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Inledning
Sjukvårdens LeverantörsFörening, SLF, är de medicintekniska företagens
branschorganisation och består av drygt 120 företag. Tillsammans täcker
medlemsföretagen ca 80 procent av den svenska hälso- och sjukvårdens behov av
medicintekniska produkter och tjänster.
Den svenska marknaden för många av de medicintekniska produkterna består i dag i
princip endast av den offentliga marknaden, d.v.s. kommuner och landsting. Många av
SLFs medlemsföretag har därmed endast möjlighet att föra ut produkterna 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.
Sammanfattning
Ambitionen att skapa en enklare lag vilken bättre följer upphandlingsprocessen
välkomnas och är mycket positiv. Det aktuella förslaget, vilket presenteras av
utredningen, ger dock upphov till frågetecken där SLF ser påtagliga risker för en
långsiktigt negativ utveckling för den medicintekniska branschen. Enligt SLFs åsikt är
sannolikheten stor att lagen, i den utformning den givits i utredningens betänkande,
kommer att få innovationshämmande effekter, innebära en uttalad risk för en minskad
konkurrens på lite längre sikt samt en utarmning av den svenska medicintekniska
branschen. Effekten av detta blir att patienterna inte får tillgång till bästa möjliga vård.
SLF ser två huvudområden som måste åtgärdas för att minska uppkomsten av
ovannämnda negativa effekter. Dessa områden är ramavtal och inköpscentraler.
Ramavtal
Vi delar utredningens bedömning att det är nödvändigt att den vidsträckta användningen
av ramavtal inom den klassiska sektorn som förekommer idag regleras i lag. Den
föreslagna regleringen innehåller dock förslag vilka kommer att ha mycket negativa
effekter vad avser försörjningen av medicintekniska produkter till de svenska
kommunerna och landstingen. Det är absolut nödvändigt att följande beaktas i det
fortsatta lagstiftningsarbetet.
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Rangordning

En nyhet i utredningens förslag är att rangordning av ramavtalsleverantörer skall ske.
Kravet att parallella ramavtal skall rangordnas kommer i praktiken att vara omöjligt att
uppfylla för ett stort antal medicintekniska produkter. En rangordningen skulle få
mycket långtgående effekter, bland annat i de fall där produkterna ska nyttjas av en
patient i syfte att kompensera för ett funktionshinder eller lindra effekterna av en
sjukdom. Dessa patienter är redan idag mycket utsatta och har inte sällan svårt att finna
en produkt som på bästa sätt möjliggör en god livskvalitet. De specifika behov som blir
aktuella när en patient skall utrustas med medicinteknisk utrustning gör att produkterna
inte lämpar sig för rangordning. En rangordning torde generera en situation där urvalet
av produkter som kan erbjudas patienterna väsentligen minskas. Det finns därför ett
behov av att uttryckligen exkludera medicintekniska produkter, vilka är
definierade i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, från kravet på
rangordning.
Förnyad konkurrensutsättning

Möjligheten att genomföra en andra konkurrensutsättning mellan olika ramavtalsparter
riskerar att i allt högre grad styra urvalskriteriet enbart mot lägsta pris. Denna utveckling
är mycket olycklig då den dels är innovationshämmande, dels riskerar att på sikt
reducera antalet seriösa leverantörer med högkvalitativa produkter inom de aktuella
produktområdena där ramavtal med andra konkurrensutsättning tillämpas. Effekten av
en sådan negativ utveckling skulle leda till att patienterna inte kan tillförsäkras de för
ändamålet bäst anpassade produkterna baserade på de nya vetenskapliga rön som
fortlöpande presenteras.
Frågan om hur avrop under ramavtal där ramavtalsparterna har deltagit i en förnyad
konkurrensutsättning skall regleras är så grundläggande att det inte är möjligt att föreslå
några bestämmelser kring detta utan att samtidigt föreslå hur överprövning vad gäller
dessa frågor i detta sammanhang ska gå till. SLF ser ingen möjlighet att gå fram med
lagstiftning i detta avseende utan att helheten har beaktats och övervägts.
SLF anser, mot bakgrund av vad som ovan anförts, att möjligheten till förnyad
konkurrensutsättning vid användande av ramavtal skall tas bort ur lagförslaget.
Inköpscentraler

Inköpscentralernas verksamhet är i det aktuella förslaget inte tillräckligt reglerat. Med
det aktuella förslaget finns det en risk att det etableras inköpscentraler vilka upphandlar
vissa typer av produkter för hela den svenska marknaden. Sannolikheten är mycket hög
för att den långsiktiga konkurrensen går förlorad i och med att endast några få företag
har möjlighet att fortleva inom ett produktområde om antalet upphandlande enheter är
litet. Inom sjukvården är detta mycket uttalat då det inte finns någon egentlig marknad
vid sidan av den offentliga sektorn inom Sverige.
De långsiktiga konsekvenserna på den svenska marknaden blir även för de
upphandlande enheterna mycket negativ om antalet leverantörer minskar. Detta
eftersom det på det medicintekniska området finns specialregleringar baserade på det

medicintekniska direktivet. Som en följd av den specifika lagstiftningen inom det
medicintekniska området finns det specifika krav för att en medicinteknisk produkt skall
få säljas i Sverige. Som exempel på dessa krav kan nämnas att det skall finnas en svensk
bruksanvisning och att tillverkaren skall följa produkten under hela dess livslängd. Det
är därmed inte självklart att upphandlarsidan skulle ha möjlighet att hitta alternativa
produkter som kan konkurrera med de fåtal svenska företag som finns kvar om
utredningens förslag genomförs avseende Inköpscentraler. I slutändan är det patienterna
som drabbas om antalet konkurrerande produkter på marknaden minskar.
SLF anser att utredningen måste komplettera lagförslaget med bestämmelser som
säkerställer att det inte uppstår situationer där en inköpscentral upphandlar vissa
produkter för en stor del av hela marknaden.
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