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SAMMANFATTNING 

 

Titel Standardisering av hälsoekonomiska utvärderingar i en innovativrik 

bransch - en studie om standardiseringsproblematiken av ett nytt 

område inom den medicintekniska branschen 

Författare          Laura Lassholm och Charlotta Jahura 

Handledare          Karl Gratzel och Besrat Tesfaye 

Examinator          Yohanan Stryjan 

Nyckelord Medicinteknik, hälsoekonomi, hälsoekonomiska utvärderingar, 

innovation, standardisering 

Bakgrund Hälsoekonomiska utvärderingar har börjat bli ett alltmer viktigare 

medel för att analysera vilka av vårdens alternativa 

resuranvändningar som är mest kostnadseffektiva. Det är ett nytt 

ämne inom den medicintekniska branschen som medför mycket 

osäkerhet och ostrukturerad användning hos de berörda aktörerna. 

Frågeställningar Varför det är svårt att ta fram, tillämpa och sprida ut standardiserade 

hälsoekonomiska utvärderingsmodeller inom medicinteknik? Finns 

det en möjlighet att standardisera hälsoekonomiska utvärderingar 

inom den medicintekniska branschen? 

Syfte Syftet med studien är att undersöka standardiseringsproblematiken 

för hälsoekonomiska utvärderingar inom den medicintekniska 

branschen. 

Metod Ett kvalitativt tillvägagångssätt har använts i form av intervjuer med 

fem aktörer som är verksamma eller har en koppling till den 

medicintekniska branschen. Vid datainsamlingen har bland annat 

tidsskrifter, rapporter, internetsökningar samt litteratur använts. 

Slutsats Det är möjligt att standardisera men med vissa begränsningar såsom 

landstingens budget, branschspecifika faktorer påverkan, 

kunskapsbrist samt det viktiga samspelet mellan olika aktörer.  



ABSTRACT 
 

Title Standardization of health economic evaluations in an innovative 

industry - a study of standardization issues of a new field in the 

medical device industry 

Authors         Laura Lassholm and Charlotta Jahura 

Mentors                 Karl Gratzel and Besrat Tesfaye 

Examinator         Yohanan Stryjan 

Keywords Medical devices, health economics, health economic evaluation, 

innovation, standardization 

Background Health economic evaluations are becoming an increasingly important 

means of analysing which care alternative resource utilisation is the 

most cost effective. It is a new topic in the medical device industry 

that causes much uncertainty and unstructured use of the actors 

involved. 

Study questions Why is it difficult to develop, implement and disseminate this 

standardized health economic evaluation models in medical 

technology? Is there a possibility to standardize health economic 

evaluations within the medical device industry? 

Purpose The purpose of this study is to investigate the standardization issues 

for health economic evaluations within the medical device industry. 

Method A qualitative approach was used in the form of interviews with five 

actors that are active or have a connection to the medical device 

industry. The data collection consists of journals, reports, Internet 

searches and literature among other things. 

Conclusion It is possible to standardize, but with certain restrictions such as the 

county council's budget, influence of industry-specific factors, lack of 

knowledge and the important interaction between actors. 
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1. INLEDNING 
Det här kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning till det valda ämnet. Vidare kommer den att följas av syftet, 

problemformulering samt avgränsningar vilket ska definiera konkret det fakta som ska tas upp i resten av studien. 

1.1 BAKGRUND 

Dagens marknader präglas av en mycket föränderlig miljö med en snabb teknisk utveckling där 

standardiseringsarbetet anses vara en viktig komponent. Redan på 1700-talet hade man olika 

gängsystem i Europa som inte var det minsta samordnade. Det var inte förrän cirka ett 

århundrade senare som man försökte skriva ner allt i böcker för att få ordning på allt. 

Standardiseringsorganisationer kom dock inte förrän i början av 1900-talet och har utvecklats 

mycket sedan dess, bland annat för nya geografiska områden men likaså för nya 

intresseområden. Efter andra världskrigets slut började man ta fram nationella standarder men 

även etablera internationella standardiseringsorganisationer på grund av att den ökade handeln 

länder emellan krävde bättre samordning. I början låg all fokus på att utveckla 

kvalitetssystemstandarder för industriprodukter vilket ändrades senare till att standardisering 

spred sig till andra branscher och skapade på så vis nya marknader för befintliga produkter och 

möjliggjorde ett mer effektivt marknadsutbyte. Den största spridningen av 

kvalitetssystemstandarder kom efter att den första internationella standarden inom ISO 9000-

serien togs fram i slutet på 1980-talet. (Tamm Hallström 2000) 

När konsumenter och producenter möts på en marknad är det av stor vikt att de förstår 

varandra för att kunna komma överrens om hur utbytet kommer ske. Det är därför viktigt att 

produkterna är samordnade på marknaden och att det finns ett och samma referensdokument 

så att konsumenterna kan jämföra dem och utifrån detta fatta rationella beslut. (Tamm 

Hallström 2000) Därav är standarder nödvändiga. Standarder kan på ett förenklat sätt 

sammanfattas som ett dokument som anger regler, riktlinjer samt vägledning för att göra det 

lättare för individer och verksamheter i samhället. Dock är inte standarder ämnade att användas 

av alla aktörer eller i alla situationer. Varje organisation måste kategorisera sig samt ta hänsyn 

till situationen den befinner sig i för att avgöra om en standard är relevant. Dessutom varierar 
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spridning av standarder beroende på modetrender och påverkas mycket av olika slags behov 

exempelvis, globaliseringen, företagens strategiska planering etc. Ibland behöver dock 

standardisering inte vara efterfrågat utan att standardiseringsorganisationer ger ett utbud av 

standarder som förväntas bli populära med tiden. Emellertid är det inte alltid enkelt om 

behoven och möjligheterna inte överensstämmer med varandra. (Brunsson & Jacobsson 2000) 

Den medicintekniska världen är en bransch med hög teknisk utveckling, vilket innebär att 

framtagningen av nya standarder måste ske snabbt. Tillverkare av medicintekniska produkter 

har krav på sig att uppfylla de lagar, föreskrifter och standarder som anses vara grunden för att 

produkten ska kunna marknadsföras. Köparen måste bestämma själv vilka krav som kan och bör 

ställas inför ett köp av medicinteknik eftersom produktens funktion ska klara av 

användningsområdet den är gjord för. (Läkemedelsverket 2008) Idag krävs dock inte bara 

produktens enastående funktionalitet, kvalitet och säkerhet, utan det talas även om vilka 

kostnadsbesparingar som skulle tillkomma med den nya produkten. (Zethraeus 2009) 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

De begränsade resurserna i kombination med ökande behov och efterfrågan på vård har gjort 

att val och prioriteringar i allt större utsträckning blivit tydligare. Resurserna räcker helt enkelt 

inte till för att tillgodose alla behov och önskemål vilket leder till att val måste göras för att se 

hur resurserna ska användas. (Bernfort 2009, s. 5, Seifan & Shemer 2005) För att det här ska 

vara möjligt uppmärksammas ämnet hälsoekonomi. Ett av de viktigaste syften med 

hälsoekonomi är att uppnå en så effektiv resursfördelning som möjligt inom hälso- och 

sjukvården genom att göra så kallade hälsoekonomiska utvärderingar. Utvärderingar som 

metod har sedan urminnes tider har mänskligheten använt sig av utvärderingar som metod för 

att beskriva och bedöma olika händelser, förhållanden, människor etc. Idag tar ekonomiska 

utvärderingar allt större plats i samhället och görs oftast på beställarens eller beslutfattarens 

krav eftersom det är de som satsar på projektet eller verksamheten. Därav definieras 

hälsoekonomiska utvärderingar som en systematisk jämförelse mellan minst två eller flera 

alternativ för resursanvändning med avseende på både kostnader och effekter. En sådan 
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utvärdering kan ses som en prognostisk utvärdering som ger underlag för viktiga beslut vid 

prioriteringar om vilka tjänster och verksamheter som vården i första hand bör satsa på. (Anell 

2009a s. 12, Bernfort 2009, s. 10, Jerkedal 2010, s. 24, 41-47) 

Idag har trenden för hälsoekonomiska utvärderingar ökat och blivit en viktig faktor som bör tas 

med i utvecklingsprocessen eftersom stora krav ställs från både den inhemska hälso- och 

sjukvården men även från andra länder vid implementering av nya innovativa produkter. Sverige 

har haft en framgångsrik innovationstillväxt sedan lång tid tillbaka men på senare tid har det 

kunnat fastställas att innovationstakten avtagit inom medicinteknik. (Wadell 2011, Hedvig 

Andersén) Med den här utgångspunkten är det av stor vikt att de medicintekniska företagen får 

möjligheten att komma ut på marknaden med sina nya innovativa produkter för att Sverige ska 

återuppliva den medicintekniska marknaden. Hälsoekonomiska utvärderingar är ett alternativ 

där företagen skulle få chansen att redogöra för hur deras produkt skulle gynna samhället i form 

av effektivitet och besparingar. Tack vare detta skulle deras kunder, som oftast är landstingen, i 

sin tur få de mest optimala produkterna från marknaden samt en framtida överblick av den 

ekonomiska effektiviteten.  

Inom läkemedelsbranschen har hälsoekonomiska utvärderingsmetoder använts flitigt sedan 

flera år tillbaka och har därmed utvecklat rutinmässiga modeller som används vid nylanseringar 

av preparat, bland annat för att kunna ta beslut om subventionering. (Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverkets författningsförsamling 2008) Trots att både medicinteknik och 

läkemedel ingår i vård- och omsorgssektorn har inte den medicintekniska branschen utvecklat 

standardrutiner inom området. Det anses att många beslutsfattare inom företag inte är 

medvetna om standardiseringens betydelse och vilken påverkan den egentligen har. Den här 

bristande informationen betyder att standardens strategiska potential inte utnyttjas och 

företag/organisationer deltar i standardiseringsprocesser endast utifrån hur tidskrävande och 

kostsamt det är. (Bahke & Blum 2000) 
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1.3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka standardiseringsproblematiken för hälsoekonomiska 

utvärderingar inom den medicintekniska branschen.  

1.4 FRÅGESTÄLLNING 

 Varför är det svårt att ta fram, tillämpa och sprida ut standardiserade hälsoekonomiska 

utvärderingsmodeller inom medicinteknik? 

 Finns det en möjlighet att standardisera hälsoekonomiska utvärderingar inom den 

medicintekniska branschen? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Studiens avgränsning kommer att vara styrd utifrån vårt intresseområde, vilket är 

medicinteknik. För att kunna besvara syftet kommer vi avgränsa oss till att undersöka studiens 

problem ur vissa akpekter och intressenter, som anses vara mest relevanta enligt oss.  

 

Läkemedelsbranschen kommer att presenteras som ett exempel på en bransch som använder 

sig av hälsoekonomiska utvärderingar. Med tanke på att det är en stor bransch kommer endast 

utvalda områden som anses vara relevanta för studien att tas med.  

 

Många områden ingår i hälsoekonomi och därför har vi valt att begränsa oss till 

hälsoekonomiska utvärderingar som är en typ av prognostiska utvärderingar.  

 



11 

 

2. METOD 

Metodkapitlet behandlar studiens forskningsdesign och förklarar tillvägagångssättet vid insamling av data samt 

metodvalen. Studiens urval och dess relevans för studien presenteras, även en granskning av metodvalen och 

källorna kommer att göras ur ett kritiskt perspektiv. 

2.1 STUDIENS FORSKNINGSDESIGN  

Studien ämnar i stora drag att studera en möjlig standardisering av hälsoekonomiska 

utvärderingar i den medicintekniska branschen. För att få en bättre insikt om ämnet har bland 

annat tidskrifter, rapporter, internetsökningar samt litteratur använts. Studien baseras även på 

kvalitativ data för att på så sätt få ännu mer detaljerad information. Avsikten med denna 

kvalitativa ansats är att få fram fylliga och djupgående beskrivningar, vilket är särskilt 

användbart för denna studie eftersom det förekommer en begränsad forskning inom det valda 

området. (Johannessen & Tufte 2003, s. 21) Kvalitativ data som studien behandlar utgörs av fem 

intervjuer med personer från myndigheter och organisationer som är verksamma eller har en 

koppling till den medicintekniska branschen och dess standardisering. Dessa ska utgöra en 

styrkande komponent till en vidare analys av studiens syfte och frågeställningar.  

För att minska misstolkningar och missförstånd som kan uppkomma vid intervjuer och 

granskning av övrig datainformation, har vi båda tagit del av all information och var för sig tolkat 

den innan en gemensam tolkning verkställts. Det teoretiska avsnittet har utgjort ett ramverk 

och stöd för utformningen av studiens intervjuer. Intervjuerna har i sin tur varit ett stöd vid 

analys av studiens problem. 

2.2 INFORMATIONSSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 

Vid studiens datainsamling har olika metoder använts samtidigt som en källkritisk tankegång 

legat som grund. Litteratursökningen bestod av böcker, kurslitteratur samt vetenskapliga 

artiklar. Insamlingen av litteraturen gjordes genom sökningar i databaser, bland annat PubMed, 

Google Scholar, samt olika bibliotekskataloger som Miks, Libris samt Stadsbiblioteket. Sökorden 

som användes var bland annat medicinteknik, hälsoekonomi, standardisering, health technology 

assessment, medical devices samt hälsoekonomiska utvärderingsmetoder. Artiklar hämtades 
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från tidskrifter som Dagens medicin och Elektronik tidningen. De valda rapporterna som använts 

har kommit från Swedish Medtech, Vinnova, Regeringen, CMT m.fl. Sökmotorn Google har även 

använts för internetsökningar, sökorden var bland annat hälsoekonomiska utvärderingar, 

standardiseringsprocess, health technology assessment, medicintekniska branschen och 

läkemedelsbranschen. Vi deltog även på en konferens som hette "Medicinteknik i tillväxt" där 

många nyckelpersoner deltog för att diskutera branschens svårigheter i dagsläget. Denna 

konferens gav oss viktig information vilket visade sig vara en god utgångspunkt. 

2.3 KÄLLKRITIK 

Under studiens gång har en kritisk reflektion tillämpats över det insamlade materialet. Genom 

en kombination av aktuella och äldre källor har risken för feluppfattningar kunnat minimeras. 

Originalkällor har använts i bästa mån för att på så sätt minska missförstånd och feltolkningar. 

När detta inte har varit möjligt har källan kontrollerats genom andra källor som har kunnat 

bekräfta data.  

Vi är medvetna om att det kan förekomma vinklingar i data hämtade från till exempel 

branschorganisationers och företagens hemsidor. Därför har vi försökt att vara kritiska och 

granska all data så objektivt som möjligt. När det kommer till rapporter som användes i studien 

kan dessa många gånger var partsinslag, eftersom rapporterna kan vara författade på uppdrag 

av en specifik aktör och företräder då dennes åsikter snarare än vetenskap. Av denna anledning 

har vi visat en kritisk hållning till dessa källor.  

2.4 URVAL  

2.4.1 INTERVJUER 

När respondenter valdes inför intervjuerna var tanken att få perspektiv från branschen men 

även från dess omkringliggande aktörer såsom dess kunder, institutioner etc. eftersom de har 

en ömsesidig påverkan på standardiseringen inom den medicintekniska branschen. Vi försökte 

undersöka och skapa en förståelse för respondenternas åsikter och tankar kring studiens 

problem. Urvalet blev följande: 
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Företag Respondenter i företaget  Datum 

Stockholm Län Landsting Innovation 
Olle Hillborg - Medicinteknisk ingenjör 

och utvecklingsansvarig  
2012-03-27 

Swedish Medtech - Branschorganisationen 

för medicinteknik  

Bahar Aldur - Jurist samt projektledare 

för hälsoekonomi 
2012-03-30 

Zenicor Medical Systems AB - Ett litet 

medicintekniskt företag 
Mats Palerius - VD  2012-04-17 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

(TLV)  

Ingrid Tredal - Hälsoekonom & Malin 

Blixt - Jurist 
2012-05-02 

Swedish Standards Institute (SIS) 
Joakim Stjernlöf - Projekt manager & 

Christa Ahlenblom - Projekt manager  
2012-06-19 

Tabell 1. Urval av intervjuer 

Stockholm Läns Landsting Innovation är till för att hjälpa företagen vid utveckling av nya 

innovativa medicintekniska produkter. Det var viktigt att erhålla ett perspektiv redan från 

utvecklingsfasen av medicintekniska produkter och deras koppling till hälsoekonomiska 

utvärderingar. Framförallt var det viktigt att få perspektiv från landstinget eftersom de är de 

största kunderna för medicinteknik. Dessutom deltog Hillborg i konferensen ”Medicinteknik i 

tillväxt” där han berörde ämnet hälsoekonomiska utvärderingar och dess betydelse för 

medicinteknik vilket var en annan anledning till varför vi valde att ta med honom. 

Branschorganisationen Swedish Medtech valdes för att erhålla en övergripande förståelse för 

hur den medicintekniska branschen fungerar och på så sätt få ett perspektiv från branschen. En 

annan anledning var att branschorganisationen har kontakt med de flesta medicintekniska 

företag, landsting samt andra organisationer som är centrala inom medicinteknik, vilket vi ansåg 

skulle medföra kunskap om de olika aktörerna och därav erhålla en mer sammanhängande bild. 

Eftersom medicintekniska produkter vanligtvis upphandlas ansågs Bahar Aldur, som är jurist och 

har god insikt om upphandlingar och dessutom är projektledare för hälsoekonomi, vara en 

givande respondent.  

Företaget Zenicor valdes som ett exempel på ett mindre medicinteknisk företag eftersom det är 

de mindre företagen som har det största behovet av hälsoekonomiska utvärderingar. Att just 
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Zenicor Medical Systems AB blev det utvalda företaget grundar sig på att företaget deltog i 

konferensen ”Medicinteknik i tillväxt” där Palerius framförde att företaget använde sig av 

hälsoekonomiska utvärderingar för sin produkt och fått positivt resultat utav det.  

