man och professor i mikrobiologi vid Kungliga Teknologiska Högsko-
lan i Stockholm. 

EN UNIK MÖTESPLATS
Fokus på årets salss var på neurovetenskap och musikens betydelse 
inom området betonades. Konferensen inleddes med bravur med 
Nobelpristagaren Gerald Edelmans mycket tankeväckande föreläs-
ning om vårt medvetande och ”How Matter Becomes Imagination”. 
Dr Aniruddh Patel gav neurovetenskapen nya dimensioner och disku-
terade kopplingen mellan musik och den biologiska evolutionen och 
belyste de områden där musik kan ersätta konventionella läkemedel. 
En kvartett svenska forskare tog även upp framsteg i musikaliska för-
hållningssätt till sjukdom och behandling

Andrew Hessel och Daniel Kraft från nasa:s och Googles tvärveten-
skapliga samarbete Singularity University visade sedan på vikten av att 
förstå den teknologiska konvergensens påverkan för att med nya produk-
ter kunna tangera den exponentiella utvecklingskurvan.

Under tre vackra brittsommardagar var Stockholm 
medelpunkten av Life Science då ett hundratal speci-
alinbjudna gäster från hela världen strålade samman 
för att diskutera framtiden inom branschen på årets 
upplaga av Swedish American Life Science Summit 
(SALSS), 29 september – 1 oktober. 

Text: Charlotte Staf

Nya framtidsperspektiv inom Life Science  
presenteras på SALSS 2010

Steget före i en 
exponentiell värld

Åsa Hedin, Elekta och Dr Gerald Edelman, som fick 
Nobelpriset i medicin 1972 för sitt arbete på immunsyste-
met, tillsammans med kollegan Rodney Robert Porter.
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”Toppmötet har 	
         expanderat 	
   till en global 	
             mötesplats”

Anna Levander, Abbott Diabetes Care.

Dr. Gerald Edelman, Nobel Laureate, Chairman, 
Dpt of Neurobiology, Scripps Research Institute, 
John Costantino, Partner, NGN Capital, Barbro 
Ehnbom, Chairman SALSS, Dr. Karin Hehen-
berger, Senior VP, Juvenile Diabetes Research 
Foundation International.

Dr. Aniruddh Patel, The Neurosciences 
Institute.

–Vi på Elekta ser särskilt fram emot SALSS 2011 
då ett viktigt fokusområde blir cancer och dess 
diagnostik, säger Tomas Puusepp, (th i bild) VD 
för Elekta.
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Andra framstående och inspirerande talare var Life Science-gurun 
Steven Burrill, vd och grundare av Burrill & Company och William 
Haseltine, grundare av Haseltine Global Health samt ett av världens 
mest inflytelserika genomföretag Human Genome Sciences. Ledande 
befattningshavare från Pfizer ab, Abbott Laboratories, Bristol-Myers 
Squibb och Elekta ab gav även en unik inblick i hur stora läkemedels-
bolag konstant måste återuppfinna sig själva för att hantera den alltmer 
globala och dynamiska miljön de befinner sig i. 

NYA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
En stor del av diskussionerna under konferensen fokuserade på finan-
sieringsmöjligheter. Hur får man in kapital till en bransch som är mitt 

Läs mer på  
www.swedishamerican

lifescience.com

»SALSS håller en mycket hög standard och 
erbjuder en plattform där både forskning  

och industri kan samlas. Vi på Elekta ser särskilt fram  
emot SALSS 2011 då ett viktigt fokusområde blir  
cancer och dess diagnostik”

Dr. William A. Haseltine, 
grundare av Haseltine Global 
Health i samtal med professor 

emeritus Hans Wigzell verk-
sam vid Karolinska Institutet 

vid Institutionen för mikrobio-
logi, tumör- och cellbiologi.
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uppe i förändring och osäkerhet, där nya produkter är få och 
kommer sällan, och där innovation blir dyrare och svårare för var-
je dag som går? I en miljö som blir allt mer global och dynamisk 
har förmågan att uppbåda resurser blivit avgörande för att hantera 
förändring och göra förändring den till sin styrka. 

– salss håller en mycket hög standard och erbjuder en plattform 
där både forskning och industri kan samlas. Vi på Elekta ser särskilt 
fram emot salss 2011 då ett viktigt fokusområde blir cancer och 
dess diagnostik, säger Tomas Puusepp, vd för Elekta ab.

CANCER I FOKUS 2011
salss kantades som alltid vanligt av en uppsjö sociala arrange-
mang och i linje med årets tema bjöds de utländska gästerna bland 
annat på genuin svensk dragspelsmusik av Sven Idar på m/s Rid-
darholmen, och på vackra toner från några av skandinaviens främ-
sta unga musiker; Christian Svarfvar, violin, Marcus Forss, klari-
nett och Henrik Måwe, piano,  på legendariska Berns salonger. 

Med årets konferens, den sjätte i ordningen, har salss utveck-
lats till  en årlig, global mötesplats för forskare, investerare och 
företagare inom Life Science. Mot bakgrund av det stora antalet 
diagnostikföretag i Skandinavien blir det nästa år ett särskilt fokus 
på cancer. Notera att datum för salss 2011 redan satts till den 
24–26 augusti i Stockholm. MtM

is back!

DIGITAL DIKTERING

Ni är ständigt beroende av en väl fungerande teknik och vi 
är här för att hjälpa er. Grundig har utvecklat programvaran 
CareTalk™ som är ett digitalt dikteringssystem framtaget för 
just er inom sjukvården. Diktaten har aldrig haft så bra ljud, 
varit så lättillgängliga och överskådliga som nu. 
Med Office Management i ryggen är vi här för att stanna...

Tillsammans med Office Management gör Grundig en 
storsatsning på den digitala marknaden. 
Kontakta oss på telefon: 08-734 32 20

www.officemanagement.se

En av flera inspirerande talare var Life Science gurun Steven  
Burrill, VD och grundare av Burrill & Company.
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– Kina vidtar stora och positiva åtgärder för 
att ge medborgarna ökad tillgång till avance-
rad medicinsk teknik. Vi är stolta över att få 
vara en del av det här arbetet genom att leve-
rera avancerad cancervård till fler människor, 
säger Ian Alexander, chef för Elekta i Asien-
Stillahavsområdet. 

Inom ramen för kinesiska sjukvårdsminis-
teriets offentliga upphandling av stereotak-
tiska strålkirurgisystem ska Elekta leverera tre 
system. Elekta kommer att leverera två Lek-
sell Gamma Knife® Perfexion™ och en Leksell 
Gamma Knife® 4C. 

– Vi räknar med att bli det första sjukhus 
som använder Leksell Gamma Knife Perf-
exion med programmet Extend™ i klinisk 
behandling. Vi kommer att kunna hjälpa och 
behandla våra patienter med en högkvalita-
tiv och verkningsfull lösning som redan är 
väl beprövad av Elektas kunder världen över. 
Systemet används inte bara vid olika neuro-
logiska sjukdomar, utan också vid metastaser 
i hjärnan och halsen, säger professor Jingqi 
Zhou, chef för strålterapiavdelningen, Zhe-
jiang Universitetssjukhus 1. 

Elekta utvecklar behandlingssystem och 
planeringsmjukvara för strålterapi och strål-
kirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer 
arbetsflödet i cancervården. Elektas system 

och kliniska lösningar används i dag vid mer 
än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får 
cirka 100 000 patienter diagnos, behandling 
eller uppföljning med stöd av Elektas produk-
ter. 

I Kina finns ett stort behov av cancervård 
som ännu inte tillgodosetts, och landet fort-
sätter att vara en av de snabbast växande mark-

naderna för Elekta. Tidigare i år köpte den 
kinesiska armén, Folkets befrielsearmé (fba), 
flera cancerbehandlingslösningar till sina mili-
tärsjukhus från Elekta som ett led i regeringens 
fortsatta sjukvårdsinvesteringar. I den ordern 
ingick strålterapisystem samt mjukvara för 
onkologiinformation och behandlingsplane-
ring. MtM

Elekta har vunnit en upphandling som avser leverans av tre 
modeller av Leksell Gamma Knife® till kinesiska sjukhus. 
Avtalet hjälper Elekta att stärka sin position i Kina.

Text: Charlotta Zingmark

•	 Leksell Gamma Knife®4C och Leksell 
Gamma Knife® Perfexion™. 

•	 Elekta Synergy®, ett system för bild-
styrd strålterapi (IGRT) med integre-
rad teknologi för bildframställning i 
3D. 

•	 Precise Treatment System™, ett 
digitalt behandlingssystem med 
olika energinivåer och exceptionella 
strålegenskaper för IMRT (intensitets-
modulerad strålbehandling). 

•	 MOSAIQ®, Elektas elektroniska jour-
nalsystem som är särskilt anpassat för 
onkologi. 

•	 XiO®, en heltäckande behandlings-
planeringsplattform för 3D IMRT som 
kombinerar de senaste verktygen 
och de mest solida algoritmerna för 
doskalkylering. 

•	 Focal™, en PC-baserad lösning för 
distribuerad planering som innehål-
ler en helt integrerad plattform med 
separata moduler för bildfusionering, 
framtagning av anatomiska konturer, 
virtuell simulering och granskning av 
behandlingsalternativ. 

Elekta säljer Leksell Gamma Knife till Kina

ExEMPEl PÅ PROdUkTER Och lÖSnInGAR  
SOM kInA  bESTÄllT AV ElEkTA 2010

Peking University 
First Hospital  

grundades 1915.
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Idag bedriver Cambio Healthcare Systems tillsammans med 80 000
läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ett antal spännande pro-
jekt. Vi har en vision om eHälsa, där framtidens vårdsystem helt kretsar
kring maximal patientsäkerhet, patientmedverkan samt kraftfulla och
effektiva verktyg för vården. Tillsammans förverkligar vi visionen. 

Introducing the e-health Generation.

www.cambio.se
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Viktigaste 
mötesplatsen  
för eHälsa

412 94 Göteborg. Tel: 031-708 80 00. Fax: 031-16 03 30. Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen. www.svenskamassan.se E-post:infomaster@svenskamassan.se

• Konferens med aktuella teman och bästa föreläsarna
• Fokus på verksamhetsförändring och IT-utveckling 
• Stor utställning med smarta tjänster och produkter
•  Nätverka och påverka med kollegor från kommuner,  

landsting och privata vårdgivare

Vitalis 2011 på Svenska Mässan i Göteborg 5 – 7 april 2011
Mer information på www.vitalis.nu
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Den europeiska branschorganisationen för 
medicinteknik, Eucomed, arbetar primärt 
med frågor mot eu-kommissionen. Förening-
en ser till att branschen på ett tidigt stadium är 
med och involveras i de processer som påver-
kar den medicintekniska industrin. Eucomed, 
som har sitt huvudkontor i Bryssel, samlar 
både de nationella branschorganisationerna 
och de större medicintekniska företagen. Swe-
dish Medtech, som är en av grundarna till 
Eucomed, har varit medlemmar sedan starten 
för drygt 30 år sedan.

Eucomeds styrelse beslutade för ungefär 
ett år sedan att man skulle öka engagemanget 
inom eHälsoområdet. Detta skedde på ini-
tiativ från Swedish Medtech. Under våren 
bildade Eucomed en eHealth Task Force och 
Anna Lefevre Skjöldebrand valdes till grup-
pens ordförande. Gruppen håller precis på att 
avsluta processen med att ta fram ett position 
paper där man tydligt pekar på vikten av att 
satsa på investeringar i eHälsa, där eHälsa ses 
som en möjliggörare för en effektiv och säker 
hälso- och sjukvård. 

syftet med gruppen är tvådelat. Dels vill 
man förse de europeiska beslutsfattarna med 

information och beslutsunderlag gällande 
eHälsa. Man vill också fungera som informa-
tionskälla för den medicintekniska branschen 
och de it-företag som ser affärsmöjligheter 
inom det medicintekniska området, genom 
att bygga upp en kunskapsbas för Swedish 
Medtechs och Eucomeds medlemmar.

Som ordförande för Eucomeds eHealth Task 
Force, ser Anna Lefevre Skjöldebrand stora möj-
ligheter för Sverige att ta en ledande position i 
arbetet. Svenskarna har arbetat med frågorna 
under många år och har ett väl utvecklat samar-
bete mot de andra parterna i processen, så som 
landstingsföreträdare, regeringskansli, privata 
vårdgivare och myndigheter.

Som en del av engagemanget i Eucomed 
representerade Anna Lefevre Skjöldebrand 
indu strin vid en debatt i Europaparlamentet 

den 12 oktober. Medverkade gjorde även bland 
andra Daniel Forslund, kansliråd vid Social-
departementet vid enheten för hälso- och sjuk-
vård,  John Dalli, eu-kommissionär för hälsa 
och konsumentpolitik samt  Neelie Kroes, eu-
kommissionär för digital dagordning. Ett tydligt 
budskap från eu-kommissionen är att man har 
identifierat eHälsa som ett prioriterat område.

–  Min ambition är att föra ut de svenska 
företagen och erfarenheterna för att forma den 
europeiska eHälsoagendan. Sverige har god 
erfarenhet av att ha jobbat med de här frågor-
na under en längre tid och har ett unikt sam-
arbete mellan industri, vård och myndigheter 
och andra relevanta aktörer. Vi hoppas därför 
att de svenska erfarenheterna ska utgöra grun-
den för den europeiska utvecklingen, säger 
Anna Lefevre Skjöldebrand. MtM

Sedan början av 2010 är Swedish 
Medtechs VD, Anna Lefevre Skjölde-
brand ordförande för Eucomeds 
stora eHälsoprojekt. Ambitionen är 
att bygga på de erfarenheter som 
Sverige arbetat fram  under lång tid, 
med en god samverkan mellan indu-
stri, vård  och myndigheter. 

Text: Ulrika Berglund

EUROPA SATSAR PÅ eHäLSA

»Min ambition är att föra ut de svenska 
företagen och erfarenheterna för att 

forma den europeiska eHälsoagendan.”

Längst till vänster sitter hon, eHealth Task Forces ordförande Anna Lefevre Skjöldebrand.



•	Intrabeam®	IORT	är	ett	komplett	system	för	
strålbehandling	av	tumören	och	tumörbädden	
vid	operationstillfället

•	En	30	minuters	engångsbehandling	under	
operationen	ersätter	den	traditionella	3	till	6	
veckors	strålbehandlingen	efter	operationen

•	Kliniskt	bevisat	-	läs	mer	på	www.zeiss.se

Intrabeam® IORT
Strålbehandling med engångsdos 
redan under operationen

Carl Zeiss förbereder en ny världsstandard inom bröstcancerbehandling

Precist, skonsamt  
och mobilt

För	ytterligare	information	kontakta:
Andreas	Rosenkranz
08-459	25	56

www.zeiss.se
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Medicinteknikdagarna är en årlig mötesplats för aktörer inom medi-
cinteknik i sjukvård, forskning och industri, arrangerad av mtf, Svensk 
förening för medicinsk teknik och fysik. I år skedde arrangemanget i 
samverkan med landstinget i Västerbotten, Vetenskapsrådet, Stiftelsen 
för strategisk forskning och Vinnova. 

6–7 oktober samlades drygt 300 deltagare i Umeå Folkets hus för att 
nätverka och ta del av ett gediget och minst sagt fullmatat program. 
Värd för årets evenemang var  cmtf, Centrum för medicinsk teknik och 
fysik vid Umeå universitet. 

MedTech Magazine var på plats under den första av de två dagarna 
och fick tillfälle att lyssna till många intressanta talare. Doktor Herbert 
F Voigt, professor i Biomedical Engineering vid Boston University, som 
talade om etik inom medicintekniken, Johanna Adami, chef för avdel-
ningen Hälsa på Vinnova, som talade om innovationskraft inom bran-
schen och Bertil Guve från ctmh, Centrum för teknik i medicin och 
hälsa vid kth, som pratade om behovet av starkare kopplingar mellan 
klinik och teknik. För att nämna några.

SMÖRGÅSBORD AV NISCHADE SESSIONER
Dagarna var upplagda så att förmiddagarna ägnades åt föreläsningar 
inför samtliga deltagare, så kallade plenarföredrag. Under eftermidda-
garna hölls sessioner parallellt med sammanlagt åtta olika teman – fyra 
per dag. Det var alltså omöjligt för varje enskild deltagare att vara med 
på allt, och det var inte alltid helt lätt att välja, då det fanns mycket 
intressant och spännande på programmet. Men helt klart ett smart 
drag att skapa ett smörgåsbord av korta, nischade sessioner där det var 

fritt fram för deltagarna att kryssa mellan temana. När föredrag blir 
för breda i syfte att tilltala så många som möjligt blir de ofta mindre 
intressanta för varje enskild åhörare. Nu fanns någonting för alla, vare 
sig man valde att hålla sig till ett tema under eftermiddagarna eller att 
blanda och ge.

