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Sammanfattning 

Har du någonsin besökt ett sjukhus? Vi är säkra på att du har gjort det minst en gång i ditt liv 
och du kommer förmodligen återkomma dit i framtiden. Sedan i mitten av 1900- talet har 
otroliga framsteg gjorts inom framtagning av produkter som används för medicinskvård. 
Materialen inom sjukvården utvecklas hela tiden och i framtiden kommer man att kunna 
garantera en fortsatt bättre vård. 

Miljö och människors välbefinnande har alltid debatterats med hänsyn till diverse olika 
trendfaktorer. Det senaste årtiondet har miljödebatten växt sig allt starkare kring 
människornas medvetande. Detta har lett till att man även börjar intressera sig för vad saker 
och ting egentligen innehåller. Plast är ett väletablerat material i medicintekniska produkter 
eftersom de uppfyller marknadens hårda krav på säkerhet, sterilitet och användarvänlighet. 
Plast innehåller i vissa fall det omdebatterade ämnet ftalater, vilket har påvisat ha 
antiandrogena egenskaper, vilket betyder att de interagerar med hormoner på ett negativt sätt. 
Vilket har medfört att industrin nu aktivt arbetar för att utveckla nya material för att hitta ännu 
bättre lösningar för dagens medicintekniska produkter. 

Vi presenterar därför vår produkt, en ftalatfri tubing-produkt som bygger på en ny typ av 
mjukgörare. Denna mjukgörare består av välkända och säkra råmaterial samt är 
tillämpningsbar med känsliga applikationer. Detta resultat kommer ge slutkunden en 
alternativ produkt till den befintliga marknaden. 
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Abstract 

Have you ever been to the hospital? We’re sure that you have been there at least one time and 
you will probably visit one a few more time in the future. Since the mid 1950’s there’s been 
some considerable progress within the medical market. The material within the products will 
continue to develop to guarantee a better healthcare in the future.  

The environment and the human well-being is constantly under discussion regarding to 
various different trend factors. During the last decade the environmental debate have groan 
much stronger on people’s consciousness. As a consequence of this work people have begun 
to take interest in what things actually contains. Within medical product plastic is a much 
debated subject due to the ability to deliver the quality that the buyer request.  In some case 
plastic contain phthalates that can be hormone disrupting. Due to this consciousness the 
producers are working hard to develop new solutions.  

We are now presenting our product, a non-phthalate tubing-product with a new plasticizer. 
This plasticizer is composed of well-known and safe materials and it’s applicable within 
sensitive application. This solution will give the costumer a good alternative to the existing 
market. 
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Förord 

Vi är två studenter som läser sista året som Utvecklingsingenjörer på Högskolan i Halmstad. 
Som en del i sista året har vi gjort ett examensarbete med fokus på produktutveckling och 
marknad.  

I denna projektrapport har vi avhandlat vårt examensarbete som vi arbetat med under hösten 
2014 och våren 2015.  

Vi i projektgruppen vill tacka de berörda parterna för ett gott samarbete. Vi vill börja med att 
tacka Jeanette Gullbrand för den mycket goda handledningen under projektets gång.  

Vi vill även framföra ett stort tack till Perstorp AB som har tagit emot oss på ett professionellt 
och trevligt sätt. Framförallt vill vi tacka Rasmus Pinomaa (Project Manager - Innovation) 
och Håkan Björnberg (Vice President – Innovation). Till slut vill vi även framföra ett stort 
tack till alla involverade respondenter. 

Det har varit en spännande tid med nya utmaningar som har diskuteras och fått fäste hos alla 
inblandade. Projektet gav oss en möjlighet att återkoppla våra tidigare kurser till ett verkligt 
projekt som gett ett mätbart resultat. 
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1. Inledning 

Detta examensarbete har utförts tillsammans med Perstorp AB, hädanefter benämnt som 
Perstorp, som idag har cirka 1500 anställda i 22 länder med produktion i Europa, Asien och 
Nord Amerika. Företaget ägs av ett franskt kapitalinvesteringsbolag och är världsledande 
inom flera olika marknadssegment för specialkemikalier. För fullständig förklaring om 
företaget se bilaga 3.  

1.1 Bakgrund 
Utifrån företagets observationer om den pågående ftalatdebatten har ett intresse väckts om att 
ta reda på mer om möjligheterna att ta sig in på Medicalmarknaden med en ny mjukgörare 
avsedd för PVC-applikationer. Detta projekt kommer ligga till grund för hur vidare beslut 
fattas i denna fråga.  

Miljö och människors välbefinnande har alltid debatterats med hänsyn till diverse olika 
trendfaktorer. Det senaste årtiondet har miljödebatten växt sig allt starkare kring 
människornas medvetande. Vilket har lett till att många börjat intressera sig för vad saker och 
ting egentligen innehåller.  

PVC tillhör just den här debatterade plastgruppen, man har länge sett PVC som en smutsig 
plast på grund av dess tillverkningsmetoder. Detta var för cirka tio till femton år sedan och 
sedan dess har tillverkningen av ingående komponenter radikalt förbättras och PVC har idag 
samma miljöpåverkan som andra plaster. PVC industrin har även ett av de bästa 
återvinningsprogrammen i världen, VinylPlus.  

PVC innehåller i en del fall ftalater som kan innehålla hormonrubbande ämne, detta har varit 
på tapeten för diskussion de senaste åren. Det finns två sidor till den här debatten. En sida är 
väldigt optimistiska och vill byta ut PVC plasten till ett mindre skadligt alternativ som 
exempelvis polyolefiner. Polyolefiner är inom samma priskategori som PVC men har inte 
samma goda materialegenskaper. Den andra sidan vill ta bort ftalaterna från marknaden och 
ersätta dem med en ny väl utvärderad mjukgörare men behålla PVC av den anledningen att 
det är ett material med goda egenskaper.  

1.2. Behov och problembeskrivning  
Utifrån den debatt som förs om ftalater och dess potentiella påverkan på människan har det 
lett till att flera landsting tagit beslut om att fasa ut PVC från sin verksamhet. Mjukgörare 
finns även i andra platser inom sjukvården och här finns det idag en ökad medvetenhet och 
nyfikenhet om deras påverkan på människa och miljö. Att ersätta en mjukgörare på 
Medicalmarknad är inte lätt då inte enbart funktion är avgörande faktorer utan även 
ansvarstagande för den nya mjukgöraren och dess påverkan på människa och miljö är 
avgörande. 

Under projektets gång har det framkommit att ingen vill ta ansvar för en ny mjukgörare, då de 
eventuella långsiktiga biverkningarna inte är kända. I och med att ftalater har funnits så pass 
länge och varit utvärderade under femtio års tid vet man med säkerhet dess påverkan på 
människan. Det finns idag mjukgörare som är ftalatfria och applicerbara inom 
Medicalsegmentet, men det finns ingen längs processen som vill ta ansvar för konsekvenser 
som kan uppkomma. 
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1.3. Syfte och mål  
Syftet med detta examensarbete är undersöka möjligheten att använda en alternativ 
mjukgörare till ftalater i Medical applikationer. Målet med detta examensarbete är att ta fram 
en ftalatfri produkt till Medicalmarknaden. 

Det finns dessutom ett antal krav från Perstorps sida som presenteras i bilaga 1.3.1. 

1.4. Avgränsning  
De avgränsningar som tagits hänsyn till är följande: 

• Att enbart ta fram en prototyp 
• Att enbart testa en typ av mjukgörare i prototypen 
• Att enbart undersöka Medicalmarknaden och de mjuka plastprodukter som finns där 
• Att endast genomföra marknadsundersökningar i Sverige  

1.5. Krav och önskemål  
Följande kravspecifikation har leget till grund för detta projekt.   

• Mjukgöraren skall vara kompatibel med PVC och någon mer plast. 
• Mjukgöraren skall ha en lägre flyktighet än den ledande ftalatfria mjukgöraren inom 

Medicalsegmentet som är DINCH. 
• Priset skall vara lägre den ledande ftalatfria mjukgöraren som finns på 

Medicalmarknaden. 
• Produkten skall uppfylla de krav som finns för en medicinteknisk produkt. 

o Inte reagera med läkemedel. 
o Inte försämra flödet. 

 
• Mjukgöraren skall ge en klar och luktfri plast. 
• Produkten ska ha en likvärdig användarvänlighet som befintliga produkter på 

Medicalmarknaden. 
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2. Metod 

Följande metoder har tillämpas och genomförts under projektet. 

2.1. Intervjuer 
För att samla in information har olika intervjuer genomförts, metoderna för dessa presenteras 
nedan. Anledningen till att nedanstående intervjumetoder är valda för att de ger 
respondenterna större reflektions utrymme. Den huvudsakliga anledningen till varför 
intervjuer valdes som metod var för att de ger en tydlig bild av vad både användaren och 
tillverkaren är ute efter.  

2.1.1 Semistrukturerade intervjuer  
I en semistrukturerad intervju är formuleringen och ordningsföljden av frågorna alltid de 
samma. Svarsalternativen kan vara både öppna eller slutna. Dessa intervjuer grundar sig på 
den intervjuguide som sammanställt till ändamålet. En semistrukturerad intervju med öppna 
svarsalternativ genomförs med respektive person, anledningen till denna intervjuform 
applicerades var för att ge personen i fråga reflektionsutrymme (Kvalitativ Metod, 2010). 

2.1.2. Fokusgruppsintervjuer  
Genom denna typ av intervjuform ger man utrymme till alla individer i en utvald grupp att ge 
sina åsikter samt ta del av en lite mer vardaglig diskussion som pågår i deras omgivning. 
Frågorna som ställs är organiserade och bestämda i förväg, dessa sammanställs i en 
intervjuguide för ändamålet (Kvalitativ Metod, 2014).  

2.1.3. Telefonintervjuer  
En telefonintervju används oftast då geografiska skillnaderna är påtagliga och det inte lämpar 
sig för en personintervju. Intervjun genomförs på samma sätt som en personintervju, dock kan 
det vara bra att tänka på att tala lugnt och långsamt så att den andra personen hör dig 
(Careerbuilder, 2011).   

2.2. Miniriskmetod 
I en miniriskmetod identifieras riskerna som finns i projektet innan de uppstår, sedan 
klassificeras riskernas sannolikhet på en skala ett till fem samt dess konsekvens ett till fem. 
Vilket ger ett riskvärde. Överstiger riskvärdet tio bör man ha en riskåtgärdsplan (B. 
Tonnquist, 2012). 

Miniriskmetoden används i detta projekt för att identifiera de potentiella risker som kan 
uppkomma under projektets gång.  

2.3. SWOT-analys 
SWOT – analysen går ut på att utvärdera företagets styrkor (Strengths), svagheter 
(Weakness), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) i relation till omvärlden. Dessa 
delas upp i olika nivåer inom förteget där styrkor och svagheter tillhör mikronivå, och 
möjligheter och hot tillhör makronivå. En SWOT-analys görs för att få en bild av hur den 
nuvarande situationen ser ut för företaget (Kotler, Armstrong, C.Harris & Piercy. 2013).  

Anledningen till att SWOT – analysen användes var för att identifiera hur produkten skulle stå 
sig på en potentiell marknad.  
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2.4. FMEA 
FMEA, failure mode effect analysis, är en metod där man hittar och eliminerar fel innan de 
uppstår. I det stora hela går metoden ut på att man besvarar ett antal frågor om vilka 
riskhändelser som kan uppkomma och deras effekt (B. Tonnquist, 2012). 

Främsta anledningen till att FMEA – analysen har tillämpas under projektet är att den ger en 
god inblick till vilka problem som kan uppstå vid eventuell lansering av produkten.  

2.5. Hill & Slack- analys 
Hill- och Slack-analyser genomföras för att ta reda på hur ett företag står sig mot konkurrenter 
på marknaden samt definiera vad marknaden efterfrågar. Denna analys används för att på ett 
smidigt sätt kunna identifiera de marknadsfördelar som den potentiella produkten hade kunnat 
ha.  

Hill- strategin syftar till hur företaget utformar strategivalet för att uppnå företagets mål. Detta 
kan ses i fyra steg; ett- definiera företagets mål, två- välj marknadsstrategi, tre- svara på 
frågan hur man vinner ordern och fyra- presentera operationsstrategin (innehållande 
processval och infrastruktur)(Slack, Brandon- Jones, Johnston. 2013). 

Slack- analysen syftar till den operationsstrategi som förtaget väljer. Strategierna kan ses ur 
fyra olika perspektiv, top-down-perspektivet, bottom-up-perspektivet, marknadsperspektivet 
och operationsresurs-perspektivet. Vilket företaget väljer kan bero på företagets relation till 
kunder, konkurrenter och deras marknad. Inom marknadsperspektivet kan Slack- analysen 
klassificera genom olika marknadsfaktorer så som Order Winners (det extra som företaget 
erbjuder för att vinna kunden), Order qualifiers (de grundläggande kraven för att vara med 
och konkurrera på marknaden) och less importanat factors (faktorer som inte är så viktiga för 
kunden)(Slack, Brandon- Jones, Johnston. 2013). 

2.6. PEST-analys 
För att ta reda på hur ett företag står sig gentemot omvärlden genomförs en PEST – analys 
vars ingående faktorer är politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska. Analysen sker 
utifrån ett makroperspektiv där man tar hänsyn till SWOT – analysens möjligheter och hot 
(Lerndell Investigations, 2014). 

Genom PEST – analysen identifierades produktens politiska, ekonomiska, sociala och 
teknologiska egenskaper vilket gav en tydlig bild över hur produkten potentiellt skulle 
påverkad av dessa faktorer.  

2.7. Livscykelanalys  
För att ta reda på vilken total miljöpåverkan som en produkt har från utvinning av råvara till 
hantering av avfall, genomfördes en livscykelanalys (LCA). I denna analys definierade de 
ingående delarna i produkten med hjälp av faktorerna; framställning, distribution, användning, 
resthantering och eco- indikator. 

Denna analys användes då det för projektet var relevant att jämföra miljöpåverkan som olika 
material gav.  
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2.8. Business Modell Canvas 
Som idégenereringsmetod vald vi att använda oss av Business Model Canvas. Verktyget 
används för att skapa en innovativ affärsmodell kring en affärsidé. Verktyget bygger på att 
dela in verksamheten i nio block som alla hänger samman. Innebörden av de olika 
byggblocken presenteras i bilaga 8 (algi, u.å. (B. Tonnquist, 2012). 

Denna metod användes för att ta fram ett affärssystem för att lansera produkten. 

2.9. Marknadsmix 
Ett av stegen i marknadsplanen är att ta reda på hur företagets marknadsmix ser ut. 
Marknadsmixen består av fem P; produkt, pris, plats, promotion och people som samverkar 
för att skapa en så hög efterfrågan och lönsamhet som möjligt. För fullständig marknadsmix 
se bilaga 4.3(Kotler, Armstrong, Harris & Piercy 2013, 53). 

Denna metod valdes för att få en bild över hur produkten kan tas till marknaden.  
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3. Projektmodell 

Nedan presenteras de projektmodeller som används under projektets gång.  

3.1. Action Research 
Action Resersch, aktionsforskning, bygger på att få kunskap om sin egen praktik och på så 
sätt skapa förutsättningar att förbättra den. Utgångspunkten för forskningen är den praktiska 
verksamheten, detta innefattar en relation mellan tänkandet och handlandet i praktiken (Carr, 
2006).  