TLV var ett självklart val eftersom de precis fått ett uppdrag från regeringen om att göra 

hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. En annan anledning till att vi 

valde TLV var för att de har hand om subventionering av förbrukningsartiklar vilket är en del av 

medicintekniska produkter och därav är en intressent. Vi valde att intervjua Ingrid Tredal som är 

hälsoekonom och arbetar specifikt med förbrukningsartiklar. Samtidigt ansåg Tredal att Malin 

Blixt, som är jurist och som även hon har hand om förbrukningsartiklar, skulle vara till större 

hjälp för oss angående regeringsuppdraget. 

Swedish Standards Institute (SIS) valdes eftersom de är Sveriges standardiseringsorgan som är 

specialiserade på nationella och internationella standarder. Eftersom att SIS är en institution 

som påverkar standardiseringsarbetets genomgång var det därmed viktigt att få ta del av denna 

aktörs perspektiv. Det är genom de som olika användare möts för att samarbeta och komma 

fram till en gemensam standard. Joakim Stjernlöf och Christa Ahlenblom är båda projektledare 

för hälso- och sjukvården på SIS där de haft mycket kontakt med det medicintekniska området. 

2.4.2 GENOMFÖRANDET AV INTERVJUER 

Kontakt med respondenterna gjordes via mail och telefon. Därefter bokades tid för en intervju. 

Samtliga intervjuer förutom SLL Innovation, utfördes personligen. Intervjun med SLL Innovation 

genomfördes per telefon. När kontakten hade etablerats informerades respondenterna om vårt 

syfte med intervjun samt bakgrunden till studien. 

Innan genomförandet av intervjuerna hade vi granskat ämnet för att på så sätt kunna utforma 

relevanta intervjufrågor och komplettera den övriga informationen. Även den teoretiska 

referensramen låg till grund för intervjufrågorna. Intervjufrågorna var i vissa fall liknande till 

samtliga respondenter för att på så sätt kunna jämföra deras svar. Dock anpassades vissa frågor 

beroende på vilken respondent det var eftersom de hade olika roller, erfarenheter, 

befattningar, kunskaper etc.   
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Samtliga respondenter gav oss tillåtelse att spela in intervjun. Intervjutillfällena varade mellan 

30 minuter upp mot en timme. I sammanställningen av intervjuerna togs endast den data som 

ansågs vara relevant för studien i beaktande.  

2.5 METODKRITIK  

Studien bygger på kvalitativ data för att kunna få en fördjupad information. För att förbättra 

metodvalet i studien skulle kvantitativ data i form av en enkätundersökning kunnat tas med, för 

att på så sätt stärka den kvalitativa data ännu mer. En enkätundersökning hade kunnat bidra 

med en bredare överblick över exempelvis fler medicintekniska företagen och deras åsikter om 

ämnet. Det skulle även bidra till att fler intressenter och organisationer hade kunnat tas i 

beaktande. Samtidigt hade fler intervjuer kunna styrka studien och medfört ytterligare 

fördjupning inom valda aspekter eller andra aspekter.   

Tidigare forskning om hälsoekonomiska utvärderingar har varit svårt att hitta. Vi har därför fått 

använda oss av läkemedelsbranschen som har kommit längre med sin operationalisering av 

hälsoekonomiska utvärderingsmetoder och modeller. Detta medförde svårigheter med att hitta 

bra källor och vetenskapliga artiklar om det specifika ämnet. Vid urval av data kan även 

eventuella viktiga faktorer ha utelämnats vilket kan ha påverkat studiens slutsatser. 

Hälso- och sjukvården i Sverige är ganska komplext. Det tar ett tag innan information om vem 

som bestämmer kan fås, vart pengarna kommer ifrån osv. och på grund av detta är det svårt att 

få en överblick. Det finns inte heller någon samordning kring medicintekniska produkter i 

Sverige idag, utan det är olika som har ansvaret för olika sektioner, bland annat Socialstyrelsen, 

Läkemedelsverket och TLV. Det finns även vissa delar som är helt oreglerade. Det har därmed 

varit svårt med tanke på studiens tidsbegränsning att få en djupare inblick i alla delar. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I det här kapitlet beskrivs teorierna om institutioner och standardisering samt hur dessa påverkar organisationer. 

Vidare förklaras intressentmodellen för att utifrån det se ett samband mellan standardiseringsprocessen och de 

intressenter som deltar och påverkar den. 

3.1 INSTITUTIONER 

Institutioner är spelreglerna i ett samhälle eller, mer formellt, de mänskligt uttänkta 

begränsningar som anger ramar och handlingsutrymmet för vad människor får göra. De 

reducerar osäkerhet genom att erbjuda en struktur till det vardagliga livet och begränsa 

individers val. De är som en guide för mänsklig interaktion så att när en person till exempel vill 

hälsa på en vän på gatan, köpa apelsiner eller köra en bil, så vet vi (eller kan lätt lära oss) hur vi 

ska utföra dessa uppgifter. Institutioner kan delas in i två kategorier, formella och informella 

institutioner. Formella institutioner omfattar exempelvis lagar som utarbetas i samspel av 

människor medan de informella institutionerna utgörs av exempelvis traditioner, avtal, religion 

etc. som skapats av olika organisationer, myndigheter eller stater. Institutioner kan dock variera 

mellan olika länder men även över tid. Institutioner kan antingen skapas som exempelvis USA:s 

konstitution, eller utvecklas över tiden såsom de vanliga lagarna. (North 1990, s. 3-10) 

3.1.1 STANDARDISERING 

Idag är människor omringade av otaliga lagar/regler vid olika situationer. Reglerna kan ses som 

ett instrument för att samordna och göra det enklare för aktörer i fråga att samarbeta. De avser 

att gälla för fler än en person samt vara giltiga vid fler än ett tillfälle för att framhäva vad som 

bör eller inte bör göras. Dessa regler kan i sin tur delas upp i tre slags regler: direktiv, normer 

och standarder. Direktiv är regler som är tvingande och utfärdas vanligtvis av lagstiftare eller 

organisationsledningar. De är tydligt sammankopplade till sanktioner vilket betyder att den som 

bryter mot direktiven straffas. Normer är både tvingande och frivilliga i den meningen att det är 

svårt att bryta mot dem och vi följer de för att vi vill det, inte för att vi måste. Normer utfärdas 

inte av någon tydlig avsändare utan sägs vara en del av oss själva. Ett exempel kan vara normen 

att inte tränga sig i kö. Standarder är en sorts regel men skiljer sig någorlunda från de två 
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tidigare nämnda. De är explicita och utfärdas av en tydlig upphovsman som kan vara alltifrån en 

lagstiftare till en enskild konsult beroende på deras auktoritet. Standarder hänvisas att de är 

frivilliga och kan ses som ett slags råd men det ligger i mottagarens intresse om denne vill 

inrätta sig efter de eller inte. (Brunsson & Jacobsson 2000, s. 1-17)  

I verkligheten är det ibland svårt att skilja på de tre regeltyperna eftersom de kan omfatta 

samma innehåll, som exempelvis organisationers upplägg av sin redovisning som regleras både i 

standarder som i lagdirektiv. Med tiden kan även en viss regeltyp övergå till en annan, t.ex. 

standarder kan övergå till direktiv då en organisationsledning beslutar om att införa en standard 

i sin organisation. Resultatet blir att det oftast skrivs in i ett avtal som binder de berörda 

parterna. Standarder kan dock vara lite besvärliga eftersom de kan variera vid olika aspekter. 

Det kan emellanåt vara tvingande att använda sig av standarder trots att de beskrivs som 

frivilliga. (Brunsson & Jacobsson 2000, s. 1-17) Många individer och organisationer tolkar dessa 

som väldigt viktiga och ibland till och med nödvändiga att följa. I slutändan indikerar det på att 

standarder inte alltid är helt frivilliga i praktiken. (Tamm Hallström 2000) Men för att tydliggöra 

om vad exakt en standard är, har de internationella standardiseringsorganen ISO/IEC definierat 

begreppet som “… ett dokument som, för allmän och upprepad användning, anger regler, 

riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter eller resultat av aktiviteter. Dokumentet ska vara 

fastställt av ett erkänt standardiseringsorgan, exempelvis en myndighet, och vara baserat på 

sammanvägda resultat från vetenskap, teknik och erfarenheter.” Idag koncentrerar sig dock 

standarder främst på varor eller tillverkningsmetoder för varor. (Granslandt 2009, s. 10) Vidare 

kan standarder indelas i vad något är, vad någon gör och vad någon har. Det finns en hel del 

standarder som klassificerar saker och aktörer som exempelvis ISO/IECs definition av begreppet 

standard. Även otaliga standarder för vad vi ska göra kan avse t.ex. produktionsprocesserna i en 

organisation. Standarder för vad någon har kan urskiljas t.ex. i en modern stat som utsätts för 

standarder, från bland annat olika FN-organ eller OECD, där staten sägs bör ha demokrati, 

utbildningssystem, grundlagar etc. (Brunsson & Jacobsson 2000, s. 1-17) Det finns även tre 

nivåer av standardisering som kan identifieras: nationellt, europeiskt och globalt. Diverse 

dokument och standarder tas fram i samarbete mellan olika parter som berörs av propositionen 
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och tänkt sig använda reglerna. Europeiska standarder (CENELEC och CEN) baseras i huvudsak 

på de internationella (IEC och ISO) och de svenska standarderna (SEK och SIS) utgår i sin tur från 

nästan enbart de europeiska. (Läkemedelsverket 2008) 

Processen bakom att ta fram en standard börjar med att någon kommer med en idé eller ett 

förslag.  Förslaget tas därefter hand om av en nationell standardiseringsorganisation (Swedish 

Standards Institute i Sverige) som kan driva vidare frågan som ett nationellt eller internationellt 

projekt. Om det ska drivas som ett internationellt projekt får medlemsländernas nationella 

standardiseringsorgan rösta om de vill starta ett nytt projekt. Finns det tillräckligt med intresse i 

Sverige skulle Swedish Standard Institute (SIS) rösta ja. När ett projekt startas, utarbetar 

medlemmarna en plan. Om det inte finns en teknisk kommitté inom området så bildas det en 

som kommer att ansvara för projektets genomförande. Det praktiska arbetet kring 

internationella standarder hanteras istället av en arbetsgrupp som utses av de nationella 

tekniska kommittéerna. Arbetsgruppen utarbetar ett förslag till en standard och skickar ut det 

på remiss. Remissen bearbetas av myndigheter och andra sakkunniga personer inom området. 

Därefter behandlas remissvaren av arbetsgruppen som utarbetar ett reviderat förslag. Det 

reviderade förslaget skickas ut till medlemsländerna för omröstning. Om förslaget får en positiv 

respons kan standarden fastställas. Vid ett nationellt standardförslag skulle det reviderade 

förslaget gå direkt till fastställelse. Den slutgiltiga standarden publiceras av SIS Förlag AB. 

(Granslandt 2009, s. 22-23, Swedish Standards Institute) 

Granslandt (2009) sammanfattar ett par positiva och negativa effekter av standarder och 

standardisering baserade på tidigare forskning gjord av Peter Swann som granskat 400 källor. De 

positiva effekterna som standardisering bidrar till är bland annat minskade produktions- och 

transaktionskostnader, minskade effekter av marknadsmisslyckanden såsom asymmetrisk 

information samt motverkning av effektivitetsförluster som på så sätt möjliggör utnyttjande av 

skalfördelar. Standardisering ökar dessutom spridningen av kunskap som i sin tur uppmuntrar 

till innovation. Standardisering förknippas även med begreppet rationalitet och syftar på distinkt 

metodik med tydliga avgränsningar och överväganden mellan olika valmöjligheter av olika 

värderingar och målsättningar. (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005) Utöver de positiva 
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effekterna påvisas även att standardisering kan medföra negativa effekter i form av 

ineffektivitet vid olämplig utformning av dessa. De kan leda till inlåsningar som skulle begränsa 

utvecklingen av nya produkter eller marknader samt att om länder emellan har olika regler kan 

det förorsaka handelshinder och på så sätt försvåra utnyttjande av skalfördelar. (Granslandt 

2009) Brunsson och Jacobsson (2000) menar även att organisationers egen påverkan minskar 

inom området de valt att använda sig av en standard. Likaså skulle implementeringen av den 

nya standarden medföra ökade kostnader. Därför menar de att det skulle vara lättast för 

organisationer att anamma sig en standard som redan uppfyller organisationers målsättning 

inom området. För att standardisering inte ska ge en inlåsande och hämmande effekt är det 

viktigt att ständigt revidera och förbättra de befintliga standarderna (Granslandt 2009, s. 26).  

På grund av dagens förändrade samhällsvärderingar, globalisering samt den ökade 

teknikutvecklingen har det lett till nya krav från användare och i sin tur till ett ökat behov av nya 

standardiseringsområden. (Utrikesdepartementet 2008) Emellertid är inte standarder avsedda 

för alla aktörer eller situationer. För att bedöma om en standard är relevant för en organisation, 

måste organisationen definiera sin egen verklighet och därmed kunna klassificera sig själv och 

situationen den befinner sig i. Brunsson och Jacobsson (2000) tar upp identitets- eller 

situationsbaserade anledningar till varför en organisation väljer att följa standarder. Orsakerna 

till att följa en standard kan vara till exempel att organisationen vill visa upp att de hanterar en 

viss typ av situation med hjälp av en standard eller att de bygger upp sin identitet genom 

standarden och tillhör därmed till en viss grupp. En annan anledning att använda sig av en 

standard kan vara att organisationen vill uppnå en önskad status och identitet som kommer att 

särskilja just de från resterande inom samma organisationsfält. Författarna tar även upp hur 

olika sorters behov kan påverka standarders spridningsprocess. Exempelvis kan man säga att 

globaliseringen skapar en ökad efterfråga på internationella standarder (ISO-standarderna). 

Vidare kan man relatera standardisering till organisationers strategiska planering. Standarder 

kan vara strategiskt viktiga för enskilda aktörer såsom tillverkningsföretag där standardisering av 

produkter och produktionsprocesser är ofta en viktig fråga och ger fördelar gentemot sina 

konkurrenter. Oftast är det industrin som är den drivande handen bakom framtagningen av nya 
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standardiseringsprojekt med orsaken att de har ett specifikt problem de vill lösa (Tamm 

Hallström 2000). Här har de stora företagen en strategisk fördel eftersom de oftast är delaktiga i 

kommittéerna som hanterar standardiseringsarbetet medan småföretagen inte har tillräckligt 

med resurser för att göra det. (Brunsson & Jacobsson 2000, s. 1-17,127-137) 

Standarder leder oftast till likformighet bland mottagarna och kan ses som ett verktyg för att 

kontrollera samt förena aktörer som är geografiskt utspridda. Många organisationer tenderar 

att efterlikna varandra (som i sin tur främjar till ytterligare efterliknande) eftersom de anser sig 

ha liknande identitet och befinner sig i samma situation. Med likriktning vill organisationer 

gärna uppnå så kallad legitimitet som är ett centralt begrepp inom den institutionella teorin. 

Detta uppnås när organisationens handlingar överensstämmer med samhällets värdesystem 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005). Man kan även utmärka att standarder kan variera 

beroende på modetrender över tid. Detta kan förklaras av både efterfrågan 

(standardmottagaren) och utbudet (standardsättaren). Båda kan påverka varandra i den mening 

att en standard kan bli populär när den väl uppkommer även om den inte efterfrågades från 

början eller att man tar fram standarder som förväntas bli efterfrågade i framtiden. Men det är 

inte alltid lätt. Behoven och möjligheterna överensstämmer inte alltid med varandra. (Brunsson 

& Jacobsson 2000, s. 151-168)  

3.2 INTRESSENTMODELLEN 

Intressentmodellen kan ses som en modell som förklarar hur verksamheten verkligen fungerar. 

Företag har ett ömsesidigt beroendeförhållande till omvärlden där dess relationer kan vara av 

olika slags karaktär beroende på vilket intresse de utomstående aktörerna (s.k. intressenterna) 

har av företagets verksamhet. Därför är det av stor vikt att företagsledningen formar sina mål 

och syften, med intressenternas krav i beaktande, så att allas intressen går åt samma riktning. 

(Freeman 1984) Andra menar att man kan dela upp intressenterna i två grupper, primära och 

sekundära, eftersom det anses att man inte kan tillgodose alla intressen som likvärdiga. 

(Freeman 1984, Waddock, Bodwell & Graves 2002) Det har därmed blivit vanligt att endast ta 

hänsyn till de primära intressenters krav. Dock har dagens globalisering och snabbrörliga 



21 

 

kommunikationsmiljö bidragit till att de sekundära intressenterna fått mer makt och bör 

därmed betraktas som viktiga i processen. (Hart & Sharma 2004) 

Företaget integrerar med sin omgivning och har i och med det ett ömsesidigt utbyte med 

intressenterna. Företagsledningen och dess anställda utgör företaget, där de anställda är 

företagets ansikte utåt och har den största kontakten med de utomstående intressenterna 

medan företagsledningen bestämmer hur dessa kontakter ska upprätthållas och vilken 

omfattning intressenters resurser engageras. Ägarnas intresse i företaget anses ha en fast 

anknytning till företaget eftersom de oftast bidrar verksamheten med kapital och på så sätt 

förväntar sig en positiv kapitalavkastning. Långivare och andra finansiärer är andra intressenter 

som ger lån till företagets olika verksamhetsprojekt som i utbyte förväntar sig amorteringar och 

räntor. Staten och kommunen har ett stort intresse av företagets ekonomiska utveckling 

eftersom det påverkar samhällsekonomin bland annat genom skattebetalning. Samhället 

erbjuder i sin tur olika samhällstjänster som hjälpmedel till företaget. Kunderna är intresserade 

av företagets produkter/tjänster som i ersättning ger företaget inbetalningar. Leverantörernas 

intresse ligger i utbytet mellan deras varor/komponenter som företaget behöver i sin 

produktion och företagets utbetalning för dessa. (Thomasson et al. 2010) För att det här 

marknadsutbytet ska vara möjligt är det av stor vikt att det finns systematiskt sammanställda 

ekonomiska information (oftast årsredovisningar) som ska vara underlag för att de olika 

aktörerna kan ta rätt beslut i sin relation till företaget. 