Efter att mtf:s ordförande Lars Carlsson hälsat alla välkomna gick 
ordet till Umeås borgmästare Marie-Louise Rönnmark som  betonade 
vikten av ett nära samarbete mellan företag, forskning och samhälle och 
man inom Umeå kommun jobbat mycket för att få ihop detta samarbete. 
Herbert F Voigt, en av evenemangets utländska gäster, talade om de etis-
ka dilemman som kan uppstå inom medicintekniken, rörande inbland-
ning i alltifrån genmanipulerad mat till verkställande av dödsstraff. 

– Den etiska koden för medicinteknik ska vara densamma som för 
medicin, menade Herbert F Voigt, och konstaterade att så är fallet i Sve-
rige men att många länder har mycket kvar att göra på det här området.

Han avslutade med ett tänkvärt citat av den engelske 1700-talsför-
fattaren Samuel Johnson: ”Integritet utan kunskap är svag och värde-
lös, och kunskap utan integritet farlig och ödesdiger”. Med tekniska 
framsteg följer ofrånkomligen etiska frågeställningar, och dessa måste 
tas på allvar.

EN MEDICINTEKNISK TIDSRESA
Nils-Erik Pettersson,  medicinteknisk strateg vid ledningskansliet 
inom Örebro Läns Landsting med ansvar för FoU-frågor, regionala 
utvecklingsfrågor och internationell standardisering inom det medicin-
tekniska området, gav oss perspektiv på det medicintekniska området 

Medicinteknisk innovationsutveckling fick stort utrymme under årets upp-
laga av Medicinteknikdagarna, som hölls i Umeå Folkets hus 6–7 oktober. 
Annat som fanns med på agendan var strålbehandling med protoner och 
en lektion i hur man tar fram en användbar produkt.

Text och bild: Charlotta Zingmark

Medicinteknikdagarna 2010

Fullmatat program 
när branschen möttes i Umeå
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Nils-Erik Pettersson, medicinteknisk direktör, 
Örebro Läns Landsting.

Mikael Persson, professor vid Chalmers och Olof 
Lindahl, Centrum för medicinsk teknik och fysik.

Herbert F. Voigt, professor i Biomedical Engineering, Boston  
University, talade om etik i medtechbranschen.

Johanna Adami, chef för avdelningen Hälsa på Vinnova, flankerad av Bertil Guve,  
chef för Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa vid KTH och hans kollega Mahan 
Hasanizadeh, projektledare.

Daniel Portillo, Healthcare Manager,Tandberg, 
omgiven av två specialistsäljare från Atea:  
Peter Magnusson (t v) och Hans Johansson (t h).

Annika Westlund, Account Manager, och  
Marcus Ehrstrand, Security Engineer,  McAfee.

Marie-Louise Rönnmark, kommunfullmäktiges ordförande,  
Umeå kommun.
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när han sammanfattade utvecklingen inom branschen från 1970-talet 
då de medicintekniska enheterna började organiseras vid Sveriges större 
sjukhus, via 80-talet då Europastandardiseringen satte fart, 90-talet då 
eu-direktiven fastslogs och arbetades in i svensk lagstiftning och det 
processorienterade synsättet var förhärskande och antalet datasystem 
ökade i vården fram till 2000-talet då den nationella it-strategin skapa-
des, Läkemedelsverket startade sitt arbete om klassificering av medicin-
teknikprodukter, allting skulle lösas med ”lean” som ledord, lagen om 
vårdval infördes och det uppstod en obalans mellan medicinteknik och 
it i vården. it hade hög status, medicinteknik lägre. Så här i början på 
ett nytt decennium kastade Nils-Erik Pettersson även en blick framåt, 
mot framtiden. 

– Jag tror att vi kommer att få se allt mer av mjukvarubaserad funk-
tionalitet och funktionssäker teknik, sa han.

Han betonade också vikten av att vi uppnår en balans i status mellan 
medicinteknik och it – den ena disciplinen lika viktig som den andra 
inom vården nu och i framtiden.

Efter tidsresan under ledning av Nils-Erik Pettersson gav oss sjukhus-
fysikern Håkan Nyström en inblick i Skandionkliniken, ett nationellt 
protonterapiprojekt som är under uppbyggnad vid Akademiska sjuk-
huset i Uppsala. Detta projekt är banbrytande, inte bara för att man 
kommer att kunna erbjuda ungefär 10 procent av de patienter som i dag 
erbjuds strålbehandling en signifikant bättre och mer skonsam behand-
ling med protoner. Utan också för att detta är första gången i Sverige 
som man enats om ett samarbetsprojekt i syfte att bedriva avanerad och 
högteknologisk specialistsjukvård. De sju landsting som inom sig rym-
mer universitetssjukhus har bildat ett kommunalförbund som kommer 
att uppföra och driva Skandionkliniken och man kommer att tillämpa 
en modell med så kallad distribuerad kompetens.

– Hemmakliniken ”äger” patienten, säger Håkan Nyström, och 
menar att varje deltagande universitetssjukhus ansvarar för sina egna 
patienter och sköter både planläggning av behandlingen och all upp-
följning av patienten.

– Själva behandlingen sker på Skandionkliniken, men i tätt samar-
bete med hemmaklinikerna, och remittering ska ske efter medicinskt 
behov.

BARN PRIORITERADE PÅ SKANDIONKLINIKEN
Tekniken med intensitetsmodulerad spot-scanning gör det möjligt att 
skräddarsy dosfördelningar efter patientens egen bilogi och anatomi 
och kraftigt reducera dosen till omkringliggande, frisk vävnad. Allra 
viktigast kommer detta att vara vid behandling av barn, där sena biverk-
ningar och sidoeffekter av strålbehandlingen är ett stort dilemma. Alla 
barn i Sverige som blir aktuella för strålbehandling kommer att erbjudas 
behandling på Skandionkliniken. Bygget påbörjas vid årsskiftet 2010–
2011 och första patienten planeras kunna behandlas under 2013–2014.

Bertil Guve och Nils-Erik Pettersson 
i en paneldebatt om hur branschen 
kan samverka nationellt för att 
främja innovationsutveckling.

Urban Grönborg (t v), produktspecialist, Surgical workplace och Stefan 
Hinterschuster, servicetekniker, Clinical care, Maquet Nordic AB.
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Designad för att vara 
diskret

Coloplast AB 
Box 10171 

434 22 Kungsbacka 
Tel: 0300-332 50 
www.coloplast.se

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2010-11 
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

En kompakt och praktisk kateter i alla situationer 
– kommer snart

SpeediCath® Compact Male är betydligt mindre än en 
standardkateter, vilket gör hela kateteriseringen mer diskret 
för dina patienter – diskretare att förvara, bära med sig och 
slänga. Viktigast av allt är att den smidiga och kompakta  
designen inte kompromissar med vare sig prestanda,  
säkerhet eller hygien. 

• Designad för att vara diskret  
• Kompakt och praktisk i alla situationer 
• Kan föras in utan att röra vid den hydrofila ytan1,2

• PVC- och ftalatfri 

Anmäl ditt intresse på www.coloplast.se för att få mer 
information i samband med lanseringen den 1 januari 2011.

NY 
KATETER 
fÖR MÄn

1 Chartier-Kastler et al. Submitted (acceptance study).
2 Bagi et al. Urologia Internationalis, accepted for publication Oct 2010.

Att skapa affärer av medicintekniska innovationer kräver 
goda kunskaper om de speciella regulatoriska krav som en pro-
dukt måste uppfylla innan den är färdig att lanseras på mark-
naden. Olof Lindahl, teknologie doktor och verksam som pro-
fessor i medicinsk teknik vid Luleå tekniska universitet samt 
föreståndare för Centrum för Medicinsk Teknik, Umeå uni-
versitet, redogjorde för hur forskningsresultat inom medicinsk 
teknik tas om hand lokalt av cmtf Affärsutveckling ab och 
utvecklas till aktiebolag  som har hälsa- och sjukvården som 
sin marknad. 

Johanna Adami, chef för avdelningen Hälsa på Vinnova, pre-
senterade Vinnovas syn på innovationsutveckling.

– Vårt mål är att göra företag, forskare och Sverige mer kon-
kurrenskraftigt, sa Johanna Adami. 

Hon menade att vägen dit går genom en kombination av 
lösningar på samhällsproblem och tillväxpotential – en utma-
ningsdriven innovationskraft.

Den första medicinteknikdagens gemensamma föreläsningar 
avslutades med att Karin Ljungström, forskningschef på St 
Jude Medical, delade ut företagets forskningsstipendium.

– Stipendiet ska främja medicinteknisk innovation och verk-
samhet som kan bidra till att hjälpa människor till ett bättre liv 
genom förbättrad diagnostik och terapi, sa Karin Ljungström.

Stipendiet tilldelades filosofie doktor Cecilia Aulin vid avdel-
ningen för materialkemi vid Uppsala universitet för hennes 
forskning om injicerbar hyaluronsyra-hydrogel för regenere-
ring av brosk. Denna forskning kan på sikt bland annat leda 
till att man finner metoder för att behandla kronisk artros, den 
vanligaste reumatiska ledsjukdomen.

Under eftermiddagen den 6 oktober hölls sessioner på tema-
na Klinik, Radiofysik/Bild, Industri och Forskning. MedTech 
Magazines utsända valde att följa Industriprogrammet hela 
vägen, då dess innehåll föreföll särskilt relevant för medtech-

»Syftet med projektet Medtech 2020 är att 
påverka makthavare inom olika branscher  

och höja deras kunskap om att medtechbranschen finns, 
vad den betyder för Sverige i dag och vilken potential 
den har att växa” 
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branschen som helhet, medan de andra temanas sessioner berörde mer 
specialiserade, om än ytterst intressanta, ämnen.

Industriprogrammet omfattade såväl handfasta föredrag, som när 
Susanne Celper från St Jude Medical ab berättade hur man går tillväga 
när man utvecklar en användbar produkt, som modeller för innova-
tionsutveckling och samverkan mellan vård, akademi och näringsliv.

PRODUKTUTVECKLING SOM UTGÅR FRÅN ANVÄNDAREN
Det var fascinerande och tänkvärt att lyssna till Susanne Celper när hon 
berättade om användarcentrerad produktutveckling. Att den fokuse-
rar på att involvera användaren i designfasen och att ha målgruppen i 
åtanke under hela design- och utvecklingsprocessen. Den färdiga pro-
dukten valideras sedan av användare för att säkerställa att den uppfyller 
användbarhetskraven. Det här sättet att arbeta på låter ju så självklart. 
Det är klart att utvecklingen av nya medicintekniska produkter måste 
utgå från användaren. Ändå ser nog verkligheten inte ut så överallt i 
dag. Ännu. Förhoppningsvis är det åt det hållet branschen är på väg.

För att ta ett exempel ur verkligheten berättade Susanne Celper om 
när St Jude Medical  utvecklade en ny Pacing System Analyzer enligt 
den användarcentrerade produktutvecklingsmodellen – en produkt 
som mottogs mycket väl. Orsaken till denna framgång anses vara starkt 
kopplad till användarnas aktiva del i processen.

Bertil Guve från Centrum för teknik i medicin och hälsa berättade 
om ctmh:s roll som en innovationsmotor och portal för medicinska 
teknologier där forskning, vård och företag kan mötas. Där kontakter 
och utbildning erbjuds och där kunskaper från två stora universitet 
inom teknik och medicin möter den kliniska vardagen inom lands-
tingen.

ctmh startade 2002 och har kth, Karolinska Institutet och Stock-
holms Läns Landsting som likvärdiga huvudmän. Angelägna frågor för 
centrumet är behovet av starkare kopplingar mellan  klinik och teknik, 
då teknikens allt större roll i vården ökar behovet av teknisk kompetens 
på klinikerna.

Att det händer saker inom det medicintekniska området runt om i 
Sverige stod helt klart denna dag, då vi som valt att följa Industrises-
sionerna fick veta mer om såväl NovaMedTech – en satsning på ny 
medicinsk teknik i östra Mellansverige – som om MedTech West – en 
plattform för utökad samverkan mellan vård, akademi och näringsliv 
i Västsverige.

VIKTIGT SÄTTA MEDTECH PÅ KARTAN
Onsdagseftermiddagen avslutades med en paneldiskussion om  natio-
nell samverkan inom området innovationsutveckling. Diskussio-
nen kom delvis att handla om vikten av att sätta medtech på kartan, 
främst hos makthavare inom media, politik och finans, men även hos 
allmänhet. Många vet inte ens vad medicinteknik är i dag, trots att 
det är en framgångsrik svensk exportindustri. Bertil Guve från ctmh 
som satt med i panelen berättade om ett samarbetsprojekt centret har 
med Swedish Medtech kallat Medtech 2020. Syftet med det är just 
att påverka makthavare inom olika branscher och höja deras kunskap 
om att medtechbranschen finns, vad den betyder för Sverige i dag och 
vilken potential den har att växa utgöra en ännu större del av brut-
tonationalprodukten i framtiden om vi hittar framgångsrika sätt att 
ta innovationer hela vägen från idé till marknad. Bertil Guve passade 
också på att ge en eloge till de som i dag fungerar som något av bran-
chens ambassadörer:

– Tack vare aktörer som bland annat Swedish Medtech och MedTech 
Magazine har vi  tagit ett kliv framåt när det gäller att öka kännedomen 
om medicinteknikbranschen i Sverige.

Medicinteknikdagarna med sitt kunskapsfyrverkeri gav i sanning 
både energi och inspiration till att kavla upp ärmarna och arbeta vidare. 
För nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen och se till så att nya 
innovativa produkter når marknaden både i Sverige och utomlands. 
Och manegen är krattad, att döma av den positiva stämningen bland 
deltagare, utställare och föreläsare den här oktoberdagen i Umeå Fol-
kets hus. MtM

Hans Johansson, verksamhetsutvecklare, Västerbottens Läns Lands-
ting och Elisabeth Konno, Direktronik AB.

Walter Wyrsch, medicinteknisk ingenjör, Karolinska universitetssjuk-
huset och Patrik Lindqvist, B. Brauns distriktsansvarige säljare Norrland.
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  IVF-kliniken storsatsar

Ser en ny 
utmaning   
     i varje 
önskan  
 om barn
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ällan har åsikterna svängt så snabbt som när det gäller 
ivf (in vitro-fertilisering) eller provrörsbefruktning. 
När teknikens upphovsman Robert Edwards – årets 
Nobelpristagare i medicin – i slutet av 60-talet bör-

jade experimentera med att befrukta mänskliga ägg i provrör var 
detta oerhört kontroversiellt. Han anklagades för barnamord, kol-
leger och finansiärer vände honom ryggen och barnen befarades få 
genetiska skador.

I dag vet vi att provrörsbarnen är lika friska som andra barn. 
ivf-tekniken är helt accepterad och drygt fyra miljoner människor 
runt om i världen har Robert Edwards att tacka för sin existens. 
Bara i Sverige föds varje år runt 2 000 barn efter provrörsbefrukt-
ning. Antalet ökar dessutom eftersom alltfler skjuter fram sitt bar-
nafödande.

– Att få hjälpa barnlösa par är verkligen en jätteförmån och 
otroligt positivt. Och det är fantastiskt roligt att en teknik som 
gjort så mycket nytta får det här vetenskapliga erkännandet, säger 
Steffan Lundberg, vd och en av grundarna till ivf-kliniken, Sve-
riges största vårdkedja inom assisterad befruktning.

Vi träffas på ivf-kliniken Stockholm mittemot S:t Görans sjuk-
hus, i ljusa och fräscha lokaler på fjärde våningen där det tidigare 
varit ett äldreboende.

Svensk provrörsbefruktning håller världsklass. Flera 
av Sveriges skickligaste fertilitetsspecialister driver 
den rikstäckande vårdkedjan IVF-kliniken som redan 
dominerar den privata marknaden. Nu storsatsar man 
på forskning och vill starta IVF-kliniker i England, 
under svensk ledning.

Text: Lotta Sellberg   Bild: Jeanette Hägglund
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– Efter omfattande renoveringar flyttade vi 
in i augusti förra året och det blev ett lyft!