Modellen bygger på att praktiskt ställa frågor och iscensätta en aktion, följa dess process och 
reflektera över resultatet. Kontinuerlig dokumentation görs som resulterar i en helhetsbild 
över praktiken och teorin, vilket ligger till grund för ett fortsatt utvecklings- och 
förbättringsarbete. Modellen för aktionsforskning beskrivs i figur 3.1.1. (Göteborgs 
Universitet).  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vid aktionsforskning sker ett samarbete mellan forskare och praktiker, detta samarbete 
handlar om att ta tillvara på den kunskap och kompetens som finns men även att utmana den 
vetenskapliga och praktiskt grundade kunskapen och kompetensen. Denna modell tillämpas i 
ett kollektivt sammanhang där olika representanter för olika arbetslag möts och diskuterar det 
pågående förbättringsarbetet (Göteborgs Universitet, 2014). 	  

I praktiken kan detta delas in i olika moment: 

1. Kartläggning av tankekarta 

Gör en tankekarta tillsammans i arbetslaget där, listar olika förbättringsområden. Välj ut ett 
område. Detta område ska vara relaterat till de senaste utvärderingar och 
kvalitetsredovisningarna och man ska ha reflekterat över varför just detta område valdes. Här 
efter görs ytterligare en tankekarta över de moment som utvecklingsarbetet ska fokusera på 
(Göteborgs Universitet, 2014). 

 

Teoretiskk
unskap 

Handlings- 
inriktad 
kunskap 

Aktion 

Vetenskapligt 
grundat 

Praktiskt 
grundat 

Figur 3.1.1. Aktionsforskningmodellen 
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Formulera en fråga om den sökta kunskapen. 

Beskriv det valda området och formulera en frågeställning som lämpligtvis börjar med hur 
(Göteborgs Universitet).  

Planera en förändringsinsats 

Härefter planeras vad som ska göras i de olika aktionerna för att förbättra den aktuella 
situationen. Denna planering kan vara olika metoder som man vill pröva, dessa bör 
specificeras i detalj och planeras in i en tidsplan. Därefter bestämmer man vilken aktion som 
man vi börja med. Genomförs flera aktioner samtidigt, går det inte att avgöra vilken aktion 
som hade den ena eller andra effekten (Göteborgs Universitet, 2014). 

4. Genomföra en aktion (handling) 

För att effektiv kunna genomföra en aktion är det lämpligt att ha en plan för dess utförande, 
som innefattar svar på frågor om när det ska ske, vilka som är med och hur länge aktionen 
ifråga ska prövas (Göteborgs Universitet, 2014). 

5. Studera med verktyg (följa processen) 

För att följa processen och systematiskt införskaffa information om vad som händer under 
aktionen är det viktigt för att göra aktiva val av verktyg att använda sig av. Förslagsvis kan 
man föra dagbok/loggbok och komplettera med observationer, samtal eller intervjuer. När 
man skall välja mellan dessa är det viktigt att den bäst lämpade metoden väljs ut för 
ändamålet (Göteborgs Universitet, 2014).  

6. Beskriva och sammanställa resultaten 

Det insamlade resultatet ska gås igenom och beskrivas, genom att sortera och gruppera 
informationen från början kan en överblick fås av insamlad information. Sedan är det viktigt 
att ta fasta på vad som framkommit i intervjuerna och vilken information som är väsentlig. 
Genom att noga tänka igenom hur formulär och liknande utformas kan onödigt extra arbete 
undvikas. Sammanställ materialet som kommit in för att enkelt kunna analysera det 
(Göteborgs Universitet, 2014).  

7. Tolka och analysera resultaten 

Utifrån de sammanställningar som gjorts av den insamlade informationen är det viktigt att 
läsa igenom och fundera ut hur materialet skall analyseras och tolkas. Detta kan göras utifrån 
ett par frågor som kan ställas till sig själv (Göteborgs Universitet, 2014): 

-Kan resultatet analyseras och tolkas utifrån faktorer i verksamheten? 

-Vilken litteratur kan bidra till analysen och tolkningen? 

-Hur kan den egna yrkeserfarenheten användas i tolkningen och analysen? 

-På vilket sätt kan information göra sig förstådd? 

-Vilka analyser och tolkningar är rimliga samt vad leder de till? 

-Vilka slutsatser kan dras? 

 



8	  
	  

8. Dokumentation 

Uppsatsen struktureras lämpligen utifrån fyra stycken rubriker (Göteborgs Universitet, 2014). 

-Förutsättningar 

-Process (aktions verktyg) 

-Resultat 

-Reflektion 

3.1.1. Tillämpning Projekt 
Den huvudsakliga utgångspunkten i aktionsforskning är att man skall få kunskap om teorin 
ute i praktiken. Detta har tillämpas under hela projektet då information om de teorier som 
finns har samlats in både från forskare och från operativpersonal. Vikten har lagts vid hur 
teorin och praktiken samverkar och vad som är bäst lämpas för ändamålet.  

3.2. Vetenskaplig metod  
De olika metoder som analyserats för att välja projektmodell är traditionell produktutveckling, 
Lean produktutveckling, Dynamisk produktutveckling och Stage gate.  

Traditionell produktutveckling (PD) är den vanligaste projektmodellen för att skapa 
förutsättningar för produktion och försäljning av produkter. Det är en lärandeprocess där 
kunskap samlas tills dess att förutsättningar finns för produktion och försäljning av minst en 
ny produkt. Det som speglas i denna process är att man vill ha garantier och säkerhet innan 
beslut tas, man söker en linjär process (Holmdahl, 2010). 

Metoder som syftar till att anpassa utvecklingen efter skiftande omständigheter, flexibilitet, 
användande av ny kunskap samt snabbt kunna reagera på nya impulser, det vill säga ha ett 
tvärfunktionellt arbetssätt, är Dynamisk produktutveckling (DPD) och Lean 
produktutveckling (LPD) (Ottosson, 2003). 

Lean produktutveckling, syftar till att effektivisera och kundanpassa verksamheten för att 
minska ledtider och nå mål. Kunskap som inhämtas under projektets gång tas tillvara och 
tillämpas (Holmdahl, 2010). 

I dynamisk produktutveckling (DPD) är användaren i största fokus och beroende utifrån är 
mycket vanligt. Genom ett dynamiskt handlande möjliggör man på kortare tid att nå en 
användarvänlig lösning i jämförelse med det traditionella sättet. Särskiljande inom den här 
typen av produktutveckling är att många små beslut fattas kontinuerligt och följs sedan av 
strikta genomförandesteg. Resultatet av en dynamisk produktutveckling är en produkt som 
har, enligt användare, höga funktionella och sensuella värden (Holmdahl, 2010).  

Stage- Gate (SG) är egentligen mer ett system för styrning och finansiell övervakning av 
produkter, som går ut på att projektet är kantat av grindar. Vid varje grind skall idéer 
diskuteras och beslut om nästa steg fattas. Denna metod innefattar inte idé generering och 
försäljning av produkten (Holmdahl, 2010). 

I detta projekt har vi valt att använda oss av Dynamisk Produkt utveckling (DPD), eftersom 
projektet kommer att ha fokusering på användaren och det finns flera beroende utifrån.  
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4. Teori och referensramar 

Nedan beskrivs ingående bakgrund och teorier kring PVC samt de mjukgörarna som testades i 
Perstorps testlaboratorium.  

4.1. PVC  
PVC (Poly Vinylklorid) är en av de vanligaste polymererna och är applicerbar inom många 
olika områden.  Detta beror på dess goda funktion, goda egenskaper, säkerhet och 
kostnadseffektivitet.  

PVC är i grunden ett hårt material, som mjukas upp till en flexibel och användarvänlig 
struktur med goda egenskaper med hjälp av en mjukgörare, se avsnitt 4.2. Mjukgörare.  

PVC kan delas en i två olika typer, PVC-U (unplasticised) och PVC-P (plastisticsed) denna 
indelning är godkänd av IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemisry) (Zahao, 
Xiaobin, Courtney, James M., 2009).   

PVC har kritiserats för sin miljöpåverkan samt för att innehålla tungmetaller och mjukgörare 
så som ftalater. För att minska miljöpåverkan har industrin etablerat ett samarbete mellan 
råmaterialtillverkare, tillverkare av mjukgörare och tillverkare av plastprodukter, kallat Vinyl 
2010. Utifrån detta har man tagit fram VinylPlus som skapades 2013 och är ett 
återvinningsprogram för PVC (O. Gröndahl-Hansen, 2013). 

4.2. Mjukgörare  
Mjukgörare har länge används för att göra saker och ting mjukare, exempelvis har vatten 
används för att mjuka upp lera sen tidig evolution. Blandas PVC med en mjukgörare blir 
materialet mjukt och följsamt. Den vanligaste mjukgöraren för PVC är ftalater, dessa kan i sin 
tur delas in i ett flertal undergrupper, se avsnitt 4.2.1. Ftalater (O. Gröndahl – Hansen, 2014). 

4.2.1. Ftalater  
Den vanligaste ftalaten är DEHP (di (2-ethylhexyl) ftalat) och är en av de vanligaste 
mjukgörarna inom Medicalsegmentet. DEHP är grundligt utvärderad och väl testad under 
flera årtionden vilket har lett till kvantitativ dokumentation över dess uppkomna biverkningar. 
Andra typer av relativt vanliga ftalater är DINP (di-isononyl ftalat), DIDP (di-isodecyl ftalat) 
och DPHP (Bis (2-propylheptyl) ftalat) (Zahao, Xiaobin, Courtney, James M., 2009) 
(Kemikalieinspektionen, 2014). 

DEHP har följande molekylstruktur, se figur 4.2.1 

Enligt studien SELMA genomförd av bland annat Carl-Gustaf 
Bornhag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads 
Universitet, har halterna av DEHP sjunkit hos kvinnor som var 
närvarande i studien medan halterna av DINP har ökat då 
DINP successivt har ersatt DEHP de senaste åren. Studien visar 
att trots utbyte av mjukgörare sker ingen förändring av AGD 
(anogenital distance), avstånd mellan könsorgan till anal på 
pojkar. Enligt artikeln tyder den data de har fått fram att de 
substituerade ftalaterna inte är säkrare än den kemiska 
sammansättning som den ersätter. Enligt studien är DINP 
associerat med kortare AGD hos pojkar vid en ålder av 21 

Figur 4.2.1.  Molekylstruktur 
DEHP 
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månader, vilket är oroande eftersom AGD har relaterats till manliga genitala missbildningar 
och nedsatt fortplantningsförmåga hos vuxna män (Bornehag et al., 2014).  

4.2.2. TOTM  
T OTM (Tris(2-ethylhexyl)benzene-1,2,4-tricarboxylate) är en 
ftalatfri mjukgörare som är framtagen av företaget Eastman, ett 
stort kemikalieföretag med rötterna i USA. TOTM är en 
mjukgörare som är kompatibel med PVC och appliceras när låg 
volatilitet är viktigt. TOTM togs fram med syfte att ersätta DINP 
då TOTM anses har bättre egenskaper i de sammanhangen där 
DINP används. TOTM används bland annat i kablar, 
Medicalprodukter och instrumentpaneler (Eastman Chemical 
Company, 2011).   

TOTM har molekylstruktur enligt figur 4.2.2.  

4.2.3. Citronfol BII (citrate) 
Citrofol BII (Butylacetylcitrate) är en citatmjukgörare, 
alltså en mjukgörare som baserar sig på citronsyra. 
Företaget som tillverkar denna mjukgörare är 
Jungbunzlauer, vars huvudkontor finns i Schweiz. 
Citrofol BII är en effektiv mjukgörare som kan 
användas för känsliga tillämpningar så som 
medicintekniska produkter, leksaker 
livsmedelsförpackningar med flera. Citrofol är 
kompatibel med olika polymerer så som polyuretan, 
etenvinylacetat och PVC, mjukgöraren har även en hög 
kokpunkt och låg flyktighet (Jungbunzlauer, 2015). 

Citrofon BII har molekylstruktur enligt figur 4.2.3. 

4.2.4. DINCH  
H examoll DINCH (1,2-cyclohexanedicarboxylic acid) är en ftalatfri mjukgörare framtagen 
av BASF som är ledande inom framtagning av mjukgörare och har rötterna i Tyskland.  
Denna mjukgörare tillverkas även av andra aktörer, och benämns då som DINCH. BASF har 
lagt över sju miljoner euro på forskning kring Hexamoll DINCH. År 2013 vann Hexamoll 
DINCH pris i USA för att det lyckades substituera DEHP i 
blodpåsar. DINCH används inom många områden för 
Medicalprodukter så som dialys, intravenösa produkter, masker 
och tubing-produkter. Denna mjukgörare används inte enbart 
inom Medicalprodukter utan är även godkänd för att används 
till mat applikationer och hygienartiklar (BASF Corporation, 
2014).  

Hexamoll DINCH har molekylstruktur enligt figur 4.2.4. 

 

 
 
 

Figur 4.2.2. Molekylstruktur 
TOTM 

Figur 4.2.3. Molekylstruktur Citrofon BII 

Figur 4.2.4. Molekylstruktur DINCH 
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4.2.5. Pevalen 
Pevalen (Pentaerythritol tetravalerat) tillverkas av Perstorp AB och är en ftalatfri 
högpresterande polyester mjukgörare. Denna mjukgörare är enligt Perstorp det perfekt valet 
för applicering på känsliga områden så som golv i sjukhus, offentliga miljöer och 
applikationer som är nära konsumenten, till exempel leksaker, bilinteriörer, väggbeklädnader 
med mera. Pevalen har egenskaper så som hög mjukgörande effekt i kombination med en låg 
flyktighet (Perstorp, 2014).  

Pevalen har molekylstruktur enligt figur 4.2.5. 

	  

Figur 4.2.5. Molekylstruktur Pevalen 

 
4.2.6. Mesamoll  
M esamoll (Alkylsulfonic acid) är en ftalatfri mjukgörare som togs fram och tillverkas av det 
tyska kemikalieföretaget Lanxess. Mesamoll är en alkalisk ester av fenol och en mjukgörare 
med goda gelbindande egenskaper samt förtvålnings motstånd. Den är kompatibel med många 
typer av polymerer, inklusive PVC. Idag används Mesamoll bland annat till leksaker men är 
även godkänd för plastförpackningar till mat.  

Mesamoll har molekylstruktur enligt figur 4.2.6. 

	  

Figur 4.2.6. Molekylstruktur Mesamoll 
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5. Utvecklingsprocess- Produkt   

Under utvecklingen av produkten har valda metoder tillämpats samt tester.  

5.1. Start av projektet  
Detta examensarbete startades upp i oktober 2014 och har pågått fram till maj 2015. För att få 
en överblick av projektet sammanställdes tidigt en projektbeskrivning. I denna 
projektbeskrivning fanns specificerat ingående delar i projektet, som syfte och mål, potentiella 
metoder att använda, preliminär teori och referensram samt tydlig specificering av beställare, 
budget, tidsschema och intressenter, för fullständig projektbeskrivning se bilaga 1. De risker 
som kunde uppkomma under projektets gång samanställdes i en riskanalys med tillhörande 
åtgärdsplan, för fullständig riskåtgärdsplanering se bilaga 2.  

5.2. Analysverktyg och val av metoder  
Nedan beskrivas genomförda analyser av produkten vars resultat dels grundats på 
informationen i avsnitt 6.  

5.2.1. Hill & Slack – analys  
För att få en uppfattning om hur företaget, det vill säga Perstorp, står sig gentemot 
konkurrenter genomfördes Hill- och Slackanalyser. Här togs det hänsyn till två olika aspekter, 
och två jämförelser genomfördes en jämförelse mellan DEHP och den valda mjukgöraren 
Pevalen, se avsnitt 9.1. Resultat av mjukgörare. Ytterligare en jämförelse mellan en produkt 
med ftalater i och en ftalatfri produkt gjordes. Fullständig Slack- analys kan läsas i bilaga 5 
och fullständig Hill – analys kan läsas i bilaga 6. 