3.2 TEORIERNAS SAMBAND 

Standardiseringsarbetet påverkar ett stort antal aktörer bland annat professionella och statliga 

organisationer men även olika intresseorganisationer. Framtagning av nya standarder är inte en 

enkel process och kräver en hel del samspel mellan de olika aktörerna. Därför finns 

standardiseringsorganisationer som utgör så kallade arenor där de olika aktörerna möts och 

framför sina intressen. Standardisering kan därmed ses som ett sätt att skapa ett gemensamt 

språk mellan aktörerna för att på så vis öka den sociala samordningen och i sin tur möjliggöra 

effektiva marknadsutbyten.  
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4. HÄLSOEKONOMISKA UTVÄRDERINGSMODELLER 

För att exemplifiera hur hälsoekonomiska utvärderingsmodeller ser ut, presenteras nedan modeller som används 

inom läkemedelsbranschen. Läkemedelsbranschen är en bransch som har operationaliserat hälsoekonomiska 

tankar och beskrivs för att läsaren ska få en uppfattning om hur dessa tillämpas i praktiken.  

Rent principiellt är det lätt med hälsoekonomiska utvärderingar men när det kommer till att 

integrera dem i praktiken kan det vara lite besvärligt. Att interpretera behandlingseffekter till 

patientnytta och värde för pengarna är problematiskt. Vårdens målsättning med ökad livslängd 

och livskvalitet för patienterna är av olika natur och mäts därmed i olika enheter. I och med det 

bör användare vara försiktiga när de jämför olika inkrementella kostnadseffektkvoter mellan 

behandlingsområden i praktiken eftersom att de uppmätta effekterna på livskvaliteten ibland 

inte kan vara helt jämförbara. De fyra vanligaste metoderna som används som hälsoekonomiska 

utvärderingar är Cost-minimization analysis, Cost-effectivness analysis, Cost-utility analysis och 

Cost-benefit analysis.  Alla fyra utvärderingsmetoder hanterar kostnadssidan likadant och skiljer 

sig därmed bara när det gäller effektsidans bearbetning. (Anell 2009b, s. 67-70, 88) 

4.1 COST-MINIMIZATION ANALYSIS (KOSTNADSMINIMERINGSANALYS) 

Den här analysen kan användas när effekterna betraktas som lika mellan två behandlingar. I det 

här fallet jämförs kostnaderna för båda och det resultat som ger det billigaste alternativet av en 

viss behandling väljs. Den här metoden är inte så bra om det är viktigt att ta hänsyn till antal 

räddade levnadsår eller vilken typ av liv patienten räddas till. Kostnadssidan kan delas upp i tre 

olika grupper; direkta medicinska kostnader, direkta icke-medicinska kostnader och indirekta 

kostnader. Direkta kostnader uppkommer främst vid förbrukning av hälso- och 

sjukvårdsresurser, alltså den vård och behandling som patienten erhåller, och brukar även delas 

in i tre olika sektioner: öppenvård, slutenvård samt läkemedel. De direkta kostnaderna kan 

beräknas på två olika sätt beroende på vilket perspektiv man ser det ifrån. Det finns två olika 

synsätt; hälso- och sjukvårdens eller samhällsperspektivet. Det är dock vanligt att resultatet 

redovisas ur båda perspektiven. Direkta icke-medicinska kostnader består oftast av kommunala 

insatser såsom färdtjänst, informell vård (från de anhöriga), hemtjänst etc. Indirekta kostnader 
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utgörs främst av produktionsbortfall vilket innebär att sjukdomstillståndet påverkar patienten så 

pass mycket att denne blir oförmögen att arbeta. Kostnader som uppstår av händelseförloppet 

kan vara förtidspension, sjukskrivning, minskad produktivitet etc. (Bernfort 2009 s. 14) När en 

hälsoekonomisk utvärdering görs ur ett samhällsperspektiv ska alla kostnader för 

produktionsbortfall vara med i kalkylen men i praktiken blir det dessvärre svårt att mäta det och 

vanligtvis får alla nöjas med en värdering av den tid som uppkommer av arbetsfrånvaron. I 

allmänhet när det handlar om användning av hälsoekonomiska utvärderingar i praktiken görs 

många gånger avsteg från välfärdsteorin eftersom beräkningen blir besvärlig och leder ofta till 

användning av schablonmässiga kostnader. (Bernfort 2009, s. 21)  

4.2 COST-BENEFIT ANALYSIS (KOSTNADSINTÄKTSANALYS) 

Den här analysmetoden beräknar effektsidan i monetära termer precis som kostnadssidan. 

Behandlingen bör väljas om intäkterna överstiger kostnaderna annars är den olönsam. 

Kostnadsintäktsanalysens används inte så ofta inom hälso- och sjukvården utan mer inom t ex 

trafiksäkerhets- och miljöområdet, trots att resultaten är väldigt enkla att tolka och även om 

analysen är väl förankrad i ekonomisk teori. Svårigheterna med kostnadsintäktsanalysen är hur 

betalningsviljan för effekterna ska skattas och etiken bakom det. Många ifrågasätter hur etiskt 

det är att fråga individer vad de är beredda att betala för en hälsoförbättring. Dessutom 

kommer betalningsviljan att variera eftersom individerna har olika inkomst. (Anell 2009b, s. 69-

70) 

4.3 COST-EFFECTIVNESS ANALYSIS (KOSTNADSEFFEKTANALYS) & COST-UTILITY ANALYSIS 

(KOSTNADSNYTTOANALYS) 

De två vanligaste hälsoekonomiska utvärderingsmetoder som används inom hälso- och sjukvård 

är kostnadseffektanalysen och kostnadsnyttoanalysen. I en kostnadseffektanalys jämförs två 

eller flera behandlingsstrategier med varandra där kostnader och effekter tas i beaktande för att 

se hur de blir påverkade om ett alternativ väljs istället för ett annat. Den här metoden kommer 

bra till användning vid konkurrerande förhållanden mellan flera alternativ. Alla insatser mäts i 

monetära termer medan effekterna behandlas som naturliga termer i enheter såsom vunna 
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levnadsår, antal botade, antal smärtfria dagar eller förhindrade sjukdomsfall. På grund av att 

kostnader och effekter mäts i olika enheter måste resultatet framställas i form av en kvot som 

exempelvis, kostnad per överlevt år, kostnad för förhindrat sjukdomsfall etc. Vidare, när 

kostnader och effekter framhållits, kan en beräkning av den inkrementella kostnadseffektkvoten 

göras genom att ställa skillnaden i kostnad mellan de två behandlingarna mot skillnaden i 

effekterna mellan dem. Kvoten benämns vanligtvis som ICER och står för "Incrementell cost-

effectivness ratio" och illustreras i nedanstående formel. (Anell 2009b, s. 70, 83)  

 

Figur 1: Egen illustration av ICER modellen 

Förändringen i effekter mäts däremot oftast i antalet kvalitetsjusterade levnadsår, så kallad 

QALY (Quality-adjusted life years eller kvalitetsjusterande levnadsår på svenska). QALY är ett 

mått som väger olika medicinska insatser mot varandra samtidigt som den tar hänsyn till både 

antalet vunna levnadsår för en viss behandling och patientens hälsorelaterade livskvalitet. Det 

här är skillnaden mellan kostnadseffektanalysen och kostnadsnyttoanalysen. Om en människa 

har sin fulla hälsa definieras det till värdet 1 och dennes död till värdet 0. Ett kvalitetsjusterat 

levnadsår antas motsvara ett år i full hälsa. Principerna för en kostnadsnyttoanalys kan ses i 

nedanstående modell. (Anell 2009b, s. 83, 88) 

 

Figur 2: Egen illustration av QALY modellen
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Exempel:  

En ny behandling för cancer har tagits fram. Den gamla behandlingen ger 2 QALYs och den nya 

behandlingen ger 2,1 QALYs samtidigt som den kostar 10 000 kr mer än den gamla. Den nya 

behandlingen minskar dock sjukvårdskostnader för cancer med 4,000 kr. Vad är kostnaden per 

vunnet QALY? 

Den inkrementella kostnaden blir då:  10 000 - 4,000 = 6, 000  => ∆kostnaden 

Vunna QALYs:     2,1 - 2 = 0,1   => ∆QALY 

Kostnaden per vunnet QALY:    6 000/ 0,1 = 60 000      

 

Hur stor är då betalningsviljan (Willingness to pay) för en QALY? Willingness to pay (WTP) är den 

maximala summan en individ är villig att betala för att få en vara eller undvika ett oönskat 

tillstånd. Idag finns det inga konkreta uttalade gränser på vad som kan betraktas som 

kostnadseffektivt eftersom varje fall har olika kriterier som måste tas i hänsyn vid prioriteringar. 

I Sverige används vanligtvis ett tröskelvärde på ungefär 600 000 kr per vunnet QALY. Om 

kostnaden per vunnet QALY överstiger tröskelvärdet innebär det att behandlingen inte är 

kostnadseffektiv. Den största svårigheten med kostnadsnyttoanalys är att det är svårt att 

beräkna en människas preferenser för olika hälsotillstånd eller livskvalitetsvikter. Men i 

hälsoekonomisk litteratur kan det ändå hittas tre vanliga modeller för sådan uträkning där 

individer ställs inför olika alternativ och framför sina preferenser. De benämns som Rating scale 

(VAS skala), Standrad gamble (SG) och Time Trade-off (TTO). (Anell 2009b, s. 89-90) 

VAS, som står för Visuell Analog Skala, används på det enkla sättet att patienten tillfrågas om 

livskvalitetsvikter där de ska markera på en skala mellan 0 till 100 hur de värderar att deras 

hälsotillstånd bör vara. (Anell 2009b, s. 90) 
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Figur 3. Visual analog skala. (Bernfort 2009, s. 31) 

I Standard gamble ställs individen inför två alternativ; det säkra, där individen kvarstår i ett visst 

hälsotillstånd och den mer riskfyllda där individen spelar ett "lotteri" mellan antigen full hälsa en 

given tid framöver medföljt av död eller omedelbar död. Att genomgå en riskfylld operation 

skulle kunna beskriva ett sådant verklighetsscenario. (Bernfort 2009, s. 29-30) 

 

Figur 4. Illustration av Standard gamble modell. (Bernfort 2009, s. 30) 

Time Trade-off metoden medför att individen ställs inför ett val mellan två alternativ; leva i ett 

visst hälsotillstånd i ett antal år (oftast 10 år) eller leva i ett helt friskt tillstånd i ett mindre antal 

år. Individen får därmed skatta den tid i full hälsa (x) som anses motsvara den givna tiden i det 

kroniska hälsotillståndet. Exempelvis, om individen är indifferent till alternativen att leva 10 år i 

samma hälsotillstånd eller 8 år i som helt frisk anses QALY vara 0,8 för det här tillståndet. 

(Bernfort 2009, s. 30-31) 
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Figur 5. Time trade-off. (Bernfort 2009, s. 30) 

EQ-5D är ett tillfälligt kvalitetsmätningsinstrument som till skillnad från de tidigare tre är en 

indirekt metod som görs med hjälp av ett frågeformulär för livskvalitet. Frågeformuläret består 

av fem dimensioner (rörlighet, sjukvård, vanliga aktiviteter, smärta/obekvämhet, depression) 

som i sin tur innehåller tre nivåer av tillståndet, vilket i slutändan ger en kombination på 243 

unika hälsotillstånd. Varje nivå har en speciell koefficient som vid en slutsummering tillsammans 

bildar ett mått på livskvalitén vid ett hälsotillstånd. (Anell 2009b, s. 92-96) 

4.4 MODELLERING 

Behovet av hälsoekonomiska utvärderingar uppstår eftersom nya behandlingar/teknologier 

tillkommer konstant. De här nya behandlingarna/teknologierna måste därmed utvärderas för 

deras kostnader och se vilka hälsoeffekter de medför. Underlag till utvärderingarna hämtas 

oftast från olika kliniska studier. Det problematiska med kliniska studier är att dens tidsperiod är 

begränsad medan en hälsoekonomisk utvärdering kräver data om kostnaders och effekters 

påverkan under flera år. Därför har hälsoekonomer dragit nytta av modellering för att 

kombinera data från olika källor exempelvis från kliniska data, epidemiologiska data och 

ekonomisk data. Med modellering kan hälsoekonomiska utvärderingar analyseras ur ett längre 

tidsperspektiv, för olika patientkategorier och under olika antaganden för att komma fram till 

preliminära framtida kostnader och hälsoeffekter. Det finns två modeller som kan användas; 

Decision-tree model och Markov model. (Bernfort 2009, s. 38-41) 
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Decision-tree model (beslutsträd) är en analysmodell som är lämplig för korta tidsperioder eller 

andra situationer när antalet möjliga utfall är begränsade (t ex vid akut sjukdom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Decision-tree model (Bernfort 2009, s. 41) 

Till exempel: 

Figur 6 visar en jämförelse mellan två eller flera behandlingsalternativ vid beslutsproblem om en 

operation ska utföras eller inte. Operationer är inte helt riskfria och kan därmed leda till död. 

Vid överlevnad kan patienten antingen bli helt frisk eller förbli sjuk (i så fall blir operationen 

misslyckad). Om operationen inte görs finns risk att individen dör. Individen kan även överleva 

och tillfriskna helt eller kvarstå i det sjuka tillståndet. 

 

Markov model är lämplig för långtidsanalyser när risker består över en längre tid (t ex vid 

kronisk sjukdom). 

 

Figur 7. Markov model (Bernfort 2009, s. 40) 
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En Markov modell har endast tre alternativ för hälsotillstånd: frisk, sjuk eller död. Den här typen 

av modellering används oftast på de individer som är i ett ohälsotillstånd för vilket en 

behandling ska utvärderas. Individen börjar alltså i tillståndet "sjuk" och kan antingen bli "frisk" 

eller "dö" under den första cykeln. Efter flera så kallade cykler kommer individer att kvarstå som 

sjuka andra tillfrisknar och vissa dör. Individer kan variera från ett tillstånd till ett annat men ett 

är säkert - från tillståndet "död" finns ingen återvändo. Pilen från "frisk" till "död" kan förklaras 

att individer som är friska men kan dö av andra sjukdomar än den aktuella.  
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5. BRANSCHBESKRIVNING 

För att se varför hälsoekonomiska utvärderingar inte har standardiserats i den medicintekniska branschen har vi 

valt att granska miljön den befinner sig i och betydelsen av branschspecifika faktorer vid framtagning av 

standarder. För att ytterligare kunna illustrera detta tar vi upp läkemedelsbranschen som ett exempel av en bransch 

som använder sig av hälsoekonomiska utvärderingar.  

5.1 MEDICINTEKNIK I SVERIGE 

Den medicintekniska branschen har en stolt historia i Sverige som baseras på världskända 

innovationer, till exempel pacemakern som kom runt 1950-talet. Denna och många andra 

medicintekniska innovationer har gjort medicintekniska branschen till en källa av 

konkurrensfördel eftersom den stöder distinkta akademiska miljöer och skapar hög inkomst och 

kunskapsintensiva jobb. Branschen har bidragit till att förbättra hälsa i hela världen genom nya 

hälso- och sjukvårdslösningar. (Karolinska Institutet 2007, s. 5) Vidare anses branschen som en 

stor och betydelsefull bidragsgivare till den svenska ekonomin och samhället. Sett ur ett 

samhällsperspektiv är branschen väldigt attraktiv eftersom, utöver att bota sjukdomar och 

rädda liv, bidrar medicintekniska företag med tillväxt och skatteintäkter. Den medicintekniska 

branschen har hög avkastning; den totala avkastningen ligger runt 10 procent till aktieägare, i 

nivå med telekomindustrin samt högre än bilindustrin och läkemedelindustrin. Medicinteknik är 

en ”avknoppsindustri” som ofta leder till småföretagande, nyinnovation och potentialen att 

stärka befintliga medicintekniska företag med ny innovation. En medicinteknisk 

utvecklingsverksamhet, som fungerar väl och är högkvalitativ, bidrar till att ge hälso- och 

sjukvården tidig tillgång till nya behandlingsmetoder och kostnadseffektiva vårdlösningar. 

(McKinsey & Company 2010, s. 2) 

För medicintekniska produkter har exporten varit stabil under perioden 2005-2009, men lägre 

än i perioden 1998-2004. Idag uppgår svensk export av medicinteknik till ca 8,6 miljarder kronor 

(Hallersjö 2012, Sundström & Dolk & Dolk 2011, s. 5-6) Globalt sett har Sverige knappt 1 procent 

av den medicintekniska världsmarknaden men de svenskägda företagen representerar hela 4 

procent av världsmarknaden för medicin och teknik (MedTech Magazine 2011). 
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5.2 REGELVERK OCH UPPHANDLING AV MEDICINTEKNIK 

Med tanke på att användare av medicinteknik är vården, är det självklart förståeligt att 

branschen berörs av ett stort antal regleringar från statliga myndigheter. I sin tur spelar dessa 

regleringar en viktig och i många fall avgörande roll för de företag som är verksamma inom 

branschen. (Ekelund & Ottosson 2008, s. 31) 

Det som avgör om en produkt blir en medicinteknisk produkt är tillverkarens syfte och 

verkningsmekanismen hos produkten. Med legal tillverkare avses den som har ansvaret för 

produkten när den kommer ut på marknaden. Till exempel den som sätter ihop, bearbetar, 

förpackar och anger syftet för en medicinteknisk produkt tar på sig tillverkaransvar. 

(Läkemedelsverket 2010) Reglerna och kraven som påträffas i direktiven har införlivats med den 

svenska lagstiftningen genom lagen (1993:584) om medicintekniska produkter samt 

föreskrifterna som utfärdas av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. För att en medicinteknisk 

produkt ska kunna släppas ut på marknaden måste kraven i regelverket uppfyllas. Det här sker 

oavsett om hur eller av vem produkten ska användas av eller vilka risker som är associerade 

med användandet. När en produkt stämmer överens med regelverkets krav ska den vara CE-

märkt. Företagen i Sverige ansvarar själva för att uppfylla alla kraven och CE-märka sin produkt. 