Det var också här på S:t Görans sjukhus som 
ivf-kliniken startades i maj 2000 av medicine 
doktor Steffan Lundberg och hans tidigare 
chef och handledare docent Håkan Wramsby. 
Vid den tiden var väntetiderna väldigt långa i 
Stockholm och många par valde att resa långt 
för att få privat behandling mot sin barnlös-
het. Det gjorde att det fanns utrymme för en 
förstärkning av ivf-verksamheten i huvudsta-
den, ansåg de båda läkarna.

– Att inte få snabb och adekvat utredning 
är otroligt frustrerande för paren. Särskilt som 
den viktigaste kvinnliga faktorn bakom ofri-
villig barnlöshet är just åldern.

– Det har vi tagit fasta på genom att redan 
från början ha korta väntetider för utredning 
och hög tillgänglighet. Målsättningen är att 
par snabbt ska kunna få svar på om de behö-
ver behandling och i så fall vilken, säger Steffan 
Lundberg.

DRAR LÄRDOM AV VARANDRA
Idag har ivf-kliniken totalt sju av Sveriges tio 
privata kliniker och svarar årligen för 4 000 
av landets 10 000 barnlöshetsbehandlingar. 
Tanken med att bilda en kedja av ivf-klini-
ker – spridda över landet från Umeå i norr till 
Malmö i söder – har varit att bygga upp en 
bredare kompetens och tillgänglighet.

Det började med att ivf-kliniken fick möj-
lighet att driva ivf-verksamhet vid Norrlands 
universitetssjukhus i Umeå. 2003 förvärvades 
ivf-kliniken Cura i Malmö och 2007 starta-
des ivf-kliniken i Göteborg tillsammans med 

Göteborgs kvinnoklinik. Året därpå fördubb-
lades i ett slag behandlingskapaciteten genom 
samgåendet med en av Nordens största ivf-
enheter i Falun och förvärvet av Fertilitetscen-
trum i Göteborg med en relativt nyöppnad 
systerklinik i Stockholm.

Landets samtliga ivf-kliniker har i olika 
omfattning deltagit i utvecklingsarbetet inom 
ivf. Det har bidragit till att Sverige i dag har 
bland de bästa ivf-resultaten i världen. Bland 
annat införde Fertilitetscentrums grundare 
Matts Wikland i mitten av 80-talet en ny 
metod för ägguttag – ultraljudsledd punk-
tion via slidan i lokalbedövning i stället för 
med titthålsoperation i narkos – något som 
snart kom att införas i hela världen. Sverige 
har även varit ett föregångsland när det gäl-
ler att utveckla tekniken att enbart återföra ett 
embryo för att undvika tvillingfödslar.

– I början av året bildade vi ett ”non-profit” 
forskningsbolag, ivf Research Sweden ab, 
för att underlätta och samordna koncernens 
forskning, samtidigt som vi skapar en icke-
kommersiell yta mot akademi och omvärld, 
berättar Steffan Lundberg.

– Projekten kan komma från den egna verk-
samheten men även utifrån. Forskningsbola-
get avgör själva om de ska satsa på dem eller 
inte. Och pengarna som genereras stannar i 
forskningsverksamheten. Tre studier pågår 
redan och flera är under utvärdering.

RENODLAT KUNSKAPSFÖRETAG
Det är viktigt att poängtera att det här är ett 
renodlat kunskapsföretag och helt beroende 
av personalen, understryker han.

Fr v: IVF-Behandlingen är både fysiskt 
krävande och en känslomässig berg- och 
dalbana för paren. Det ställer stora krav 
på fertilitetsläkarna, fr v Steffan Lundberg, 
Carolina Tristen och Lena George.

Tack vare ny infrysningsteknik är frysta 
och tinade embryon numera nästan lika bra 
som färska. 

I odlingslabbet, som är själva hjärtat av 
verksamheten, väljer embryologer ut de 
bästa embryona.
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– Den samlade kompetensen och hängiven-
heten hos våra cirka 100 anställda är enorm. Går 
de ut genom dörren kan vi inte göra någonting 
– möjligen koka ett ägg i en inkubator!

Gudskelov, säger han, är personalomsätt-
ningen låg i koncernen. De som jobbar med 
ivf är väldigt roade av det. Många har varit 
här länge, bland andra embryologen och che-
fen för ivf-labbet Sirpa Lundman som har 
varit med sedan starten.

– Sirpa är mycket skicklig. Det finns något 
intuitivt utöver vanliga kriterier när hon väljer 
ut det bästa embryot som förhoppningsvis ger 
störst chans till graviditet, menar Steffan.

Sirpa Lundman tar med oss till odlingslab-
bet som är själva hjärtat i verksamheten. Vid 
ivf stimuleras kvinnan först med hormon för 
att flera ägg ska mogna. Under ledning av ultra-
ljud via slidan tas äggen ut från äggstockarna. 
Rörliga spermier och ägg läggs sedan samman i 
en odlingsskål så att befruktning kan ske.

– Den här kommer tyvärr inte att kunna 
användas för den har för dålig kvalitet, säger 
hon och visar ett delat ägg eller embryo som 
har odlats i ett värmeskåp.

– De här dag 2-embryona är däremot super-
fina allihop. Alla celler är jämnstora med kär-
na och höljet är fint. Dem kommer vi odla i 
värmeskåpet – en slags konstgjord livmoder – 
till blastocyststadiet dag fem vilket förbättrar 
behandlingsresultaten.

Ett embryo återförs då till patienten. Resten 
frysförvaras i tankar med flytande kväve i som 
mest fem år för att maximera chansen till gra-
viditet på ett ägguttag.

Enligt Sirpa är frysta och tinade blastocys-
ter numera nästan lika bra som de färska, tack 
vare ny infrysningsteknik. För kvinnan inne-
bär det att hon slipper upprepa hela procedu-
ren med hormonbehandlingar och ägguttag.

Kvaliteten på äggen styrs annars av den bio-
logiska klockan och faller ganska snabbt efter 

38 års ålder. Det gör att man endast undan-
tagsvis behandlar kvinnor över 42 år.

– Resultaten går lite upp och ned men just 
nu blir runt hälften av kvinnorna under 38 år 
gravida redan vid första ivf-behandlingen. 
Siffran man eftersträvar är att minst 30 pro-
cent av kvinnorna under 39 års ålder ska lyck-
as på första försöket.

STRÄNGA KVALITETSKRAV
Sirpa Lundman är kvalitetsansvarig i Stock-
holm. Det övergripande ansvaret för att 
samtliga de iso-certifierade klinikerna och 
ett ackrediterat laboratorium lever upp till 
hårda kvalitetsregler och normer har Håkan 
Wramsby. Hög kvalitet är särskilt viktig efter-
som man handskas med det som ska bli en 
kommande generation. 

Bland annat har ivf-kliniken gjort kost-
samma investeringar för att anpassa sig till nya 
eu-direktiv på luftkvalitet vid vävnadsodling. 

IVF-kliniken i korthet
IVF-kliniken, som grundades i maj 
2000, är ledande inom barnlöshets-
behandling i Sverige och Norden. 
Totalt har IVF-kliniken sju av landets 
tio privata kliniker, från Umeå i norr till 
Malmö i söder, varav två arbetar under 
eget varumärke, Fertilitetscentrum. 
Dessutom satsar koncernen på forsk-
ning i ett nystartat ”non-profit” forsk-
ningsbolag, IVF Research Sweden AB.

IVF-kliniken har ett komplett utbud 
av fertilitetsbehandlingar och kan som 
enda privata klinik även erbjuda ägg- 
och spermiedonation, i samarbete med 
Norrlands universitetssjukhus i Umeå. 
Totalt gör man cirka 4 000 av landets 
10 000 barnlöshetsbehandlingar i form 
av färska embryoåterföringar per år. 
Cirka 70 procent av paren som genom-
går provrörsbefruktning har uppnått en 
graviditet inom ramen för tre försök.

Bakom IVF-kliniken står läkarna Stef-
fan Lundberg, Staffan Nilsson, Urban 
Waldenström och Håkan Wramsby. Före-
taget, som har huvudkontor i Stock	holm, 
sysselsätter runt 100 personer (91 hel-
tidsanställda) och omsatte 125 miljoner 
kronor 2009.
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I den senast byggda kliniken i Falun, som öpp-
nade i augusti, har man gått ett steg längre än 
vad som krävs, berättar Steffan Lundberg.

– Där har vi byggt både odlingslabbet, som 
traditionellt ska vara renast, och spermalabbet 
samt förvaringen av frysta embryon i ett enda 
stort rum utan slussar mellan verksamheterna. 
Det gör att vi har högsta möjliga renhetsgrad 
även där detta normalt inte krävs och kan röra 
oss fritt vilket är en enorm vinst!

Har ni planer på att starta fler kliniker, i Sve-
rige eller utomlands?

– Inte i Sverige, för här har vi redan en bra 
storlek, och inte heller i våra nordiska grannlän-
der för där ser vi inget behov. Men i flera andra 
länder är det underförsörjt och då hamnar öns-
kan att få barn högt upp på önskelistan. 

– Vi har sonderat och mycket talar för att 
England blir vår första utlandsetablering, för-
hoppningsvis med start nästa höst. Svensk 
ivf håller världsklass och därför vill vi starta 
svenska kliniker med svensk personal på nyck-
elpositioner för att kunna garantera samma 
vårdkvalitet som här, säger Steffan Lundberg.

Eftersom den här typen av specialister inte 
växer på trän är det tillgång på personal och 

självklart kapital som avgör expansionstakten, 
menar han.

I Sverige beror antalet landstingsfinansiera-
de ivf-behandlingar som ett par kan få på var 
de bor i landet. Det vore naturligtvis önskvärt 
att fördelningen blev rättvisare, menar Steffan 
Lundberg. Bor man i Norrland dras strecket 
vid 38 år för kvinnan och en provrörsbehand-
ling. I Stockholm bekostar landstinget däre-
mot tre försök. 

Efter tre försök brukar majoriteten, runt 70 
procent, få barn. Det innebär samtidigt att 30 
procent av paren har misslyckats med detta.

Stoppar man där?
Nej, många fortsätter, men för en del är det 

inte rimligt, svarar verksamhetschefen och 
gynekologen Carolina Tristen, specialiserad 
inom fertilitet.

– Vi måste tillföra något! Om vi inte ger 
dem bättre förutsättningar än de har själva 
hemma, då är det bättre att överväga andra 
alternativ – till exempel ägg- eller spermado-
nation, vilket vi kan erbjuda i samarbete med 
universitetssjukhuset i Umeå, eller adoption. 

– Andra behöver få hjälp att avsluta. De kan 
känna sig ledsna, arga och misslyckade. Det 

Embryologen Sirpa Lundman  sätter in 
dag 2-embryon i ett värmeskåp – ett slags 
konstgjord livmoder där de ska stå på 
tillväxt i tre dagar.

»Vi måste tillföra något! 
Om vi inte ger dem bättre 

förutsättningar än de har själva  
hemma, då är det bättre att  
överväga andra alternativ”
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väcker existentiella frågor om att få eller inte 
få barn, om relationen och sexualiteten. Det 
är också en anledning till att det här jobbet 
är så viktigt!

BEHANDLAR PAR I LIVSKRIS
Över huvudtaget kräver jobbet både som 
läkare, barnmorska eller sjuksköterska på en 
ivf-klinik god psykologisk blick, empati och 
fingertoppskänsla. Att genomgå ivf är en 
känslomässig berg- och dalbana och en omfat-
tande fysisk process.

– Vi måste tänka på att patienterna befin-
ner sig i livskris, säger sjuksköterskan Emma 
Karling Widsell som assisterar vid ägguttag, 
instruerar paren hur de ska göra hemma och 
sköter telefonrådgivningen. Paren söker svar 
på många frågor, mest om biverkningar, om 
behandlingar gör ont och den statistiska chan-
sen att lyckas.

Fredagseftermiddagen närmar sig sitt slut 
och förutom en patient som snabbt försvinner 

in på ett rum ekar väntrummet tomt. Lugnet är 
bedrägligt för bakom stängda dörrar pågår febril 
aktivitet. Bra logistik och hög genomströmning 
gör att patienterna sällan behöver vänta.

En kort gemensam fikapaus hinns i alla fall 
med för en del av tjejerna på denna helt kvin-
nodominerade arbetsplats. På en snabb och 
ovetenskaplig enkät om varför de trivs blir 
svaren: 

”Högt tempo men varierat arbete och god 
stämning”. ”Bra arbetstider och möjlighet 
att jobba deltid när man har småbarn”. ”Ett 
avgränsat och spännande område som hela 
tiden drivs framåt av forskning och utveck-
ling”.

Vad är det roligaste i jobbet? 
– Alla glada föräldrar och barn, säger Emma 

blixtsnabbt och pekar mot anslagstavlan på 
väggen i fikarummet, täckt av foton och tack-
kort.

– Som du ser får vi snabb och konkret feed-
back på det vi gör! MtM

Embryon sänks ned och frysförvaras  i som 
mest fem år i tankar som fylls med flytande 
kväve. För kvinnan innebär det att hon slip-
per upprepa hela proceduren med hormon-
behandlingar och ägguttag.

Paren söker svar på många frågor. 
Sjuksköterskan Emma Karling Widsell (fr v), 
barnmorskorna Inga-Lill Ohlsson och Nina 
Matsjons-Lindgren assisterar vid ägguttag, 
ger patientinstruktioner och sköter telefon-
rådgivningen.  
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Ett bra liv är både en fackmässa och en mässa för allmänheten som 
erbjuder en möjlighet att skaffa ny kunskap och information om det 
som berör vardagen för människor med funktionsnedsättningar, deras 
anhöriga och yrkesverksamma inom vård och omsorg. 

Över 80 utställare fanns representerade på mässgolvet och de visade 
det senaste av vad de har att erbjuda för att underlätta vardagen för den 
som lever med ett eller flera funktionshinder.

Ett av företagen på plats var Anatomic sitt, som utvecklar och pro-
ducerar funktionella sitt- och ståhjälpmedel för barn, ungdomar och 
vuxna. En av produkterna de visade upp i sin monter var rullstolen 
Zitzi Delfi Pro, en stol för barn som det går att växa i. Den är tillverkad 
i plast som inte är helt stum utan som tillåter viss rörelse i sittandet.

– Det är en dynamisk stol, där stolsryggen följer med vid spasmer 
och kramp, berättade säljaren Mats Nilhage.

SMARTA OCH SPÄNNANDE INNOVATIONER
 En annan smart sittlösning som visades på mässan var fåtöljen Seat 
Up från Sjögren. Seat Up hjälper den som har svårt att själv ta sig i 
och ur en sittmöbel. Den dämpar rörelsen när man sätter sig och lyfter 
den sittande varsamt när det är dags att resa sig. Tekniken bygger på 
att användarens kroppsvikt lagras i fåtöljen vid nedsittning och frigörs 
vid uppresning. Det är användaren som reglerar lyfthastigheten genom 
sina rörelser och det finns alltså ingen risk att fåtöljen kastar ur den som 
sitter i den.

Sjögrens är ett familjeföretag som har tillverkat soffor och fåtöljer i 
drygt 100 år.

– Men vi är nya i hjälpmedelsbranschen, sa Håkan Sjögren, ägare och 
vd, och lade till att de nu har världspatent på Seat Up.

En plats på mässan  som visade på vad framtiden kan ha i sitt sköte i 
form av spännande produkter var almi:s monter, där 13 innovationer 
visades upp av entusiastiska innovatörer som alla fått stöd av almi för 
sin produktutveckling.

Bland dessa märktes bland annat Dosix Pillbox, en medicinask för 
dygnsbehovet av medicin för aktiva personer, Adjust for me, vars affärs-
idé är att anpassa kläder så att de passar för funktionshindrade och Hju-
lia, ett stolsunderrede med hjul som har broms för både brukare och 
personal. Hjulias skapare, Mia Kvick och Ia Karlsson, är båda distrikts-
arbetsterapeuter och har i sitt yrke mött personer som haft svårigheter 
att utföra sina vardagliga aktiviteter, som till exempel att flytta stolen 
intill köksbordet.

– Vi har sett ett behov av ett hjälpmedel som Hjulia, både inom 
hemsjukvården och inom primärvården, sa Ia Karlsson, som nu hoppas 
kunna hitta finansiering så att Hjulia ska kunna lanseras på marknaden.

FULL RULLE MED MAT, ÄVENTYR OCH SEMINARIER
Under mässans tre dagar genomfördes ett ambitiöst seminarieprogram 
i fyra konferensrum i mässhallen med ett spännande och brett innehåll. 

Ett bra liv arrangerades på Stockholmsmässan i månads-
skiftet september/oktober. Mässan bjöd på såväl en 
utställning med innovativa och funktionella hjälpmedel 
som ett brett utbud av intressanta seminarier om livs-
villkoren för funktionshindrade.