Från dessa analyser kom vi fram till att marknaden för en ftalatfri produkt är stor och att 
efterfrågan på produkten finns, dock är applikationsområdet något mer begränsad än för en 
produkt med ftalater. För att presentera en ny mjukgörare för marknaden gäller att övervinna 
avgörande faktorer till exempel att skapa ett gott rykte, medvetenhet kring debatten, hålla en 
hög kvalitet och ha ett fördelaktigt pris.  

5.2.2. Livscyekanalys och MET-matris 
En livscykelanalys genomfördes med hänsyn till fyra olika plastalternativ, två där mjukgörare 
är nödvändigt och två som är naturligt mjuka. Plasterna som utvärderats är PVC, Polyuretan 
(PUR), Polyeten (PE) och Polypropenen (PP). För en fullständig livscykelanalys se bilaga 7. 

Resultatet av denna analys visar utifrån Eco-Indicator 99 att PVC kommer få det lägsta 
avtrycket på naturen. PVC har en indikator på 280 milliponts/kg medan Polyeten ligger på 
360 milliponts/kg och Polypropen ligger på 330 millipoints/kg.  

5.2.3. Business Modell Canvas  
Som ovan nämnt behövs en affärsplan som passar produkten ifråga. Denna Business Modell 
Canvas genomfördes lite senare i projektet när det var klart på vilken typ av produkt man 
skall ta hänsyn till. För en fullständig Business Modell Canvas se avsnitt 8. Business Modell 
Canvas. 

Genom denna Business modell canvas har vi på ett innovativt sett hittat en affärsmodell som 
visar vad vi har att erbjuda kunden i form av erbjudande och värde.   
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5.2.4. FMEA  
En FMEA det vill säga en failure mode effect analysis har genomförts för att kontrollera de 
eventuella problem man kan stöta på när produkten lanseras till marknaden. Problemen 
identifieras och en åtgärd diskuteras. För en fullständig FMEA se bilaga 9. 

Med denna analys har vi kunnat identifiera olika risker som finns med produkten. Dessa var 
att materialet reagerar med innehållet, produkten är inte kompatibel med standardiserade 
produkter, den läcker mjukgörare, produkten efterfrågas inte eller kan inte återvinnas. 
Kartläggning av dessa risker har medfört att vi fått en medvetenhet kring vilka risker vi ska 
fokusera på att eliminera.  

5.2.5 Licensieringsprocess 
En del i detta arbete är att ta reda på vilka krav som ska vara uppfyllda för att få en ny produkt 
godkänd för att appliceras inom Medical segmentet. För fullständig beskrivning av 
licensieringsprocessen se bilaga 10. 

Av denna process har vi kommit fram till att produkten kommer behöva leva upp till lagen om 
medicintekniska produkter för att få en CE-märkning. CE-märkningen för denna produkt 
kommer att var enligt klass 1. 

5.3. Testlaboratorium  
Den informationen som man kan läsa sig till räcker inte till som underlag till val av 
mjukgörare, även konkreta tester måste genomföras på dem. Dessa tester genomfördes hos 
Perstorp i deras testlaboratorium. De tester som genomförts och som vi tagit del av är 
följande: Gelation (rheometer), Ageing/stabillity of plastisols (rheometer), Plasticizer 
efficiency (Shore A), Transparency of Plastic Sheeting, Extraction (Resistance of Plastic 
Films to Extraction by Chemicals), Migration (Migration of plasticizer), Volatility (Volatility 
in active carbon), Clearness and Yellow Index (A-lab), Thermal stability, Mechanical 
properties (Tensile testing), Glass transition (DMA) och Exudation. De mjukgörare som 
testades var Pevalen, DOTP (Eastman 168), Hexamoll Dinch, DINP, Citrofol BII och 
Mesamoll. För fullständiga testresultat se bilaga 16 och 17. 

Dessa tester visade på hur mjukgörare reagerar med PVC under olika förutsättningar, se 
bilaga 16 och 17.  

5.1. Urval av mjukgörare 
De befintliga mjukgörarna på Medicalmarkanden TOTM, DINCH och Citrofol BII valdes ut 
att jämföras mot Pevalen och Mesamoll som inte är applicerade på denna marknad. Dessa nya 
mjukgörare, för detta applikationsområde, valdes ut i samråd med experter på Perstorp. Grund 
för beslutet är att de i dagsläget är applicerbara för känsliga applikationer och har en 
molekylstruktur som är långt ifrån DEHP.   
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6. Utvecklingsprocess- Marknad 

Insamlandet av information och kunskap har varit en väsentlig del i detta projekt. För att 
samla in information har flertalet olika metoder använts. Information om material och 
mjukgörare samt övrig faktainsamling har främst skett via källor på internet och via 
personintervjuer. 

6.1. Intervjuer 
De intervjuer som genomförts är följande: 
 
6.1.1 Sjukhuspersonal 
Detta följande avsnitt är sekretess belagt på grund av konkurrens känslig information.  

6.1.2 Miljöansvariga 
Detta följande avsnitt är sekretess belagt på grund av konkurrens känslig information.  

6.1.3. Allmänheten 
Detta följande avsnitt är sekretess belagt på grund av konkurrens känslig information.  

6.1.4. Sakkunnig inom PVC 
Detta följande avsnitt är sekretess belagt på grund av konkurrens känslig information.  

6.1.5. Leverantörer 
Detta följande avsnitt är sekretess belagt på grund av konkurrens känslig information.  

6.1.6. Landsting 
Detta följande avsnitt är sekretess belagt på grund av konkurrens känslig information.  

6.1.7. Professor i Folkhälsovetenskap  
Detta följande avsnitt är sekretess belagt på grund av konkurrens känslig information.  

6.1.8. Övriga Respondenter 
Detta följande avsnitt är sekretess belagt på grund av konkurrens känslig information.  

6.2. Marknadsplan 
För att få en samlad bild och analys av marknaden genomfördes en marknadsplan (se bilaga 
4.) med följande ingående delar.  

6.2.1. SWOT & PEST- analys  
SWOT – analyser har genomförts under ett par gånger i projektet. En SWOT – analys av 
själva projektet gjordes i början i samband med projektplaneringen där vi kunde identifiera 
projektets styrkor, svagheter, möjligheter och hot se bilaga 1.12. Utifrån SWOT – analysen 
kan vi konstatera att det finns en klar fördel att samarbeta med ett stort internationellt företag 
som är specialiserade inom sitt område, dessutom finns det redan etablerade marknadskanaler 
samt kapital. En slutgiltig och fullständig SWOT – analys för produkten återfinns i bilaga 4.1.  

I samband med att den SWOT – analysen på projektet genomfördes även en PEST – analys, 
se bilaga 4.2. I denna analys identifierades projektets politiska, ekonomiska, sociala och 
teknologiska möjligheter och hot utifrån SWOT – analysen på projektet. Det man kan se 
utifrån PEST – analysen är att om företaget i fråga väljer att stå för ansvaret av mjukgörare 
kommer det underlätta en snabb marknadspenetration. Genom att ta på sig ansvarsfrågan kan 
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man få konkurrensfördelar ur samtliga perspektiv både politiskt, ekonomiskt, socialt och 
teknologiskt.  

6.2.2. Marknadsmix 
För att identifiera produkten utifrån ett marknadsperspektiv har en marknadsmix genomförts. 
Här är produkten sett utifrån ett färdigt perspektiv det vill säga det sista försäljningssteget till 
målgruppen. Utifrån marknadsmixen kan man konstatera att det är framförallt funktionen av 
produkten som sätts i fokus, fungerar produkten väl kommer detta generera ett bra rykte kring 
produkten. Genom ett gott rykte men även markandsförning på mässor kan man bygga upp ett 
kontaktnät med sjukhus runt om i Sverige och arbeta in sin produkt. Man kan även skapa 
försäljning via marknadsföring i kataloger som går ut till sjukhusen. För en fullständig 
marknadsmix se bilaga 4.3.  

6.2.3. Målgrupp 
För att kunna ta fram en produkt som eftertraktas av marknaden, har betydande del varit att 
identifiera vilken målgrupp som produkten kommer att vända sig till. Genom att veta vad 
målgruppen söker kan produktens egenskaper anpassas därefter. Den tänkta målgruppen för 
denna tubing-produkt är i första hand upphandlare av produkter till sjukvården och i andra 
hand inköpare till den privata vårdsektorn. För fullständig beskrivning av målgruppen se 
bilaga 4.4. 

6.2.4. Strategier 
Fyra olika strategier har tagits fram för hur Perstorp kan göra sig konkurrenskraftiga på 
Medicalmarkanden med en ny typ av mjukgörare. Dessa strategier ger en samlad bild av olika 
tillvägagångsätt för att ta sig in på Medicalmarknaden. För fullständiga strategier se bilaga 
4.5. 

6.3. Resultat av marknadsundersökning 
Detta följande avsnitt är sekretess belagt på grund av konkurrens känslig information.  
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7. Produkten  

Produkten som vi har tagit fram är en ftalatfri tubing-produkt som baseras på mjukgöraren 
Pevalen, se figur 7.2. Produktens egenskaper presenteras i figur 7.1. Valet av mjukgörare är 
baserat på de tester som genomförts på de olika mjukgörarna, se avsnitt 9.1 samt bilaga 16 
och 17.  

Perstorp producerar mjukgöraren Pevalen som är den applicerade mjukgöraren i denna PVC 
produkt. Själva produkten är tillverkad av en extern part.  
 
7.1. Blandning 
Detta följande avsnitt är sekretess belagt på grund av konkurrens känslig information.  

Sammanfattning av prototypens egenskaper 

Längd Cirka 30 centimeter 

Inre diameter 3 millimeter 

Yttre diameter 5 millimeter 

Färg Genomskinlig 

Material egenskap Böjlig och flexibel 

Yta Matt och glatt 

Figur 7.1. Tabell egenskaper prototyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.2. Prototypen  
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8. Affärssystem 

För att ta produkten till en kommersiell marknad har en affärsmodell tagits fram där 
produktens värdeerbjudande sätts i fokus och hur detta kan kunden till nytta.  

8.1. Business Model Canvas 
Nedan beskrivs de värdeerbjudande, kundsegment, distributionskanaler, kundrelationer, 
intäkter, nyckelaktiviteter, nyckelresurser, nyckelpartners och kostnader som anses vara 
relevanta för affärssystemet. För en Business Model Canvas se bilaga 8. 

8.1.1. Värdeerbjudande 
Det som produkten kommer att leverera med avseende på värdeerbjudande är en varaktighet 
som är tillräckligt lång för att kunden skall vara nöjd med produkten och uppleva god kvalitet. 
Ett annat värdeerbjudande som kommer att erbjudas är att mjukgöraren är biokompatibel, 
detta betyder att mjukgöraren är baserad på naturliga ämnen. En mycket viktig aspekt att ta 
med är att produkten skall vara användarvänlig, det är viktigt att den är flexibel och 
lättarbetad precis som påpekas i intervjun med sjuksköterskan i bilaga 13.1.1. i fråga fyra. En 
trygghet som ger mervärde för kunden är att kunna uppvisa relevanta certifikat, vad för 
certifikat och standardiseringar som är relevanta se bilaga 10. 

8.1.2. Kundsegment 
De kundsegment som kommer ligga i fokus för denna produkt är framförallt upphandlare, 
detta betyder att upphandlarna kommer vara de kunder som köper upp majoriteten av 
produkterna. Fokus kommer att vara att etablera sig och skapa ett namn inom marknaden samt 
en god trovärdighet.  

Det är även viktigt att ta med sig de andra kunderna så som landsting, kommuner, veterinärer 
och privat sjukvård. Även om fokus ligger på upphandlare och det är där ifrån som de stora 
summorna kommer ifrån är det viktigt att ha med de andra kundgrupperna i tanken då de står 
för en liten del av försäljningen.  

8.1.3. Distributionskanaler 
Genom att använda sig av de vanligaste promotionskanalerna som upphandlare redan 
använder sig av, kommer man lättare nå ut till den stora kundgruppen. Framförallt gäller det 
att visa sig under mässor samt skicka in förslag till upphandlare på produkter så att de kan 
testa dem inför en ny upphandling.  

För att nå de övriga kunderna som inte faller in under upphandling så är det viktigt att vara 
med på mässor så att man syns och de potentiella kunderna lätt kan nå en.  

8.1.4. Kundrelationer 
Kundrelationerna kommer vara business to business, det vill säga att företag säljer till företag. 
Detta ger då en trygghet till kunderna att affären kommer att skötas på ett professionellt sätt. 
Genom att sluta avtal i upphandlingar, som vanligtvis sträcker sig över en fyra års period, 
betyder det att man som tillverkare har en ganska så god prognos över framtiden och man har 
en säkrad inkomst under de kommande åren.  

8.1.5. Intäkter 
Det kunden kommer att vara beredd att betala för är framförallt miljövänliga produkter samt 
användarvänlighet. Detta betyder att det är två viktiga aspekter att ha med i åtanke under den 
kontinuerliga produktutvecklingen. Det är otroligt viktigt att man kan leva upp till de krav 



18	  
	  

som ställs från upphandlare, om man inte uppfyller dem är det betydligt svårare att få igenom 
en affär. Kvaliteten är självfallet en viktig del då ingen kund vill köpa en produkt som inte 
lever upp till de krav som finns. Om man då har de önskvärda certifieringar som finns kan 
man lämna en tyst garanti till kunden att man lever upp till de väntade kvalitetskraven. När 
alla kraven som upphandlaren har ställt är uppfyllt är det viktigt att man har ett bra pris i 
slutändan, detta för att upphandlaren sedan väljer de förslag som har lägst pris.   

Betalningen sker via fakturering företagen emellan just eftersom det är business to business 
det handlar om. En liten variant av betalning är i så fall delbetalning.  

8.1.6. Nyckelaktiviteter 
De nyckelaktiviteter som krävs för att sälja produkten är att jobba innovativt genom att ha en 
kontinuerlig produktutveckling och förbättring. Detta ger kunderna en trygghet att man alltid 
levererar den senaste innovationen. Att uppfylla de givna standarderna som finns uppsatta är 
en självklarhet för att profilera sig som ett seriöst företag. Att återkoppla med kunderna är en 
viktig del för att kunna arbeta innovativt och ta fram nya produkter. Genom att förstå vad 
kunderna vill ha så kan man ta fram en bra produkt till ändamålet.  

Det är viktigt med ett gott samarbete mellan tillverkare och forskningsenheter inom 
materialframtagning för att fortsätta ha ett gott innovationsklimat. Detta i kombination med 
noggranna materialval kommer ge ett bra övertag på marknaden.  

Att vara flexibel i sina leveranser samt ha snabba leveranser kommer även detta att bidra till 
goda kundrelationer. Det är även viktigt att vara lättillgänglig för sina kunder så att man blir 
ett förstahandsalternativ. 

8.1.7. Nyckelresurser 
Viktiga resurser för den här typen av produkt är den kompetens som finns samt kunskap för 
marknaden och produkten i sig. Finns inte kompetensen inom företaget är detta relevant att ta 
in kompetensen externt.  

Att ha ett bra kapital för bland annat produktutveckling och tillverkning är mycket viktigt för 
att kunna hålla sig konkurrenskraftig. Genom att vara en stark kandidat gentemot sina 
konkurrenter kan man vinna marknadsandelar.  