Olika länder har dock olika system för godkännande av nya produkter. Trots att dessa 

tillvägagångssätt skiljer sig från varandra syftar samtliga till att produkten stämmer överens med 

kraven för säkerhet, hälsa och funktion samt att företaget har tillämpat en föreskriven 

kontrollprocedur. (Läkemedelsverket 2010, Wadell 2011, s. 16)  

I Sverige är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndigheten för medicintekniska produkter. 

Med detta menas att Läkemedelsverket har kontroll över företagens hantering av 

produktsäkerheten, genomför inspektioner av tillverkare och granskar planerade kliniska 

prövningar samt har kontroll över uppföljningen när det gäller olyckor och tillbud med 

medicintekniska produkter. När det kommer till frågor relaterade till användningen av 

medicintekniska produkter inom vården samt egentillverkade produkter är det Socialstyrelsen 

som har ansvaret. (IHE Information 2011, Läkemedelsverket 2009) 
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Inköp och prissättning på medicintekniska produkter sker, med få undantag, genom offentlig 

upphandling av landstingen. Således finansieras produkterna via klinikens eller sjukhusens 

budgetar. Grunden för landstigens upphandlingspolicy är Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

som bygger på EU-direktiv och trädde i kraft den 1 januari 2008. (IHE Information 2011, Swedish 

Medtech 2012a) 

 

5. 3 MEDICINTEKNISKA BRANSCHENS STRUKTUR OCH INNOVATION 

Idag finns det ca 480 etablerade medicintekniska företag i Sverige som har minst fem anställda 

och minst en miljon kronor i nettoomsättning. Utav dessa bedriver ungefär 190 företag någon 

form av forskning och utveckling (FoU). Förutom dessa företag bedrivs ett flertal 

forskningsprojekt på landets universitet med förmåga att resultera i medicinteknisk innovation. 

Resterande är i huvudsak distributörer eller marknadsbolag till utländska företag. Av de 190 

företagen som bedriver FoU är 32 procent mikroföretag, 48 procent småföretag, 13 procent 

medelstora företag och 7 procent stora företag. (Wadell 2011 s. 10, Exportrådet 2012)  

Att hela den medicintekniska branschen består av majoriteten mindre företag kan ses i statistik 

framtaget av branschorganisationen Swedish medtech, där det framgår att branschen består av 

ca 80 procent mindre och medelstora företag (Swedish Medtech 2011). Forskaren Baumol anser 

att småföretagens roll är av stor vikt för den entreprenöriella verksamheten som är grunden för 

uppkomsten av exempelvis många revolutionerande amerikanska innovationer (Baumol 2004). 

Därav kan man säga att det finns en koppling mellan småföretagande och en hög 

innovationstakt inom branschen. Samtidigt domineras branschen av ett fåtal företagsjättar som 

bland annat Gambro Renal Products AB, Elekta AB, Nobel Biocare AB, Getinge Medical Systems 

samt Mölnlycke Operation. (Ekelund & Ottosson 2008, s. 25) När det kommer till antal anställda 

i branschen var det år 2007 ca 20 000 personer medan år 2009 uppgick till ca 20 500 personer. 

Nettoomsättningen ökade från 70,5 miljarder till 76,8 under tidsperioden 2007-2009. (Sidén 

2011)  

En förutsättning till varför den medicintekniska branschen i Sverige har haft en lång tradition av 

världsledande innovationer är att det har erhållits en samverkan mellan anställda i vård, industri 
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och akademi. Behov i vården har därmed parats ihop med tekniska möjligheter och produkter 

som kunnat utvecklas nära slutanvändaren. Produkter som pacemaker, gammakniven och 

dialysmaskinen har alla utvecklats och uppkommit ur denna samverkan samt legat som grund 

till framgångsrika medicintekniska företag som i sin tur har bidragit till Sveriges tillväxt. För 

Sverige är bra förhållanden för medicinteknisk innovation extremt viktiga av flera orsaker. För 

det första bidrar innovationer inom branschen till en kostnadseffektiv och bättre hälso- och 

sjukvård. För det andra bidrar den till företagens och Sveriges tillväxt. (Wadell 2011, s. 8-9) 

Sverige har trots stora satsningar på forskning blivit betydligt sämre på att kommersialisera 

forskningsresultat jämförelsevis med andra länder. Ofta diskuteras bristen på riskvillig kapital 

som hindrar tillväxten av nystartade medicintekniska företag i Sverige. Det här är ett problem 

eftersom den verkliga innovationskraften oftast ligger i de små medicintekniska företagen. 

Slutligen innebär detta att svensk sjukvård inte får något utbud av nya innovativa 

medicintekniska produkter som i sin tur leder till att industrin får signaler av att det inte lönar 

sig att satsa på innovationer på hemmamarknaden. Det här är några av utmaningarna som den 

medicintekniska branschen står inför idag. (Wadell 2011, s. 8-9) 

 

5. 4 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 

Idag används begreppet medicinteknik för att beskriva en mycket heterogen mängd av olika 

produkter och tekniker. (Ekelund & Ottosson 2008, s. 21) Den formella definitionen återfinns i 

den svenska lagen (1993:584, 2 §) om medicintekniska produkter, där följande står:  

”en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med 

annat, för att hos människor enbart eller huvudsak påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller 

lindra en sjukdom, påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett 

funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, 

eller kontrollera befruktning” 

Branschorganisationen för medicinteknik menar att begreppet medicinteknik är i stort sett alla 

produkter med medicinsk anknytning undantaget läkemedel. (Swedish Medtech 2012b) I 
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Sveriges hälso- och sjukvård används medicintekniska produkter vid diagnostisering och 

behandling av sjukdomar. Medicinteknik har ett brett produktområde där både enklare 

medicinska förbrukningsartiklar, till exempel förbandsmaterial och plåster, och avancerade 

system, till exempel strålbehandlingsutrustning ingår. (IHE Information 2011) För att ytterligare 

förtydliga kommer nedan presenteras en sammanställning av de olika produktområden som 

finns och vilka produkter som är utmärkande för den medicintekniska branschen.  

Verksamhetsområde Produktexempel 

Aktiva (dvs. energidrivna) implanterbara produkter 
Pacemakers, implanterbara 
pumpar, cochleaimplantatnalnas 

Anestesi och respiration 
Arbetsstationer för anestesi, 
respiratorer, ventilatorer 

Dentalutrustning 
Dentala handinstrument, avtrycks- 
och fyllnadsmaterial, utrustningar 

Elektromedicinsk och mekanisk utrustning 
EEG, infusionspumpar, 
övervakningsutrustning för 
intensivvård 

Sjukhusutrustning 
Sterilisatorer, utrustning för 
patienttransporter, sjukhussängar 

In vitro-diagnostiska produkter Blodglukosmätare, bilirubinmätare 

Icke-aktiva implanterbara produkter 
Hjärtklaffar, ortopediska 
implantat, preventivspiraler 

Oftalmologisk och optisk utrustning Tonometrar, intraokulära linser 

Flergångsinstrument Sårhakar, klämmor, borrar, sågar 

Engångsutrustning 
Intravenösa infusionsset, sprutor 
och kanyler, kondomer 

Handikapphjälpmedel 
Kryckkäppar, ortoser, proteser, 
rullstolar 

Utrustning för medicinsk bilddiagnostik och strålterapi 
Röntgen, ultraljud, 
magnetkameror 

Tabell 2. Sammanställning av medicinteknikens verksamhetsområden och produkter. Källa Eucomed. 

Framväxten av medicinsk innovation ses oftast som ett linjärt förlopp där det börjar med att en 

grupp biomedicinska forskare kommer på en banbrytande idé. Vidare sker fullföljning av idén 

med laboratorietester, djurförsök, kliniska studier och tillslut når den färdiga produkten 

patienten. Även om denna föreställning kan beskriva viss innovation inom området är det en 

grundläggande förenkling och ger endast en liten bild av utvecklingen av medicintekniken. Nya 
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medicintekniska produkter härstammar inte enbart från biomedicinsk forskning, utan större 

delen härstammar från överföringen av teknologier som utvecklas inom andra områden. 

(Ekelund & Ottosson 2008, s. 63) Detta kan illustreras med exemplet av den medicintekniska 

produkten litotriptorn. Idag används litotriptorn för att krossa njur- och gallstenar med hjälp av 

tryckvågor. Denna innovation har sitt ursprung i forskning utförd av fysiker på uppdrag av en 

tysk flygplanstillverkare. Av en slump upptäcktes att resultatet av forskningen, det vill säga 

tryckvågor med hög hastighet, även kunde färdas genom människokroppen utan att skada 

vävnader. Det som dessutom upptäcktes var att sköra material i kroppen krossades av 

tryckvågorna. Det här exemplet visar hur ny medicinsk teknik ursprungligen egentligen kommer 

från flygindustrin. Produkterna som den medicintekniska branschen bygger på är så mycket mer 

än enbart lärdomar ifrån det biomedicinska området. Även bidrag från andra världskrigets 

forskning inom ubåtskrigsföring styrker slutsatsen, där forskningen starkt bidrog till utvecklingen 

av bland annat ultraljud, skiktröntgen och datortomografi. Det kan därför konstateras att av 

denna anledning finns olika typer av teknologier, som exempelvis elektromagnetiska, mekaniska 

och optiska, representerade inom medicintekniken. (Ekelund & Ottosson 2008, s. 63-64) 

På sjukhus är det oftast kliniker och inte grundforskare som ligger bakom själva idén av en ny 

medicinsk teknik. De spelar en viktig roll när det kommer till identifiering av kliniska behov för 

en ny produktlösning eller vid förslag på förbättringar av en existerande produkt. Även före 

utvecklingsarbetet är synpunkter och återkoppling från klinikernas personal väldig viktig och 

nödvändig eftersom den kliniska utvecklings- och förfiningsprocessen leder till väsentliga 

förändringar i produktens utformning.  Likt andra områden är utvecklingsprocessen av 

medicintekniska produkter inte avslutad i och med att produkten introduceras eller når ett 

större genomslag på marknaden. De första tillämpningarna av den nya tekniken blir relativt 

primitiv eftersom det inte är förens efter omfattande praktisk användning som viktiga brister 

kan identifieras och åtgärdas. Därav finns starka indikationer för företag att skapa nära 

samarbeten med kliniker. Med detta kan det konstateras att utveckling av medicintekniska 

produkter utmärker sig vid främst två punkter. För det första har många medicintekniska 

produkter en hög grad av osäkerhet även långt efter att den har satts i bruk och för det andra är 
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relationen mellan tillverkare och användare väsentlig för vidareutveckling av produkterna. Sen 

kan det skilja sig väldigt mycket beroende på hur avancerad produkten är. (Ekelund & Ottosson 

2008, s. 63-65) 

5.5 BRANSCHSPECIFIKA FAKTORER FÖR MEDINTEKNISKA BRANSCHEN I FÖRHÅLLANDE TILL 

LÄKEMEDELSBRANSCHEN 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell av läkemedelsbranschen som tillämpar 

standardisering av hälsoekonomiska utvärderingar och medicintekniska branschen som inte gör 

det. Detta för att illustrera specifika faktorer som skiljer sig för båda branscherna. 

 Medicinteknik Läkemedel 

      
Marknad      

 
Omsättning per år för medicintekniska 
produkter och tjänster i Sverige är ca 20 
miljarder kronor 

Omsättning per år för läkemedel i 
Sverige är ca 26,4 miljarder kronor 

  
Svensk export av medicintekniska 
produkter och tjänster är ca 8,6 miljarder 
kronor 

Svensk export av läkemedel är ca 57,8 
miljarder kronor 

 
Idag står den svenska medicintekniska 
branschen för knappt 1 procent av 
världsmarknaden 

Idag står den svenska 
läkemedelsbranschen för knappt 1 
procent av världsmarknaden  

Branschstruktur     

  
Det finns ca 480 st medicintekniska företag i 
Sverige med minst fem anställda och minst 
en miljon kronor i nettoomsättning 

Det finns ca 100 st läkemedels företag i 
Sverige 

 
Majoriteten, ca 80 procent, av de 
medicintekniska företagen är mindre eller 
små 

Majoriteten av läkemedelsföretagen är 
multinationella företag 

 
Medicintekniska branschen har ca 20 500 
anställda 

Läkemedelsbranschen har ca 50 000 
anställda 

Produkter     

  
Medicinteknik har ett brett produktområde 
med över 10 000 produkter 

Det finns ett begränsat antal produkter 
inom läkemedel 

 
Medicintekniska produkter har en livscykel 
på ca 18-24 månader och en kort 
återhämtningsperiod för investeringen  

Läkemedel har en livscykel på ca 8-5 år 
och en lång återhämtningsperiod för 
investeringen 

  
Innovativrik bransch med kontinuerlig 
förbättring grundad på ny vetenskap, 
teknologi och tillgängligt material 

Innovativrik bransch samt vissa 
framsteg grundat på ny vetenskap och 
teknologi 

Tabell 3. Sammanfattning av branschspecifika faktorer. Källa Swedich Medtech 2012a, Eucomed.  
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6. REDOVISNING AV INTERVJUER 

I det här kapitlett presenteras data från de intervjuer som genomfördes med aktörer som har inflytande på 

standardisering av hälsoekonomiska utvärderingar inom medicintekniken. Dessa utgjordes av fem intervjuer med 

SLL Innovation, SIS, Swedish medtech, TLV och Zenicor Medical Systems AB. Data bygger på frågor om marknaden, 

innovation, hälsoekonomiska utvärderingar, standardisering och svårigheterna som branschen står inför idag. 

Intervjuerna innehåller enbart vad respondenterna har uttalat sig om. 

6.1 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING - INNOVATION 

Intervju med Olle Hillborg, medicinteknisk ingenjör och utvecklingsansvarig på SLL innovation (SLL 

innovation) och DS Innovation (DS innovation) 

DS Innovation ingår i SLL Innovation som är det landstingsövergripande systemet för 

medarbetare i hälso- och sjukvården där bland annat Södersjukhuset och Karolinska 

Universitetssjukhuset medverkar. Hillborg förklarar vidare att SLL Innovation var ett projekt som 

var delfinansierat av Vinnova från början. Det var ett så kallat innovationssluss och är en av sex 

ute i Sverige. Det SLL Innovation i huvudsak sysslar med är tre saker; det första är att de 

utvecklar medarbetares idéer till produkter och tjänster på marknaden. Har ett företag en idé 

försöker SLL Innovation omvandla den till en verklig marknadsprodukt. Det andra är att stödja 

de medicintekniska företagen som bland annat vill samverka med sjukvården i olika projekt. SLL 

Innovation fungerar på så vis som en sort kontaktnot för dem. Det tredje är 

innovationsupphandling vilket kan ses som ett sätt att öka tillgängligheten för nya innovativa 

medicintekniska företag som vill komma in med deras produkter till sjukvården. 

När det kommer till utveckling av medicintekniska produkter menar Hillborg att det är en stor 

frågeställning vart de stora företagen ska utveckla. Olyckligtvis väljer företagen i första hand att 

utveckla i utlandet till exempel Indien eller Vitryssland eftersom Sverige är en så pass liten 

marknad. En generell uppgift i Sverige är att försöka locka tillbaka de stora företagen för att få 

dem att utveckla sina produkter i samverkan med svensk sjukvård. När det kommer till den 

hälsoekonomiska aspekten i utvecklingen har SLL Innovation inte gjort någon större utredning 

kring detta utan bara berört ämnet i viss omfattning. SLL Innovation har precis startat ett exjobb 

i samarbete med två KTH ingenjörer som ska studera hälsoekonomiska utvärderingar kring ett 
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case de har för tillfället. Vidare anser Hillborg anser att hälsoekonomi är ett väldigt intressant 

ämne som många talar om nu för tiden men trots det är det väldigt få som har räkneverktyg och 

presentationsverktyg för att kunna beräkna hälsoekonomiska fördelar och vinster av tjänster, 

metoder och produkter.  Det borde finnas utarbetade och tydliga mallar för att plocka in data 

från olika produkter och kunna på så sätt få ut en hälsoekonomisk aspekt på det hela. Han 

menar däremot att det är väldigt lite gjort inom det här området.  SLL Innovation har själva en 

hälsoekonomisk modell som de har när de presenterar sina produkter. Dock är modellen 

ovetenskaplig och tunn men de använder den ändå vid utveckling av produkter från deras 

medarbetare. Det de försöker göra är att räkna vad dem besparar på sjukvården vid användning 

av produkten samt på detta sätt styrka effektiviteten av organisationen. Exempelvis en 

sjuksköterska arbetar tre minuter mindre när hon använder produkten, hur mycket kostar en 

sjuksköterska och hur mycket besparingar kan göras på det etc. Det är så SLL Innovation än så 

länge använder sig av hälsoekonomi. 

Vidare nämner Hillborg att det finns ett institut i Stockholm som heter LIME som arbetar just 

med hälsoekonomiska utvärderingar dock har dem inte heller lyckats reda ut hur det ska räknas 

på detta. Nyligen hade SLL Innovation även kontakt med ett företag som jobbade mycket med 

hälsoekonomi när de presenterade deras produkter men det visade sig att dem inte heller hade 

några användbara beräkningsverktyg. Hillborg menar att det pratas bara lite löst om 

hälsoekonomiska utvärderingar; hur bra det är för vården eftersom sjuksköterskor kan spara tid 

eller hur mycket sjukhuset tjänar på denna utrustning jämfört med en annan etc. Att ha 

styrande beräkningsmodeller är något vi på SLL Innovation och hela Sverige saknar. Det har 

alltid funnits ett behov av hälsoekonomiska beräkningar för att försöka minimera kostnaderna 

eller optimera vinsterna. Hillborg anser att svårigheten ligger i att omsätta vinsterna eller 

besparingarna, på utrusningar som är bättre än andra, till verklig förankring. Besparing i 

sjukskötersketid eller att säga upp fem personer för att de inte behövs längre är exempel på 

sådana besparingar. Enligt Hillborg är det inte så konstigt att det talas allt mer om 

hälsoekonomiska utvärderingar eftersom det handlar just om besparingar. Han tror även att för 

att öka användningen av hälsoekonomi skulle det krävas alltifrån tjänstemännens egna 
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incitament för att ta fram modeller som ska leda till besparingar, till politiska styrmedel för att 

optimera vården och patienterna. 