Text och bild: Charlotta Zingmark

FUNKTION SOM SKAPAR MÖJLIGHETER

VD Håkan Sjögren i smarta fåtöljen Seat Up från Sjögren. Bilden i 
mitten: Minicrosser AB:s Lars Leyton (t v) och Lars-Gunnar Petersson, 
Landstinget Halland. En fartfylld modevisning av Funkisbyrån, där 
alla modeller har en funktionsnedsättning. 
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Ett bra liv har haft 15 samarbetspartners som samtliga bidragit 
till att skapa ett omfattande program. Två av dessa är Karolinska 
Institutet som hade ett omfattande program i en seminarielokal 
och Hjälpmedelsinstitutet som under mässans första dag pre-
senterade sin verksamhet och ett flertal av deras aktuella projekt.

Ett bra liv hade även arrangerat aktivitetsytor, som exempel-
vis Äventyret där Rekryteringsgruppen erbjöd besökare att köra 
en specialbyggd tågbana med rullstol.  På café- och köksscenen 
handlade det om god och nyttig mat, för att underlätta för per-
soner med funktionshinder att leva sunt, hålla vikten och orka 
mer. Där lagade Sara Begner, chef för Coop Provkök, mat, lik-
som kockvirtuosen Örjan Klein, och Suzanne Axell intervjuade 
forskare från Karolinska Institutet. På Föräldrakraftscenen låg 
fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. Där med-
verkade bland andra Linda Hammar, känd från tv-serien ”I en 
annan del av Köping”. En populär publikmagnet var modevis-
ningen i Funkisbyråns regi där funktionshindrade barn och ung-
domar med hjälp av assistenter visade tuffa kläder och smarta 
hjälpmedel. MtM

Medical Vision® develops, constructs and manufactures medical 
devices which increase visualization during Endoscopic surgery. The 
products are sold worldwide through partners and distributors. Our 
mission is to improve the quality of patient care and the health care 
cost efficiency through products built on safe and proven technology. 

This is accomplished through extensive research and development 
programs conducted together with our partners and users as well 
as through a continuing refinement of existing products. Working 
together with surgeons, nurses and product specialists around the 
world, Medical Vision R&D project leaders are committed to develop 
high-quality products with increased benefits for patients and users 
as well as for their hospitals. 

Medical Vision® AB has during the last years taken a leadership 
position in the European arthroscopy market with its 
Fluid Management products.

The Double® Pump and disposabels are sold in Sweden
by CodanTriplus AB phone 0300-35660

 
Medical Vision® AB - Hästholmsvägen 32

SE 131 30 NACKA
 Tel. 08-452 49 50 Fax. 08-452 49 59

 info@medicalvision.org    www.medicalvision.org

Hjulias skapare Ia Karlsson (t v) och Mia Kvick.  
Henrik Lindqvist med sin Dosix pillbox.
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cls produkt bygger på Immunostimulating Laser Thermotherapy 
(ilt), en metod som dödar cancertumörer, och är skonsammare än 
vanlig kirurgi samt som framkallar ett immunologiskt försvar mot 
behandlad tumör och eventuellt kvarvarande tumörer. ilt- meto-
den kan användas för alla tumörer i solida organ och den potentiella 
marknaden anses därför vara betydande. Exempel på tumörer som kan 
behandlas är de som finns i lever, bröst, lunga, prostata, njure, buk-
spottkörtel och sköldkörtel. 

 Metoden innebär förenklat att en eller flera optiska laserfibrer förs in 
i eller sätts utanför en tumör. Laserstrålar värmer mycket skonsamt och 
kontrollerat upp tumören så att den dör. Ur cellerna i tumören läcker 
antigener ut och aktiverar kroppens immunförsvar, som sedan lär sig 
att attackera eventuellt kvarvarande tumörer och metastaser i kroppen. 
Laserstrålarna styrs från en maskin.  

 I valrörelsen besökte arbetsmarknadsministern Tobias Billström 
(m) och regionrådet i Skåne Pia Kinhult (m) företaget. Politikerna fick 
bland annat titta på cls maskin och laserfibrer.  

 –  Om detta stämmer kommer cancervården att revolutioneras och 
det är självklart glädjande att utvecklingen sker i Skåne i en inkubator 
som vi i Region Skåne aktivt stödjer, säger Pia Kinhult.  

TESTBEHANDLINGAR GER LOVANDE RESULTAT 
Styrelseledamoten och professorn Karl-Göran Tranberg har sedan 
tidigt 1990-tal drivit utvecklingen för att kunna ta fram en produkt 
för värmebehandling av tumörer. Djurförsök har visat att ilt ger ökat 

Clinical Laserthermia Systems AB (CLS) är ett företag på Ideon Bioincubator 
i Lund som är noterat på Aktietorget. Företaget utvecklar en produkt för 
behandling av solida cancertumörer. Under 2011 startar marknadsföringen 	
och försäljningen av produkten. 

Text: Fredrik Westman

Lundaföretag siktar mot att 
 revolutionera cancervården
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immunförsvar, minskad tumörväxt och förlängd överlevnad på 
experimentdjur med cancer i levern. Man har redan behandlat 
72 patienter med företagets laboratorieutrustning och resultaten 
är lovande.  

–  Många tycker att vår metod låter för bra för att vara sann, 
men Karl-Göran Tranberg har forskat kring värmebehandling 
av tumörer sedan början av 1990-talet och resultaten är lovande. 
Några inom läkarkåren anser att metoden är mycket lovande, 
medan andra är skeptiska, säger Lars-Erik Eriksson, vd cls. 

 Enligt cls karaktäriseras behandlingen av att den är skonsam 
för patienten och samhällsekonomisk gynnsam eftersom det i 
många fall inte krävs någon efterbehandling. Behandlade patien-
ter kan därför förhållandevis fort återgå till ett normalt liv utan att 
ta några längre uppehåll från arbete eller studier.  

 I Sverige får mer än 50 000 personer varje år diagnosen can-
cer och drygt hälften av dessa dör. Nya metoder för att behandla 
cancer är under utveckling, men enligt cls är det enbart deras 
metod som skapar immunologiskt försvar mot att cancern kom-
mer tillbaka. 

Globalt uppskattas det totala antalet patienter som kan 
behandlas med cls produkt till cirka 5,6 miljoner per år. Bola-
gets övergripande målsättning är att efter produktlansering suc-
cessivt öka antalet behandlade patienter per år och inom en tio-
årsperiod årligen behandla 5–8 procent av de behandlingsbara 
patienterna. MtM

Achieva 3.0T TX anpassar sig automatiskt till varje patients unika anatomi. 

MultiTransmit-teknik med parallell RF-sändning finjusterar RF-signalerna, 

vilket ger en jämn, hög bildkvalitet och kortare avsökningstider för en mängd 

kliniska tillämpningar. Ställ diagnoser som grundas på information som är snabb, 

robust och tillförlitlig. Besök oss på  

www.philips.com/AchievaTX om du 

vill veta mer eller ring +46 598 520 00. 

*Våra innovationer inspireras av dig.

Vad gav oss idén till vår MultiTransmit-innovation för 3T? 
Ingen patient är den andra lik.

MR_Achieva 3T TX_PPHC_SW_91x250.indd   1 02-02-2010   14:53:09

clinical laserthermia Systems Ab
CLS ska utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, 
kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behand-
ling av solida cancertumörer. CLS produkt är baserad 
på en metod som benämns ILT (Immunostimulating 
Laser Thermotherapy). Metoden ger ett immunologiskt 
svar mot behandlad tumör och har bevisats vara effektiv 
för cancerbehandling, både hos människa och djur. Den 
är skonsam för patienten, vilket bland annat betyder 
att patienten snabbt kan återgå till ett normalt liv efter 
behandling. 

www.clinicallaser.se
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Ewa Ställdal är en nyckelperson inom svensk 
vårdforskning. Hon var under många år vd i 
Stiftelsen för Vård- och allergiforskning, hon har 
arbetat som rådgivare för vårdvetenskapliga frå-
gor inom utbildningsdepartementet samt varit 
byråchef för utbildnings- och forskningsbyrån 
vid Karolinska Institutet. Bland mycket annat.

Men i stället för att trappa ner och endast ägna 
sig åt styrelseuppdrag och rådgivarroller väljer 
Ewa Ställdal att göra tvärtom. Hon tar nu kli-
vet över till industrin och blir vice vd på snabb-
växande medicinteknikföretaget Bactiguard.

PerfekT MaTchNiNg
– Min tanke har nog varit att trappa ned lite 
och att begränsa mina uppdrag till styrelse-
arbete och att fungera som senior advisor i 
olika sammanhang, säger Ewa Ställdal. 

– Men när möjligheten att få arbeta mer 
operativt med Bactiguard dök upp kändes det 
som precis rätt sak att göra. Bactiguard arbe-
tar med unika och effektiva lösningar på ett av 
vårdens största problemområden, vårdrelate-
rade infektioner och antibiotikaresistens, och 
företaget befinner sig just nu i ett läge där min 
långa erfarenhet av att bygga forsknings- och 
innovationskedjor kommer väl till pass. 

Det som fick Ewa Ställdal att tänka om var 
ett möte på ett flygplan. I stolen bredvid satt 
Bactiguards vd Christian Kinch. 

eNgagerad eNTrePreNör
– Christian är en av de mest spännande och 
engagerade entreprenörer jag har träffat. Han 
väckte min nyfikenhet på näringslivets villkor 
och fick mig att börja fundera på hur jag kun-
de använda min långa erfarenhet från den aka-
demiska och offentliga världen på ett nytt sätt.

Samtidigt uppstod en intressant brytning 
mellan två generationers perspektiv, förklarar 
Ewa Ställdal.

– Vi insåg att vi med våra samlade erfar-
en heter från två olika världar och från två 

generationer kan skapa tiofaldig utväxling. 
Bactiguard är ett snabbt växande bolag inom 
infektionsområdet som har lösningar på frågor 
som är lika angelägna som klimatfrågorna. Att 
medverka till att få ut de här lösningarna på en 
global marknad är en utmaning som det bara 
inte går att tacka nej till.

 Nya ProdukTer – Ny sTudie   
– Nya MarkNader
Hittills har Bactiguards teknologi huvud-
sakligen licensierats ut, men sedan ett år till-
baka har man lanserat sin egen urinvägskate-
ter på ett 20-tal marknader. 

En ny svensk studie visar exempelvis att ris-
ken för förhöjda bakteriehalter i urinen redu-
cerades med hela 73 procent för patienter som 
fick Bactiguards bip Foley Catheter i stället 
för konventionella urinvägskatetrar. Målet är 
att lansera fler produkter i eget namn på fler 
marknader.

– I pipeline finns venkatetrar (cvc) och 
tuber för luftvägarna (ett). Det innebär att 
vi kommer att ha ett komplett system för 
infektionskontroll. Samtidigt står vi på trös-
keln till ett antal nya, spännande marknader 
som Indien, Kina och Mellanöstern.

Ewa Ställdal ser stora möjligheter i sin nya 
roll som vice vd på Bactiguard. 

– Det skulle behövas en ”fast track” för att 
utvärdera och testa nya innovationer för att 
stärka den kliniska evidensen för nya system 
och produkter. Och det brådskar. Varje dag 
drabbas människor av svåra vårdrelaterade 
infektioner – oftast helt i onödan.

– Jag har mer än 35 års erfarenhet inom 
offentliga sektorn och har noterat att det är 
inte så stor skillnad mellan en bra politiker 
och en skarp entreprenör. Problemet är att 
de sällan träffas. Mitt uppdrag är att de ska 
träffas oftare och på nya sätt!  MTM

efter 35 år på ledande positioner inom akademi och offentlig 
sektor tar ewa ställdal nu steget över till industrin och blir  
vice Vd i medicinteknikföretaget Bactiguard. 

– Bactiguard står på tröskeln till en global marknad och har 
flera nya, viktiga produkter i pipeline med enorm potential, 
säger ewa ställdal.

Text: Sven-E Lindberg

Ewa Ställdal i ny nyckelroll

Ewa Ställdal är ny vice VD på Bactiguard. Utöver sina många engagemang och uppdrag 
utsågs Ewa 2003 till Hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet för  
sina insatser inom hälso- och sjukvården.
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Blev det inte som du tänkt dig? Utbilda dig hos oss istället.
Kvalitetssystem för medicintekniska produkter är bara en av alla de kurser vi erbjuder 
inom medicinsk teknik. Läs mer och anmäl dig på www.sis.se/medtek
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– Vi har fått insikter i hur vi ska gå vidare med vår internationalisering, 
ett utökat nätverk, och inspiration från gästföretag och föreläsare, säger 
Peter Sebelius, vd på Vivoline, som utvecklar och säljer ny teknik för 
lungtransplantation.

– Programmet har gett oss en mer komplett bild av de utmaningar 
vi står inför i samband med planering och genomförande av vår mark-
nadslansering, säger Dan Mogren, en av grundarna i Medtentia som 
utvecklar och marknadsför ett säkrare och snabbare system för repara-
tion av hjärtats mitralisklaff. 

INTENSIVT PROGRAM
Det är andra året i rad som affärsinkubatorn sting genomför Go Glo-
bal Medtech. Programmet, som består av fem tvådagarspass, äger rum 
hos olika medtechföretag med internationell verksamhet runt om i Sve-

rige. Det är öppet för medtechföretag från hela landet och erbjuds alltså 
inte enbart sting:s inkubatorbolag. 

Två av passen handlar om usa – världens största medtechmarknad, 
som står för hälften av världens omsättning. Utbildningen fokuserar på 
usa:s sjukvårds- och regulatoriska system, samt system för reimburse-
ment. Ett pass handlar om Europa, ett om andra marknader och ett om 
hur bolag kan organiseras och finansieras för internationalisering och 
snabb tillväxt. 

– Vi har blivit styrkta i vår uppfattning att programmet fyller ett 
tomrum. Det är också viktigt med en bra mix av företag som har olika 
erfarenheter av internationalisering och som bidrar med diskussioner 
sinsemellan, säger Olof Berglund, affärscoach på sting och en av pro-
gramledarna för Go Global Medtech. 

– Det är naturligt för oss att sponsra Go Global Medtech-program-
met, eftersom vi hjälper sting:s inkubatorbolag i andra frågor. Go 
Global är det sista programmet innan företagen tar sin produkt ut i 
världen och det vill vi naturligtvis delta i med både föreläsningar och 
rådgivning, säger Helena Fenger-Krog, ansvarig för den nystartade 
affärsenheten MedTech, på konsultföretaget A+ Science. 

NORDEN – EN FÖR LITEN MARKNAD
Medtechbranschen blir alltmer global. Det största hindret för att lyckas 
med sin internationalisering är att man inte förstår hur andra länder 
och marknader fungerar. 

Många svenska medtechföretag gör inga satsningar utanför Sverige 
och Norden.

– Programmet ger ökad kunskap om de förutsättningar som gäller 
i olika länder, så att bolagen inte tvekar att söka sig utomlands med 
sina produkter. Norden är en för liten marknad för att bli ett stort och 
framgångsrikt företag, säger Olof Berglund. 

STINGs program Go Global Medtech har avslutat sin 
andra omgång. Och programmet verkar ha uppfyllt 
sitt syfte – att skapa bättre förutsättningar för svenska 
medtech	företag att växa och expandera globalt.

Text: Emilie Eliasson Hovmöller Bild: Charlotta Zingmark

Go Global Medtech förbereder 
företag för internationalisering

Agneta Franksson, VD,  
och Helena Fenger-Krog,  

forskningschef, A+ Science, har  
sponsrat Go Global Medtech.

Vivolines Peter Sebelius och Anna Söderberg fick ta emot Go Global-
priset på 10 000 kronor av STINGs Olof Berglund.
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Diplomeringsdags! Åtta företag har deltagit i Go Global  
Medtech 2010 och är nu bättre rustade att möta omvärlden.

John-Edvard Stenstrand, VD på Gearwheel, tycker att Go Global 
Medtech underlättat en internationell lansering.

Dan Mogren, Medtentia, uppskattade särskilt att få tillgång till ett 
kompetensnätverk.
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– Det har varit värdefullt för mig att få förståelse om de olika ste-
gen, som sjukvårdssystem, reimbursement och regulatoriska krav, 
för att kunna ta produkten hela vägen till respektive marknad, säger 
Sofia Hiort af Ornäs, cto för Calmark, som utvecklar metoder för att 
patientnära mäta biomarkörer som indikation på kritisk sjukdom. 