8.1.8. Nyckelpartners 
Det är viktigt att ingående delkomponenter i produkten uppfyller de standarder och krav som 
redan finns satta. Skulle inte underleverantörer leverera med tillräckligt god kvalitet kommer 
hela trovärdigheten om en god kvalitet att fallera. Det är även viktigt att de 
tillverkningsfabriker som man antingen äger eller hyr in klarar av att tillverka med god 
kvalitet och efter de krav som finns uppsatta.  

Distributörerna måste kunna leverera produkten i tid och kunna få fram produkten i samma 
skick som den var när den lämnade fabriken. Detta är såklart en riskfaktor så man inte kan 
vara säker på att leverantören uppfyller detta.  

Testlaboratoriet som man använder sig av för att testa mjukgörare och dylikt bör inneha rätt 
typ av utrustning för att kunna genomföra de tester som behövs med den pression som är 
nödvändig. 

8.1.9. Kostnader 
Preliminära kostnader vid framtagning av en produkt kommer vara för produktutveckling 
samt att säkerhetsställa aktuella certifikat. När produkten börjar produceras kommer 
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kostnaderna uppstå vid säkerställandet av kvaliteten, vilket fortlöper tills man har fullständig 
koll på hur produkten skall tillverkas. Därefter tillkommer andra parametrar som även 
kommer att kosta; administrativa kostnader, lagervarukostnader, transport och material.  	  

8.2. Marknadsplan 
För att lansera produkten har fyra olika strategier tagit fram.  

Detta följande avsnitt är sekretess belagt på grund av konkurrens känslig information.  

8.3. Ekonomiska kalkyler 
De ekonomiska kalkyleringarna för denna produkt kommer vi att lämna över till Perstorp som 
fattar vidare beslut angående produktens framtid.   

8.4. Projektbeskrivning  
Till detta projekt har en tidsplan tagits fram där nyckelaktiviteter har beskrivits, se bilaga 1. 
10. Risker för projektet identifierades i ett tidigt skede när projektet startade, se bilaga 1.12. 
samt har åtgärdsplaner för de riskerna vars riskvärde översteg tio tagits fram, se bilaga 2.  
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9. Resultat 

Nedan presenteras de resultat som framkommit gällande val av mjukgörare samt produkt 
under detta examensarbete.  

9.1. Resultat av mjukgörare 
Nedanstående tabell visar resultaten av utförda tester, på mjukgörare som potentiellt kunde 
appliceras i produkten samt en jämförelse mellan den bästa av dessa mot DINCH. Dessa 
resultat återfinns sin helhet i bilaga 16.	  

Typ av test 

 

 

Pevalen vs Mesamoll Befintlig mjukgörare 
DINCH, jämfört med 
föregående kolumns 
resultat. 

Gelation & Ageing Mesamoll Sämre 

Plasticizer efficiency Pevalen Sämre 

Visual appearance Pevalen Sämre 

Clearness and YI Pevlen Sämre 

Extraction Mesamoll Sämre 

- Water Mesamoll Sämre 

- Soap Mesamoll Bättre 

- 1% NaOH in water Mesamoll Sämre 

- Heptane Mesamoll Sämre 

- Absorbation water Mesamoll Sämre 

Migration Mesamoll Sämre 

Determination of loss of 
plasticizer – Activated 
carbon method 

Pevalen Sämre 

Volatility, 100°C Pevalen Sämre 

Thermal stability Mesamoll Bättre 

Resultat: Pevalen Sämre 

Figur 9.1 Jämförelse av mjukgörare 
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Ovan i figur 9.1. finns en sammanställning av de nio tester som genomfördes på bland annat 
Pevalen, Mesamoll och DINCH. I första hand jämförs Pevalens och Mesamolls resultat med 
varandra, vilket gav dem ett bättre eller sämre värde i förhållande till varandra. Den 
mjukgöraren med det bättre värdet på testet noterades i kolumn två. Denna bättre mjukgörare 
jämfördes sedan med DINCH, eftersom detta är en redan befintlig mjukgörare på 
Medicalmarknaden, och i kolumn tre angavs om den var bättre eller sämre än DINCH.  

Det som framgår i tabellen ovan är att Pevalen var bättre i fem av nio tester och Mesamoll 
bättre i fyra av nio tester. Utifrån detta resultat framkom att Pevalen var den mest lämpade 
mjukgöraren att applicera inom sjukvårdsprodukter. I en jämförelse test för test mellan 
DINCH och den bättre mjukgöraren från kolumn två kan det konstateras av ett tydligt mönster 
att DINCH är sämre.  

I ett annat test, se bilaga 17, testades även DEHP och då kunde man tydligt se en betydligt 
större flyktighet av denna mjukgörare jämfört med de andra ingående mjukgörarna i testet. 
Vilket betyder att det är flyktighet av ftalater. I detta test framkom även att Citraten Citrofol 
BII var den sämsta och hade högst flyktighetsvärde, och TOTM den bästa med lägst 
flyktighetsvärde. Mjukgöraren med det näst bästa värdet var Pevalen.  
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10. Diskussion/reflektion- produkten 

Nedan diskuteras ingående rapportdelar och resultat samt förhållande till hållbar utveckling, 
arbetsmiljö samt etik och moral 

10.1. Utvecklingsprocess- Marknad 
Detta följande avsnitt är sekretess belagt på grund av konkurrens känslig information.  

10.2. Marknadsplan 
Den marknadsplan som vi har tagit fram har till avsikt att hitta styrkor och svagheter med 
denna tubing-produkt ur både ett makro- och microperspektiv, se bilaga 4.1. Genom att 
använda oss av verktygen SWOT och PEST fick vi en bredare bild av hur produkten skulle 
stå sig på marknaden mot bland annat konkurrenter och vilka förutsättningar Perstorp som 
tillverkare har att klara av detta nya marknadssegment. I denna marknadsplan har även 
målgruppen för produkten identifierats som upphandlare för regionerna. Upphandlarna har 
stora möjligheter att påverka vilka produkter som upphandlas och vilka krav som ställs på 
dessa produkter. Policybeslut på högre nivåer, till exempel om att produkterna ska vara PVC-
fria, styr processen på flera sätt och ställer höga krav på tillverkarna att ta fram alternativa 
produkter.  

10.2.1. Positionering av produkten 
Denna produkt kommer huvudsakligen att gå in på marknaden som en förbrukningsprodukt 
och då spelar pris och miljömedvetenhet en stor roll idag. Medvetenheten om miljö- och 
trendaspekter, är faktorer som kommer att påverka hur produkten tas emot av marknaden. 
Genom att positionera produkten som ett alternativ till dagens PVC-produkter, kommer 
produkten att nå en utvald del av marknaden. För att nå marknaden har fyra olika strategier 
tagits fram som visa olika vägar att kommersialisera produkten, se bilaga 4.5. Väljer man rätt 
strategi från början är det lättare att positionera produkten och nå den tänka målmarknaden.  

10.3. Licensieringsprocess  
För att få en produkt godkänd att appliceras på Medicalmarknaden krävs att den uppfyller de 
väsentliga kraven i lagen om medicintekniska produkter (1993:584). Denna lag bygger på de 
tre EU-direktiven som återfinns i 93/42/EEG, 90/385/EEG och 98/79/EEG, som ett 
komplement till lagen har ett antal standarder tagits fram för att konkretisera de krav som 
finns. Uppfyller man dessa standarder ska man uppfylla lagen.  Lagen ställer även krav på 
vilken typ av dokumentation och kliniska utvärderingar som ska genomföras innan produkten 
lanseras på marknaden, se bilaga 11.  

Vi tror att det kommer vara relativt enkelt att genomföra en CE-märkning av tubing-
produkten då det endast krävs en klass ett märkning. Detta betyder då att tillverkaren få lov att 
sätta denna klassificering själv om produkten lever upp till kraven. Dock skall produkten 
registreras hos läkemedelverket av tillverkaren, detta tar de ut en avgift för. 

10.4. Resultat av produkten 
De mjukgörare som presenteras i avsnitt 4. Teori och referensram, är de mjukgörare som 
valdes ut att testas i Perstorps testlaboratorium. Resultat av dessa finns presenterat i avsnitt 9. 
Resultat, och visar att mjukgöraren Pevalen var den mjukgörare som presterade högst på 
majoriteten av testerna.  Mjukgöraren Pevalen är redan kompatibel med PVC och applicerbar 
inom känsliga områden, vilket är en fördel vid applikation inom sjukvårdsprodukter.   
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Utifrån den kravspecifikation som sammanställdes i början av projektet, denna återfinns i 
avsnitt 1.5. Kravspecifikation, ser vi att majoriteten av kraven är uppfyllda. Nedan presenteras 
kravspecifikationen, med löpande kommentarer.  

• Mjukgöraren skall vara kompatibel med PVC och någon mer plast. 
- Pevalen är i dagsläget kompatibel med PVC men det finns goda utsikter för 
applicering i en annan plast (Rasmus, 2015). 
 

• Mjukgöraren skall ha en lägre flyktighet än den ledande ftalatfria mjukgöraren inom 
Medicalsegmentet som är DINCH. 
- Detta lever Pevalen upp till.  

• Priset skall vara lägre den ledande ftalatfria mjukgöraren som finns på 
Medicalmarknaden. 
- Detta är svårt att påvisa idag men Perstorp har för avsikt att Pevalen ska ha ett 

lägre pris mot konkurrenter.    
 

• Produkten skall uppfylla de krav som finns för en medicinteknisk produkt. 
- Dessa krav uppfylls, och produkten kan få en CE märkning enligt klass 1. 

 
o Inte reagera med läkemedel. 
- Dessa tester har tyvärr inte kunnat genomföras. 
 
o Inte försämra flödet. 
- Flödet upprätthålls och försämras inte med mjukgöraren Pevalen. Detta 
är validerat genom test med vatten. 
 

• Mjukgöraren skall ge en klar och luktfri plast. 
- Plasten är klar och luktfri.  

 
• Produkten ska ha en likvärdig användarvänlighet som befintliga produkter på 

Medicalmarknaden. 
- Produkten är mjuk och böjlig, vilket bör ge god användarvänlighet. 
 

Att lyckas ta fram en produkt som lever upp till dessa krav har varit av stor betydelse, och ett 
mål som eftersträvats under projektet. Produkten visar på möjligheten att kunna byta ut 
mjukgörare och appliceras alternativa mjukgörare i PVC. Vi vill även poängtera att både 
produkten och mjukgöraren kräver med bearbetning för att kunna presenteras till marknaden.  

10.5. Affärssystem 
Genom att välja Business Modell Canvas som affärsmodell har vi på ett innovativt sett kunnat 
se produkten utifrån en tillverkares synpunkt vilket har gett oss en insikt i vilka framtida 
kundsegment som kan vara relevanta. Genom att ha detta i åtanke vid utveckling av produkten 
kan man få fram en kundanpassad produkt till utvald målgrupp. Med hjälp av denna 
affärsmodell har vi även sett över distributionskanalerna och hur man skulle kunna nå ut till 
vald kund.  

10.5.1. Ekonomiska kalkyler 
Då detta är en potentiell framtida produkt som i dagsläget inte tillverkas av någon är den 
faktiska kostnaden till kund inget som vi vet idag. Utifrån den upphandlingslistan som vi fått 
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ta del av från Region Halland, se bilaga 15, kan vi konstatera att PVC-produkter normalt sett 
är något dyrare då de oftast förekommer i produkter som inte går att substituera.  

10.6. Hållbarutveckling 
De genomförandeplaner som vi presenterar i bilaga 4.5. kräver olika typer av handlande 
gällande sociala-, ekonomiska- och ekologiska faktorer. 

10.6.1. Sociala 
Vi anser att Perstorp alltid skall arbeta aktivt för att förbättra arbetet kring miljö samt 
arbetsförhållanden i deras fabriker och genom detta bidra till en social hållbarutveckling. 
Beroende på vilken kontinent eller i vilket land de är aktiva i betyder detta olika typer av 
utmaningar men genom att alltid ha med detta i bakhuvudet anser vi att det kommer främja 
kvaliteten i deras produkter.  

10.6.2. Ekonomiska 
Genom att applicera en mjukgörare som har lägre flyktighet än dagens mjukgörare bidrar man 
till en längre livslängd på slutprodukten vilket i sin tur kommer bidra till en förbättrad 
ekonomisk situation.  

Det är även viktigt att man håller en så effektiv produktion som möjligt genom hela processen 
och att man producerar med ett syfte. Detta innebär att produkterna som produceras har en 
potentiell köpare så att man inte bara producerar produkten för att man skall känna att man 
har något att göra. Genom en hög effektivitet i fabrikerna kan de förhoppningsvis ge ett bättre 
pris gentemot kunden på deras mjukgörare vilket gör att de kan bli mycket 
konkurrenskraftiga. 

10.6.3. Ekologi 
Ett återkommande problem som vi har upptäckt när vi har genomfört 
marknadsundersökningen är tillverkningen av PVC. Trots att Sveriges tillverkning av PVC är 
bättre än de flesta länders tillverkning så finns det fortfarande en allmän bild av hur den ser ut 
samt problematiken att man använder sig av råolja i tillverkningen. För att få 
konkurrenskraftiga PVC produkter är det viktigt att man promotar den svenska tillverkningen 
(eller något annat land med tillräckligt bra tillverkning) av PVC-plast.  

Avfall är också en viktig aspekt när man diskuterar plastprodukter. Eftersom det mesta 
avfallet från sjukvården är kontaminerat är det viktigt att man kan ha en säker förbränning av 
avfallet. En annan viktig sak vi vill poängtera är att det finns ett bra återvinningsprogram för 
PVC, VinylPlus, men då detta inte kan appliceras på alla PVC-produkter från sjukvården 
skapar detta komplikationer.  

10.6.4. Livscykelanalys 
Utifrån livscykelanalysen, återfinns i bilaga 7, kan vi konstatera att PVCs miljöpåverkan i 
jämfört med polyuretan (PU), polyeten (PE) och polypropylen (PP) är bättre. Detta är en 
jämförelse som gör i milliponts som är en typ av indikator på den miljöpåverkan materialet 
har vid framställning.  

10.7. Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön är en viktig aspekt att ha i åtanke vid tillverkning av produkten och av ingående 
delkomponenter. Att arbetsmiljön är säker för de arbetande är alltid av betydelse och något 
som man ständigt bör arbeta för att förbättra. Genom att aktivt välja fabriker vars tillverkning 
håller en hög standard och där arbetarna har förutsättningarna att kunna utföra ett bra arbete 
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utan att exponeras för onödiga risker. Detta är ett aktivt ställningstagande som kan generera 
positiv respons och marknadsföring för företaget vilket på sikt kan ge ekonomiska fördelar. 
Aspekter som man bör se över i arbetsmiljön är exempelvis ljudnivåer, att förflyttningar av 
saker sker på ett säkert sätt samt att lagstadgade konversioner efterföljs.     

För att medarbetarna ska må bra är det även viktigt att de känner sig sedda och hörda på 
arbetsplatsen samt att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation för att kunna fortsätta 
sin personliga utveckling.  

10.8. Etik och moral 
Ur etisk- och moraliska aspekter förutsätter vi att ett aktiv arbete för jämställdhet, människors 
vilka värde och lika arbetsvillkor fortlöpande sker. De fabriker som väljs ut som 
samarbetspartners ska kunna uppvisa att dessa grundläggande förutsättningar efterföljs om de 
vill fortsätta samarbetet. De ska även visa att de följer lagstadgade konventioner som 
exempelvis förbjuder barnarbete samt att löner och arbetstider håller en skälignivå.   