 

6.2 SWEDISH MEDTECH 

Intervju med Bahar Aldur, Jurist och projektledare för hälsoekonomi 

 

Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik och har cirka 170 

medlemsföretag samt drivs av ett kansli bestående av 9 anställda. Trots att organisationen är 

liten tar de hand om väldigt stora frågor inom branschen. Organisationen har funnits i ca 42 år 

och medlemsföretagen representerar allt från svenska medicintekniska företag som Elekta och 

Gambro m.fl. men även internationella företag som till exempel Johnson & Johnson. 

Medlemsföretagen står för ca 90 procent av den svenska hälso- och sjukvårdens försörjning av 

medicintekniska produkter och tjänster. Organisationen arbetar kontinuerligt för att informera 

sina samarbetspartners, som till exempel landstingen, regeringskansliet och andra myndigheter, 

om medicinteknik och skapa mer kunskap om den medicintekniska branschen i allmänhet ute i 

landet. Swedish Medtech har även nära kontakt med den europeiska organisationen Eucomed 

där Swedish Medtechs VD sitter med i styrelsen. Eucomed arbetar med medicintekniska frågor 

på europeisk nivå vilket i sin tur kan ha ett inflytande på svensk lagstiftning eftersom Eucomed 

arbetar närmare EU-kommissionen. 

Aldur har främst hand om upphandlingar, vilket också är ett av branschorganisationens 

prioriterade områden. Eftersom Swedish Medtechs medlemmar är privata medicintekniska 

företag och majoriteten av företagens kunder är offentliga sjukhus, innebär det att de måste 

följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingslagstiftningen reglerar när det 

offentliga köper av det privata och eftersom det handlar om skattepengar så måste det regleras 

på ett specifikt sätt. Aldur ger juridisk rådgivning åt företagen och försöker hjälpa de att lösa 

olika juridiska problemfrågor som uppkommer på vägen. Hon och hennes kollegor träffar även 

landstingen och sjukhusledningen emellanåt där det diskuteras om bland annat medicintekniska 
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produkter och hur avtalen är reglerade kring dessa samt hur dem tycker att det fungerar inom 

området.  

Aldur berättar att hon har hört mycket från företagen och från landstingen om hälsoekonomi. 

Hon anser att det är just där problematiken ligger; de har två helt olika bilder av det. Den 

svenska marknaden för medicinteknik är inte så stor i jämförelse med övriga världen, när det 

kommer till omsättning. Däremot kommer många innovationer från Sverige vilket visar att 

Sverige är väldigt duktiga inom området. Något som lagts märke till är att när företagen har en 

ny medicinteknisk produkt på gång vill de flesta lansera på den inre marknaden, det vill säga 

Sverige.  Men som ett nytt medicintekniskt företag, menar Aldur, är det väldigt svårt att 

konkurrera med de större företagen inom branschen bland annat på grund av att 

upphandlingarna, som tyvärr oftast är prisfokuserade. Det är just här Swedish Medtech vill ta in 

hälsoekonomi i bilden. Hon tror att med hjälp av hälsoekonomi kan branschen istället inrikta sig 

mer på den totala kostnaden. Det må vara en hög kostnad när landstingen köper in 

medicinteknik men man borde exempelvis se på behandlingstiden som kan resultera i en 

mindre samhällskostnad genom exempelvis att patienten tillfriskar snabbare vilket leder till att 

denne kan återgå till sitt arbete snabbare etc. 

Det är det här som företagen känner sig väldigt frustrerade över, menar Aldur. Det är mycket 

fokus på engångspriser som leder till att man väljer det billigaste alternativet vid upphandlingar 

vilket missgynnar företagen som kommer med en ny innovation. Man ser inte helhetsbegreppet 

och de hälsoekonomiska parametrarna vilket leder till att man försummar till exempel en ny 

innovation på grund av att de är dyrare. Här känner medicintekniska företagen och många av 

Swedish Medtechs medlemmar att det inte är någon idé att de presenterar innovationer 

eftersom de ändå inte köps på den inhemska marknaden. Resultatet blir att företagen vänder 

blickarna till andra marknader istället.  

Aldur nämner att andra länder som exempelvis Spanien och Storbritannien är väldigt duktiga på 

att ta in hälsoekonomiska parametrar i sina beräkningar eftersom de tittar mer på 

behandlingspriset. När det tas hänsyn till det måste man räkna på hur mycket varje patient 
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kostar. Kostar patienten exempelvis för mycket måste ny medicinteknik som minskar 

behandlingstiden hittas. På det här viset kan tydliga kopplingar ses mellan innovationer och 

hälsoekonomi. Sverige har ett annat system för hälso- och sjukvård där varje landsting får en 

begränsad budget som de måste överleva på de nästkommande åren. Det leder till att dem inte 

har tid att granska varje patientbehandling, vad som erbjuds på marknaden eller vad som är 

mest hälsoekonomiskt fördelaktigt. Istället köps det in ett billigare alternativ som i längden 

resulterar i en högre total kostnad. Hon anser att detta kan medföra en sorts stuprörseffekt 

vilket innebär kvalitén av sjukvården i Sverige kan försämras. Ett exempel på det är 

insulinstickorna som diabetiker använder idag. Landstingen pressar ner priset på dem så pass 

mycket att kostnaden för de är lika stor som kostnaden för sprutorna i Afrika vilket medför att 

Sverige får samma kvalitet som Afrika. Sådana utgångsfall sker när det inte tas hänsyn till det 

hälsoekonomiska perspektivet. Enligt Aldur kan detta bero på att det saknas mycket kunskap 

om just hälsoekonomi i allmänhet. När Swedish Medtech pratar med landstingen vet dem inte 

riktigt vad hälsoekonomi egentligen är, hur utvärderingarna ska utföras och hur dem ska ha med 

det i en upphandling. Dessa typer av frågor är bland dem vanligaste frågor som kommer upp 

bland landstingen vilket gör att de måste börja på en grundläggande nivå; likaså gäller det för 

företagen. 

Swedish Medtech har en fokusgrupp som heter Economic Affairs där det diskuteras specifikt om 

hälsoekonomiska frågor. Economic Affairs har i sin tur en arbetsgrupp kallad TOVE-nätverket. 

Nätverket består av representanter från läkarförbundet men även upphandlare, sjuksköterskor, 

medicintekniker och Swedish Medtech. Aldur berättar att gruppen arrangerade en 

hälsoekonomisk konferens för ca ett och ett halvt år sedan, där problematiken kring 

hälsoekonomi diskuterades. Det som framfördes under konferensen var önskan om att ta fram 

ett konkret exempel på användning av hälsoekonomiska utvärderingar i en medicinteknisk 

upphandling, eftersom det inte har gjorts en sådan tidigare i Sverige. Swedish Medtech började 

därmed ta kontakt med olika landsting för att ta reda på vilka som var intresserade av ett 

samarbete. Tillslut visade det sig att Stockholms läns landsting (SLL) var intresserade. 

Samarbetet resulterade i den första medicintekniska upphandlingen i Sverige som vägde in 
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hälsoekonomiska parametrar. Upphandlingen heter Sårvård special och handlar om 

sårvårdsprodukter, som idag är en av sjukhusens största kostnadsbovar. (Se bilaga 6, 

Upphandlig Sårvård special) Det var SLL som tog tag i frågan och tillsammans med bland andra 

Swedish Medtech, kom fram till ett par väldigt grundläggande kriterier. Vidare menar Aldur att 

kriterierna som skulle uppfyllas handlande bland annat om omläggningskostnader; hur ofta 

måste förbandet läggas om, hur mycket kostar det i form av sjukvårdpersonal och kvalitén på 

det hela. Kriterierna var lågt baserade just för att det är den första upphandlingen som har 

använt hälsoekonomiska aspekter. Detta anser Aldur är positivt eftersom det gör att företagen 

måste börja på en låg nivå så att även de som inte är vana att ha hälsoekonomiska studier, kan 

ha möjligheten att genomföra dessa. 

Aldur fortsätter med att berättar att i och med att båda parterna hade lite kunskap om hur de 

skulle gå till väga, kontaktades en hälsoekonom på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

(TLV) för att diskutera frågan. Även en akademiker från Linköpings universitet togs med i 

diskussionen och bidrog med kunskap om hälsoekonomi. När idéerna började formas 

kontaktades även olika hudspecialister för rådgivning om rimliga kriterier för sårvård. Allt det 

här fördes sedan vidare till SLL:s upphandlingsgrupp som kunde lägga in informationen i 

upphandlingen. I upphandlingen krävde inte SLL några vetenskapliga studier eller 

myndighetsstämpel utan det handlade mer om att företagen skulle ta sig tiden att dokumentera 

själva och få fram de grundläggande kriterierna som visar på att produkterna har en 

hälsoekonomisk effekt. Arbetet tog ca ett år och det blev många trådar att hålla i. Dessvärre gick 

det inte som planerat på grund av andra omständigheter. Tanken är att den här upphandlingen 

ska presenteras på en hälsoekonomisk konferens i slutet av året. Planen har varit att arbetet ska 

vara ett konkret exempel för övriga landsting att ta efter, och så småningom även kunna 

applicera detta på andra områden inom sjukvården. Det är tråkigt att det inte gick bättre men 

man ska inte ge upp. Upphandlingen ska göras om och förhoppningsvis kommer företagen med 

bättre underlag till nästa gång. Aldur sätter sitt hopp på upphandlingen och att den går igenom 

eftersom det skulle vara ett utmärkt exempel för landstingen att inse att det är genomförbart 

och att de faktiskt kan spara pengar på att göra hälsoekonomiska studier. Det kan leda till att 
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landstingen och landstingsrådet kanske börjar kräva det vid framtida upphandlingar och i sin tur 

kan trenden förhoppningsvis öka ännu mer. Idag är det olika i användningen av 

hälsoekonomiska studier för företagen. Vissa har mer resurser och kan lägga tid på att 

genomföra dem. Vissa kan till och med unna sig att anställa egen hälsoekonom medan andra 

inte har denna möjlighet. Det kan även vara att företagen är aktiva på andra marknader som 

kräver hälsoekonomiska studier och därför måste genomföra dem.  

Aldur förklarar att till skillnad från den medicintekniska branschen så har läkemedelsbranschen 

använt sig av hälsoekonomiska utvärderingar sedan 30 år tillbaka. Dock kan inte de 

hälsoekonomiska modeller som används inom läkemedelsbranschen anpassas till medicinteknik. 

Hon menar att medicinteknik är mycket mer avancerat och blir snabbare föråldrat eftersom det 

kommer nya produkter hela tiden och kräver därför andra modeller och uträkningar. Förra året 

beslutade TLV att vissa förbrukningsartiklar såsom glukosteststickor och pennkankyler, ska vara 

subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet. De förbrukningsartiklar som räknas med idag 

är relativt enkla produkter och täcker bara en liten del av det medicintekniska området. Dock 

ville Aldur ändå poängtera varför det inte går att behandla högteknologiska produkter som om 

det vore läkemedel. Första anledningen är att medicinteknikens innovationscykel är mycket 

snabbare än för ett läkemedels och därmed har en kortare lanseringstid. Snittiden för att en 

teknologi ändras, utvecklas vidare eller ersätts är ungefär 18 månader till skillnad från 

läkemedlens innovationscykel som är tolv år i genomsnitt. Andra anledningen är att 

dubbelblindade (användning av sockerpiller), randomiserade kliniska prövningar med 

medicintekniska produkter är i de flesta fall ogenomförbara av praktiska skäl men även av 

etiska. Den tredje anledningen är att medicintekniska direktivet anger att leverantören av 

medicintekniska produkter har en skyldighet att följa produkten under hela dess livslängd. Även 

ett större utbildningsbehov och träningsbehov hos användarna i vården krävs för medicinteknik 

för att på så sätt säkerhetsställa korrekt användning av dessa, menar Aldur. 

Avslutiningsvis menar Aldur att det är de mer avancerade högteknologiska produkter som 

kostar mycket, såsom magnetröntgen och andra röntgenapparater, som behöver bearbetas mer 

hälsoekonomiskt. Svårigheten är att upphandlarna inte vet hur de ska räkna på hälsoekonomi 
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och tror därmed att det är väldigt komplicerat. De vill ha det enkelt för sig och vill ha ett verktyg 

som passar just dem. Hon tror ändå att det gäller att visa vad hälsoekonomi innebär, hur det 

kan användas och hur mycket pengar det sparar. När dem besitter denna kunskap kan de 

således applicera detta även i upphandlingarna. Företagen kan i sin tur sätta igång med arbetet 

och se till att kunna presentera den här typen av underlag i framtiden. 

6.3 ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB 

Intervju med Mats Palerius, VD 

 

Zenicor Medical Systems är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades år 2003. Palerius 

berättar att från början var målet att jobba med diagnostik av olika kardiologiska sjukdomar 

vilket snabbt blev verklighet när företaget inledde ett samarbete med Karolinska Institutet och 

Södersjukhuset. Bland annat kom de i kontakt med en professor i kardiologi som var väldigt 

intresserad av hjärtarytmier1. Det visade sig vara ett intressant och väldigt bra område eftersom 

det råder en väldigt stor problematik kring att diagnostisera arytmier. Arytmier kan uppstå 

bland annat på grund av stress eller stor konsumtion av kaffe, vilket individen kan känna av till 

exempel endast var tredje vecka. Det här kan hända barn, vuxna och äldre och de flesta blir 

oroliga och söker upp sin läkare eller vårdcentral för att undersöka det med ett så kallat vilo - 

EKG. Oftast kan det konstateras att det inte är något allvarligt vilket gör det till en svår 

patientgrupp att diagnostisera men framförallt belastar dessa rutinbesök sjukvården väldigt 

mycket. Vidare menar Palerius att 90 procent av hjärtarytmierna är helt ofarliga och beror mest 

på att man känner av ett extra slag eller har lite hjärtrusning som är stress relaterat. Sen finns 

de resterande 10 procenten som har en allvarlig arytmi, personerna kan ha allt från takykardier2 

till den allra vanligaste hjärtarytmin, som är förmaksflimmer3. Det beräknas finnas ca 200 000 -

250 000 personer i Sverige som har förmaksflimmer. Sjukdomen i sig är inte malign så att 

                                                                 

1
 Hjärtarytmi - störning av hjärtats normala rytm 

2
 Takykardi - snabb hjärtverksamhet, över 100 slag per minut 

3
 Förmaksflimmer - hjärtrytmstörning med mycket snabb förmaksaktivitet, överstigande 300 impulser per minut 
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individen dör av den men däremot kan den orsaka många allvarliga följdsjukdomar. Det är bland 

annat en av de vanligaste riskfaktorerna för att få en stroke. I Sverige är det ca 15 -20 personer 

som drabbas av en stroke varje dag på grund av förmaksflimmer. 

Det som Zenicor Medical Systems har bidragit med är att utveckla ett system i form av en bärbar 

EKG apparat med tillhörande datasystem. Denna EKG apparat, kallad Zenicor Tum - EKG, kan på 

ett mycket enklare sätt diagnostisera de drabbade patienter. Det görs genom den möjlighet som 

fås av att utreda patienter under en längre tidperiod med hjälp av Zenicors EKG apparat. Med 

normala metoder som finns idag kan patientens hjärta övervakas under ett och upp till fem 

dygn.  Har patienten istället glesa arytmier som ändå är allvarliga och uppkommer kanske var 

tredje till fjärde vecka, passar Tum - EKG apparaten alldeles utmärkt för dem menar Palerius. 

Patienten kan ta med sig Tum - EKG:et hem och ha den i fyra eller fem veckor för att på så sätt 

kontrollera sitt tillstånd. När patienten känner av arytmierna lägga han/hon tummarna på 

apparaten som mäter av personens EKG och skickar signalen vidare till sjukhuset. Det här 

innebär att diagnostisering kan göras på många fler patienter; dels de patienter som har 

allvarliga arytmier men även resterande som inte har allvarliga arytmier men ändå belastar 

sjukvården eftersom de kommer för rutin besök. Produkten utvecklades i nära samarbete med 

sjukvården, där både läkare och sjuksköterskor varit med i utvecklingen, för att kunna ta reda på 

vad som behövs och hur arbetet skulle kunna effektiviseras. Zenicors utrustning finns i dag på ca 

150 sjukhus i Skandinavien som använder sig av den i sin process. Det senaste året har Zenicor 

även inlett försäljning utanför Skandinavien och i första hand siktat in sig på Tyskland, Österrike 

och Schweiz.  

Vidare berättar Palerius att de har startat ett projekt under 2006/2007 tillsammans med 

Karolinska Institutet där de tittat på möjligheter att använda EKG instrumentet för att leta efter 

tysta arytmier, det vill säga patienter som har arytmier men inte känner av det. Dessa patienter 

befinner sig i så kallade speciella riskgrupper, vilket kan exempelvis utgöras av åldern. De 

personer som befinner sig inom riskgruppen för att få stroke, till exempel alla 75-åringar, får 

tillgång till en Tum - EKG som dem kan ha hemma i några veckor för att kunna ta EKG 

regelbundet. Målet med det här, menar Palerius, är att försöka fånga arytmierna i tidiga skeden 
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vilket har visat sig vara lyckat eftersom väldigt många har påträffats. Skulle en sådan 

genomsökning genomföras i hela Sverige skulle vi prata om en besparing på ca en halv miljard 

kronor per år för svensk sjukvård, konstaterar Palerius. Det handlar alltså om stora 

patientgrupper och i sin tur stora kostnader i samband med stroke som medför mycket lidande. 