INTERNATIONALISERING KRÄVER UTHÅLLIGHET
På Kista Entré Konferens avslutades andra omgången av Go Global 
Medtech. En panel av erfarna personer i medtechföretag korade det 
bolag som lyckats bäst med sin plan för internationalisering. Företaget 
Vivoline vann och fick ta emot prischecken på 10 000 kronor. En av 
motiveringarna var att Vivoline har utvecklat en strategi som omfattar 
de flesta aspekterna av internationalisering. 

– Programmet låg rätt i tiden för oss! De återkommande träffarna har 
hela tiden aktualiserat frågeställningarna och gett input till vår affärs-
planeringsprocess, säger Peter Sebelius, vd på Vivoline. 

Så kommer deltagarna att lyckas med sin internationalisering? Sören 
Johansson från Elekta var med i juryn när vinnaren av priset korades: 

– Det är svårt att genomföra sin internationalisering och överbrygga 
marknadsbarriärer såsom reimbursement och policybeslut. Dessutom 

måste företagen bevisa det kliniska och ekonomiska värdet, ofta genom 
kostsamma och tidskrävande kliniska studier. Jag tror dock att flera av 
deltagarna har bärande idéer, och hoppas att de har den uthållighet och 
de resurser som krävs för att lyckas. 

GO GLOBAL GER KUNSKAP, KOMPETENS OCH NÄTVERK 
Uppfattar då deltagarna att programmet har underlättat en internatio-
nalisering?  

– Absolut! Vi har fått mycket specifik information om vilka förut-
sättningar som gäller på våra målmarknader, säger John-Edvard Sten-
strand, vd på GearWheel, som tillverkar och säljer växlingsbara rull-
stolshjul. 

– Ja, vår kunskapsnivå har höjts och vi känner oss säkrare kring de 
beslut som ska fattas under resans gång mot marknad. Tillgången till 
ett kompetensnätverk, som vi kan dra nytta av för att lyckas i vår inter-
nationalisering, höjer den känslan ytterligare, säger Dan Mogren. 

Men det finns områden som  arrangörerna av Go Global Medtech 
kan finslipa ytterligare inför kommande omgångar av programmet, om 
man får tro några av deltagarna i Go Global Medtech 2010.

– I ett omfattande program som det här finns det alltid ett fåtal före-
läsare som är mindre lätta att lyssna på, även om innehållet var intres-
sant, säger John-Edvard Stenstrand.

 – Jag saknade en beskrivning av processen för en typisk lansering av 
en medicinteknisk produkt. Syftet är att ge en överblick av hela proces-
sen och var de olika ämnesområdena hör hemma under Go Global-
programmet, säger Dan Mogren. MtM

Pontus von Bahr från sponsorn Vinnova och Sofia Hiort af Ornäs, 
Calmark. Bilden överst t h: Vinnaren av Go Globalpriset utsågs av 
fr v Per Svedenhag, Scibase, Anders Nordin, Astra Tech och Sören 
Johansson, Elekta. Nederst t h: – Programmet låg rätt i tiden för oss! 
sa Vivolines Peter Sebelius. Här med kollegan Anna Söderberg.

»Jag tror att flera av deltagarna har bärande 
idéer och hoppas att de har den uthållighet 

och de resurser som krävs för att lyckas.”
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Överlägsen kvalitet  
– Innovativ design

Vi vann designpris men det är ändå insidan som räknas

Reddot designpris startades 1955 och är idag det internationellt största och mest välrenommerade designpriset.
Vill du läsa mer om Reddot design, besök www.red-dot.de/press
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Tanken är att förslagen som presenteras i 
utredningen ska bidra till att stärka den 
offentliga verksamhetens förnyelse, kvalitet i 
bred bemärkelse och effektivitet med stöd av 
innovationsupphandling. 

Inledningsvis ska framhållas att utredning-
en skiljer på begreppen innovationsupphand-
ling, det vill säga upphandling som syftar till 
en innovation och innovationsvänlig upp-
handling, vilket avser offentlig upphandling 
som tar hänsyn till innovation. Det senare 
begreppet omfattar innovativa ansatser inom 
ramen för vanlig offentlig upphandling. I 
utredningen betonas att den viktigaste aspek-
ten är att i princip all offentlig upphandling 
bör bli innovationsvänlig. I sammanhanget 
definieras innovationsvänlig upphandling 
som en upphandling som genomförs på så 
sätt att innovativa lösningar inte utestängs 
eller missgynnas. 

Innovationsupphandling beskrivs i utred-
ningen som upphandling av i förväg okända 

lösningar på ett definierat problem eller behov 
för vilka det ibland ännu inte har etablerats 
någon marknad och det konstateras att denna 
typ av upphandlingar i dag är mycket ovan-
liga. Dock ska påpekas att upphandlingsförfa-
randet konkurrenspräglad dialog, vilket syftar 
till att genomföra innovativa upphandlingar, 
endast har funnits i svensk rätt från och med 
den 15 juli i år. Det är ännu för tidigt att uttala 
sig om huruvida detta förfarande kommer att 
underlätta genomförandet av innovations-
upphandlingar. 

Vi kommer nedan att kortfattat redogöra 
för förslaget till en ny lag vid namn Lag om 
förkommersiell upphandling, och kommer 
därefter att nämna något om immaterialrätts-
liga aspekter vid innovationsupphandlingar 
och miljödriven innovationsupphandling. Vi 
kommer även att gå igenom förslagen på inn-
ovationer inom vården och slutligen översikt-
ligt redogöra för regeringens föreslag på stöd 
och hjälp till upphandlande myndigheter och 
innovativa företag. 

Inledningsvis vill vi dock slå fast följande 
som rör den föreslagna lagens tillämpnings-
område. En grundläggande förutsättning för 
lagens tillämpningsområde är att det som ska 
upphandlas omfattas av undantaget från lou 
i 1 kap. 6 § 6 p. Detta undantag lyder:

”Denna lag gäller inte för kontrakt som 
avser 6. forsknings- och utvecklingstjäns-
ter, med undantag för sådana vilkas resultat 
endast tillkommer en upphandlande myn-
dighet i den egna verksamheten och betalas 
av myndigheten,”

Den föreslagna lagen är dessutom, såsom 
förslaget får förstås, frivillig eftersom det i för-
fattningskommentaren anges att den ska till-
lämpas om den upphandlande myndigheten, 
som vill upphandla forsknings- och utveck-

lingstjänster, vill säkerställa efterlevnaden av 
euf-fördragets regler. Förslaget i sig innebär 
således en reglering av ett tidigare oreglerat 
område. Det finns redan i dag möjlighet för 
upphandlande myndigheter som kan tillämpa 
undantaget i 1 kap. 6 § 6 p. lou att frivilligt 
upphandla med stöd av lou.

denna nya upphandlingslag, lag om för-
kommersiell upphandling, som föreslås i 
utredningen syftar till att främja innovations-
vänliga upphandlingar. Lagen är begränsad 
till att avse forsknings- och utvecklingstjäns-
ter, så kallade FoU-tjänster, som upphandlas 
före kommersialiseringsfasen av en slutlig 
produkt, därav benämningen förkommersiell 
upphandling. En förkommersiell upphand-
ling resulterar typiskt sett i att leverantören i 
en första fas gör en förstudie som sedan över-
går i en andra fas, så kallad prototypfas, där de 
leverantörer som lämnat de mest ändamålsen-
liga lösningarna erbjuds att delta. Efter avslu-
tad andra fas kan leverantörer som lämnat 
de mest ändamålsenliga lösningarna bjudas 
in till en tredje fas som innebär ursprunglig 
utveckling av en begränsad första serie pro-
dukter eller tjänster i form av en testserie. Vill 
myndigheten efter fas ett eller två upphöra 
med arbetet i fråga, avbryts samarbetet med 
leverantörerna. 

Som alltid ska de grundläggande upphand-
lingsprinciperna (se 1 kap. 9 § lou) iakt-
tas vid förkommersiell upphandling. Sådan 
upphandling inleds genom annonsering i en 
nationell databas som, enligt förslaget ska 
handhas av Vinnova. Från annonsen ska leve-
rantörer få information om den forsknings- 
eller utvecklingstjänst som upphandlingen 
avser samt tidsfrist (måste vara skälig) för att 
inkomma med en idé. Vidare ska det av för-

Den 31 augusti 2010 överlämnade 
den så kallade Innovationsupp-
handlingsutredningen ett förslag 
till regeringen om innovationsupp-
handling, SOU 2010:56. Syftet med 
denna var att utreda förutsättning-
arna, samt lämna förslag på åtgärder, 
för utökad tillämpning av innova-
tionsupphandlingar i Sverige. 

Text: Anna Ulfsdotter Forssell, advokat 
och delägare, och Sara-Li Olovsson, 
biträdande jurist, advokatfirman Delphi.

Nytt förslag om 

INNOVATIONSUPPHANDLINGAR
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frågningsunderlaget i upphandlingen framgå 
hur den upphandlande myndigheten avser 
genomföra de olika faserna av upphandling-
en, hur urvalet kommer att gå till, principer 
för ekonomisk ersättning och övriga villkor. 
Leverantörer får ansöka om att delta i en för-
kommersiell upphandling och det är inte till-
låtet att ställa särskilda krav på att leverantö-
ren måste vara en fysisk eller juridisk person. 
Under alla faser av den förkommersiella upp-
handlingen får förhandling ske med sökande 
och leverantörer, med den begränsningen att 
de grundläggande upphandlingsprinciperna 
förstås måste iakttas. Kontrakt ska tecknas 
med de leverantörer, minst två stycken, som 
på det mest trovärdiga sättet kunnat visa att 

de har förutsättningar för att genomföra upp-
draget i fråga. När den upphandlande myn-
digheten beslutat vilka leverantörer den avser 
att teckna kontrakt med ska en underrättelse 
om beslutet, samt skälen för detta, skickas ut 
till samtliga sökanden. 

de immateriella rättigheterna som even-
tuellt skapas vid en innovationsupphandling 
bör, enligt utredningen, ligga hos den part som 
bäst kan utnyttja dessa. Utredningen påpekar 
att det är viktigt att strategier i samband med 
skydd och överlåtelse av immateriella rättig-
heter fastställs i ett mycket tidigt stadium när 
innovationer söks och upphandlas, det gäller 
både befintliga rättigheter och sådant imma-

terialrättsligt skydd som kan uppkomma vid 
tjänster som myndigheten medverkar i eller 
har finansierat. Den upphandlande myndig-
heten bör särskilt ange i förfrågningsunder-
laget hur immaterialrättsligt skydd kommer 
hanteras och huruvida immaterialrätten kan 
komma att ägas av båda eller myndigheten 
ensam i framtiden. Det är även viktigt att 
de personer som hanterar information om 
innovationerna är medvetna om vad som gäl-
ler avseende sekretess etc. Målet är förstås att 
hitta en fördelning av rättigheterna som är 
ekonomiskt attraktiva för samtliga parter.     

I utredningen anges att miljöhänsyn i upp-
handlingsprocessen kan leda till fler innova-
tioner. Dock framhålls att trovärdigheten för 
grön upphandling, och därmed för möjlighe-
ten för att innovationer stimuleras, bygger på 
att de krav som ställs vid upphandlingarna är 
väl underbyggda.  I vissa fall kan det finnas 
skäl för innovationsupphandlingar motive-
rade av miljöhänsyn, så kallad miljödriven 
innovationsupphandling, exempelvis då det 
är frågan om en produkt som inte finns på 
marknaden och där det inte finns skäl att tro 
att en sådan produkt kommer introduceras 
inom en snar framtid. 

Utredningen konstaterar vidare att det finns 
stor potential för innovationer inom vården. 
Redan i dag finns ett antal projekt som syftar 
till att uppmuntra innovationer på området, 
men i tillägg till dessa föreslår utredningen en 
tidsbegränsad delegation inrättas för att föreslå 
och bygga upp bättre institutionella och kun-
skapsmässiga förutsättningar för innovationer 
och innovationsupphandling inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. Denna delegation ska ver-
ka på nationell nivå och bör bestå av represen-
tanter för landstingen, skl, medicintekniska 
företag, universitet/högskola och staten. Detta 

»Målet med delegationens arbete ska vara att Sverige ska vara 
ett föregångsland vad gäller uppmuntran och upphandling av 

innovationer inom vård och omsorg.”

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och delägare, och Sara-Li Olovsson, biträdande jurist, 
advokatfirman Delphi.
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för att kunna dra nytta av det arbete som sker 
i befintliga projekt och strukturer, och sprida 
kunskap och erfarenhet samt höja medveten-
heten om potentialen i innovationsupphand-
lingar. Målet med delegationens arbete ska 
vara att Sverige ska vara ett föregångsland vad 
gäller uppmuntran och upphandling av inno-
vationer inom vård och omsorg. Utredning-
ens tanke är att delegationens arbete ska vara 
praktiskt och kunna utforma lösningar för 
samarbetsformer, finansiering, upphandling 
och erfarenhetsutbyte. Uppdraget bör vara 
begränsat i tiden till två-tre år.     

Stöd och hjälp till upphandlande myndig-
heter och innovativa företag avseende inno-
vationsvänlig upphandling föreslås ske på så 
sätt att aktivt upphandlingsstöd och utökad 
kunskap erbjuds såväl upphandlande myn-
digheter och enheter som företag. Exakt hur 
stödet ska utformas överlåter utredningen till 
Statskontoret, som fått i uppdrag av reger-
ingen att ta fram ett förslag om hur framtida 
upphandlingsstöd bör organiseras. Vad gäller 
innovationsupphandling, konstateras att det 
är svårt för upphandlande myndigheter och 
enheter att ha nödvändig kompetens avseende 
innovationsupphandling i den egna organi-
sationen eftersom de flesta endast genomför 
innovationsupphandlingar någon enstaka 
gång. Därför föreslås att Vinnova ska fungera 
som en särskild kompetenskraftsamling paral-
lellt med det vanliga upphandlingsstödet. 

I och med denna utredning har vi förhopp-
ningsvis kommit ett steg närmare en ökad 
användning av innovationsvänliga upphand-
lingar och innovationsupphandlingar. Vi ser 
med spänning fram emot att följa de kom-
mande förslagen och innovationsfrämjande 
åtgärderna och hoppas få se fler innovations-
upphandlingar inom en snar framtid! MtM
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FRÅGA JURISTEN

bahar Aldur är jurist på bransch-
organisationen Swedish Medtech. 
Under vinjetten Fråga	Juristen	svarar 
hon i varje nummer på läsarnas frågor 
om juridik i den medicin tekniska  
branschen. Har du en fråga du vill 
ställa till Bahar kan du maila till  
bahar.aldur@swedishmedtech.se.

Ställer	du	en	fråga	till	Bahar	får	du	giv-
et	vis	vara	anonym	i	tidningen,	om	du	
önskar.	Många	frågeställare	vill	gärna	
vara	anonyma	och	inte	få	sina	namn	
publicerade.	Red.

I juni 2010 fick vi ett tilldelningsbeslut efter att tiodagarsfristen 
var slut. Vi hade alltså ingen möjlighet att överpröva beslutet. 
Vi mottog tilldelningsbeslutet efter att jag hade kontaktat den 
upphandlande enheten. Beslutet hade skickats elektroniskt till 
övriga parter cirka 14 dagar tidigare. 

Vad kan man som leverantör göra när man får tilldelningsbe-
slutet så här sent? Det är ju för sent att överpröva, men har man 
någon möjlighet att vända sig till exempel till länsrätten och 
överklaga att man inte haft möjlighet att överpröva? 

›› I och med att upphandlingen har påbörjats innan den 15e juli, då 
”nya” regler i lou börjat att gälla, så svarar jag på er fråga utifrån de 
”gamla” reglerna.

Enligt 9 kap. 9 § lou framgår det att en upphandlande myndighet 
snarast möjligt ska underrätta anbudsgivarna skriftligen om det beslut 
som fattats om att tilldela kontrakt. Om detta, som i ert fall, inte skett 
till alla anbudsgivare kan man se det som att likabehandlingsprincipen 
enligt 1 kap 9§ lou inte har uppfyllts, då enbart vissa anbudsgivare har 
gynnats genom att få ta del av tilldelningsbeslutet. Vilket även medför 
att ni inte får samma möjlighet som de övriga leverantörerna att tillva-
rata er rätt att kunna överpröva.