10.9. Lika villkor 
Produkten i fråga är varken anpassad för kvinnor eller män, den skall fungera lika bra oavsett 
kön. Vi förutsätter att Perstorp arbetar för att sina medarbetare skall behandlas könsneutralt.  
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11. Diskussion- Projektet 

Nedan diskuteras hur projektet har utförts i sin helhet.  

11.1. Syfte och mål 
Vi anser att vi lyckats uppfylla det syfte och mål som projekt hade. Syftet var att undersöka 
möjligheten att använda en alternativ mjukgörare till ftalater i Medical applikationer, detta 
återspeglas genom hela projektet och förstärks även i avsnitt 6.3. Resultat av 
marknadsundersökning.  

Perstorp syfte och mål med projektet anser vi att vi har lyckats uppnå till stor del. Nedan listas 
deras delmål med projektet samt våra kommentarer kring dem.  

1. Marknadsundersökning 
a. Volymer i branschen samt vilka drivkrafter som styr branschen  

- Genom bilaga 11 och 15 kan vi konstatera att detta mål är uppnått. I dessa 
bilagor återfinns en upphandlingsprocess som beskriver drivkrafterna inom 
branschen samt ett utdrag från upphandlade produkter i Region Halland.  
 

b. Olika material, deras egenskaper som gynnar dem just för Medical 
applikationer samt motiveringar varför de används i branschen 
- Genomgående i arbetet kan vi konstatera att materialet som efterfrågas skall 
vara miljövänligt, gift-fritt, återvinningsbart och ha en bra prislapp. De 
material som man vill upphandla är polyolefiner.  
 

c. Största konkurrenter för mjukgjord PVC 
- Detta är polyolefiner. 
 

d. Attityder för/mot PVC och mjukgörare 
- Denna fråga har debatterats genomgående i hela projektet och utifrån 
intervjuer kan vi konstatera att visionen är en PVC-fri marknad. Detta 
efterföljs i majoritet men det finns produkter som är svåra att substituera.  
 

e. Krav, regleringar samt lagstiftning som påverkar användning av mjukgjord 
PVC i Medical produkter 
- Det finns ett PVC-fritt beslut i 15 av 21 landsting runt om i Sverige som listas 
i bilaga 4.5.1. Som tidigare nämnt i bilaga 13.11. finns det vissa skall- och 
börkrav som måste uppfyllas vid en upphandling. Utöver denna kan man även 
utläsa vad som gäller angående licensieringar i bilaga 10.  
 

f. Applikationer och segment där mjukgjord PVC används inom Medical sektorn 
- I bilaga 13.2.3. listas ett antal produkter som används på en 
operationsavdelning, både i PVC och andra material.  
 

g. Leveranskedjan i sin helhet och hur den fungerar 
- En upphandlingsprocess enligt SSL, som även förstärks av Region Halland, 
återfinns i bilaga 13.4.  
 

h. Trender utanför Sverige om hur mjukgjord PVC används inom 
Medicalmarkanden 
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- I de intervjuer som genomförts, se bilaga 13, kan vi konstatera att det finns ett 
motstånd gentemot PVC inom sjukvården i Sverige. Utomlands är motståndet 
mindre, det räcker att vända sig till grannländer så som Norge och Danmark.  
 

2. Mjukgörare i Medical applikationer 
a. Test i laboratorium  

- Se avsnitt 9.1. Resultat. 
 

b. Jämförelse mellan olika konkurrerande aktörer på marknaden, vad är bra, vad 
är dåligt  
- Se avsnitt 9.1. Resultat. För beskrivning av mjukgörare, se avsnitt 4. Teori 
och Referensram.  
 

c. Vilka krav/certifieringar/tester skall uppfyllas för att en mjukgörare ska kunna 
användas i Medical applikationer 
- Se bilaga 13.4. samt bilaga 10.  
 

d. Test av mjukgöraren hos 1-2 kunder i Medical applikationer, tillverkning av 
prototyp produkt 
- Detta har vi tyvärr inte fått möjlighet till att göra då det blev försening med 
prototypen.  
 

e. Kort analys om sökandet av Medical approval för en ny mjukgörare  
- Se bilaga 13.4. 
 

3. Användning av mjukgjorda plaster i sjukhus, praktisk studie 
a. I hurdana applikationer används mjukgjord PVC 

- Se bilaga 13.  
 

b. Fungerar mjukgjord PVC i praktiska applikationer 
- Funktionen är inget problem utan det är inställningen till materialet som gör 
att man vill gå ifrån PVC.  
 

c. Upplevs det problem, i så fall hurdana och hur allvarliga 
- Problemet med PVC är framförallt läckage av mjukgörare samt framställning.  
 

d. Finns det ett klart behov av nya lösningar eller fungerar existerande  
- Behovet av ett optimalt material kan vi konstatera finns, dock är inte PVC ett 
optimalt val enligt landsting.  

e. Inköpskedjan samt var besluten görs och vilken mekanism som styr besluten 
- Se bilaga 11. 
 

f. Hur ett idealmaterial se ut för Medical industrin 
- Idealmaterialet skall vara miljövänligt, gift-fritt, återvinningsbart, 
användarvänligt, icke påverka människa och natur samt ha en bra prislapp.  

11.2. Problem och komplikation 
Under projekts gång har en svårighet varit att hålla en neutralprofil då man lätt influeras av 
respondenternas åsikter. Trots detta anser vi att vi lyckats hålla en neutral profil genom 
projektet då åsikter har vägts mot fakta.  
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De risker, se bilaga 1.13., som identifierades i början av projektet har vi haft med i åtanke 
genom hela projektet. Vi kan konstatera nu i efterhand att den riskåtgärdsplanering, se bilaga 
2, som vi tog fram tyvärr behövde tillämpas då det var komplikation med att få fram en 
produkt. Eftersom vi vale att flytta risken till Perstorp blev det en typ av osäkerhet i projektet 
som vi inte kunde påverka. Som tur var lyckades Perstorp med sina goda kontakter och 
professionella förhållningssätt ge oss den produkt som vi kom överens om.  

11.3. Val av Projektmodell 
I detta projekt valde vi att använda oss av projektmodellerna Action Reaerch och Dynamisk 
produktutveckling, vilket gav oss ett flexibelt arbetssätt som kunna anpassats när projektets 
förutsättningar förändrats under året. Dessa modeller återfinns i avsnitt 3. Projektmodell. Vi 
anser att det är viktigt att tillämpa flexibilitet i arbetssättet i så lång utsträckning som möjligt, 
för att inte göra förhastade slutaster.   

11.4. Metoder 
Genom de verktyg som vi valde att använda i projektet har behjälplig och relevant 
information kunnat tas fram vilket har resulterat i en god samt neutral helhetsbild. Genom 
valda metoder kan vi konstatera att vi har fått fram en bild av situationen som är helt opartisk 
då vi via intervjuer och dylikt har kunnat samla information från flera olika platser samt från 
olika ståndpunkter.   

Metoderna har hjälpt oss att kunna bearbeta ny information för att genomföra projektet på ett 
bra och opartiskt sätt. Genom denna information har vi kunnat ta fram fyra olika 
handlingsplaner som föreslår hur Perstorp skall gå tillväga vid implementering av en 
mjukgörare till Medical segmentet. Genom den opartiska information som vi redovisar i 
rapporten kan vi ge dem ett så rättvist direktiv som möjligt gällande denna fråga. 

En del utav metoderna kan anses som mindre relevanta för projektet men de bidrar än dock 
med ytterligare förståelse för hur marknaden ser ut och vad som gör den attraktiv.   

11.5. Perstorp 
Perstorp har gett oss goda möjligheter att lyckas i projektet genom att ställa upp med god 
expertis och rådgivning. De har även gett oss möjligheten att samla in bra fakta kring ämnet 
och på så vis har vi kunnat genomföra projektet helt opartiskt.  

Den kontakt vi har haft med Perstorp har skett på ett professionellt och trevligt sätt. Vi har 
kunnat ställa de frågor som behövs och fått bra och snabb respons. 

11.6. Projektgruppen  
Projektgruppen har bestått av Andrea Hultgren och Therese Olsson. Vi anser att samarbetet 
har fungerat bra och ansvarsfördelningen har varit jämn. Genom god kommunikation har vi 
kunnat färdigställa valda projektdelar i tid och fått fram ett resultat. 

Projektrapporten har skrivits kontinuerligt under projektets gång vilket har lett till en god 
översikt över projektet.  

Projektet har varit ganska så styrt vilket kan ha lett till att vår prestation inte har varit så 
innovativ som den hade kunnat vara. Genom vissa begränsningar har resultatet kanske blivit 
styrt. 
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11.7. Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Halmstad har bidragit med god vägvisning, både i själva projektet och i 
rapportskrivningen. Vi hade önskat klarare direktiv gällande vissa bitar i projektet så som 
under opponering och rapportskrivning. Dessa bitar har ibland betett sig oklart men efter en 
stunds diskussion med handledare har detta än dock retts ut.  

Det vi hade önskat under handledning är mer konstruktiv kritik som kan föra projektet framåt, 
detta hade varit till hjälp för att kunna nå bättre resultat.  

11.8. Respondenter 
Majoriteten av de respondenter som vi har varit i kontakt med har varit mycket 
tillmötesgående och engagerade i projektet. Vi har fått ut mycket information som vi anser att 
vi har kunnat ta till vara på. Respondenternas kunskap kring ämnet har varit mycket 
varierande men det är trots allt så som vi trodde från början och har därför lagt upp projektet 
efter detta.  

Genom att kontakta experter inom området har vi kunnat fatta relevanta beslut gällande 
handlingsplanerna. Vi har även kunnat identifiera en tydlig trend på marknaden som är 
förankrad både hos upphandlare och leverantörer.   
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12. Slutsatser 

Sjukvårdsbranschen är en relativt sluten och byråkratisk marknad som styrs av rådande lagar 
och de policybeslut som fattas inom enskilda regioner. Detta medför begränsningar för hur 
produkter upphandlas och vilka krav som ställs på till exempel materialval. Ett av dessa krav 
är att upphandlade produkter ska vara PVC-fria i den mån det går. Dessa krav har fått 
tillverkare att arbeta hårt för att ta fram produkter i alternativa material, vilket är det som 
efterfrågas idag.  

I detta examensarbete har vi kommit fram till att det inte finns någon potentiell marknad i 
Sverige för en ny mjukgörare till en PVC-produkt. Detta baseras på de intervjuer som vi 
genomfört och de trender som debatterats genom rapporten.  

Om Perstorp väljer att gå in på den svenska marknaden bör de gå in med en mjukgörare till en 
annan plast än PVC, då PVC inte är efterfrågat. Att PVC fortfarande används i sjukvården har 
framkommit, men det aktiva utfasningsarbetet gör marknaden oattraktiv att gå in i. Det finns 
fortfarande inte en lösning på en alternativ mjukgörare till DEHP som används i applikationer 
med blod till exempel blodpåsar. Skulle Pevalen vara ett utbyte till DEHP i dessa fall finns det 
en stor nationell och internationell marknad.  

Om Perstorp väljer att gå in på den svenska Medicalmarkanden risker de med stor sannolikhet 
att bli ett andrahandsalternativ, vilket inte är optimalt. Därför anser vi att om de vill gå in på 
Medicalmarknaden med en mjukgörare kompatibel för PVC rekommenderar vi att de söka sig 
utanför Sverige, där acceptansen för PVC produkter är högre.  Detta anser vi skulle gå bra 
med deras befintliga kontakter och kommunikationsvägar. Att söka sig i närområdet utanför 
Sverige exempelvis till Danmark eller Norge, där acceptansen är högre skulle ge en möjlighet 
att etablera sig på marknaden som en ny aktör. För att därefter rikta sig till de större 
marknaderna där PVC acceptansen är ännu högre, exempelvis Indien och Kina. 
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Bilaga 1. Projektbeskrivning 

Denna projektbeskrivning låg till grund för projektet.  

1.1. Bakgrund 
Detta examensarbete har utförts tillsammans med Perstorp AB. Utifrån företagets 
observationer om den pågående ftalatdebatten har ett intresse väckts om att ta reda på mer 
om möjligheterna att ta sig in på Medicalmarknaden med en ny mjukgörare avsedd för PVC 
applikationer. Detta projekt kommer ligga till grund för hur vidare beslut fattas i denna 
fråga.  

Miljö och människors välbefinnande har alltid debatterats med hänsyn till diverse olika 
trendfaktorer. Det senaste årtiondet har miljödebatten växt sig allt starkare kring 
människornas medvetande. Vilket har lett till att man även börjat intressera sig för vad saker 
och ting egentligen innehåller. Plastprodukter har länge setts som boven i dramat då de är 
kemiskt framställda, vad många inte vet är att det är vissa specifika ämnen i plasten som kan 
vara farliga och inte själva plasten.  

PVC tillhör denna debatterade plastgrupp, man har länge sett PVC som en smutsig plast på 
grund utav dess tillverkningsmetoder. Detta var för cirka tio till femton år sedan och sedan 
dess har tillverkningen av ingående komponenter radikalt förbättras och PVC har nu samma 
miljöpåverkan som andra plaster. PVC industrin har nu ett av de bästa 
återvinningsprogrammen i världen, VinylPlus.  

PVC innehåller i många fall ftalater som i cirka femtio procent av fallen kan vara ett 
hormonrubbande ämne, detta har varit på tapeten för diskussion de senaste åren. Man kan 
säga att det finns två sidor till den här debatten. En sida är väldigt optimistiska och vill byta 
ut PVC plasten till ett mindre skadligt alternativ som exempelvis polyolefiner. Polyolefiner 
är inom samma priskategori som PVC men har inte alls samma goda egenskaper. Den andra 
sidan vill ta bort de skadliga ftalaterna från marknaden och ersätta dem med en ny väl 
utvärderad mjukgörare.  

1.2. Problem och komplikation 
Om projektet lyckas och vi får fram en ny typ av mjukgörare för Medicalapplikationer så är 
ansvarstagandet ett viktigt problem att lösa. Det vi har stött på under projektets gång är att 
ingen vill ta ansvar för en ny mjukgörare, detta för att man inte är bekant med de långsiktiga 
biverkningarna som mjukgöraren kan ge. I och med att ftalater har funnits så pass länge och 
varit utvärderade under femtio års tid vet man med säkerhet dess påverkan på människan. 
Idag finns det mjukgörare som är ftalatfria och applicerbara inom Medicalmarknaden men 
det finns ingen längs processen som vill ta ansvar för de konsekvenser som kan uppkomma.  

En komplikation kring det här projektet är just de här två sidorna som man stöter på, dessa 
två sidorna gör att det är svårt att avgöra vad som är korrekt information och som egentligen 
stämmer. De fakta man kommer åt speglas lätt av vilken sida som människan i fråga 
befinner sig på.  

För att komma undan dessa komplikationer är det viktigt att vara källkritisk och hålla en 
neutral position genom hela projektet. Det är viktigt att man undersöker båda dessa sidor så 
att man kan försöka neutralisera den fakta man har fått tag på.  
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1.3. Mål och syfte 
Projektmålet är att ta se över och ta fram en ftalatfri produkt till Medicalmarknaden.  

Effektmål är att undersöka möjligheten att använda en alternativ mjukgörare till ftalater 
i Medicalapplikationer. 

