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Swedish Medtech ställer sig positiva till samtliga ändringar som föreslås i delbetänkandet.
Så som framhålls i betänkandet är de rättsliga förutsättningarna för antalsberäkning en faktor som
påverkar möjligheterna att bedriva klinisk forskning. Vi delar kommitténs bedömning avseende de
föreslagna ändamålsbestämmelsernas förenlighet med dataskyddsförordningen och
regeringsformen, och vi välkomnar den ökade tydlighet som de förslagna lagändringarna innebär.

Om Swedish Medtech och medicinteknikbranschen
Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska förtagen i Sverige.
Medicinteknikföretagen är heterogena vilket återspeglar sig i en stor variation av produkter. Det
finns produkter inom röntgen, ortopediska implantat, minimalinvasiv kirurgi, pacemakers, dialys,
hjälpmedel för funktionshindrade, journalsystem samt förbrukningsartiklar. Vissa medlemsföretag
har egen tillverkning medan andra är distributörer. I Sverige finns idag runt 640 medicintekniska
bolag med fler är 4 anställda. 2013 bedrev 180 av dessa företag forskning och utveckling i Sverige.
Därutöver finns ett stort antal företag med 1–4 anställda. Den medicintekniska industrin arbetar med
ständig utveckling och har under flera år varit den bransch som registrerat flest patent på
europanivå, vilket inneburit över 13 000 patent årligen. Exporten för medicinteknikbolagen har ökat
under 2000-talet med en topp 2010 för att sedan gå ner till att 2018 vara på drygt 20 miljarder
svenska kronor.
Den medicintekniska branschen anställer idag ca 25 000 personer, vilket gör medicinteknikföretagen
till den del inom Life Science-branschen med flest anställda. Den svenska marknaden för
medicintekniska produkter och tjänster består till största delen av offentliga kunder såsom
kommuner och regioner. Många av Swedish Medtechs medlemsföretag har därmed endast möjlighet
att föra ut sina produkter på marknaden genom att delta i offentliga upphandlingar. En stor andel av
företagens forskning och utveckling genomförs i samverkan med hälso- och sjukvården. Detta har lett
till en rad nya produkter och framgångsrika innovativa behandlingsmetoder som kommit till nytta i
vården och förbättrad livskvalitet för patienter.
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