För att kunna ansöka om en överprövning måste en leverantör påvi-
sa att han lidit skada eller kan komma att lida skada till följd av att 
den upphandlade myndigheten brutit mot bestämmelserna i lou. En 
överprövningsmöjlighet för en leverantör kan endast ske fram tills tio-
dagarsfristen löper ut eller tills upphandlingskontraktet har underteck-
nats. Om det har genomförts en kontraktskrivning  gäller inte bestäm-
melserna i lagen om offentlig upphandling längre och överprövning 
är inte möjlig. Från och med att kontraktet har undertecknats är man 
skyldig som avtalspart att följa reglerna i avtalslagen. Däremot kan en 
leverantör som lidit ekonomisk skada på grund av att den upphand-
lande myndigheten brutit mot bestämmelserna i lou inom ett år från 
det att upphandlingen avslutades väcka en skadeståndstalan. En sådan 
process förs i allmän domstol och ansökan ska lämnas till tingsrätten.

Jag ska även kort nämna att om en upphandling har påbörjats efter 
den 15e juli 2010 har en leverantör möjlighet, i en situation som er, 
att överpröva ett ingånget avtals giltighet. Dvs. ett avtal mellan upp-
handlande myndighet och leverantör kan i vissa fall ogiltigförklaras av 
domstol. Om så sker innebär det att alla avtalsskyldigheter upphör och 
alla prestationer mellan parterna ska återgå. För att få mer information 
om de nya reglerna gällande avtals ogiltighet rekommenderar jag kon-
kurrensverkets hemsida, www.kkv.se. 

Vad är tröskelvärdet för kommuner och landsting enligt LOU 
och vad krävs för att direktupphandla? 

›› Tröskelvärdet för varor och tjänster i landsting och kommuner är 
1 919 771 sek (193 000 euro) och det ändras vartannat år. För att beräk-
na om en upphandling  hamnar under respektive över tröskelvärdet 
ska man räkna ut kontraktets totala värde exklusive moms för hela 
avtalets löptid inklusive eventuella förlängningstider.

Lagens definition föreskriver att en direktupphandling avser ett för-
farande utan krav på anbud. Således finns det inga formkrav för upp-
handlingens genomförande. Som upphandlade myndighet får man 
endast direktupphandla i två olika fall. Det ena är när upphandlingens 
totala kontraktvärde (enligt ovan beräknat) uppgår till högst 15 pro-
cent av tröskelvärdet. För kommuner och landsting vid upphandling 
av varor och tjänster uppgår direktupphandlingsgränsen i dag till cirka 
287 000 sek. Upphandlingen får inte delas i syfte att komma under 
gränsen för direktupphandling.

Det andra fallet där upphandlade myndighet kan använda sig av 
direktupphandling är vid så kallade synnerliga skäl. Med synnerliga 
skäl avses framför allt synnerlig brådska som orsakats av oförutsedda 
omständigheter som den upphandlande myndigheten inte själv kun-
nat påverka, förutse eller råda över. Att den upphandlande myndighe-
ten råkat i brådska beroende på att upphandlingsansvarige på grund av 
sjukdom inte hunnit med att färdigställa en upphandling av produkter 
anses inte som synnerliga skäl för direktupphandling. MtM
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”Att vara eller icke vara, det är frågan…” Att Shakespears klassiskt 
bevingade ord ur pjäsen Hamlet från år 1599 än i dag står som en före-
bild för det moderna medicintekniska regelverkets tolkningar och bedöm-
ningar av medicintekniska produkter är förvånande, eller? Hundratals, 
tusentals, kloka människor har slagit sina huvuden ihop för att skapa ett 
regelverk som ska användas vid hantering av nya, innovativa medicintek-
niska produkter. Regelverken skapades, användes under tiotal år för att 
utvärderas och mot bakgrund av erfarenheterna har regelverket nyligen 
uppdateras. Man ska inte förringa den grannlaga uppgiften att skriva ett 
regelverk som hanterar dagens sofistikerade produkter samt som ska gälla 
för framtida innovativa produkter. Att vara pragmatisk och visionär är 
förmodligen inte en helt naturlig kombination. Formuleringar i text och 
paragrafer stöts, blöts och krystas fram för att minimera tolkningsmöjlig-
heterna. Men verkligheten glider förbi visionärerna och innovativa, prak-
tiskt användbara produkter kan inte tryckas in i regelverkets passformar.

En av de första ingångarna till det medicintekniska regelverket är klas-
sificering av produkten. Redan här finns fällor och utrymmen för tolk-
ningar. Regelverket har uppdaterats för att passa de moderna produkter-
na, riktlinjer har utarbetats för att lättare förstå regelverkets intentioner 
samt dessutom har det närstående regelverket för läkemedel förändrats 
för att förbättra skiljelinjen mellan medicintekniska produkter och 
läkemedel. Och ändå … smarta, innovativa produkter får ingen natur-
lig, utan en krystad, ingång för att klassificeras. Företagen med sina 
användbara produkter kan inte fortsätta utveckling och framtagning av 
produkterna, marknaden som efterfrågar produkterna får vackert vänta 
på dem. Regelverket ska ju följas. Men kommer man inte in i regelver-
ket – hur bär man sig då åt?

en svensk innovativ produkt som kan användas av en stor del av 
befolkningen togs fram kring millenniumskiftet. Företaget ansåg att 
produkten uppfyllde kraven för medicintekniska produkter och ansök-
te om verifiering härför hos ett svenskt anmält organ. Klassningen blev 
Klass IIa. Produkten kunde nu marknadsföras inom eu:s medlems-

stater. Det dröjde mindre än två år innan den svenska myndigheten 
för marknadsövervakning av medicintekniska produkter förklarade att 
produkten inte kunde anses vara en medicinteknisk produkt eftersom 
den inte uppfyllde kraven i medicintekniska regelverket. Efter juridiska 
processer fastställdes att produkten inte var en medicinteknisk produkt 
och det anmälda organet drog in ce-certifieringen. Produkten kunde 
nu säljas i Sverige som konsumentprodukt, trots att detta regulatoriskt 
sett innebar en lägre kontroll av produktens säkerhet. Den svenska 
myndigheten ville ha klarhet i produktens klassificering och 2004 vän-
de myndigheten sig till eu-kommissionen för att få ett avgörande.

KRÖNIKA

Medicinteknisk produkt eller ej
Text: Peter Landvall

»En av de första ingångarna till det medicintekniska 
regelverket är klassificering av produkten. Redan 

här finns fällor och utrymmen för tolkningar. ”
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Företaget kunde förvisso sälja produkten som konsumentpro-
dukt även i övriga Europa, men ansåg att produkten verkligen 
var en medicinteknisk produkt. Företaget vände sig till ett annat 
europeiskt anmält organ för att erhålla en verifiering om att pro-
dukten är en medicinteknisk produkt. År 2008 erhöll företaget ett 
certifikat för ce-märkning av produkten, denna gång Klass iii. 
Nu kunde åter produkten marknadsföras inom eu:s medlemssta-
ter – men inte i Sverige där domstolsutslag vunnit laga kraft att 
produkten inte är en medicinteknisk produkt!

Under åren 2004 – 2010, alltså än i dag, tvistar de lärde på eu-
nivå: ska produkten vara en medicinteknisk produkt eller icke? 
Produktklassificeringsfrågan har under sex år valsat runt inom eu-
kommissionens olika expertgrupper. Först landade frågan hos Med-
ical Device Expert Group (mdeg), vilka inte kunde reda ut frågan. 
Frågan överfördes då till en speciell gruppering som handhar gräns-
dragningsfrågor – Border Line Group.  Denna grupp valde möjlig-
heten att rådfråga alla medlemsstaters myndigheter i frågan – vilket 
gjordes tre gånger under åren 2005–2009. Svaren från myndighe-
terna, alla tre gångerna, var så undermåliga, dåligt underbyggda och 
divergerande att Border Line Group ingen gång kunde enas om en 
konklusion, en rekommendation till mdeg för beslut. Frågan gick 
tillbaka till mdeg – obesvarad. Då, i början av år 2010, tog svenska 
myndigheten åter initiativet och krävde att eu-kommissionen ska 
hantera frågan om produktens klassificering enligt Art.13 och Art.7 
i medicintekniska produktdirektivet. Detta innebär att kommissio-
nen ska tillsätta en kommitté som ska utreda frågan och fastställa ett 
utslag – inom tre månader. Än i dag finns inget utslag! 

Hur ska innovativa medicintekniska produkter kunna utvecklas 
för att sjukvården ska bli säkrare och effektivare när regelverk sätts 
ur spel och beslut förhalas på grund av beslutfattarnas okunskap 
och oförmåga att fatta beslut?

Att vara eller icke vara (medicinteknisk produkt), det är frågan. 
Månn´ ädlare lida och fördraga … ? MtM

KRÖNIKA

Sjukvårdsutrustningen 
Du behöver snabbt och 
enkelt via vår hemsida
www.medistore.se
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RÄTTSFALLSREFERAT

ÖVERPRÖVnInG – UPPhAndlInG AV TAnd-
TEknISkA ARbETEn

Landstinget i Jönköpings län (”Landstinget”) har genomfört en ramav-
talsupphandling med alla villkor fastställda, det vill säga genom använ-
dande av en fastställd rangordning, av tandtekniska arbeten. Tekno-
dont ab (”Teknodont”) ansökte om överprövning av upphandlingen i 
dåvarande Länsrätten i Jönköpings län (mål nr 2837-09 E) och yrkade 
att upphandlingen skulle göras om, bland annat med hänvisning till 
att villkoren för avrop var otydliga. Av ramavtalstexten i fråga framgick 
att enskilda tandläkare kunde avvika från den rangordning som gjorts 
utifrån lägst pris, med hänsyn till den uppdragstagare som bäst kunde 
tillgodose tandläkarens förutsättningar att tillgodose patientens behov. 
Länsrätten fann att detta gav utrymme för fritt val vilket stred mot 
principerna i 1 kap. 9 § lou. Eftersom Teknodont hade lidit skada av 
denna brist, bifölls Teknodonts talan. Dåvarande länsrätten förordnade 
att upphandlingen skulle göras om (Länsrättens i Jönköpings län dom 
den 21 januari 2010, mål 2837-09 E). 

Landstinget överklagade domen till Kammarrätten i Jönköping. 
Kammarrätten fann att upphandlingen var av sådan art att Landstinget 
fick anses ha rätt att under vissa omständigheter frångå huvudprinci-
pen att avrop skulle ske med grund i lägsta pris. Detta eftersom det i 3 § 
andra stycket tandvårdslagen (1985:125) anges att vård och behandling i 
mesta möjliga mån ska utformas och genomföras i samråd med patien-
ten. Ramavtalets utformning var därför godtagbar enligt lou, varför 
kammarrätten fann att länsrättens dom skulle upphävas.

Dock konstaterade kammarrätten att Teknodont i länsrätten hade 
anfört ytterligare grunder för sin överprövning där Teknodont ifråga-
satte upphandlingens förenlighet med lou. Dessa hade inte prövats 
av länsrätten. Målet skulle därför återförvisas till Förvaltningsrätten i 
Jönköping (tidigare Länsrätten i Jönköpings län) för erforderlig hand-
läggning (Kammarrättens i Jönköping dom den 12 april 2010, mål nr 
229-10).  

Förvaltningsrätten konstaterade därefter i sin nya handläggning av 
målet att de grunder som Teknodont tidigare hade framfört i länsrät-
ten, och som inte blivit prövade, var följande. Av förfrågningsunder-
laget framgick att anbudsgivares avtal med underleverantörer skulle 
bifogas. Den leverantör som placerats på första plats i rangordningen, 
liksom alla leverantörer som kvalificerat sig i upphandlingen, hade 
angett att underleverantör inte avsågs anlitas. Enligt Teknodont kunde 
dessa leverantörer dock inte utföra tjänsterna utan underleverantörs 
hjälp. Landstinget hade därmed inte tillräckliga kontrollfunktioner för 
att kontrollera om underleverantörerna använde sig av underleveran-
törer eller ej. Vidare angavs att tillämpningen av maximiprismetoden 
som använts i upphandlingen hindrade leverantörer, särskilt små, från 

att lämna rimliga anbud eller anbud över huvud taget. Vidare yrkade 
Teknodont att rätten skulle jämka ramavtalsvillkoret avseende Priser 
och prisändring enligt 36 § Avtalslagen. 

Förvaltningsrätten fann att jämkning enligt 36 § Avtalslagen skulle 
prövas av allmän domstol och inte av förvaltningsrätten. Vidare utta-
lade förvaltningsrätten att maxprismetoden var tydligt beskriven och 
förutsebar, samt att det inte fanns skäl att ifrågasätta att leverantören 
som placerat sig på första plats i rangordningen inte skulle använda 
sig av underleverantörer. Förvaltningsrätten avslog därför Tekno-
donts talan.  

(Förvaltningsrättens i Jönköping dom den 26 maj 2010 (mål nr 3561-
10E). Domen överklagades till kammarrätten vilken inte meddelade 
prövningstillstånd, varför domen har vunnit laga kraft.)

ÖVERPRÖVnInG – UPPhAndlInG AV cEll-
PROcESSOR FÖR FRAMSTÄllAn AV TROM-
bOcyTkOncEnTRAT UR bUFFy-cOAT

 Landstinget i Uppsala län (”Landstinget”) genomförde en upphand-
ling av cellprocessor för framställan av trombocytkoncentrat ur buffy-
coat. Caridianbct Europé (”Caridian”) ansökte om överprövning och 
yrkade att upphandlingen skulle göras om eftersom upphandlingen 
inte gått till på rätt sätt eller hade avgjorts rättvist. Grunder för detta 
var att Landstinget i brev den 3 mars 2010 hade meddelat att upp-
handlingen i fråga skulle avbrytas och göras om. Dock återupptogs 
upphandlingen den 30 mars 2010 och tilldelningsbeslut meddelades 
den 31 mars 2010.

Dessutom menade Caridian att ett av de krav som ställdes på cell-
processorerna var omöjligt att uppfylla för någon leverantör. Enligt 
förfrågningsunderlaget skulle offererade processorer vara ce-märkta. 
Därtill skulle den totala trombocytdosen kunna vara 700x10 upphöjt 
till 9 i ett processad trombocytkoncentrat vilket motsvarar 7–8 buffy- 
coat. ce-märkta cellprocessorer som i dag finns på den europeiska 
marknaden är dock certifierade till max 6 buffy-coats. Detta betydde 
även, enligt Caridian, att den vinnande anbudsgivaren, Terumo Swe-
den ab (”Terumo”), inte hade uppfyllt skall-kraven i fråga. Som bevis 
för att Terumo uppfyllde skall-kravet, hade bolaget givit in en spansk 
studie som visade att trombocytdosen skulle i processade trombocyter 
uppgick till 595 +/-0.72 10E9. Vinnande leverantören hade därmed inte 
visat att kravet på att trombocytdosen kunna vara 700× 10 upphöjt till 
9 i en processad trombocyt var uppfyllt. 

Landstinget bestred Caridians yrkande och menade att Landstinget 
efter en genomlysning av upphandlingen hade kommit fram till att 
upphandlingen trots allt inte behövdes göras om. 

Landstingen hävdade även att ce-märkningen i upphandlingen inte 

Rättsfallsreferat från branschen
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hade något att göra med utrustningens prestanda, utan endast inne-
bar att utrustningen skulle uppfylla eu:s säkerhetskrav. Vidare inne-
bar skall-kravet i fråga att offererade processorer skulle klara upp till 
700× 10 upphöjt till 9, inte över 700× 10 upphöjt till 9. I den studie 
Terumo bilagt sitt anbud, visas ett medeltal som inte är rättvisande för 
att fastställa den övre nivån som processorn klarar av. Landstinget hade 
bedömt att Terumo uppfyllde skall-kravet. 

Förvaltningsrätten kom fram till det Caridian hade anfört i rätten 
avseende att upphandlingen hade genomförts felaktigt, inte var skäl för 
att upphandlingen skulle göras om. Vidare ansåg förvaltningsrätten att 
Caridian inte hade visat att Landstingets tolkning av resultatet i den 
spanska studien skulle vara felaktig, och därmed inte visat att Terumos 
produkt inte uppfyllde det aktuella skall-kravet. Inte heller kravet på 
ce-märkning innebar att Terumos produkt inte uppfyllde detta skall-
krav. Förvaltningsrätten avslog därför ansökan om överprövning.

(Förvaltningsrättens i Uppsala dom den 20 maj 2010 (mål nr 3300-
10). Domen har vunnit laga kraft.)