I dagsläget har Zenicor i samarbete Karolinska Insitutet precis startat upp (mars 2012 - mars 

2013) ett stort projekt i Stockholm och Halland, där det skickats ut ett brev till samtliga 75-

åringar (ca 13 000 personer) och bjuder in på en screening4. När patienten kommer in till 

sjukhuset genomgår de en undersökning och därefter skickas de hem med en Tum - EKG som de 

ska använda i ca två veckor. Det beräknas att ca 7000 stycken 75-åringar kommer att genomgå 

den här undersökningen. Palerius berättar att det är i det här projektet som de använder sig av 

hälsoekonomiska studier. En förutsättning för att en medicinteknisk produkt ska fungera 

affärsmässigt på marknaden är att den ska lösa ett medicinskt problem samt bygga på en 

ekonomisk kalkyl. Den ekonomiska kalkylen är dubbelriktad eftersom det måste vara en lönsam 

affär för både företaget och sjukvården. Hälsoekonomiska studier som visar att det inte är 

lönsamt, inser både företag och vårdgivare att det helt enkelt inte är värt att hålla på med. 

Palerius menar att de inte har använt sig av hälsoekonomiska argument när de kollat på 

användningen av apparaten för att diagnostisera patienter som känner av arytmier. De har 

istället använt sig av argumentet att de kan diagnostisera fler patienter med Tum - EKG:et. 

Däremot har Zenicor hjälp av hälsoekonomiska studier i det stora projektet där de aktivt går ut 

för att leta efter patienter som kanske har en arytmi utan att känna till det. Screening kan anses 

vara en aning kontroversiellt, inte minst av etiska skäl eftersom många frågar sig om det 

verkligen ska letas efter sjukdomar hos friska patienter. Det här är ju en medicinsk 

frågeställning. Det första man vill veta är hittar man sjukdomar och det andra är om det är 

lönsamt, det vill säga är det hälsoekonomiskt. Här är hälsoekonomin väldigt nödvändig när man 

ska sätta igång med stora projekt eftersom det handlar om investeringar på 10 - tals miljoner 

                                                                 

4
 Screening - benämning på metoder att inom en stor grupp undersökningsobjekt sålla fram enskilda enheter med 

en sökt speciell egenskap 
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kronor, anser Palerius. Därför är det av stor vikt att kunna visa att man hittar dessa patienter för 

att på så sätt kunna minska antalet personer som drabbas av stroke. Redan från projektets start 

har Zenicor tillsammans med de medicinska forskarna på Karolinska institutet haft dessa 

funderingar i åtanke.  Hur mycket hittar man? Vad lönar det sig att behandla? Hur reducerar 

man kostnaderna för samhället? Dessa frågeställningar jobbar Karolinska Institutets medicinska 

forskare samt Linköpings Universitets hälsoekonomer med. 

Palerius menar att det är mycket bättre, för alla parter, om data kommer från oberoende 

forskare än om företagen själva tar fram underlaget. Det som den hälsoekonomiska 

utvärderingen går ut på är i stort sätt att identifiera en riskgrupp som har stor risk för att få 

följdsjukdomar, i det här fallet förmaksflimmer. En så kallad Costbenefit kalkyl kommer göras 

genom att beakta projektets kostnadssida; hur mycket det kostar att bjuda in dem, hur mycket 

det kostar att ta emot personerna samt hur mycket det kostar att undersöka dem i form av 

kostnader för EKG-apparater, personal etc. Vidare beaktas besparingssidan som kan mätas på 

två olika sätt. Dels behandlingen av dessa patienter, vilket även räknas in i kostnadssidan, och 

dels det faktum att färre antal personer drabbas av stroke samt vilket värde det får i form av 

minskade sjukvårdskostnader. Sedan används även QALY eftersom det är en bra 

samhällsekonomisk måttstock vid jämförelse av olika investeringar, varav både ekonomiska och 

personliga aspekter tas hänsyn till, tycker Palerius. Medicinsk data finns ofta ute eftersom 

läkemedelsföretagen forskar mycket på det när de tar fram olika läkemedel. Zenicor har tagit 

hjälp av dessa siffror från deras stora internationella studier för att kunna kalkylera på vad det 

innebär exempelvis i minskat antal stroke fall och vad ett stroke fall kostar. 

Innan det stora screening projektet påbörjades gjordes pilot studier på Tum - EKG där 

preliminära medicinska och hälsoekonomiska data som erhölls uppvisade positiva resultat. 

Underlaget från pilotstudierna kommer att presenteras i år och det intressanta med det är att 

det kommer att visa ett negativt QALY resultat, det vill säga att man inte får några kostnader 

utan en ren besparing. Data från sådana studier är väldigt viktiga att ha med sig, speciellt om 

det finns avsikt att ta screeningen utanför Sverige. Enligt Palerius är hälsoekonomin 

fundamental om man ska implementera en ny metod, annars kommer man inte få ett enda 
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landsting att satsa på produkten om företaget inte kan visa att de kommer tjäna pengar på det. 

Man kan prata om att det räddar fem liv om dagen men man måste ha ett värde i det. Därför är 

det bäst att ha en kombination av både den medicinska och den hälsoekonomiska aspekten. 

Samarbetet med forskarna från Karolinska Institutet och hälsoekonomerna från Linköpings 

Universitet har varit väldigt viktigt och givande för Zenicor eftersom det annars skulle ha varit 

helt omöjligt att anställa hälsoekonomer direkt in i företaget, konstaterar Palerius. Det är 

ingenting som prioriteras i dagsläget, vilket skulle kunna förklaras av bristen på hälsoekonomiskt 

tänk runt medicinteknik. Zenicor har haft mycket nytta av forskningssamarbeten inom 

hälsoekonomiområdet, som de själva medvetet och strategiskt kämpat för. Det har lett till att 

det inte varit några större problem med inkorporering av hälsoekonomisk data i arbetet kring 

Tum – EKG, menar Palerius. 

När Palerius pratar om hur Zenicor håller på med hälsoekonomiska studier, väcker det stor 

uppmärksamhet. Till exempel på eventet Medicinteknik i tillväxt tog han upp ämnet och efteråt 

var det tre intresserade personer som hörde av sig till honom. Det tyder på att det finns ett 

intresse och många förstår att de måste jobba med det här framöver, anser Palerius. Sen tror 

han även att folk inte riktigt vet vad hälsoekonomi är och hur det skiljer sig från ekonomi. Om 

man ska använda hälsoekonomi i bredare form måste man fråga sig - hur ska vi som bransch 

agera? Finns det intresse från branschen att driva på det? Vidare måste man även tänka på 

kunderna som tar emot det - köper de hälsoekonomiska resonemang? Hur är upphandlingen 

uppbyggd, är den baserad på pris eller kostnad? Han tror dock att det snarare handlar mer om 

att upphandlare ska tänka kostnadseffektivt och inte fokusera så mycket på priset. De ska tänka 

på att effektivisera vården och inte bara på att ersätta en gammal produkt. Det ska komma från 

båda parterna men framförallt från de som köper in produkter. De ska tänka på att vara 

långsiktigt hållbara och företagen från branschen ska visa upp detta. Branschen har dock inte 

jobbat så mycket med hälsoekonomiska frågor vilket dels kan vara på grund av att det inte har 

krävts och dels för att branschen inte har drivit frågan. Han tror dock att det kommer komma 

mycket mer hälsoekonomi i branschen eftersom i dagsläget går det inte att undgå frågan kring 

prioritering av begränsade resurser. Blickarna måste lyftas lite längre än bara det kommande 
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budget året eftersom det tar en längre tidsperiod för besparingarna att visas, kanske upp till 5 år 

efteråt, vilket försvårar situationen. Framförallt är det viktigt att lyfta fram goda exempel och 

visa på att det faktiskt kan fungera även i praktiken. Zenicor har goda erfarenheter från 

hälsoekonomiska studier och kommer definitivt fortsätta med det i framtiden, avsluta Palerius. 

 

6.4 TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET, TLV 
Intervju med Ingrid Tredal, Nationalekonom, folkhälsovetare samt hälsoekonom som ansvarar för 

läkemedel och förbrukningsartiklar & Malin Blixt, Jurist och projektledare som arbetar med 

förbrukningsartiklar 

 

TLV är en statlig myndighet som undersöker om ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en 

tandvårdsbehandling ska ingå i högkostnadsskyddet (subventioneras) av samhället. Deras mål 

med det här är att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till mediciner 

och tandvård samt att förmånerna ska vara likvärdig för alla. TLV anser sig ändå ha god kontakt 

med den medicintekniska branschen, mestadels med de ca 132 företag som har sina 

förbrukningsartiklar i förmånssystemet. 

Blixt berättar att förbrukningsartiklar är bara en liten del av alla medicintekniska produkter som 

finns. Produkterna behövs för att tillföra kroppen läkemedel, för egen kontroll av medicinering 

samt produkter för stomi5. I kategorin förbrukningsartiklar har TLV ca 4000 produkter inom 

förmånssystemet (av en halv miljon av alla medicintekniska produkter som finns). Det går till på 

så vis att företag kan ansöka om att ingå i förmånssystemet, vilket innebär att produkten ingår i 

den vanliga trappan för egenavgift. När TLV får in ansökningar, granskar dem produkten och hur 

pass kostnadseffektiv den är. Tredal lägger till att TLV gjorde en praxisändring för två år sedan 

angående förbrukningsartiklar och att de inte tittade så mycket på kostnadseffektiviteten när 

det kommer till förbrukningsartiklarna innan dess. I och med detta kunde inte de veta om dessa 

produkter kunde tillföra samhället något positivt för dem pengarna. Därför har TLV ändrat 

                                                                 

5
 Stomi - kirurgiskt anlagd öppning av ett hålorgan, såsom matstrupe, magsäck, tarm eller urinledare till huden eller 

som förbindelse till ett annat hålorgan 
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praxis som gör att även förbrukningsartiklar måste nu visa på att dem är kostnadseffektiva för 

att kunna komma in i systemet. De har även tagit fram en ny handbok för förbrukningsartiklar 

där det står vad som krävs av företagen samt allmänna råd om vilken typ av uträkning de kan 

använda sig av. TLV ger förslag på att de kan använda sig av Willingness to pay (WTP) modellen. 

Tredal menar att utifrån den kan det bästa resultatet fås ifall företagen inte har någonting att 

utgå ifrån. Det tar ett tag innan det slår igenom, men det blir mer och mer likt läkemedel. Det är 

svårt för dem här produkterna eftersom de inte har samma hälsoekonomiska tänk och 

kostnadseffektivitetsstudier i branschen. Det kommer dock mer och mer.  

Swedish Medtech hade årsmöte veckan innan där TLV deltog. Blixt berättar att på mötet var det 

många företag som tog upp ämnet och hur viktigt det är även för företagen att tänka på att ha 

med hälsoekonomiska analyser eftersom att det annars är svårt att sälja in produkten. 

Landstingen har en pressad budget och om ett företag kommer in med en dyr produkt är det 

svårt för landstingen att köpa in produkten om dem inte ser att det tillför någonting. Vidare 

Anser Blixt att det här tyder på att hälsoekonomiska analyser på medicintekniska produkter 

kommer i allt högre grad. Men det är svårt eftersom det är enklare att mäta nyttan på stora 

avancerade medicintekniska produkter som till exempel en pacemaker i jämförelse mot en liten 

nål. Det är lite krångligare att komma fram till varför ena nålen är bättre än den andra. Därför 

kan man inte förvänta sig få hälsoekonomiskt underlag för precis alla medicintekniska produkter 

men i alla fall mer än tidigare. Tidigare har det inte funnits något alls och i vissa landsting finns 

det fortfarande ingenting. Vid upphandling av produkter handlar det fortfarande i huvudsak om 

lägsta pris. Att den första upphandlingen med hälsoekonomiska parametrar genomfördes för 

inte så länge sen tycker Blixt och Tredal är ganska sent eftersom det ändå är år 2012. Att 

upphandlingen hade svårigheter förvånar de heller inte eftersom det blir besvärligare så fort 

parametrar som kvalitet och nytta förs in. De menar att det blir mer subjektivt och mycket 

lättare att ifrågasätta utvärderingen som görs av det upphandlande landstinget, än om endast 

priset är utgångspunkten. 

Hälsoekonomiska utvärderingar är något som TLV anser vara väldigt viktiga av olika anledningar 

menar Blixt och Tredal. Dels för samhället, att personer inte ska betala för något de inte tycker 
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är bra och dels för företagen, att den som faktiskt gör någonting bra ska även få betalt för det. 

Idag kommer det fram nya produkter hela tiden men på grund av tröghet i systemet resulterar 

det i att bra innovationer inte kommer ut på marknaden. TLV får mycket kritik angående den 

här frågan eftersom att de inte kan betala för innovation. Om det finns en produkt i 

förmånssystemet, exempelvis en insulinpump, som kostar tio kronor och sen kommer någon 

med en utvecklad insulinpump som är helt annorlunda och har någon annan mekanik. Det här 

förblir fortfarande bara en insulinpump och TLV kan inte ge mer än tio kronor för den. Om 

produkten bara är innovativ, ger den inga pengar. Att den fungerar på ett annat sätt eller att 

den är bättre för patienten får företagen bevisa. Här gäller det då att ha med hälsoekonomi, 

menar Blixt, och ta med olika parametrar som kan visa att produkten tillför patienten till 

exempel mer livskvalitet. Om man inte har med detta blir produkten bara annorlunda och det 

behöver inte innebära med säkerhet att den är bättre. Industrin tycker det här är eländigt men 

sådan är lagstiftningen och då måste TLV utgå från det. 

När det kommer till hälsoekonomiska utvärderingsmodeller är de väldigt avancerade inom 

läkemedelsbranschen. Så långt har utvecklingen av modellerna för förbrukningsartiklar inte 

kommit än, menar Tredal. Om all data hade kunnat tas fram såsom det finns för läkemedel, 

skulle användningen av modellerna vara lättare. Dock är det svårt att mäta livskvalitet på en 

förbrukningsartikel jämfört med ett läkemedel. Det är här dem skiljer sig åt eftersom det oftast 

är väldigt svårt att få fram den data för dem produkterna. Blixt tillägger att den medicintekniska 

branschen är en väldigt föränderlig bransch där det går fort framåt, vilket är en annan stor 

faktor som påverkar. Forskning på en produkt kan ta längre tid än vad dens livslängd är. När 

resultat för produkten tillslut fås fram, är den redan ute ur systemet och så är det nästa produkt 

som gäller. 

Att göra hälsoekonomiska utvärderingar är viktigt menar Blixt, vilket TLV har som krav sedan två 

år tillbaka. Man får pris i paritet med hur mycket bättre man visar att man är. Visar man att man 

är dubbelt så bra då kan man också få dubbelt så högt pris.  Det är viktigt för många företag att 

vara med i förmånssystemet. På det sättet främjar TLV att företagen ska göra hälsoekonomiska 

utvärderingar så att de ska få ett så högt pris som möjligt hos dem. Även vid upphandlingar på 
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förbrukningsartiklar brukar det vara ett krav att vara godkänd på TLV. Det har blivit någon slags 

landstingstradition vilket gör det viktigt för företagen att få ett godkännande från TLV. Tredal 

anser att det gäller för företagen att redan från början ha det hälsoekonomiska tänket, när de 

startar innovation på en produkt eller kommer på en helt ny produkt. Med den utgångspunkten 

är det möjligt att ta med fler parametrar som ger en kostnad. Till exempel kan man minska 

kostnader med en apparat som kan användas i hemmet istället för att åka in till sjukhuset flera 

gånger för att ta samma prover. 

Vidare berättar Blixt att det finns ungefär tolv länder idag som redan har börjat med 

hälsoekonomiska utvärderingar som exempelvis Australien, Storbritannien, Holland m.fl. I till 

exempel USA har FDA godkännande för både läkemedel och förbrukningsartiklar vilka styrs av 

likadana krav. Den europeiska marknaden har fem gånger så stort utbud av medicintekniska 

produkter i jämförelse med den amerikanska vilket gör det svårt för företagen att ta sig in på 

marknaden. Detta kan förklaras av att EG och FDA har olika krav på när en produkt får släppas 

ut på markanden. Det pågår en process i Europa där man går mot mer och mer ökade krav när 

det kommer till säkerhet och hälsoekonomi. Det går mer mot att företagen kommer bli illa 

tvungna att ta fram hälsoekonomiskt underlag; och självklart är det bättre att ligga i framkant 

och ligga steget före än att komma sist. I framtiden tror vi att upphandlare kommer kräva att 

produkten ska vara kostnadseffektiv vilket innebär att företagen antigen ska göra 

kostnadsminimeringsanalys för att visa att deras produkt är billigare eller en hälsoekonomisk 

analys, menar Blixt. 

Blixt fortsätter med att berätta om den så kallade "The New Approach" som innebär att det idag 

inte behövs någon ansökningsprocess för medicintekniska produkter utan att de är per 

definition godkända direkt när den kommer ut på marknaden, med en CE-märkning och en 

bruksanvisning. Ingen vet hur många medicintekniska produkter det finns på den svenska eller 

den europeiska marknaden. Det finns inga register. Det leder till att om det blir några problem 

vet ingen vem som har produkterna. Ingen vet om vilka kliniker som har satt in produkterna; 

ingen vet något! Det här funkar så länge det inte uppkommer problem men om det gör det, blir 

det inte roligt längre, konstaterar Blixt. Därför har det initierats att samla ihop all information 
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om produkter och studier i en gemensam databas (EUDAMED) för att få en bättre koll på 

branschen. Det här är en process som kommer ta sin tid vilket kan jämföras med 

läkemedelsbranschen som redan gått igenom det förr i tiden. Det är bara det att 

läkemedelsbranschen ligger lite före den medicintekniska. Det har dock hänt incidenter inom 

läkemedelsbranschen som resulterat i dödsfall vid olika studier där det konstaterats att det 

behöver styras upp. Det är oftast så att det inte är styrt från första början utan att det alltid är 

en händelse som ger upphov till det. 

