Finansdepartementet
Ds 2009:30
Avdelningen för offentlig förvaltning
Enheten för upphandlingsrätt

Swedish Medtech (tidigare Sjukvårdens leverantörsförening) är
branschorganisationen för de medicintekniska företagen och samlar leverantörer
inom röntgen, ortopediska implantat, stentar, minimal invasiv kirurgi,
pacemakers, hjälpmedel, förbrukningsartiklar samt IT till hälso- och sjukvården.
Medlemsföretagen står för ca 90 procent av den svenska hälso- och sjukvårdens
försörjning av medicintekniska produkter och tjänster.
Den svenska marknaden för många av de medicintekniska produkterna består i
dag i princip endast av offentliga kunder, d.v.s. 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. Den
medicintekniska branschen påverkas därför i mycket hög grad av de
bestämmelser som finns rörande offentlig upphandling då dessa har stora
effekter på företagens möjligheter att sälja och växa i Sverige.
Swedish Medtechs kommentarer på Ds 2009:30 Nya rättsmedel på
upphandlingsområdet är enligt följande.


Tillkomsten av regler om avtalsspärr i länsrätt är bra. Däremot är det
inte en förenkling utan tvärtom krångligt att bestämmelserna om
avtalsspärr inte gäller vid prövning i högre instanser.



Det är positivt att regler som syftar att skapa större följsamhet av lagen
om offentlig upphandling och ge domstolarna verktyg vid vissa
överträdelser nu införs. Swedish Medtech välkomnar därför föreslagna
regler om ogiltighet av avtal och marknadsskadeavgift. Vid ogiltighet av
avtal behövs dock alternativa sanktioner till att prestationerna ska gå åter
för de fall när detta inte är möjligt.



Swedish Medtech anser att en flytande beloppsgräns som gäller för
direktupphandling idag är mer lämpligt än en fast gräns enligt förslaget.
Dagens regler om att direktupphandling är tillåtet om det är lågt värde
fungerar bra, i och med att det skapar möjligheter att bra verktyg att
anpassa upphandlingen efter sitt sammanhang.



Swedish Medtech är kritisk till inköpscentraler inom
medicinteknikområdet vad gäller försörjningen av exempelvis
förbrukningsartiklar till kommuner och landsting. Med en centraliserad
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inköpsfunktion såsom inköpscentraler finns risken att användarnas
inflytande över produktvalet minskar och att patienten inte får tillgång
till lämplig produkt. Medicinteknikbranschen består av många små
företag (de flesta har färre än tre anställda) med mycket stora kunder.
Med inköpscentraler blir kunderna ännu större och det är inte något vi
ser på med oro. Ju större upphandlingar desto färre företag kommer att i
praktiken lämna anbud vilket kan få till följd att endast de få större
medicinteknikföretagen med ett brett utbud av produkter har möjlighet
att delta i upphandlingarna. Mindre företag riskerar därmed att slås ut
från upphandlingarna vilket ökar marknadskoncentrationen på
leverantörssidan med de effekter detta har.
Stockholm den 5 oktober 2009
VD Anna Lefevre Skjöldebrand
Swedish Medtech
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