ÖVERPRÖVnInG – UPPhAndlInG AV MEdIcIn-
SkA InSTRUMEnT

 
I en upphandling av medicinska instrument, tilldelade Landstinget 
Kronoberg (”Landstinget”) kontrakt till Medinor ab. Orion Diag-
nostica ab (”Orion”) hävdade i ansökan om överprövning i förvalt-
ningsrätten att Medinor AB inte hade lämnat in en giltig blankett skv 
4820 och att bolagets anbud därför borde ha förkastats. Orion hävdade 
att blankett skv 4820 enligt praxis inte fick vara äldre än tre månader. 
Sista anbudsdag var den 24 mars 2010. Orion hade begärt att få ta del 
av Medinors anbud och fann vid kontroll att detta innehöll en blankett 
skv 4820 som var för gammal. 

Landstinget anförde som svar på Orions talan att Medinor ab till sitt 
anbud hade bifogat två skv –blanketter; en daterad den 7 (eller 17, egen 
anm.) augusti 2009 och en den 12 mars 2010. Medinor ab komplet-
terade, före sista anbudsdag, sitt anbud med den nya skv-blanketten, 
daterad den 12 mars 2010.

Förvaltningsrätten ansåg att det hade framgått att Medinor ab upp-
fyllde skall-kraven vad avser blankett skv 4820 eftersom den senast 
date rade blanketten hade kommit in före anbudstidens utgång. Lands-
tinget agerande, det vill säga att inte förkasta Medinor AB:s anbud, var 
därför korrekt och i enlighet med lou. Därmed avslog förvaltningsrät-
ten ansökningen. 

(Förvaltningsrättens i Växjö dom den 10 juni 2010 (mål nr 2350-10). 
Domen har vunnit laga kraft.)

ÖVERPRÖVnInG – UPPhAndlInG AV RAMAVTAl 
FÖR dIAbETESTEknISkA hjÄlPMEdEl

Västerbottens läns landsting upphandlade för sig och för Landstingen i 
Jämtlands och Västernorrlands län (”Landstinget”) ramavtal för diabe-
testekniska hjälpmedel. Fråga var om ett ramavtal med alla villkor för 
tilldelning fastställda. Enligt förfrågningsunderlaget skulle avrop ske 
enligt särskild fördelningsnyckel, vilken innebar att patientens behov 
skulle komma att styra fördelningen mellan de antagna leverantörerna. 
De anbud som var de för Landstinget de ekonomiskt mest fördelak-
tiga skulle komma att antas. Medtronic ab (”Medtronic”) ansökte om 
överprövning av upphandlingen i den del som avsåg insulinpumpar 
med tillbehör. 

Medtronic yrkade att förvaltningsrätten skulle besluta att upphand-
lingen fick avslutas först efter att Landstinget vidtagit rättelse. Medtro-
nic anförde dels att utformningen och viktningen av ett bör-krav som 
angav att den offererade produkten ”bör vara kompatibel gentemot 
Diasend R” stred mot 6 kap. 4 § lou samt mot de gemenskapsrätts-
liga principerna om proportionalitet och likabehandling, dels att den 
av Landstinget angivna fördelningsnyckeln stred mot principerna om 
likabehandling och transparens i 1 kap. 9 § lou. 

Enligt Medtronic skulle hänvisningen till kompabilitet gentemot 
Diasend R ha följts av orden ”eller likvärdigt”. De produkter Medtro-
nic offererade var inte kompatibla med Diasend, utan med en annan 
behandlingsprogramvara som i funktionshänseende är fullt likvärdig 
med Diasend. Medtronic anförde att det naturligtvis är möjligt för en 
anbudsgivare att lämna ett anbud utan att uppfylla kravet men att ett 
bör-krav som en upphandlande myndighet fäster stor vikt vid kan få 
samma utestängande effekter som om det hade varit formulerat som 
ett skall-krav. Bör-kravet var enligt Medtronics uppfattning opropor-
tionerligt eftersom det inte var förenat med för stora olägenheter eller 
svårigheter att hantera flera programvaror. Bör-kravet var således inte 
nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet. Landstinget anförde 
till svar på detta att Diasend är implementerat vid samtliga verksamhe-
ter som berörs av upphandlingen och att önskemålet på kompabilitet 
från dem var mycket starkt. 

Vidare anförde Medtronic att Landstingets fördelningsnyckel för 
avrop bröt mot principerna om likabehandling och transparens. Enligt 
förfrågningsunderlaget skulle framtida avrop från ramavtalen styras av 
den enskilde patientens medicinska och motoriska behov. Medtronic 
ifrågasatte lämpligheten av en så oklar och oförutsebar fördelnings-
nyckel. Landstinget anförde i denna del att det, för att säkerställa att 
den enskilde patienten erhåller de hjälpmedel som bäst svarar mot den-
nes medicinska och motoriska behov, valt den aktuella formuleringen. 
Landstinget hänvisade härvid till kammarrättens i Stockholm dom i 
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mål 7433-09 där kammarrätten i domskälen anför att vad som är det 
bästa anbudet vid varje enskilt avrop är den leverantör som patienten 
i samråd med sin läkare väljer och inte enbart det anbud som har lägst 
pris (eller är högst rangordnat). En förutsättning för en sådan avvikelse 
måste framgå av förfrågningsunderlaget. Den valda modellen har enligt 
Landstinget stöd i både rättspraxis och i förarbetena till lou.

Förvaltningsrätten poängterade inledningsvis att det i målet ändå var 
fråga om ett bör-krav. Enligt förvaltningsrättens mening kan 6 kap. 4 
§ lou redan av den anledningen inte vara tillämplig då bestämmelsen 
i fråga tar sikte på tekniska specifikationer vilka är obligatoriska att 
uppfylla (skall-krav). Förvaltningsrätten fann inte skäl att ifrågasätta att 
det är av värde för Landstinget att insulinpumpen är kompatibel med 
befintlig programvara varför bör-kravet enligt förvaltningsrätten inte 
stred mot proportionalitetsprincipen. Med hänsyn till att det var ett 
bör-krav och att utformningen av detta enligt förvaltningsrätten måste 
anses motiverat stred det heller inte mot likabehandlingsprincipen.

Avseende fördelningsnyckeln fann förvaltningsrätten inte skäl att 
ifrågasätta Landstingets svårigheter att självt formulera sina behov utan 
att patientens behov måste styra vid avrop. Vidare noterade förvalt-
ningsrätten att detta också framgår av förfrågningsunderlaget. Förvalt-
ningsrätten påpekade att den utgår från att Landstinget kommer att 
göra en rangordning av anbuden efter utvärderingspris men att det kan 
bli fråga om att göra avvikelser från rangordningen med hänsyn till den 
enskilde patientens medicinska och motoriska behov. Mot bakgrund av 
det fann förvaltningsrätten att ett sådant agerande måste anses förenligt 
med bestämmelserna i lou och därmed även med principerna om lika-
behandling och transparens. Förvaltningsrätten avslog ansökan. 

(Förvaltningsrättens i Umeå dom den 25 maj 2010 (mål nr 1120-10 
E). Domen överklagades till kammarrätten som inte beviljade pröv-
ningstillstånd. Inte heller Regeringsrätten beviljade prövningstillstånd. 
Domen från förvaltningsrätten har således vunnit laga kraft.)

ÖVERPRÖVnInG – UPPhAndlInG AV hyGIEn-
hjÄlPMEdEl FÖR PERSOnlIG VÅRd SAMT  
STÖdhAndTAG

Jämtlands läns landsting (”Landstinget”) genomförde en upphandling 
av hygienhjälpmedel för personlig vård samt stödhandtag. Invacare ab 
(”Invacare”) ansökte om överprövning och yrkade att upphandlingen 
fick avslutas först efter att rättelse skett. Sista anbudsdag i upphandling-
en var den 20 april 2010. Den 16 april erhöll Invacare ett förtydligande 
avseende en viss position i kravspecifikationen med innebörden att en 
viss måttangivelse för en produkt togs bort. I samband med förtydli-
gandet förlängde Landstinget anbudstiden till den 27 april 2010. 

Invacare anförde i sin ansökan om överprövning att Landsting-

ets förtydligande skett fyra dagar efter sista lagreglerade dag för för-
tydliganden vilket skapat en miljö av icke-transparent förfaringssätt. 
Det faktum att Landstinget i samband med förtydligandet förlängde 
anbudstiden läker enligt Invacares uppfattning inte det faktum att 
skälet till förändringen fortfarande höljts i det dolda, det vill säga att 
transparens saknas. Förlängningen av anbudstiden legitimerar inte det 
försent lämnade ändringsmeddelandet. Den upphandlande myndig-
heten har en skyldighet att skapa full transparens för att undvika risk 
för särbehandling och/eller konkurrensbegränsningar. I detta fall har 
Landstinget enligt Invacare väsentligt förändrat ställda krav med direkt 
följdverkan av särbehandling och konkurrensbegränsning.

Landstinget anförde till svar att Landstinget, på ett transparent och 
likabehandlande sätt meddelat sitt förtydligande till samtliga intressen-
ter. Förtydligandet kom sig av att det inte fanns behov av ett bestämt 
intervall i landstingets verksamhet samt att kravet även kunde vara 
konkurrenshämmande. Då behovet inte fanns valde Landstinget att 
i enlighet med lag, gemenskapsrätt och förfrågningsunderlag förtyd-
liga ett av de uppställda kraven. Förtydligandet öppnar, tvärtemot vad 
Invacare anför, upp för konkurrens och motverkar särbehandling. En 
anbudsgivare som tidigare kunde lämna anbud inom det angivna inter-
vallet kan fortfarande lämna anbud.

Förvaltningsrätten uttalade att en upphandlande myndighet inte 
torde vara förhindrad att vidta vissa åtgärder för att, innan anbuden ges 
in, klargöra eventuella tveksamheter under förutsättning att detta inte 
medför en väsentlig förändring i förhållande till det ursprungliga för-
frågningsunderlaget. I den aktuella upphandlingen hade Landstinget 
ändrat ett skall-krav så att en måttangivelse för en viss produkt tagits 
bort. I samband med detta förlängde Landstinget anbudstiden. Änd-
ringen har meddelats samtliga intressenter. Ändringen av anbudstiden 
strider därför inte enligt förvaltningsrättens uppfattning mot 1 kap. 9 § 
lou. Ansökan avslogs. 

(Förvaltningsrättens i Härnösand dom den 4 augusti 2010 (mål nr 
2936-10). Domen har vunnit laga kraft.)

ÖVERPRÖVnInG – UPPhAndlInG AV TRAnS-
PORTkUVÖSSySTEM

Västerbottens läns landsting upphandlade, gemensamt med lands-
tingen i Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Norrbotten, Sörmland, 
Uppsala län, Värmland, Västmanland, Västra Götalandsregionen och 
Östergötland (”Landstinget”), transportkuvössystem innefattande dels 
kuvös, dels underrede. Dräger Medical Sverige ab (”Dräger”) lämna-
de anbud i upphandlingen tillsammans med Micus ab. Landstinget 
beslutade under upphandlingen att övergå från öppet till förhandlat 
förfarande. 
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Av de tre inkomna anbuden bedömdes anbudet från Biomedical Ltd/
Airborne (”Biomedical”) vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbu-
det. Dräger ansökte om överprövning och yrkade att upphandlingen 
fick avslutas först sedan rättelse gjorts. Av kravspecifikationen framgick 
att transportkuvösens underrede bör vara utformat för att medge last-
ning och fixering utan extra interface i vägambulans, ambulansflyg och 
ambulanshelikopter. Dräger anförde att vinnande anbudsgivare offere-
rade ett system som innebär att man måste byta underrede vid omlast-
ning och därför ha med sig ett annat underrede för byte vid förflyttning. 

Anbudet från Biomedical har inte inkluderat något underrede från 
Micus. Vid genomförd provuppställning använde man sig dock av ett 
sådant underrede. Enligt Drägers uppfattning kan inte en leverantör, 
vid övergång från öppet till förhandlat förfarande förändra sitt anbud 
i allt väsentligt. Dräger menade att det har Biomedical gjort, det vill 
säga ändrat underleverantör och presenterat en ny vara med helt ny 
konstruktion utgör en väsentlig förändring.

Dräger anförde att Landstinget borde ha begärt in komplettering-
ar av Biomedicals anbud inom ramen för det öppna förfarandet och 
utvärderat anbuden utan den förändring av bårunderredet som skedde 
vid det förhandlade förfarandet. Om anbudet inte hade kunnat antas 
i det skicket ansåg Dräger att det skulle ha förkastats. Dräger menade 
också att Biomedical väsentligen förändrat sitt anbud genom presenta-
tionen av det nya underredet. 

Förvaltningsrätten uppfattade denna argumentation som ett ifråga-
sättande av om Landstinget hade rätt att övergå från ett öppet till ett 
förhandlat förfarande och avgjorde den frågan först. Övergången sked-
de med en tillämpning av 4 kap. 5 § första stycket, punkten 1 lou. Om 

förutsättningarna i bestämmelsen är uppfyllda får den upphandlande 
myndigheten övergå till ett formlöst förfarande där den upphandlande 
myndigheten kan vända sig direkt till en eller flera leverantörer utan 
föregående annonsering. 

Den första förutsättningen som måste vara uppfylld är att det inte 
lämnats in några lämpliga anbud att utvärdera. Förvaltningsrätten såg 
inga skäl att ifrågasätta Landstingets påstående att inget av de lämnade 
anbuden kunde tillgodose Landstingets behov. En ytterligare förutsätt-
ning som ska vara uppfylld är att de ursprungliga villkoren i kontrak-
tet inte har ändrats väsentligt. Förvaltningsrätten konstaterade härvid 
att ändringen av underleverantör och presentationen av en ny vara var 
ändringar hänförliga till Biomedicals anbud, inte av upphandlingen 
eller villkoren för upphandlingen. Mot bakgrund av detta ansåg för-
valtningsrätten att förutsättningarna för en övergång från ett öppet till 
ett förhandlat förfarande var uppfyllda. 

Av 2 kap. 9 § lou framgår att ett förhandlat förfarande innebär att en 
myndighet kan förhandla om kontraktsvillkor med inbjudna leveran-
törer. Något hinder för Landstinget att förhandla med Biomedical har 
således inte förelegat. Att förhandlingarna har syftat till och medfört 
att tidigare anbud anpassats för att bättre motsvara vad som efterfrågats 
strider inte, enligt förvaltningsrätten, mot de gemenskapsrättsliga prin-
ciperna eller någon bestämmelse i lou. 

Förvaltningsrätten fann sammanfattningsvis att Landstinget inte 
agerat i strid mot någon av de gemenskapsrättsliga principerna eller i 
övrigt mot lou och avslog Drägers ansökan om överprövning.

(Förvaltningsrättens i Umeå dom den 4 augusti 2010 (mål nr 1686-10 
E). Domen har vunnit laga kraft.) MtM
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Scandic Plaza Umeå ligger mitt i hjärtat av Umeå, ett par kvarter från 
Umeälven och ett stenkast från Renmarkstorget och gågatan, med dess 
torghandel och folkliv. Umeås stadsbebyggelse består i dag av en bland-
ning av gammalt och nytt, men de karaktäristiska tvåvåningshusen i 
trä med snickarglädje och burspråk finns fortfarande kvar, även i hotell 
Scandic Plaza Umeås omedelbara närhet.

För den som är verksam i medtechbranschen kan det i dag finnas gott 
om anledningar till att förlägga möten och konferenser till Umeå. När 
Umeå universitet tillsammans med Luleå universitet startade Centrum 
för medicinsk teknik och fysik, som nu har 23 pågående forskningspro-
jekt, placerade sig Umeå på såväl den medicintekniska kartan på allvar. 
Centrumet, som samverkar med landstingen i Norr- och Västerbotten, 
som med industrier och företag,  har som mål att utveckla metoder, pro-
dukter och tjänster för en bättre och säkrare sjukvård. Här finns med 
andra ord möjligheter till både samarbeten, affärer och inspiration.

PANORAMAVY FRÅN BASTUN
Med sina 14 våningar sticker Scandic Plaza Umeå ut bland Umeås i övrigt 
ganska låga byggnader. Från de översta våningarna har man en vidsträckt 
utsikt över Umeälven och staden. Hotellet erbjuder ljusa mötesplatser för 
upp till 220 personer. Det finns även möjlighet att ordna mindre utställ-
ningar och workshops och för den som vill ha styrelsemöte på Scandic 
Plaza Umeå finns en svit med separat sittavdelning. Givetvis har hotellet 
ett  trådlöst nätverk.

I hotellets festvåning kan personalen efter önskemål arrangera banket-
ter, middagar och olika typer av evenemang. Och skulle ni vilja göra 
något tillsammans utöver själva arbetet hjälper Scandic Plaza Umeås per-
sonal er med att exempelvis ordna dryckesprovning eller en skotersafari 
i vildmarken.