Under april månad fick TLV ett uppdrag av regeringen om att genomföra hälsoekonomiska 

bedömningar av medicintekniska produkter. Blixt förklarar att uppdraget är ett pilot projekt och 

kommer att pågå i ett år framöver. Ett pilot projekt innebär att olika tester görs och om det blir 

ett bra utfall kan det bli en permanent verksamhet framöver. Om projektet inte blir bra och 

misslyckas, kanske den görs på ett annat sätt eller så skrotas allt. TLV:s uppdrag blir därmed att 

testa om det går att göra hälsoekonomiska analyser på minst två medicintekniska 

produktgrupper. Regeringen har bestämt att ena produktgruppen kommer vara insulinpumpar 

och den andra får vi välja själva. TLV har ännu inte valt någon produkt än eftersom de måste 

prata med branschen och landstingen om vad dem tycker är bra. På så sätt kan man göra en 

bedömning utifrån detta eftersom det måste finnas ett underlag som TLV kan granska sedan 

måste landstingen vara intresserade av en bedömning. Exempelvis nämner hon att TLV fått 

mycket förfrågningar om att granska bröstimplantat, vilket skulle vara bra ur ett patient syfte 

men lanstingen är inte intresserade av detta eftersom att dem inte bekostar några 

bröstinplantat. Så det måste vara någonting som lanstingen köper och vill veta vilket alternativ 

som är bäst. 

Processen kommer gå till på så sätt att TLV vänder sig till företagen som får möjligheten att visa 

upp om deras produkt är kostnadseffektiv. Blixt menar att det här inte är lätt att utföra och att 

man först måste bygga upp en relation med företaget och diskutera vad TLV vill ha in, vad 

företaget kan prestera osv. Resultatet måste redovisas nästa år vilket medför företagen en del 

begränsningar eftersom de inte har så lång tid på sig. Vidare ska TLV bedöma dels kanske hela 

terapin, om den är kostnadseffektiv, men också hur produkterna står sig i förhållandet till 
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varandra. Det kan visa sig att vissa produkter är bra för vissa patientgrupper och andra är 

mindre lämpliga. Efter det ska TLV komma med en slutlig bedömning som förmodligen kommer 

att ta upp exempelvis att den specifika insulinpumpen är kostnadseffektiv i spannet mellan 

20 000-22 000 kr till den här patienten. Det här kommer att dokumenteras som senare kan 

användas av landstingen när de upphandlar sina produkter, menar Blixt. Det leder till att 

landstingen vet till vilket pris dessa produkter är kostnadseffektiva. Landstingen är rätt stressade 

för att de vill vårda sina patienter på bästa möjliga sätt. Därför har de inte satsat på att ha stora 

team som kan göra en massa hälsoekonomiska bedömningar utan det blir oftast att de inser 

helt plötsligt att de behöver köpa en apparat. Därför blir det olika bland landstingen. Meningen 

med uppdraget är att ge landstingen en möjlighet att göra likartade bedömningar eller 

åtminstone med samma underlag. Landstingen har ju olika budget vilket innebär att de inte kan 

prioritera på samma sätt men de kommer iallafall få tillgång till samma underlag. 

6.5 SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, SIS 

Intervju med Christa Ahlenblom & Joakim Stjernlöf, projektledare inom hälso- och sjukvård med inriktning 
medicinteknik 

 

SIS är en ideell förening som är specialiserad på nationella och internationella standarder. Deras 

affärsidé är att vara en sorts neutral samlingsplats för deras kunder där de hjälper till med att 

utveckla och effektivisera olika standarder. Idag har SIS ca 12 000 kunder som består av bland 

annat olika typer av företag, myndigheter, organisationer, kommuner och landsting. De har 196 

medarbetare varav alla har kompetenser inom olika områden såsom, ekonomi, teknik, språk 

etc. 

 

Stjernlöf berättar att inom den medicintekniska branschen har man kommit ganska långt med 

att lära sig använda LCC kalkyler (livscykelkostnader) på medicintekniska produkter vid 

upphandlingar. Däremot har det varit lite svårare att integrera hälsoekonomi på samma sätt 

eftersom det inte är helt enkelt att räkna ut alla faktorer eller veta vilka faktorer man ska räkna 

på. Ekonomin styr patientsäkerheten, där man ofta frågar sig: vad blir det för produkt och är 
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den säker eller inte? Köper man en billig produkt och den ska räcka till många så kan det bli en 

stor kostnad i efterhand ifall produkten inte håller det som utlovats från början. Här anser 

Stjernlöf, att hälsoekonomiska utvärderingar skulle hjälpa till för att få en någorlunda 

uppfattning om vad dessa kostnader blir. Det ses ändå som ett nästa steg att kunna göra vid 

upphandlingar. 

 

Vid upphandlingar inom landsting, har man en projektgrupp som består av användarna för 

medicinteknik där upphandlarna oftast är projektledare. Alla måste hjälpa varandra för att 

kunna räkna på hälsoekonomi. Vid sådana här tillfällen skulle det även vara bra med input från 

tänkta leverantörer och anbudsgivare. Ahlenblom och Stjernlöf menar att det alltså är flera 

faktorer som spelar roll i det begreppet och sättet att göra hälsoekonomiska beräkningar, dels 

samverkan från beställarsidan och dels måste man vara transparant mot anbudsgivarna. Där har 

man ett litet krux i sig eftersom LOU lagen säger att man inte får kommunicera hur som helst 

mellan landsting och leverantörer/tillverkare. Därför skulle det vara bra att hitta andra vägar att 

gå. 

 

En bra upphandling är oftast då man har samma ingångsvärderingar, menar Stjernlöf, där man 

vet exakt vad det är man ska köpa och vad det är man ska leverera. Men för att kunna räkna på 

det måste alla räkna på samma sätt. Både tillverkaren och beställaren ska ha samma världsbild 

så att ingen känner sig förfördelad. Han menar att en standard verkligen skulle kunna göra nytta 

i den här situationen. Exempelvis så skulle beställaren kunna informera tillverkarna att de 

använder sig av en viss standard när de räknar på hälsoekonomi. Tillverkarna skulle i sin tur då 

veta hur de skulle besvara anbudet och hur de skulle argumentera etc. Detta skulle öppna för en 

mer utökad dialog mellan leverantörer och upphandlare. Att styrka att man har använt sig av en 

viss typ av riktlinje skulle kunna ses som en pusselbit man lagt på plats för att underlätta en 

sådan dialog. Ahlenblom instämmer och förklarar vidare att om det är många som känner sig 

osäkra på vad det går ut på och andra har olika infallsvinklar, alltså att alla inte tänker på samma 

sak när det pratas om hälsoekonomi, så skulle en standard kunna vara en sorts plattform. Det 

skulle kanske vara lite svårare att göra den detaljerad och få ner allt på papper men det skulle 
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absolut gå att sätta upp ramarna. Sen vet man inte än på vilken detaljnivå man måste stanna på 

grund av produkternas variation. Det kommer ändå skifta beroende på vilken produkt det 

handlar om. Hon anser att det känns rätt moget för en standardisering idag eftersom att det är 

väldigt efterfrågat bland annat av upphandlarna som känner sig ganska vilsna. Det skulle vara 

bra att ha ett redskap så att de kan kolla upp det själva och inte bara köpa det som ett företag 

har att erbjuda. 

 

Enligt Stjernlöf kan SIS ses som en neutral plattform där alla intressenter kan mötas och genom 

samarbete och finansiering komma fram till något bra. SIS försöker se till att allas röster blir 

hörda och att alla följer konsensus under arbetets gång. Det finns dock olika varianter på 

standarder, bland annat teknisk specifikation, rapporter och handböcker. Ahlenblom och 

Stjernlöf tror att i den här situationen skulle man kunna börja med något enkelt som en teknisk 

specifikation. När specifikationen har varit ute ett tag och folk har fått använda det, kanske man 

kan förankra den som en standard vid ett senare tillfälle. 
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7. ANALYS 
I det här kapitlet görs en återkoppling till det insamlade materialet om problemområdet och den teoretiska 

referensramen för att kunna presentera en analys av helheten. 

Att standardisera tar tid och kräver bland annat engagemang och samarbeten mellan olika 

aktörer på en viss marknad. Därför har vi valt att analysera standardiseringsproblematiken 

utifrån tre perspektiv: marknadsperspektivet, branschperspektivet och institutionella 

perspektivet. 

7.1 MARKNADSPERSPEKTIV 

Idag har Sverige en liten hemmamarknad för medicintekniska produkter. Detta har lett till att 

många företag väljer att utveckla sina produkter utomlands vilket har framträtt i en avtagande 

innovationstakt på svenska medicintekniska produkter.  

 "Här känner medicintekniska företagen och många av Swedish Medtechs medlemmar att 

det inte är någon idé att de presenterar innovationer eftersom de ändå inte köps på den 

inhemska marknaden. Resultatet blir att företagen vänder blickarna till andra marknader 

istället." – Bahar Aldur, Swedish Medtech 

Detta kan ses som en konsekvens av problematiken som finns vid dagens medicintekniska 

upphandlingar. Majoriteten av medicintekniska produkter upphandlas vilket innebär att 

landstingen är en av medicintekniska branschens största kunder. Emellertid präglas 

upphandlingarna av stor prisfokus dvs. att det billigaste alternativet väljs eftersom landstingen 

har en begränsad budget som spelar en stor roll när de köper in medicintekniska produkter. 

Landstingen tänker inte långsiktligt utan är tvungna att hålla sig inom budgetramen vilket 

begränsar deras beslut och tvingar de till att fokusera på produktens pris. Budgeten är därför en 

viktig anledning till varför det inte finns en påtaglig efterfrågan på hälsoekonomiska 

utvärderingar från landstingens sida. Det här innebär att landstingen saknar ett så kallat 

hälsoekonomiskt tänk i sina förfaranden.  



58 

 

Ytterligare en anledning till varför utvärderingarna inte efterfrågas är att landstingen och den 

medicintekniska branschen har bristfällig kunskap om hälsoekonomiska utvärderingar och hur 

man ska använda sig av dessa i praktiken. 

 "Vi har hört mycket från företagen och från landstingen om hälsoekonomi och det är just 

där problematiken ligger; de har två helt olika bilder av det." – Bahar Aldur, Swedish Medtech 

På grund av den bristande kunskapen har de inte en entydig bild av vad som krävs för att kunna 

utföra hälsoekonomiska utvärderingar. Det finns företag som använder sig av hälsoekonomiska 

utvärderingsmodeller men som fortfarande är tunt utarbetade och ovetenskapliga. Detta 

medför förvirring hos företagen och resulterar i att de använder sig av olika uträkningsmetoder 

vilket senare försvårar beslutsfattarnas jämförelse av alternativen. I det här fallet skulle 

standardiserade riktlinjer medföra mer samordning kring hälsoekonomiska utvärderingar då alla 

parter skulle erhålla samma information för att på så sätt veta hur dessa ska utföras och 

användas. Detta skulle vidare bidra med mer kunskap om ämnet, mer insikt om fördelarna med 

användningen och på så sätt lättare spridas bland landstingen.  

Dock är inte lösningen så lätt som att bara standardisera. Vi tror att budgeten är trots allt en 

väldigt viktig komponent i hela processen som inte kan undgås. Det är inget nytt för landstingen 

att kostnadsbespara vid inköp vilket kan vara en anledning till varför de inte är helt motvilliga 

det hälsoekonomiska tänket. Även om landstingen är medvetna om vilka möjligheter de får utav 

utvärderingarna, hindras de av den begränsade budgeten och det kortsiktiga tänket vilket 

resulterar i att landstingen inte kräver att sådana data ska presenteras. Företagen lägger 

därmed inte så stor vikt på utvärderingarnas betydelse och standardiseringsarbetet kring det 

eftersom det tar tid och är kostsamt för dem att göra det självmant. 

 

7.2 BRANSCHPERSPEKTIV 

Det största behovet av att standardisera hälsoekonomiska utvärderingar ligger hos de mindre 

medicintekniska företagen eftersom det är oftast dem som är mest innovativa och innehar i de 

flesta fallen de dyraste produkterna. 
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 "Landstingen har en pressad budget och om ett företag kommer in med en dyr produkt 

är det svårt för landstingen att köpa in produkten om dem inte ser att det tillför någonting." – 

Ingrid Tredal, TLV  

Landstingens fokus på produkternas pris försummar oftast dessa nya innovationer vilket 

förklarar småföretagens problem att komma ut på den svenska marknaden. Ett annat hinder 

kan ses utifrån branschens struktur som präglas av många små företag och ett fåtal 

dominerande storföretag som försvårar småföretagens konkurrenskraft mot storföretagens 

billigare alternativ. När det kommer till stora företag har de, teoretiskt sett, en strategisk fördel 

eftersom de oftast är delaktiga i standardiseringsarbetet. I det här fallet är det annorlunda 

eftersom en standardisering av hälsoekonomiska utvärderingar skulle ge småföretagen 

konkurrensstrategiska fördelar och på så sätt få en marknad och uppnå legitimitet. Det svåra 

med situationen är att även om det största behovet ligger hos småföretagen så skulle de ha 

svårigheter att både vara med att standardisera och senare utföra hälsoekonomiska 

utvärderingar på grund av sina resurser.  

 "Samarbetet med forskarna från Karolinska Institutet och hälsoekonomerna från 

Linköpings Universitet har varit väldigt viktigt och givande för oss eftersom det annars skulle ha 

varit helt omöjligt att anställa hälsoekonomer direkt in i företaget. Det är ingenting som 

prioriteras i dagsläget, vilket skulle kunna förklaras av bristen på hälsoekonomiskt tänk runt 

medicinteknik." – Mats Palerius, Zenicor Medical Systems AB 

Återigen kan det konstateras att de stora företagen har ett övertag när det kommer till 

standardisering av hälsoekonomiska utvärderingar eftersom de har mer tillgångar. 

 

Om närmare titt på branschen kan man se att även produkterna spelar en stor roll. Detta kan 

urskiljas vid en närmare granskning av en bransch som utarbetat riktlinjer för hälsoekonomiska 

utvärderingar. Läkemedelsbranschen har i förhållande till den medicintekniska branschen 

utvecklat standardiserade hälsoekonomiska utvärderingsmodeller. Diskussioner har förts om 

huruvida dessa modeller kan anpassas till medicintekniska produkter vilket visade sig vara 
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krångligare än man trott. De två mest utmärkande faktorerna som påverkar är medicintekniska 

produkters livscykel och variation. Läkemedelsbranschens företag har mycket mer tid att utföra 

hälsoekonomiska utvärderingar på grund av att läkemedlens livscykel är i genomsnitt 5-8 år på 

marknaden efter lansering. På grund av att den medicintekniska marknaden är så pass 

dynamisk, är produkternas livscyklar oftast korta och ersätts snabbt av ny teknik. Detta 

försvårar arbetet med hälsoekonomiska studier då det inte finns tillräckligt med tid för att 

utföra dem. När det kommer till produkternas variation ligger problematiken i att den 

medicintekniska branschen har ett större spann i deras produkter jämfört med läkemedel. 

Medicintekniska produkter kan bestå av alltifrån högteknologiska produkter till enkla 

förbrukningsartiklar och därav blir det svårt att få fram samma data för produkterna. 

 "Om all data hade kunnat tas fram såsom det finns för läkemedel, skulle användningen 

av modellerna vara lättare. Dock är det svårt att mäta livskvalitet på en förbrukningsartikel 

jämfört med ett läkemedel. Det är här dem skiljer sig åt eftersom det oftast är väldigt svårt att 

få fram den data för dem produkterna." – Malin Blixt, TLV 

Det är därmed inte så lätt att använda sig av precis alla modeller som används inom 

läkemedelsbranschen då detta visar att medicintekniska branschens egenskaper måste tas i 

beaktande för att kunna standardisera utvärderingsmodeller inom området. 

Emellertid har det visat sig finnas ett stort intresse för hälsoekonomiska utvärderingar i 

branschen. Ett exempel på det är företaget Zenicor som har fått uppmärksamhet för sitt 

engagemang i hälsoekonomiska studier. Vi ser att det finns ett intresse från branschens sida 

men eftersom landstingen inte kräver det anser företagen att det inte är lönsamt och prioriterar 

därför inte att göra dessa.  

 

7.3 INSTITUTIONELL PERSPEKTIV 

Hälsoekonomiska utvärderingar är ett nytt ämne inom den medicintekniska branschen och 

orsakar en hel del osäkerhet vid tillämpning av det nya området. Därmed skulle det vara bra 

med institutioner som skulle bidra med ramverk och struktur för att reducera osäkerheten. 
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Dock kräver framtagningen av sådana ramverk (standardisering av processer) samspel mellan 

olika aktörer inom medicintekniska området. Därför är det viktigt att man börjar mjukt och tar 

ett steg i taget för att alla aktörer ska hänga med i processen.  

 "I den här situationen skulle man kunna börja med något enkelt som en teknisk 

specifikation. När specifikationen har varit ute ett tag och folk har fått använda det, kanske man 

kan förankra den som en standard vid ett senare tillfälle." – Christa Ahlenblom, SIS 

I och med detta skulle beställare och tillverkare få en enig världsbild för att kunna utgå ifrån 

samma underlag samtidigt som det skulle utöka dialogen med andra aktörer som påverkas av en 

standardisering inom medicintekniken. Det märks att det finns potential att ta fram en standard 

för hälsoekonomiska utvärderingar och tekniskt sett kan det vara möjligt. Det skulle dock krävas 

engagemang från olika aktörer inom medicintekniska branschen men även av utomstående 

intressenter som skulle påverkas av en standardisering inom området.  