1.3.1. Mål med projektarbetet 
Nedan listas ett antal delmål som tagits fram tillsammans med Perstorp AB.  

1. Marknadsundersökning 
a. Volymer i branschen samt vilka drivkrafter som styr branschen  
b. Olika material, deras egenskaper som gynnar dem just för 

Medicalapplikationer samt motiveringar varför de används i branschen 
c. Största konkurrenter för mjukgjord PVC 
d. Attityder för/mot PVC och mjukgörare 
e. Krav, regleringar samt lagstiftning som påverkar användning av mjukgjord 

PVC i Medicalprodukter 
f. Applikationer och segment där mjukgjord PVC används inom 

Medicalsektorn 
g. Leveranskedjan i sin helhet och hur den fungerar 
h. Trender utanför Sverige om hur mjukgjord PVC används inom 

Medicalmarkanden 
 

2. Mjukgörare i Medical applikationer 
a. Test i laboratorium  
b. Jämförelse mellan olika konkurrerande aktörer på marknaden, vad är bra, vad 

är dåligt  
c. Vilka krav/certifieringar/tester skall uppfyllas för att en mjukgörare ska 

kunna användas i Medicalapplikationer 
d. Test av mjukgöraren hos 1-2 kunder i Medicalapplikationer, tillverkning av 

prototyp produkt 
e. Kort analys om sökandet av Medicalapproval för en ny mjukgörare  

 
3. Användning av mjukgjorda plaster i sjukhus, praktisk studie 

a. I hurdana applikationer används mjukgjord PVC 
b. Fungerar mjukgjord PVC i praktiska applikationer 
c. Upplevs det problem, i så fall hurdana och hur allvarliga 
d. Finns det ett klart behov av nya lösningar eller fungerar existerande  
e. Hur ser inköpskedjan, vart tas besluten och vilka mekanismer styr 
f. Hur ser ett idealmaterial se ut för Medicalindustrin 

1.3.2. SMART - test 
Specifikt - Målet är specifikt därför att det berör en konkret marknad med ett tydligt mål.  

Mätbart - Målet är mätbart då man kan svara ja eller nej på både effektmålet samt 
projektmålet.  
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Avgränsningar - Målet är avgränsat då det bara berör en del av marknaden där ftalater finns 
med. 

Realiserbart - Målet är realiserbart eftersom det kommer resultera i en konkret produkt som 
troligtvis bidrar till en ökad medvetenhet kring hälso- och miljöfaran med ftalater. 

Tidsbestämt - Projektet genomförs under en bestämd tidsperiod och under den tidsperioden 
skall projektet bli klart.   

1.4. Preliminär metod 
Nedan beskrivs de metoder som troligtvis kommer att användas under projektet.  

1.4.1. Semistrukturerad intervju 
I en semistrukturerad intervju är formuleringen och ordningsföljden av frågorna alltid de 
samma. Svarsalternativen kan vara både öppna eller slutna. Dessa intervjuer grundar sig på 
de intervjuguider som sammanställt till ändamålet. En semistrukturerad intervju med öppna 
svarsalternativ genomförs med respektive person, anledningen till denna intervjuform kan 
vara att ge personen i fråga reflektionsutrymme (Kvalitativ Metod, 2010). 	  

1.4.2. Fokusgruppsintervjuer  
Genom denna typ av intervjuform ger man utrymme till alla individer i en utvald grupp att 
ge sina åsikter samt ta del av en lite mer vardagligare diskussion som pågår i dess 
omgivning. Frågorna som ställs är organiserade och bestämda i förväg, dessa sammanställs i 
en intervjuguide för ändamålet (Kvalitativ Metod, 2014).  

1.4.3. Telefonintervjuer  
En telefonintervju används oftast då geografiska skillnaderna är påtagliga och det inte 
lämpar sig för en personintervju. Intervjun genomförs på samma sätt som en personintervju, 
dock kan det vara bra att tänka på att tala lugnt och långsamt så att den andra personen hör 
dig (Careerbuilder, 2011).  

1.4.4. Miniriskmetod  
I en miniriskmetod identifieras riskerna som finns i projektet innan de uppstår sedan 
klassificeras riskernas sannolikhet på en skala ett till fem samt dess konsekvens ett till fem. 
Dessa ger sedan ett riskvärde. Överstiger riskvärdet tio bör man ha en riskåtgärdsplan (B. 
Tonnquist, 2012).  

1.4.5. SWOT- analys  
SWOT – analysen går ut på att utvärdera företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot i 
relation till omvärlden. Dessa delas upp i olika nivåer inom förteget där styrkor och 
svagheter tillhör mikronivå, och möjligheter och hot tillhör makronivå (Kotler och 
Armstrong, 2013).  

1.4.6. FMEA  
FMEA, failure mode effect analysis, är en metod där man hittar och eliminerar fel innan de 
uppstår. I det stora hela går metoden ut på att man besvarar ett antal frågor om vilka 
riskhändelser som kan uppkomma och deras effekt (B. Tonnquist, 2012).  

1.4.7. Hill & Slack – analys  
Slack- och Hill-analyser genomföras för att ta reda på hur ett företag står sig mot 
konkurrenter på marknaden samt definiera vad marknaden efterfrågar. Detta leder även till 
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att företagets Order Winners och Order Qualifiers identifieras (Slack, Brandon- Jones, 
Johnston, 2013).  

1.4.8. PEST- analys  
För att ta reda på hur ett företag står sig gentemot omvärlden genomförs en PEST – analys 
vars ingående faktorer är politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska. Analysen sker 
utifrån ett makroperspektiv där man tar hänsyn till SWOT – analysens möjligheter och hot 
(Lerndell Investigations, 2014).  

1.4.9. PLC  
Produktlivscykeln visar i vilket stadie som en produkt/produkt sortiment befinner sig. De 
ingående faserna är introduktion-, tillväxt-, mättnad- och nedgång (Norr, 2014).  

1.4.10. Business Modell Canvas  
Denna idégenereringsmetod används för att skapa en innovativ affärsmodell kring en 
affärsidé. Business Model Canvas bygger på att man delar in sin verksamhet i nio block som 
alla hänger samman (Strategyzer, 2014).  

1.5. Preliminär teori och referensram 
Nedan beskrivs ingående bakgrund och teorier kring PVC och de mjukgörarna som kommer 
att testas i Perstorps testlaboratorium.  

1.5.1. PVC  
PVC (Poly Vinylklorid) är en av de vanligaste polymererna som är applicerbar i många 
olika områden på grund av sin goda funktion, goda egenskaper, säkerhet och 
kostnadseffektivitet.  

PVC är i grunden ett hårt material, som mjukas upp till en flexibel och böjlig struktur med 
goda egenskaper med hjälp av en mjukgörare, se avsnitt 1.5.2.  

PVC kan delas en i två olika typer, PVC- U (unplasticised) och PVC- P (Plastisticsed) denna 
indelning är godkänd av IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemisry) 
(Zahao, Xiaobin, Courtney, James M., 2009).  

PVC har kritiserats för sin miljöpåverkan och för att innehålla tungmetaller samt farliga 
mjukgörare så som ftalater. Detta har industrin försökt åtgärda med att etablera ett samarbete 
mellan råmaterialtillverkare, tillverkare av mjukgörare och tillverkare av plastprodukter, så 
kallat Vinyl 2010. Utifrån detta har man tagit fram VinylPlus som skapades 2013 och är ett 
återvinningsprogram för PVC (Sakkunnig inom PVC, 2013).  

1.5.2. Mjukgörare  
Mjukgörare har länge används för att göra saker och ting mjukare, exempelvis så har vatten 
används för att mjuka upp lera sen tidig evolution. Blandas PVC med en mjukgörare blir 
materialet mjukt och följsamt. Den vanligaste mjukgöraren för PVC är ftalater, dessa kan i 
sin tur delas in i ett flertal undergrupper (Sakkunnig inom PVC, 2014).  

Den vanligaste ftalaten är DEHP (di (2-ethylhexyl) ftalat) och är en av de vanligaste 
mjukgörarna inom Medical segmentet. DEHP är en mjukgörare som är grundligt utvärderad 
och väl testad vilket har lett till den kvantitativa dokumentationen över uppkomna 
biverkningar. Andra typer av relativt vanliga ftalater är DINP (di-isononyl ftalat), DIDP (di- 
isodecyl ftalat) och DPHP (Bis (2-propylheptyl) ftalat) (Zahao, Xiaobin, Courtney, James 



	   5	  

M., 2009) (Kemikalieinspektionen, 2014).  

Enligt en underökning som Sveriges Radio publicerade i november 2014, är ftalater 
hormonrubbande och kan påverka bland annat könsutvecklingen hos unga pojkar (Bornehag 
et al, 2014).  

TOTM är en ftalatfri mjukgörare som är framtagen av företaget Eastman, ett stort 
kemikalieföretag med rötterna i USA. TOTM är en mjukgörare som är kompatibel med PVC 
och appliceras när låg volatilitet är viktigt. TOTM togs fram med syfte att ersätta DINP då 
TOTM anses har bättre egenskaper i de sammanhangen där DINP används. TOTM används 
bland annat i kablar, Medicalprodukter och instrumentpaneler (Eastman Chemical 
Company, 2011).  

ATBC är en ftalatfri mjukgörare som är framtagen av Kljindia och är den vanligaste 
citratmjukgöraren. Det är en färglös och luktfri oljelösning som är kompatibel med PVC. 
ATBC används bland annat för paketering av matvaror och Medicalprodukter (Kljindia, 
2014).  

Hexamoll DINCH (1,2-cyclohexanedicarboxylic acid) är en ftalatfri mjukgörare framtagen 
av BASF som är ledande inom framtagning av mjukgörare och har rötterna i Tyskland.  
Denna mjukgörare tillverkas även av andra aktörer, och benämns då som DINCH. BASF har 
lagt över sju miljoner euro på forskning kring Hexamoll DINCH. År 2013 vann Hexamoll 
DINCH pris i USA för att det lyckades substituera DEHP i blodpåsar. DINCH används 
inom många områden för Medicalprodukter så som dialys, intravenösa produkter, masker 
och tubing-produkter. Denna mjukgörare används inte enbart inom Medicalprodukter utan 
är även godkänd för att används till mat applikationer och hygienartiklar. (BASF 
Corporation, 2014).   

Pevalen tillverkas av Perstorp AB och är en ftalatfri högpresterande polyester mjukgörare. 
Denna mjukgörare är enligt Perstorp det perfekt valet för applicering på känsliga områden så 
som golv i sjukhus, offentliga miljöer och applikationer nära konsumenten, tillexempel 
leksaker, bilinteriörer, väggbeklädnader med mera. Pevalen har egenskaper som hög 
mjukgörande effekt i kombination med en låg flyktighet (Perstorp, 2014).  

Mesamoll är en ftalatfri mjukgörare som tagits fram och tillverkas av det tyska 
kemikalieföretaget Lanxess. Mesamoll är en alkalisk ester av fenol och en mjukgörare med 
goda gelbindande egenskaper samt förtvålnings motstånd. Den är kompatibel med många 
typer av polymerer, inklusive PVC. Idag används Mesamoll bland annat till leksaker men är 
även godkänd att användas inom livsmedelsindustrin (Lanxess, 2010).  

1.6. Krav & önskemål  
Detta arbete kommer att erbjuda ett nytt alternativ av mjukgörare för Medicalmarknaden. 
Debatter om miljö och hälsa är idag väldigt omtalade ämnen, därför söks produkter som är 
bra för både människa och miljö. När det kommer till business to business affärer blir 
pengar ändå en avgörande faktor för köparen. Den mjukgöraren som detta arbete kommer att 
resultera i kommer vara applicerbar inom känsliga områden. Förhoppningen är att den kan 
erbjudas till ett fördelaktigt pris för marknaden.  

Kravet på denna produkt är att ta fram en mjukgörare till Medicalmarknaden som innehåller 
en betydligt mindre mängd ftalater, än produkterna på dagens marknad, och ändå lever upp 
till de krav som finns. Önskemålet är att denna produkt ska vara helt ftalatfri.  
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1.6.1 Kravspecifikation 
• Mjukgöraren skall vara kompatibel med PVC och någon mer plast. 

• Mjukgöraren skall ha en lägre flyktighet än den ledande ftalatfria mjukgöraren inom 
Medicalsegmentet som är DINCH. 

• Priset skall vara lägre den ledande ftalatfria mjukgöraren som finns på 
Medicalmarknaden. 

• Produkten skall uppfylla de krav som finns för en medicinteknisk produkt. 

o Produkten ska inte reagera med läkemedel. 

o Produkten ska inte försämra flödet. 

• Mjukgöraren skall ge en klar och luktfri plast. 

• Produkten ska ha en likvärdig användarvänlighet som befintliga produkter på 
Medicalmarknaden. 

1.7. Beställare 
Beställare av detta projekt är Perstorp AB.  
	  
1.8. Projektorganisation 
Projektorganisationen i detta projekt kommer att vara uppdelad i följande kategorier.  

Projektägare & uppdragsgivare: 
Perstorp AB. 

Projektledare:  
Andrea Hultgren och Therese Olsson. 

1.9. Budget 
Perstorp kommer att stå för samtliga kostnader som kan uppkomma under projektets gång. 
Troligtvis kommer det mest handla om kostnader för transport och prototyp.  

1.10. Tidsplan 
De milestones som valts är:  

  1. Projektstart   
  2. Sekretess och kontrakt om projektet   
  3. Interjuver klara, underlag för val av produkter   
  4. Konceptredovisning   
  5. Val av mjukgörare   
  6. Redovisning i skolan   
  7. Redovisning för Perstorp AB   
  8. UTEXPO   

För fullständigt GANTT-schema se figur 1.10. 1. 
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Figur 1.10.1. GANTT-schema 
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1.11. Intressenter 
Uppdelningen av intressenter sker via kärn- primär- och sekundära intressenter (Tonnquist, 
2012).  Nedan visas figur 1.11.1. intressentgrupper och hantering. 

Intressentgrupper  Hantering  

Kärnintressenter   

Perstorp AB  God kommunikation  

Projektgruppen  God kommunikation  

Primärintressenter   

Sjukhus  Involvera sjukhus i arbetet  

Upphandlare  Involvera upphandlare i arbetet  

Handledare & examinator  God kommunikation  

Sekundärintressenter  
   

Patienter  Enkätundersökningar  

Tillverkare  Informationsflöde, åt båda håll  

Regering  Sekundärt påverkade – positivt  

Figur 1.11.1. Intressentgrupper och hantering 

	  
1.12. SWOT – analys på projektet 
En SWOT-analys har genomförts och presenteras nedan med avseende på projektarbetet i 
sin helhet. SWOT-analysen gjordes för att få en bild av hur den nuvarande situationen såg 
ut. Analysen går ut på att man utvärderar företagets styrkor (Strengths) svagheter 
(Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) i relation till omvärlden. Dessa 
delas upp i olika nivåer inom förteget där styrkor och svagheter tillhör mikronivå, och 
möjligheter och hot tillhör makronivå (Kotler, Armstrong, C.Harris & Piercy. 2013).  
	  