Umeå är en vacker och vänlig stad där det händer mycket 
på det medicintekniska området. Konfererar du  i Umeå 
har du nära till en inspirerande och livaktig forsknings-
miljö. Bäst överblick över björkarnas stad har du från 
Scandic Plaza Umeå.

Text: Charlotta Zingmark

Konferera i hjärtat 
     av björkarnas stad
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Umeå har ett stort utbud av bra restauranger, de flesta på gång-
avstånd från hotellet. Men man behöver inte ens lämna Scandic 
Plaza Umeå för att koppla av och äta gott. Efter en dags konfere-
rande kan det sitta fint med ett pass i det lilla men välutrustade 
gymmet. Eller så tar ni hissen direkt upp till relaxavdelningen på 
översta våningen. Där har ni en fantastisk utsikt över hela Umeå, 
både från vilstolarna i relaxrummet, från herrbastun och dam-
bastun.

Efter förfriskningar i hotellbaren är det dags att avrunda med 
en god middag och trevligt umgänge med kollegerna. Hotellets 
Restaurang Viskningar erbjuder norrländska delikatesser utifrån 
säsongens råvaror, medan Brasserie Rop har klassisk husmans-
kost och lättare rätter på menyn. 

Ett hett tips när morgonen randas och det är dags för frukost 
är att ta god tid på er i frukostmatsalen. För här väntar er en 
väfylld buffé i en lugn och vilsam miljö med mycket smått och 
gott att börja den nya dagen med. MtM



Swedish Medtech är branschorganisation för de medicintekniska företagen i Sverige, där även en del av IT ingår. Swe-

dish Medtech samlar företag som tillhandahåller engångsprodukter, hjälpmedel, medicinteknisk apparatur, utrustning för 

diagnostik- och övervakning, tjänster samt informationsteknologi för att tillgodose hälso- och sjukvårdens behov.

Swedish Medtechs syfte är att stärka den medicintekniska branschen, så att medlemsföretagen ges goda förutsättningar 

att utvecklas och därigenom bidra till en effektiv hälso- och sjukvård som gynnar både patienterna och de anställda inom 

vården. Läs mer om oss på vår hemsida: www.swedishmedtech.se.

Stor kartläggning av innovationsklimatet hos 
svenska medtechföretag
 
Under hösten kommer Swedish Medtech tillsammans 
med Vinnova genomföra en innovationsundersökning 
bland medtechföretag som bedriver forskning och 
utveckling i Sverige. Undersökningen syftar till att 
kartlägga förutsättningarna för innovation i bran-
schen, hur företagen presterat från ett innovationsper-
spektiv samt vilka innovationsutmaningar företagen 
ser de kommande åren. Undersökningen är en viktig 
del för att Swedish Medtech och Vinnova ska kunna 
prioritera rätt åtgärder för att stötta medtechföretag 
och förbättra innovationsklimatet.
 
Har ni frågor gällande undersökningen är ni väl-
komna att kontakta Carl Wadell, som ansvarar för 
projektet, carl.wadell@swedishmedtech.se, 
tfn: 08-586 246 11

SwedISh MedTech
Branschorganisationen för medicinteknik

AkTueLLT
Prenumerera på vårt 

nyhetsbrev 
BLickfång Medtech

Anmäl er till info@swedishmedtech.se

Patientsäkerhet    -    Innovation    -    hållbar sjukvård

Swedish Medtech 40 år

Informationskväll 
15 december 2010

I december arrangerar Swedish Medtech en 
informationskväll.  Mötet riktar sig till nya med-
lemmar i föreningen, men vi välkomnar även 
andra medlemmar som vill lära sig mer om vårt 
arbete. Syftet med mötet är att ge en introduk-
tion till Swedish Medtechs arbete och organisa-
tion, så att man på bästa sätt kan tillgodogöra sig 
nyttan av sitt medlemskap.

För mer information kontakta Mia Engman, 
mia.engman@swedishmedtech.se, 
tfn 08-586 246 05



Håll utkik efter vårens  utbildningsprogram 

Vi ger kurser i bland annat:

- Samverkansavtalet

- Hälsoekonomi

- Lagen om Offentlig Upphandling

- Regelverket för medicinteknik

Mer information hittar ni på Swedish Medtechs hemsida 
www.swedishmedtech.se eller kontakta kursansvarig 
Eva Palm, eva.palm@swedishmedtech.se 

Temadag Förbrukning 
26 januari 2011

Den 26 januari 2011 är ni välkomna till Landstingets 
fullmäktiges möteslokal i Stockholm för en temadag 
om inköp av medicintekniskt förbrukningsmaterial. 
Dagen syftar till att belysa problemställningar vid upp-
handling av förbrukningsmaterial och med hjälp av 
föreläsare, paneldiskussion och erfarenhetsutbyten för-
söka överbrygga de främsta hindren för att göra sådana 
upphandlingar till en god affär för alla parter: patienten 
– samhället/landstinget – leverantören. Mötet arrang-
eras i ett samarbete mellan Stockholms Läns landsting, 
Jämtlands Läns landsting, Västra Götalands Regionen, 
Region Skåne, SKL Kommentus och Swedish Medtech. 
Mer information och anmälningslänk finns på Swedish 
Medtechs hemsida. 

På gång

Swedish Medtech 40 år

Upphandlingskonferensen
23-24 mars 2011

Swedish Medtechs årsmöte 
14 april 2011

MedTech Investment Day
8 september 2011

Save the Date

Swedish Medtechs utställningspris för bästa utställning 
2009 går till ”Röntgenveckan 2009”, som arrangerades 
av Radiologiska kliniken, Medicinsk Diagnostik i Jön-
köping. Priset går till den utställning som utställarna 
själva anser stått för det bästa arrangemanget.  

Priset delades ut i Jönköping den 21 oktober 2010. 

Vinnare av Swedish Medtechs utställningspris

uTBILdnIngAr
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– I Etiopien har bara 0,4 procent av befolk-
ningen åtkomst till Internet. Det innebär en 
stor utmaning för till exempel sjuksköterskor 
på fältet när de behöver skicka information 
elektroniskt till läkarna på sjukhusen, säger 
Malik Wahaj Arshad, en av kth-studenterna 
som ingår i teamet bakom den senaste versio-
nen av Bytewalla.

Bytewalla är en teknik som passar att 
använda där möjligheter till Internetupp-
koppling saknas. Därmed passar den även 
bra att använda bland samer i Norge, Sverige 
och Finland, där Internetåtkomsten inte hel-
ler är särskild god. 

Tekniken har utvecklats av en grupp stu-
denter på Skolan för informations- och kom-
munikationsteknik vid kth.

Men hur fungerar då denna teknik? Jo, base-
rad på öppen källkod är Bytewalla mjukvara 
som installeras på en dator och som applika-
tion på mobiltelefoner utrustade med mobilo-
perativsystemet Android.

När sedan en person vill överföra informa-
tion, till exempel en vårdjournal, skickas den 
från datorn till mobilen. Mobilen tas sedan 
med, och så fort den kommer i kontakt med 
Internet eller annan Androidmobil med Byte-
walla installerad, slussas vårdjournalen vidare. 

BILLIGT BYGGA INFRASTRUKTUR
Det finns ingen begränsning för hur många 
Androidmobiler vårdjournalen kan skickas 
via, men det finns inbyggd intelligens för val 
av mobil.

– Bytewalla innehåller bland annat ett smart 
routingprotokoll som kan analysera vilken 
Androidmobil i närheten som har störst san-
nolikhet att nå Internetåtkomst först, säger 
Malik Wahaj Arshad.

Förutom att Bytewalla är en lösning för 
områden där man saknar tillgång till Inter-
net är det också en tämligen kostnadseffektiv 
sådan. Utgifterna för att bygga upp en infra-
struktur utgör i princip bara arbetskostnaden 
för att installera mjukvaran.

Ett sätt att utvidga Bytewallas möjligheter är 
att utrusta kollektivtrafik på landsbygden med 
Androidmobiler och på så sätt få till mobila 
åtkomstpunkter. Men då krävs det vägar, vil-
ket inte alltid finns i till exempel afrikanska 
länder.

The Telecommuication Systems Lab, tslab, 
vid kth har initierat ett flertal projekt inom 
ramen för ett utökad användande av informa-
tions- och kommunikationsteknik i Afrika. 
Bytewalla är ett lysande exempel på ett sådant 
projekt. Bytewalla tillhandahåller ett fördröj-
ningstolerant nätverk, en nätverksarkitektur 
som försöker lösa de tekniska problem som 
uppstår i extrema miljöer och situationer där 
man saknar möjligheter till konventionella 
nätverk.

Det finns liknande lösningar på marknaden, 
exempelvis sana, och daknet i Indien. Men 
teamet bakom Bytewalla, som tror på sin pro-
dukt, anser dock att det finns vissa tekniska 
begränsningar med dessa som gör Bytewalla 
till en bättre lösning. MtM

Den kan slussa vårdjournaler vidare och hjälpa sjuksköterskor 
i fält att kommunicera med sjukhus trots avsaknad av Internet. 
Mjukvaran Bytewalla, utvecklad av en grupp studenter vid KTH, 
har nu släppts i sin tredje version.

Text: Charlotta Zingmark

Ny teknik för  
bättre sjukvård i u-länder

Mjukvaran Bytewalla hjälper sjuksköterskor i 
fält att slussa vårdjournaler via mobilen.
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PLATSANNONSER

Skicka	förfrågan	eller	direkt	bokning	till	
annons@medtechmagazine.se.	Mer	info	
hittar	du	även	på	www.medtechmagazine.se

Platsannonsera	i	
MedTech	Magazine
–	i	tidningen	och	på	hemsidan

för träffsäkra 
rekryteringar

Swereco Söker  
ProduktanSvarig för hjälPmedel
I snart 40 år har Swereco tillhandahållit produkter för dem som behöver hjälp i vardagen på grund av funktionsnedsättning.  
Samtliga våra produkter är väl utprovade och har som fokus att förenkla och trygga vardagens olika skeenden. Vi är idag  
35 anställda, varav 10 personer på vårt kontor i centrala Stockholm och 25 personer i vår fabrik i Lenhovda, Småland.

Vi söker nu till kontoret i Stockholm en Produktansvarig 
som kommer att ansvara för den del av vårt sortiment som 
klassas som medicintekniska produkter, till största del bestå-
ende av produkter inom kategorierna Gånghjälpmedel 
och Hygienprodukter. Dina arbetsuppgifter kommer bland 
annat att bestå av:

• Projektledning vid utveckling av nya produkter från idé 
till färdig produkt.

• Ansvara för tekniska underlag och dokumentation kring 
produkterna.

• Produkt- och sortimentsvård. Vidareutveckling, produkt-
förändringar etc.

• Ansvara för kommunikation med myndighet (Läke medels-
verket).

• Ansvara för produktkalkyler och lönsamhets beräkningar.

Vi söker en positiv och drivande person som gillar att ta 
eget ansvar. Du är strukturerad, tar egna initiativ och gillar 
förändringar. Vi erbjuder dig en tjänst med varierande 
arbetsuppgifter i ett företag som befinner sig i en spännande 
tillväxtfas. Swereco är ett lönsamt och väletablerat företag, 
men med attityden att det går att göra ännu bättre och ännu 
mer. Du kommer att rapportera till marknadsansvarig. 

Maila din ansökan till anja.kullberg@swereco.se  
senast den 20 december. 

Vid frågor kontakta Anja Kullberg 08-444 38 22.  

       www.Swereco.Se
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MEDTECH PÅ AGENDAN
Har du något du vill tipsa om? 	
Maila gärna till: 
redaktionen@medtechmagazine.se

November 2010
28 nov – rSNa
1  dec  Chicago, USA
 http://rsna2010.rsna.org

December 2010
1–3 dec Medicinska riksstämman
 Tema: En jämlik vård
 Svenska Mässan i Göteborg
 www.riksstamman.se

Januari 2011
26 jan temadag förbrukning  

– den goda och sunda affären
 Stockholm
 www.swedishmedtech.se

Februari 2011
7–8 feb Kvalitetssystem för medicin

tekniska produkter
 Stockholm
 www.sis.se

Mars 2011

vecka 9 MedTech Magazine
 Nr 1/2011

14–17 mar Medicinskteknisk säkerhet,  
3 högskolepoäng

 Fristående kurs vid Institutionen 
för medicinsk teknik, Linköpings 
universitetet

 Linköping
 www.imt.liu.se/edu/singlesubject 

courses/mts.html

22 mar riskhantering för medicinsk 
teknik

 Stockholm
 www.sis.se

23–24 mar upphandlingskonferens 2011
 Upphandlingskonferensen är  

en samverkan mellan Lfu, LfMT,  
Materielkonsulenterna och  
Swedish Medtech.

 Uppsala Konsert & Kongress
 www.skl.se

April 2011
5–7 apr vitalis
 Svenska Mässan i Göteborg
 www.vitalis.nu

5–7 apr leva & fungera 2011
 Svenska Mässan, Göteborg
 www.svenskamassan.se

14 apr Swedish Medtechs årsmöte
 www.swedishmedtech.se

Maj 2011

vecka 19 MedTech Magazine 
 Nr 2/2011

17 –18 maj  easyfairs Medicinteknik och 
medicinsk It 2011 

 Kistamässan, Stockholm
 www.easyfairs.com

25–26 maj regelverket för medicin
tekniska produkter

 Göteborg
 www.sis.se

Juni/Juli 2011
30 jun EShrE (European Society of 
–7 jul human reproduction and 

Embryology)
 Europeisk kongress inom Human 

Reproduction and Embryology.
 Arrangeras av ESHRE Central  

Office.
 www.stofair.se

Augusti 2011
22–26 aug  Kirurgveckan
 Kongresshallen i Visby
 www.gotland.net/sv/moten/ 

kirurgveckan-2011-till-gotland

September 2011
8 sep Medtech Investment day
 Stockholm
 www.swedishmedtech.se

12 sep 6:e nationella konferensen om 
patientsäkerhet 2011

 Konferensen samlar folk från hela 
landet för två dagars seminarier 
och minikurser om patientsäkerhet.

 Stockholmsmässan
 www.skl.se

12–16 sep Röntgenveckan 2011
 Umeå
 www.rontgenveckan.se

vecka 38 MedTech Magazine
 Nr 3/2011

26–28 sep advaMed
 The Medtech Conference
 Washington DC, USA
 www.advamed2011.com

Oktober 2011
11–12 okt Medicinteknikdagarna
 Linköping
 www.mtf.nu

November 2011
16–19 nov  Medica
 Düsseldorf
 www.medica-tradefair.com

vecka 47 MedTech Magazine
 Nr 4/2011

30 nov   Medicinska riksstämman
–2 dec Tema: Läkekonst i en säkrare vård.
 Stockholm
 www.svls.se



Är patientjournalen  
du arbetar med komplett?

KontaKta oss på 08-545 899 99 eller besöK www.euromed.se för mer information.

med sveriges mest använda 
dikteringsprogram kompletteras 
journaldata snabbt och effektivt. 
använd taligenkänning för helt 

automatiskt tal till text!

digital  
diktering 

fånga bild och video från 
kameror, endoskop, mikroskop 

och annan utrustning. lagra 
säkert med direkt länk från 

journalen.

digital  
bildhantering 

den slutgiltiga lösningen på alla 
lösa papper. skanna eller skriv 

ut direkt till Grabadoc. allt 
lagras säkert i journalen samt 

spar tid, pengar och miljö.

digital  
dokumenthantering 

medSpeech picsara grabadoc

Med fokus på 
Morgondagens Medicinteknik
Swedish Medtech arbetar för att positionera medicinteknik som 
en förutsättning för en effektiv vård och omsorg i Sverige
      - med patienten i centrum

Läs mer på www.swedishmedtech.se

BranscHorganisationen 
fÖr Medicinteknik

Innovation

Swedish Medtech 40 år
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Nytt förslag  
om innovations
upphandlingar

Invacares framgångar känner inga 
gränser...

www.invacare.se

Invacare® är en världsledande aktör inom  hjälpmedelsbranschen som 
 skapar  förutsättningar för en aktiv livsstil.

Nu växer vi ytterligare och breddar vårt 
 sortiment med selar och bälten samt en unik 

multijusterbar  ryggstödslösning. Europa satsar 
på eHälsa

Barn- och äldreminister  
Maria Larsson
MEd fokus på 
funktionEll tEknik

IVF-klInIken 
ser en ny 
utmanIng  
I Varje 
önskan  
om Barn

Medicinteknik
dagarna 2010
– fullmatat  
program i Umeå

Årets  
MedTechföretag 

2010

vinnaren utsedd!




