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Betänkande SOU 2018:39 God och nära vård – En
primärvårdsreform (dnr S2018/03436/FS)
Swedish Medtech välkomnar utredningens olika förslag att stärka primärvården och då både den del
som har region/landsting som huvudman och den del som har kommunen som huvudman. Det är
positivt att förtydliga primärvårdens uppdrag att bedriva forskning där vi även inkluderar utveckling
samt att förebyggande/prevention och rehabilitering även bör ingå i primärvårdens uppdrag.
Precis som i vårt remissvar till det tidigare delbetänkandet Betänkandet God och nära vård – En
gemensam färdplan och målbild, SOU 2017:53 (dnr S2017/03549/FS) vill vi återigen lyfta att
näringslivet bör inkluderas i dialogen kring färdplanen. Utredningen föreslår att nationella samråd av
färdplanen ska ske vid tre tillfällen. Swedish Medtechs anser att det är olyckligt att utredningen
återigen inte ser vikten av att alla aktörers kunskap tas till vara. Företagens kunskap och erfarenheter
kan bidra till att bättre lösningar till vårdens utmaningar kommer till stånd. Swedish Medtech menar
därför att det inte räcker som utredningen föreslår att enbart inkludera representanter för vård och
myndigheter på lokal, regional och statlig nivå för att uppnå bästa möjliga resultat, utan vi vill även se
näringslivet som en part i dialogen.
Swedish Medtech delar även utredningens förslag om att man tydligt bör följa införandet av
färdplanen genom uppföljning av primärvården och omsorgen utifrån utvalda indikatorer. Genom att
skapa ett arbetssätt där man följer upp påbörjade och genomförda förändringar och initiativ skapas
möjligheter till en lärande politik. Genom att tidigt fånga upp effekter av genomförda beslut skapas
bättre möjligheter att löpande justera beslut med syfte att nå uppsatta målsättningar.
Utredningen lyfter vikten av att göra primärvården till en attraktiv arbetsplats. I detta sammanhang
är det relevant att nämna projektet Innovationsmotorer som Swedish Medtech driver inom det
strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health med medel från Vinnova. Projektet syftar till att
höja takten på utvecklingsarbetet i vården. Syftet med projekt är att bättre använda den kunskap och
erfarenhet som finns i sjukvården samt att förbättra samverkan för att stärka sektorns roll som
motor för utveckling av nya metoder och produkter. Redan idag är region Västerbotten, Uppsala och
Östergötland igång som Innovationsmotorer. I både Västerbotten och Uppsala finns indikationer på
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ett ökat söktryck till utlysta tjänster och att omsättningen av personal minskar på de kliniker eller
vårdcentraler som strukturerat arbetar med att inkludera personalen i utvecklingsarbetet och
uppmuntrar till samverkansprojekt med företag. Läs gärna mer om Innovationsmotorprojektet på
följande hemsida https://medtech4health.se/innovationsmotorer/.

Om Swedish Medtech och medicinteknikbranschen
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknikföretag verksamma i Sverige.
Branschens heterogenitet återspeglas i den stora produktvariationen; röntgenutrustning,
ortopediska implantat, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade,
journalsystem samt förbrukningsartiklar. Vissa medlemsföretag har egen tillverkning, andra är
distributörer. I Sverige finns idag runt 640 medicintekniska bolag med fler är 4 anställda. Utöver
dessa finns ett stort antal mindre aktörer. Den medicintekniska industrin är mycket innovativ och var
den bransch i Europa som 2016 registrerade flest patent (mer än 12 000). Exporten för bolagen har
ökat under 2000-talet med en topp 2010 för att sedan gå ner till att 2013 vara på ca 20 miljarder SEK.
Branschen har idag ca 23 000 anställda vilket gör medicinteknikföretagen till den del inom Life
Science med flest anställda. Den svenska marknaden för medicintekniska produkter och tjänster
består till största delen av offentliga kunder såsom kommuner och landsting. Många av Swedish
Medtechs medlemsföretag har därmed endast möjlighet att föra ut sina produkter på marknaden
genom att delta i offentliga upphandlingar. Stor andel 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 livskvalité för
patienter.
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