Styrkor 

-‐ Expertiskunskap från Perstorp 
-‐ Välutrustat testlaboratorium 
-‐ Rätt i tiden 
-‐ Viktig fråga 
-‐ Perstorp är världsledande inom 

specialkemikalier 
-‐ Perstorp besitter ett brett kontaktnät 
-‐ Ny inblick i frågan från ett neutralt 

perspektiv 
 

Svagheter 
-‐ Begränsad kunskap inom kemi 
-‐ Begränsad kunskap inom projektledning 
-‐ Emotionell debatt 

Ansvarsfrågan 
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Möjligheter 
-‐ Lärdomar  
-‐ Utökat kontaktnät 
-‐ Inblick i processindustrin 
-‐ Inblick i produktutvecklingsarbetet 
-‐ Expansionsmöjligheter, nationellt och 

internationellt 
-‐ Ledande position i utveckling av nya 

sjukvårdsprodukter 
-‐ Ansvarsfrågan 

 

Hot 
-‐ Saknat intresse hos intressenter 
-‐ Konkurrenter  
-‐ Tillverkare inte har möjlighet att ta fram 

vår produkt 
-‐ Perstorp hoppar av projektet 
-‐ Ansvarsfrågan 

 

Figur 1.12.1. SWOT-analys 

De styrkor, se figur 1.12.1, som vi ser är tillgångar är expertiskunskap från Perstorp, tillgång 
till deras välutrustade laboratorium, att detta är en viktig fråga som är rätt i tiden och 
möjlighet att kunna ge en inblick i denna fråga från ett neutralt perspektiv.  Perstorps breda 
kontaktnät och dess världsledandeposition på marknaden för specialkemikalier ser vi som 
styrkor och fördelar att kunna dra nytt av. 

Några svagheter, se figur 1.12.1, som vi ser är vår begränsade kunskap inom kemi och 
projektledning samt att detta är en emotionell debatt som förs och där känslor ofta spelar in 
istället för bara ren fakta.  Ansvarsfråga kan även ses som en svaghet här, om ingen vill ta 
ansvar för den nya mjukgöraren, se avsnitt 1.1.2.  

De möjligheter, se figur 1.12.1, som finns med detta arbete är att vi får nya lärdomar, ett 
utökat kontaktnät i form av nya kontakter inom olika branscher. Vi får en inblick i 
processindustrin och i att driva ett produktutvecklingsarbete inom detta segment.  Med 
denna nya applikation av mjukgörare ser vi att Perstorp får expansionsmöjligheter både på 
nationell och internationell marknad. De kan då ta en ledande position i utveckling av nya 
sjukvårdsprodukter och även ta på sig ansvarsfrågan- och stärka sin position samt ryckte 
ytterligare.  

I detta projekt kan vi även se en del hot som kan äventyra projektet, se figur 1.12.1. Dessa är 
att intresset inte finns hos intressenter, att konkurrenter hinner före med att ta fram en 
liknande produkt, att en extern tillverkare inte har möjlighet att tillverka vår produkt samt att 
Perstorp hoppar av projektet. Ett annat hot är att ingen vill ta ansvar för den färdiga 
produkten och sätta den på marknaden. Ansvarsfrågan är en återkommande faktor genom 
detta projekt.  
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1.13. Risker - Projekt 
Nedan genomförs en miniriskutvärdering, här identifieras de risker som fanns i projektet 
innan de uppstår sedan klassificeras riskernas sannolikhet på en skala ett till fem samt dess 
konsekvens ett till fem. Dessa ger sedan ett riskvärde. Överstiger riskvärdet tio bör man ha 
en riskåtgärdsplan se bilaga 2 (B. Tonnquist, 2012). 

Risk Sannolikhet 
1 till 5 

Konsekvens 
1 till 5 

Riskvärde 
S * K = 

Riskåtgärd 

Perstorp vill ej 
samarbeta med oss. 

1 5 5 Hänvisa till tidigare 
muntligt avtal. 

Nya mjukgörare är 
inte lika bra som de 
gamla. 

2 5 5 Hitta nya mjukgörare att 
testa och utvärdera. 

Projektet dör ut. 1 5 5 Hitta ett nytt projekt. 
Bristfällig information 
från upphandlare. 

2 4 8 Säkerställa information 
från upphandlare genom att 
kontakta flera.  

Bristfällig information 
från tillverkare. 

3 4 12 Säkerställa information 
från tillverkare genom att 
kontakta flera. 

Bristfällig information 
om kvalificeringar. 

3 1 3 Kontakta Aron Chibba på 
Högskolan i Halmstad för 
vidare kontakter inom 
kvalificerings branschen.  

Bristfälliga tester i lab.  1 5 5 Genomföra flertal olika 
tester för att säkerställa 
labb resultat. 

Får inte tag i 
konkurrerande 
material.  

2 4 8 Köper upp test material i 
god tid. 

Relevant information 
uteblir pga. 
emotionella 
åsikter/uppfattningar. 

4 4 16 Tala med många olika 
personer för att få en så 
bred uppfattning som 
möjligt.  

Får inte tag i 
tillverkare som vill 
tillverka produkten. 

2 5 10 Kontakta tillverkare i god 
tid för att säkerställa 
tillverkning. 

Går inte att få fram 
relevant prototyp. 

4 4 16 Säkerställa val av 
mjukgörare i god tid så det 
finns plats för eventuella 
ändringar. 

Bristfällig 
handledning från 
skolan. 

2 3 6  

Bristfällig 
handledning från 
Perstorp. 

1 3 3  

Figur 1.13.1. Minirisk utvärdering 
 
Ovan, se figur 1.13.1., har vi genomfört en miniriskmetod för att kunna identifiera risker i 
projektet samt framställa riskåtgärder för dessa. De risker som har ett värde från tio och 
uppåt har vi tagit fram en riskåtgärdsplan för, se bilaga 2. Man kan se att det finns två poster 
som har höga värden, dessa är relevant information uteblir pga. emotionella 
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åsikter/uppfattningar samt går inte att få fram relevant prototyp. Dessa medför allvarliga 
konsekvenser för projektet och har där av ett riskvärde som uppnår 16. Att kunna få relevant 
information trots den känslostarka debatt som pågår lyckas man undvika rätt så väl genom 
att tala med så många olika källor som möjligt samt vara källkritisk, precis som nämnt i 
bilaga 1.13. Att vi inte har fått fram någon relevant prototyp till dess projektet skall vara 
klart har vi flyttat risken till Perstorp då vi förlitar oss på att de har de kontakter som krävs 
för att lyckas med detta.  
	  
1.13. Sekretess 
Sekretess avtal mellan Andrea Hultgren, Therese Olsson och Perstorp AB har skrivits.  
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Bilaga 2. Riskåtgärdsplanering - Projekt 

Nedan beskrivs de riskåtgärdsplaner som har tagits fram för respektive risk vars riskvärde i 
miniriskutvärderingen i bilaga 1.13. är lika med tio eller mer.  

2.1. Nya mjukgörare är inte lika bra som de gamla 
Denna risk har ett riskvärde på tio. Det är inte särskilt troligt att risken kommer att ske då 
sannolikheten är låg men konsekvenserna är så pass allvarlig att denna risk finns med här. 
Om vi skulle komma fram till att de nya mjukgörarna inte är bättre än de gamla under 
projektets gång så kommer vi behöva acceptera risken, då det kanske inte finns ett alternativ 
i dagsläget.  

2.2. Bristfällig information från tillverkare 
Att vi skulle få bristfällig information från tillverkare är en relativt trolig risk och ganska så 
allvarlig, där av riskvärdet tolv. Vi har valt att minska risken genom att vi kontaktar fler 
tillverkare om vi inte får ut tillräckligt med information från varje.	  	  

2.3. Relevant information uteblir  
Om relevant information uteblir på grund av emotionella åsikter eller uppfattningar är troligt 
då det är en känslostark fråga. Detta är även en allvarlig konsekvens då projektet kan 
omedvetet vinklat åt något håll, där av når denna post upp till ett riskvärde på 16. Vi har valt 
att minska risken genom att kontakta båda dessa sidor samt vara mycket källkritiska till den 
information vi får. 

2.4. Får inte tag i tillverkare som vill tillverka produkten 
Att vi inte skulle få tag i tillverkare som vill tillverka produkten är inte så sannolikt men 
konsekvensen är desto allvarligare därför når denna post upp till ett riskvärde på tio. Här har 
vi flyttat risken då vi förlitar oss på Perstorp och deras kontakter. 

2.5. Går inte att få fram relevant prototyp  
Denna risk är en allvarlig post då det påverkar hela projektet där av riskvärdet 16, får vi inte 
fram en relevant prototyp fallerar stora delar av projektet i alla fall ifrån skolans sida. Av 
denna anledning har vi valt att flytta risken till Perstorps och förlitar oss på deras expertis 
när de säger att det inte skall vara några problem att få fram en relevant prototyp.  
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Bilaga 3. Presentation av företaget 

Detta examensarbete utfördes tillsammans med Perstorp AB som grundades 1881 av 
Wilhem Wendt i Perstorp, Sverige. År 1907 var de det första moderna plastproducerande 
företaget i Skandinavien. Företaget växte i en stadig takt och 1970 listades det på 
Stockholmsbörsen. År 1977 startade de produktion i USA och senare expanderade de sin 
produktion i Asien och Europa.  

Perstorp blev uppköpta och gick samman med Neste Oxo år 2001 och i samband med detta 
avregistrerades de från Stockholmsbörsen. Senare 2005 specificerade sig Perstorp på 
specialkemikalier vilket är deras huvudområde idag. Idag är organisationen uppbyggd enligt 
figur 3.1. Perstorps högsta organisationer med dess affärsområden och globala funktioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Perstorps högsta organisationer med dess affärsområden och globala funktioner. 

Idag har Perstorp 1500 anställda i 22 länder med produktion i Europa, Asien och Nord 
Amerika. Företaget ägs av ett franskt kapitalinvesteringsbolag och är världsledande inom 
flera olika marknadssegment för specialkemikalier. Deras vision är bidra till ett bättre, mer 
hållbart samhälle genom att leverera innovativa kemiska lösningar.  

Perstorp har stora kompetenser inom olika kemiska områden med en bred tillverkning inom 
segmenten Coatings & Resins, Feed & Food, Fuels, Plastic Materials Synthetic Lubricants 
och övrigt. Som en underkategori till Plastic Materials finns mjukgörare eller som det heter 
här Plasticizers där det i dagsläget finns nio stycken produkter; 2-Ethylhexanoic Acid, 2-
Ethylhexanol, EmolteneTM 100, Phthalic Anhydride molten, EmolteneTM 100 IRG, Phthalic 
Anhydride flakes, EmolteneTM 100 TOP, PevalenTM och 2-Propylheptanol. Dessa 
mjukgörare och additiver har tillsammans en bred funktion och applikationsområde.  

 

	   	  

President	  &	  CEO	  
Jan	  Sencher	  

Finance,	  legal	  &	  IT	  
Magnus	  Heimburg	  

Regions	  &	  Group	  
management	  
Mikael	  Gedin	  

Innovation	  &	  
Strategy	  

Erik	  Appelman	  

Transformation	  
Projects	  

Anders	  Lundin	  

BA	  Intermediates	  
&	  Derivatives	  	  
Gorm	  Jensen	  

BA	  Specialties	  &	  
Solutions	  

Marie	  Grönborg	  

Supply	  Chain	  
Wolfgang	  Laures	  

Operations	  
Jan	  Secher,	  acting	  



	   14	  

Bilaga 4. Marknadsplan 

För att få en överblick över möjligheterna att introducera en ny tubing-produkt med ny typ 
av mjukgörare för Medicalmarknaden har en marknadsplan tagits fram. I denna 
marknadsplan analyseras grundläggande förutsättningar för Perstorp att genomföra detta 
samt presentation av ett antal marknadsföringsstrategier.  De ingående delarna i denna 
marknadsplan är SWOT-analys (se avsnitt 4.1.), PEST-analys (se avsnitt 4.2.), marknadsmix 
(se avsnitt 4.3), målgrupp (se avsnitt 4.4) och strategier (se avsnitt 4.5). 

4.1. SWOT-anayls 
Nedan, figur 4.1.1., visas de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns/kan finnas på 
marknaden för en tubing-produkt. 
 

 
4.1.1. Styrkor 
För att tillverka den nya mjukgöraren besitter Perstorp expertiskunskap samt ett brett 
kontaktnät inom branschen. Eftersom de är ett etablerat företag kan det vara till stor hjälp för 
att ta sig in på Medicalmarknaden då det finns ett grundkapital i form av bland annat 

 
Styrkor 

- Expertiskunskap 
- Kontakter 
- Ftalatfri 
- Miljövänligare 
- Upphandlingar 
- Kapital 
- Stora volymer 
- Etablerat företag 

 
	  

Svagheter 
- Okänt segment 
- Stor konkurrens 
- Sträng byråkrati 
- Konservatism 
- Upphandlingar 
- Marknadens okunskap 
- Ny mjukgörare 
- Finansiellt resultat 

	  Möjligheter 
- Ansvarsfråga 
- Nytt segment 
- Inflation 
- Upphandlingar 
- Politik 
- Export 
- Epidemier & krig 
- Expansion inom marknaden 

	  Hot 
- Ansvarsfråga 
- Konkurrens 
- Licenser & certifieringar 
- Miljöfrågor 
- Konsekvenser av misslyckande 
- Känslodebatt 
- Upphandlingar 
- Politik 

Figur 4.1.1. SWOT - analys 
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fabriker. Detta ger goda förutsättningar och möjligheter att tillverka mjukgöraren i stora 
volymer.  

Produkten som tagits fram bygger på en ftalatfri mjukgörare som anses vara miljövänlig. 
Vid upphandlingar i landsting där det inte finns någon PVC-policy kan vår produkt med 
denna typ av mjukgörare ha ett försprång.  

4.1.2. Svagheter 
En svaghet är att gå in med en produkt på en marknad där konkurrensen är stor från andra 
aktörer med en sträng byråkrati råder som försvårar ett inträdde och möjlighet att etablera 
sig. Den konservatism och motvilja att byta ut material som fungerar inom sjukhusen samt 
den upphandlingsprocess som finns gör det även svårare att ta sig in i detta segment. Den 
okunskap om material och dess sammansättning som finns på marknaden, både hos 
allmänheten och hos upphandlare, gör att det idag inte finns något undan liggande driv att 
byta ut material på produkter inom sjukvården.  

En annan svaghet är om den nya mjukgöraren inte kommer att motsvara de krav som ställs 
och inte visar sig vara bättre än de redan existerande mjukgörarna på marknaden.  
Ytterligare en svaghet är att Perstorp inte visat upp ett positivt finansiellt resultat år 2013, 
vilket kan bli en avgörande faktor.  

4.1.3. Möjligheter 
En stor möjlighet som finns är att Perstorp kan välja att ta på sig ansvarsfrågan gällande en 
ny mjukgörare och på så vis kunna etablera sig på en ny marknad. Väljer de att anta denna 
utmaning och genomföra detta finns stora möjligheter att ta över Medicalsegmentet. Genom 
att ta över ett segment får de en ökad inkomst och kan växa som företag. Om oljeinflationen 
fortsätter som den gör i nuläget kommer troligtvis tillverkningskostnaderna för PVC att 
minska vilket skulle gynna företaget (DN. EKONOMI, 2014).  

Genom att specificera produkterna så att de matchar upphandlingskraven finns det 
möjligheter att komma in i segmentet och så småningom ta över fler marknadsandelar. Det 
finns även möjlighet att exportera produkten och på så vis få ytterligare marknadsandelar. 
Slutligen finns det möjligheter att öka försäljningen om det skulle inträffa en stor epidemi, 
genom denna ökar behovet av sjukvårdsprodukter och detta bidrar i sin tur till mer 
försäljning. Ovanstående gäller även om ett större krig hade inträffat i Europa. 