 "Det krävs alltifrån tjänstemännens egna incitament för att ta fram modeller som ska 

leda till besparingar, till politiska styrmedel för att optimera vården och patienterna." – Olle 

Hillborg, SLL Innovation 

Sakta men säkert har man sett att olika tjänstemän, inte bara från företagen, tagit sig an frågan 

om hur man skulle kunna standardisera hälsoekonomiska utvärderingar vid upphandlingar. För 

inte så länge sedan startade branschorganisationen Swedish Medtech ett samarbetsprojekt 

med SLL Upphandling för att försöka göra den första medicintekniska upphandlingen i Sverige 

som vägde in hälsoekonomiska parametrar (Sårvård special). Upphandlingen var planerad att bli 

ett konkret exempel för övriga landsting att ta efter och med tiden även appliceras på andra 

områden inom sjukvården. Upphandlingen gick inte hela vägen men kan ses i alla fall som ett 

steg närmare att försöka ta fram modeller och riktlinjer för hur hälsoekonomiska utvärderingar 

ska genomföras. Nyligen har även regeringen initierat ett uppdrag för TLV där de ska genomföra 

hälsoekonomiska utvärderingar på medicintekniska produkter. Detta tyder på att det är ett 

aktuellt ämne och att frågan även börjat drivas "uppifrån". 
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 "Meningen med uppdraget är att ge landstingen en möjlighet att göra likartade 

bedömningar eller åtminstone med samma underlag. Landstingen har ju olika budget vilket 

innebär att de inte kan prioritera på samma sätt men de kommer iallafall få tillgång till samma 

underlag." – Malin Blixt, TLV 
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8. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Det här kapitlet presenteras det som framkommit av analysen i föregående kapitel. Slutsatsen avser att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare diskuteras egna reflektioner kring ämnet och det ges även förslag på 

vidare forskning. 

8.1 SLUTSATS 

Standardisering är möjlig men med vissa begränsningar som måste tas hänsyn till.  Vi anser att 

de största begränsningarna finns inom marknaden och branschen. Svårigheterna som kan 

urskiljas ur marknadsperspektivet är att medicinteknikens största kund, som är landstingen, 

hindras av sin begränsade budget. Detta medför att de är tvungna att fokusera på priserna vid 

upphandling av medicinteknik och inte tänka långsiktligt som krävs vid användning av 

hälsoekonomiska utvärderingar. Ur branschperspektivet kan det i sin tur urskiljas specifika 

faktorer som påverkar utformningen av standarder för hälsoekonomiska utvärderingsmodeller 

inom medicinteknik, i förhållande till läkemedelsbranschen. Den ena är medicinteknikens 

variation på produkterna, som gör det svårt att ha generella utvärderingsmodeller för samtliga 

produkter. Detta på grund av att det inte går att erhålla samma parametrar vid utvärdering av 

de olika produkterna. Den andra är att medicintekniska produkters livscykel är kort och medför 

svårigheter när det gäller att ta fram data, som ska utgöra underlag för utvärderingarna, innan 

lanseringsperioden för produkten är över. Tredje svårigheten kan ses i den rådande 

kunskapsbristen om hälsoekonomiska utvärderingar bland medicintekniska företag men även 

landsting. De har två olika bilder av vad hälsoekonomiska utvärderingar är och hur dessa ska 

användas i praktiken vilket försvårar spridningen av det hälsoekonomiska tänket. Dessa 

branschspecifika faktorer kan tänkas påverka tillräckligt mycket för att en arbetsprocess kan 

standardiseras i en bransch men kanske försvårar i en annan. 

Dessa begränsningar visar på att det inte är så enkelt att bara standardisera. Det krävs även att 

det finns ett behov, samarbete och vilja för att driva fram standardiseringsfrågan. Detta ska inte 

enbart komma från branschens sida utan ska även efterfrågas av landstingen eftersom 

medicintekniska produkter i princip bara upphandlas och behöver därmed granskas ur en 

samhällsekonomisk aspekt. Dock är det inte endast de här aktörerna som behöver samarbeta 



64 

 

utan även andra utomstående intressenter såsom organisationer och institutioner som skulle 

påverkas av standardisering inom medicinteknik. Exempelvis är hälsoekonomiska utvärderingar 

en viktig faktor för att ge underlag på produktens framtida besparingar och kostnadseffektivitet. 

Samtidigt skulle det underlätta framtida investeringar från olika långivare i företagens utveckling 

av produkter. Alla dessa aktörer har olika utgångspunkter och anledningar till varför de skulle 

vara intresserade av en standardisering inom området. Det är självklart att alla aktörer i den här 

processen vill gå med vinst men slutresultatet av samarbetet kommer även att ge högre kvalitet 

på hälso- och sjukvården och en högre nivå för folkhälsan. 

Det märks att det finns behov av hälsoekonomiska utvärderingar och att trenden ökar i 

arbetsprocesser för att ta fram en medicinteknisk produkt. Med denna trend finns det en stor 

chans att det leder till en standardisering inom området eftersom dessa kommer efterfrågas 

mer och mer av fler aktörer och på så sätt spridas både nationellt men även internationellt. 

8.2 DISKUSSION 

Vi kan konstatera att det är möjligt att standardisera hälsoekonomiska utvärderingar i den 

medicintekniska branschen men med en del faktorer som måste tas hänsyn till. 

Kostnadsbesparingar inom vården är ett aktuellt och mycket omdiskuterat ämne idag, inte 

minst för att det handlar om skattebetalarnas pengar. Som skattebetalare vill man ha en 

kostnadseffektiv vård men som fortfarande har bra kvalitet. 

När det kommer till standarder inom den medicintekniska branschen är detta inget nytt. 

Branschen är van att följa standarder som riktar sig mot själva produkten i form av 

patientsäkerhet och kvalitet. Man kan därför se att en standardisering med hälsoekonomiska 

utvärderingar är något som skiljer sig från de befintliga standarder som följs av branschen. Nu 

handlar det inte bara om att produkten ska vara säker eller uppnå viss kvalité utan det handlar 

mer om att mäta nyttan och kostnaderna för den nya produkten. Därför kan detta ses som ett 

nytt område för standardisering.  

Trots de hindren som försvårar standardiseringsprocessen inom branschen kan budgetfrågan 

anses som den mest problematiska.  Är det möjligt för landstingen att tänka långsiktligt? Det 
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svenska systemet kanske inte riktigt tillåter detta vilket innebär att budgetbegränsningen är en 

stopp kloss. Detta skulle nog vara möjligt med de mindre teknologiska produkterna men för de 

mer avancerade och dyrare produkterna kan det vara besvärligare. Eftersom dessa kostar mer 

än vad budgeten tillåter är det svårt att tänja på gränserna trots att besparingarna kan erhållas 

efter flera år. Det tråkiga är att dessa dyra produkter är sådana som skulle ge en tydlig besparing 

i längden. Vi tror att politiken spelar en stor roll när det gäller offentliga upphandlingar och att 

politikernas mandatperiod begränsar det långsiktiga tänket. 

Vi anser att mycket handlar om att med hjälp av standarder kunna forma riktlinjer, samma 

underlag och en likgiltig grund för samtliga företag. Detta gäller alltså inte bara för de 

medicintekniska företagen utan alla företag som är med i offentlig upphandling. Men för att en 

standardisering av hälsoekonomiska utvärderingar ska kunna ske är olika aktörers samarbete 

väldigt viktigt. Bland annat för att kunna tillsammans utveckla anpassade utvärderingsmodeller 

för de varierande medicintekniska produkterna. Vi tror att samarbetet skulle gynna alla parter, 

inte bara för just standardisering av hälsoekonomiska utvärderingar men även för att få en 

bättre kommunikation mellan den medicintekniska branschen och vården. 

8.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Studiens standardiseringsfråga är bred och har bara kunnat belysas på ett övergripande sätt 

utifrån vårt fall. Trots att mycket styrs utifrån standarder idag, uppkommer det hela tiden nya 

marknader där nya produkter och nya arbetsprocesser måste standardiseras för att få ett 

funktionellt marknadsutbyte mellan olika parter. Ibland kan det dock vara så att man inte kan ta 

standardiseringar som är framgångsrika i en bransch och tillämpa dessa i annan. Det finns en del 

saker man måste tänka på och anpassa för det specifika fallet.  Det skulle vara intressant att se 

om det framtas standarder inom detta område speciellt då även olika intitutioner tagit sig an 

frågan om hälsoekonomiska utvärderingar. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor till SLL Innovation 

1. Berätta lite om organisationen och vad ni gör. Vad arbetar du med?  

2. Kan du beskriva hur utveckling av medicintekniska produkter går till? 

3. Idag sägs det att det krävs allt mer hälsoekonomiska utvärderingar för att kunna 

implementera sin produkt på marknaden och inte minst den internationella marknaden. 

Vad anser ni om hälsoekonomiska utvärderingar? Är de nödvändiga?  

4. I vilken utsträckning använder ni er av hälsoekonomiska utvärderingar? 

5. Vilka svårigheter anser ni existerar idag för medicintekniska branschen när det gäller 

hälsoekonomiska utvärderingar?  

6. Vad gör ni som organisation för att främja hälsoekonomiska utvärderingar inom 

branschen?  

7. Vad anser du bör göras/ändras för att öka användningen av hälsoekonomiska 

utvärderingar inom branschen? 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor till Swedish Medtech 

1. Berätta lite om organisationen och vad ni gör. Vad arbetar du med?  

2. Kan du beskriva lite kort hur den svenska medicintekniska branschen ser ut i dagsläget samt 

dess förhållande till den internationella marknaden?  

3. Idag sägs det att det krävs allt mer hälsoekonomiska utvärderingar för att kunna 

implementera sin produkt på marknaden och inte minst den internationella marknaden. Vad 

anser ni om hälsoekonomiska utvärderingar? Är de nödvändiga?  

4. Hur skulle hälsoekonomiska utvärderingar kunna användas på medicinteknik? 

5. I vilken utsträckning använder sig branschen av hälsoekonomiska utvärderingar i dagsläget? 

Hur går det i så fall till och vem utför dem?  

6. Ser du en ökad trend med hälsoekonomiska utvärderingar? Om ja, på vilket sätt?  

7. Vilka svårigheter anser ni existerar idag för medicintekniska branschen när det gäller 

hälsoekonomiska utvärderingar?  

8. Vad gör ni som organisation för att främja hälsoekonomiska utvärderingar inom branschen?  

9. Vad anser du bör göras/ändras för att öka användningen av hälsoekonomiska utvärderingar 

inom branschen? 

10. Anser du att det behöver utvecklas standardliknande riktlinjer för medicinteknik såsom det 

finns inom läkemedel? 
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BILAGA 3 

Intervjufrågor till Zenicor Medical Systems AB 

1. Berätta lite om företaget och din roll inom företaget? 

2. Idag sägs det att det krävs allt mer hälsoekonomiska utvärderingar för att kunna 

implementera sin produkt på marknaden och inte minst den internationella marknaden. 

Vad anser du om hälsoekonomiska utvärderingar? Är de nödvändiga? 

3. På eventet presenterade du din produkt (Tum-EKG) och nämnde att du använt dig av 

hälsoekonomiska utvärderingar på produkten. Varför har ni använt er av 

hälsoekonomiska utvärderingar? 

4. Har ni utfört de själva eller har ni samarbetat med någon utomstående? 

5. Hur har ni räknat på det? Vilka beräkningsmodeller ingick i era uträkningar? 

6. Vilka positiva effekter har det medfört för företaget? 

7. Hur har hälsoekonomiska utvärderingar hjälpt ditt företag för att implementera din 

produkt på den nationella respektive internationella marknaden? 

8. Finns det negativa effekter eller svårigheter som har uppstått när ni använt er av 

hälsoekonomiska utvärderingar? 

9. Hade ni velat ha mer hjälp av exempelvis en myndighet, organisation eller dylikt för att 

klara av de hälsoekonomiska frågorna ännu bättre?  

10. Ser ni fortfarande några svårigheter med hälsoekonomiska utvärderingar inom 

medicinteknik i allmänhet? 

11. Vad anser du bör göras/ändras för att öka användningen av hälsoekonomiska 

utvärderingar inom branschen? 
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BILAGA 4 

Intervjufrågor till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

1. Berätta lite om TLV och vad ni gör. Vad är din roll inom myndigheten? 

2. TLV inriktar sig mestadels på läkemedelsbranschen, därmed undrar vi hur ser er relation 

ut till den medicintekniska branschen? 

3. Vad anser ni om hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik? Är de nödvändiga? 

4. Hur skulle hälsoekonomi/hälsoekonomiska utvärderingar kunna användas på 

medicinteknik? 

5. Vilka svårigheter anser ni existerar idag för medicintekniska branschen när det gäller 

hälsoekonomiska utvärderingar? 

6. Ni har nu fått uppdraget av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av 

medicintekniska produkter. Kan ni förklara lite mer om uppdraget och vad den går ut på? 

7. Vad gör ni som myndighet för att främja hälsoekonomiska utvärderingar inom 

medicintekniska branschen? 

8. Vad anser du bör göras/ändras för att öka användningen av hälsoekonomiska 

utvärderingar inom medicintekniska branschen? 

9. Anser du att man behöver utveckla riktlinjer för medicinteknik såsom det finns inom 

läkemedel? 
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BILAGA 5 

Intervjufrågor till Swedish Standards Institute 

1. Berätta lite om organisationen och vad ni gör. Vad arbetar ni med?  

2. Kan ni berätta hur standarder kommer till, hur går själva standardiseringsprocessen till?  

3. Skiljer sig denna process för medicinteknik? 

4. Vi inriktar oss på hälsoekonomiska utvärderingar. Har ni kommit i kontakt med dessa i 

ert arbete? Vad anser ni om hälsoekonomiska utvärderingar? Är de nödvändiga?  

5. Tror ni att hälsoekonomiska utvärderingar kan komma att bli en standard för 

medicinteknik? Är det överhuvudtaget möjligt och i så fall vad krävs? 

6. Om inte hur skiljer sig det här från resten av standarder? 

7. Finns det någon liknande standard inom hälsoekonomi i dagsläget? 

8. Finns det några liknande standarder inom läkemedel? 
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BILAGA 6 
Räkneexempel för utvärdering enligt hälsoekonomiska aspekter 

De höga omläggningsfrekvenserna vid sårvård anses vara en av de största kostnaderna för 

sjukhusen. Därmed tog SLL Upphandling steget mot ett bredare perspektiv av kostnader och 

bestämde sig för att använda hälsoekonomiska aspekter i sin upphandling om sårvård. Företag 

som deltog i upphandlingen skulle uppvisa en förbättring i landstingets totalekonomiska 

situation samt en förbättrad livskvalitet för patienten och deras anhöriga. Underlaget skulle 

framföras till SLL för att vidare kunna göra en avvägning mellan alternativens uppnådda effekter 

och påförda kostnader. Det alternativ som är mest kostnadseffektivt valdes.  

Eftersom det här var första gången som medicintekniska produkter utvärderades med hjälp av 

hälsoekonomiska aspekter i en upphandling valde SLL att göra vissa avgränsningar och börja på 

en låg nivå. Det innebar att bara ett par områden skulle beräknas den här gången. 

Utvärderingen tog inte hänsyn till några kvalitetsjusterade levnadsår utan endast en ren 

kostnadsanalys utfördes.  

I den togs endast med de utvalda 

kostnader som uppstår vid behandling av 

ett sår. De tog inte enbart hänsyn till 

produktens styckekostnad och 

omläggningsfrekvens utan även inkluderat 

personalkostanden som uppstår vid varje 

omläggning som respektive förband 

kräver fram tills att såret läks. 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: De här kravspecifikationerna har tagits fram 

av berörda verksamheter som deltog i 

upphandlingen. (Sårvård Special 2011)  

Kostnadsschabloner  

Typ av kostnad Kronor/omläggning 

Personalkostnad för omläggning 
av snitt efter höftoperation på 
kirurgavdelning. (Första gången 
förbandet läggs på räknas 
endast produktkostnad.)  
Beräknad tid: 20 min. 71 

Personalkostnad för omläggning 
av buksnitt på kirurgavdelning. 
(Första gången förbandet läggs 
på räknas endast 
produktkostnad.) 
Beräknad tid: 20 min. 71 

Personalkostnad för omläggning 
av sår efter buksnitt hemma hos 
patient.  
Beräknad tid: 25 min. 136 

Personalkostnad för transport 
hem till patient.  
Beräknad tid tur och retur: 35 
min. 190 

Personalkostnad för omläggning 
av bensår på hudklinik. 
Beräknad tid: 60 min. 240 
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Det här är ett exempel som ingick i upphandlingen: 

Patient och sår 1  

"Vem är patienten och orsaken till såret? 

Patienten är en pensionär som opererats efter att ha brutit lårbenet. Patienten är aktiv och frisk 
för sin ålder.  

Sårets status: Rent operationssnitt som vätskar rikligt. 

Vad produkten ska åstadkomma: Förbandet skall ha en hög absorptionskapacitet. Förbandet 
skall ge god komfort för patienten, vara så pass eftergivlig att den följer kroppens rörelser och 
inte orsaka patienten några hudskador/blåsbildningar. Vidare skall förbandet inte orsaka smärta 
för patienten samt att patienten skall kunna duscha utan förbandsbyte. Förbandet skall vara 
lätt att applicera utan att det kontamineras. 

Målet för behandlingen: Snabbare sårläkning genom att förhindra infektion och underlätta 
mobilisering av patienten. 

Vårdtid: 5 dagar inom slutenvården.  

Sårstorlek: Produkten skall passa ett operationssnitt som är 20 cm.  Förbandet skall ha 
rektangulär form." (Sårvård Special 2011) 

 

 

Källa: Räkneexempel för utvärdering enligt hälsoekonomiska aspekter. (Sårvård Special 2011). 

Bedömningen gjordes på underlag från de tre anbudsgivare som hade lägst behandlingspris. 

Första anbudets produktkostnad är 40 kr och förbandet måste bytas en gång under fem dagar. 

Den totala produktkostnaden blir alltså 40 kr. Den totala personalkostnaden blir noll eftersom 

bara produktkostanden räknas när förbandet läggs på första gången. Behandligspriset blir 

därmed endast 40 kr. 

Andra anbudets produktkostnad är 30 kr och det krävs två förband under fem dagar. Den totala 

produktkostnaden blir således 60 kr samt att personalkostnader tillkommer på 71 kr. 

Behandlingspriset blir 131 kr. 

Tredje anbudet visade en produktkostnad på 20 kr och en omläggningsfrekvens på tre förband 
under fem dagar. Den totala produktkostnaden och totala personalkostanden uppgår till 60 kr 
respektive 142 kr vilket resulterar i en behandlingspris på 202 kr. 