4.1.4. Hot 
Ett stort hot som finns är ansvarsfrågan, väljer Perstorp att inte ta ansvar för den nya 
mjukgöraren kommer den inte komma ut på marknaden. Väljer Perstorp att ta på sig 
ansvarsfrågan och den misslyckas kan detta smutskasta det goda rykte som Perstorp har 
idag. Om en konkurrent istället väljer att ta ansvar för sin nya ftalatfria mjukgörare hade de 
kunnat komma in och ta över hela segmentet.  

I dagens samhälle är miljön ett intensivt debatterat ämne, i och med att medvetenheten har 
ökat har det lett till att fler ämnen inom olika områden inte längre accepteras. Detta leder i 
sin tur till att kommunpolitiker väljer att förbjuda vissa ämnen inom sjukvården, i vissa fall 
PVC. Detta påverkar upphandlingarna mycket negativt då det inte ens ses som ett alternativ 
att använda sig av PVC produkter. Eftersom det i princip finns två sidor av denna debatt är 
frågan mycket känsloladdad vilket gör att viss fakta kan blir förvriden. 
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4.2. Pest – analys 
De ingående faktorerna i en Pest-analys är politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska. 
Analysen av företaget sker utifrån ett makroperspektiv, där hänsyn tas till vad som påverkar 
företagets möjligheter och hot (Lerndell investigations AB.u.å.). 

4.2.1. Politiska 
• Utifrån ansvarsfrågan finns en stor möjlighet att öka sina marknadsandelar om man 

väljer att ta på sig ansvaret i denna fråga. Skulle det visa sig att den nya mjukgöraren 
ger långsiktiga biverkningar som inte kunnat förutses kan ge förödande 
konsekvenser för företaget.   

• Vissa regioner väljer att införa policy beslut gällande PVC vilket kan både gynna 
och stjälpa konkurrenskraften.  

• Beroende på hur politiker väljer att förvalta inflationen medför detta möjligheter att 
växa på en ny marknad.  

• Kraven för att komma in på ett nytt segment, Medicalmarknaden, styrs hårt av olika 
licenser och certifieringar för att upprätthålla hög säkerhetsstandard på produkterna. 
Vilket även ger expansionsmöjligheter inom marknaden samt möjligheter att 
exportera till en internationell marknad.  

• Politiska beslut rörande miljön påverkar både upphandlingar, tillverkare och 
konsumtion.  

• Beroende på regionens interna politik speglas beslut rörande debatten om PVC.  

• Skulle en världsepidemi inträffa eller ett större krig inträffa ger detta en chans till 
medförsäljning under drastiska omständigheter. 

4.2.2. Ekonomiska 
• Väljer Perstorp att ta ansvar i denna fråga kan detta leda till etablering på marknaden 

och större inkomst. Som ovan nämnt kan även detta stjälpa i form utav ovissa 
konsekvenser. 

• Eftersom upphandlingar styrs av de politiska besluten kan ekonomin bli både lidande 
eller gynnad.  

• Beroende på hur inflationen varierar kan företaget gynnas eller missgynnas. 

• Att få en produkt certifierad och godkänd enligt de krav som finns är en relativt dyr 
och krävande process. Detta godkännande kan leda till att företaget får 
marknadsandelar och på så vis expanderar. 

• Beroende på regionens interna politik speglas beslut rörande debatten om PVC.  

• Skulle en världsepidemi inträffa eller ett större krig inträffa ger detta en chans till 
medförsäljning under drastiska omständigheter vilket hade gynnat ekonomin i 
företaget. 
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4.2.3. Sociala 
• Väljer Perstorp att ta på sig ansvaret i denna fråga kan detta leda till stöttning från 

allmänhetens sida vilket kan leda till att de får större förtroende för företaget. Skulle 
de dock visa sig att det finns ovissa långsiktiga biverkningar kan detta missgynna 
förtroendet till företaget. Väljer de att inte ta på sig ansvarsfrågan kommer det inte 
påverka allmänheten. 

• Förändras inflationen och det blir dyrare att besöka sjukhus kommer en viss del av 
allmänheten att välja bort detta på bekostnad av sin egen hälsa.  

• Utan certifiering och godkännande enligt de krav som finns skulle allmänheten inte 
få den kvalitet på vård som de är vana vid.  

• Den fortskridande känslodebatten påverkar allmänheten genom vilken typ av 
information de får tag i.  

• Skulle en epidemi eller ett krig inträffa bryr sig inte allmänheten om vad produkten 
innehåller utan vill bara bli frisk.  

4.2.4. Teknologiska 
• Skulle konkurrenter ha bättre utvecklade maskinparker kan detta missgynna 

företaget ur ett teknologiskt perspektiv.  

• Saknas det välutvecklade maskiner i maskinparken på företaget kan detta leda till att 
certifieringar och krav inte kan uppfyllas.  

• Om framställning av råmaterial kan förbättras via ny teknik kan detta medföra ett 
bättre rykte.  

• Det är viktigt att ha en process som klarar av efterfrågade volymer.  

• Förändras inflationen kan det bli dyrare att investera i de maskiner som behövs.  

• Skulle krig inträffa och befintlig produktion blir förstörd kommer det bli svårt att 
bygga upp det igen.  

4.2.5. Sammanfattning av PEST- analysen 
Utifrån denna Pest- analys har olika potentiellt uppkomna situationer analyserats utifrån de 
ingående faktorerna.  Beroende på de val som förtaget gör kommer detta att resultera i olika 
förutsättningar för att nå marknaden. Går Perstorp in på Medicalmarkanden som en ny aktör, 
finns det flertalet aspekter att ta hänsyn till för att nå framgång.   
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4.3. Marknadsmix 
Ett av stegen i marknadsplanen är att ta reda på hur företagets marknadsmix ser ut. Vi 
kommer att se till markandsmixen för tubing-produkter.   

4.3.1 Produkt 
Denna ftalatfria tubing-produkt klassificeras som shoppingprodukter, detta betyder att de 
inte köps lika frekvent och att det ligger en beslutsprocess bakom köpet.  

Kärnprodukt 
Kärnprodukten i detta fall är att vätska skall transporteras på ett felfritt sätt. Det betyder att 
oavsett vilken vätska som skall transporteras genom produkten så skall ingenting hindra 
eller försämra dess flöde. När produkten köps förväntar användaren att denna funktion skall 
finnas och inte vara sämre än de föregående produkterna. 

Faktisk produkt 
Den faktiska produkten är slangen, alltså tubing-produkten, vilket även är den fysiska 
produkt som köparen betalar för. Slagen kan ha många appliceringsområden men det är 
oftast vid kroppsnära appliceringar som slagen kommer att användas. Kvaliteten på den 
faktiska produkten bör vara hög, det vill säga att kvaliteten skall leva upp till kundens 
förväntningar eller strax ovanför. Det är viktigt att den faktiska produkten levererar 
kärnprodukten då kärnprodukten representeras av den faktiska produkten. Därför måste 
flödet fungera perfekt i den nya tubing-produkten.  

Utökad produkt 
Den utökade produkten som kommer att erbjudas är att slangen kommer att vara helt 
ftalatfri, det vill säga att mjukgöraren som gör produkten böjlig och flexibel är utbytt till en 
annan. Eftersom produkten är ftalatfri kommer det göra produkten till en order winner som 
är specificerat senare i avsnitt 8.1. Även här är det viktigt att den utökade produkten inte 
kommer i vägen för kärnprodukten då detta är dess huvudsakliga funktion. 

Produktegenskaper 
Precis som tidigare nämn är det viktigt att produktegenskaperna inte försämras på grund av 
att man byter ut den befintliga mjukgöraren till en annan. Detta betyder att 
produktegenskaperna skall vara samma som de befintliga produkterna på marknaden eller 
helst bättre. I avsnitt ovan beskrivs kärnprodukten där det understryks att flödet av vätska är 
det viktigaste som produkten skall leverera.  

Paketering 
Eftersom den här produkten kommer att säljas business to business är paketeringen inget 
som behöver sälja eftersom när kunden får se paketeringen är produkten redan köpt. Av 
denna anledning behöver man inte lägga onödiga kostnader på en spektakulär och säljande 
paketering. Det viktiga med paketeringen är att den skall skydda produkten och behålla dess 
skick.  

I många fall skall en tubing-produkt vara steril, av denna anledning är det viktigt att man 
hanterar produkten på ett sterilt sätt tills den når sin sterila förpackning, allt för användares 
trygghet.  
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Märkning 
När det kommer till märkningen är det viktigt att man lätt kan se att den här nya produkten 
är ftalatfri. Utöver detta så skall det stå med vad det är för produkt, vem den är tillverkad av 
och hur man kan kontakta dem.  

4.3.2. Pris 
Priset på denna produkt kommer till stor del att förhandlas fram mellan ansvariga 
upphandlare från landstingen och tillverkningsföretagen. Det som landstingen köper in styrs 
av upphandlingar och regionala bestämmelser. Vid en upphandling lämnar leverantörer in 
ett anbud efter den kravspecifikation som finns. Denna kravspecifikation måste alltid 
uppfyllas, vilket ger ett naturligt urval av vilka produkter som är intressanta och inte.  Vid 
beslut av vilken produkt som ska upphandlas, kommer den som uppfyller 
kravspecifikationen och har lägst pris att vinna.   

Prissättningsstrategi 
Denna marknad styrs av en konkurrentbaserad prissättning, där den leverantör som lever 
upp till kravspecifikationen och lämnar det lägsta budet får kunden. Detta medför att 
skillnaderna i pris på likartade produkter är väldigt liten.  

Pris på produkterna 
Priset på denna tubing-produkt kommer att vara inom samma priskategori som redan 
existerade produkter på marknaden vilket gör det möjligt att ta sig in på marknaden.  

Rabatter 
Eventuellt förekommande rabatter förhandlas fram med leverantören. 

Betalningsvillkor 
Eftersom den här produkten kommer att säljas business to business är betalning med faktura 
aktuellt. 

4.3.3. Plats 
Denna produkt kommer att säljas in via fältförsäljare som söker upp upphandlare och 
presenterar produkten inför en upphandling. Genom att välja att använda sig av fältförsäljare 
kan produkten presentera så att dess fördelaktiga egenskaper lyfts fram, samt kan snabb 
feedback återfås på produkten och omvandlas till aktiva förbättringar.   

Kunder  
Den tänkta målgruppen för denna produkt kommer att var upphandlarna som ansvara för att 
köpa in produkter till sjukhusen.  

Leverantörer  
För att tillverka denna tubing-produkt, behövs flertalet komponenter bland annat PVC och 
mjukgörare. I detta fall kommer PVC att köpas in av exempelvis Borealis och mjukgöraren, 
Pevalen, av Perstorp AB. Dessa delkomponenter kommer sedan hos utvald tillverkare att bli 
en tubing-produkt. 

4.3.4. Promotion 
Försäljningen av produkten kommer att ske via upphandlingar som ett upphandlingsteam 
har hand om på sjukhuset. Upphandlingarna brukar ske regionvis det vill säga att varje 
region står för de bestämmelser som finns och upphandlings krav varierar från region till 
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region. För att kunna sälja in sin produkt till sjukhusen är det viktigt att offerten matchar de 
krav som regionen ställer på försäljarna.  

Genom ett gott rykte och markandsförning på mässor kan man bygga upp ett kontaktnät med 
sjukhus runt om i Sverige och arbeta in sin produkt. Man kan även skapa försäljning via 
marknadsföring i kataloger som går ut till sjukhusen.  

4.3.5. People 
De som kommer att använda produkten är patienter och sjukhuspersonal. Detta betyder att 
de som köper produkten och de som använder produkten inte är samma personer. För 
sjukhuspersonalen är det viktigt att produkten är lätt att hantera och att paketeringen inte 
sliter på deras kroppar. Det har visat att patienten inte tänker på vad produkten innehåller 
eller fungerar, se avsnitt 13.6. i bilagor. De som köper produkten är som tidigare nämnt 
upphandlare vilket betyder att de är de som bestämmer vad för produkter som skall köpas in. 
Det är viktigt att kommunikation fungerar bra mellan sjukhuspersonal och upphandlare så de 
vet vilka produkter som fungerar i praktiken.   

4.4 Målgrupp  
Den tänkta målgruppen för denna tubing-produkt är i första hand upphandlare av produkter 
till sjukvården och i andra hand inköpare till den privata vårdsektorn. Upphandlare har en 
viktig roll att ställa krav i upphandlingarna så rätt produkter med rätt kvalifikationer 
upphandlas. Vilka och hur olika krav ställs, som ett skall- eller börkrav, påverkar vilken 
kvalitet som inkommande offerter håller. Ställs kraven för lågt kommer kvaliteten att 
påverkas negativt, medan ställs de orimligt högt kan eventuellt inte leverantören leverera det 
man söker. Upphandlare tar dels hänsyn till att de funktionella kraven på produkten uppfylls 
men miljöaspekter har även börjat väga tungt. Flertalet regioner har instiftat 
miljöpolicybeslut där man bestämt att alla produkter, i den mån det finns utbud, ska vara 
PVC-fria. Finns detta beslut måste PVC-fria produkter upphandlas, även om priset på dessa 
är högre. Finns inte produkten i PVC-fritt material vid en upphandling, kan man göra en 
dubbelupphandling där man under pågående upphandlingsperiod kan byta till ett PVC-fritt 
alternativ om det framkommer något sådant. För vidare information om 
upphandlingsprocessen se bilaga 11. 

4.5. Strategier 
Detta följande avsnitt är sekretessbelagt på grund av konkurrenskänslig information.  
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Bilaga 5. Slack- analys 

Denna analys syftar till den operationsstrategi som förtaget väljer.  

5.1. Medicalprodukter  
Nedan genomförs en Slack – analys med hänsyn till slutprodukten, en tubing-produkt, där 
ett alternativ är utan ftalater och ett med.  

Faktorer Ftalatfri produkt Ftalat produkt 

Produkt Vätskepåsar, slangar Blodpåsar, 
syrgasmask/syrgasgrimma, 
slangar, vätskepåsar 

Kunder Upphandlare Upphandlare 

Produktspecifikation Ftalatfri Ftalater 

Produktvidd Medel Bredare 

Design förändring Liten Liten 

Leverans - - 

Kvalitet God God 

Efterfråga Stor Liten 

Volym/typ Stor Medel 

Vinstmarginal Medel Medel 

↓   ↓ 

Competitive factors   

Order winner Ftalatfri och miljövänlig Inget alternativ, pris 

Qualifiers Kvalitet och funktion Kvalitet och funktion 

Less important Pris Pris 

   ↓   ↓ 

Internal Performance 
Objectives 

Större utbud Marknadsföra fördelar 

Figur 5.1.1. Slack-analys med avseende på Medicalprodukter. 

Som kan ses ovan, figur 5.1.1., finns ett större utbud av Medicalprodukter med ftalater än 
utan. Dessa produkter är till exempel blodpåsar, syrgasmask, syrgasgrimma, slangar och 
vätskepåsar där vätskepåsar och slangar finns i ett relativt stort ftalatfritt utbud. Kunderna 
till produkterna är upphandlare vilket gör att marknaden är väldigt styrd utav kunderna. 
Produktvidden av ftalatfria produkter är medelstor medan det finns ett betydligt bredare 



	   22	  

sortiment av produkter med ftalater i. Designförändringarna är små på produkterna då deras 
huvudsakliga uppgift är god funktion samt hög kvalitet.  

I och med att medvetenheten kring hälsa och miljö har ökat har efterfrågan av 
miljövänligare produkter stigit. Detta gör att man intresserar sig för innehållet i 
sjukvårdsprodukter där många har fått veta att ftalater kan vara farligt, därför har efterfrågan 
av ftalatfria produkter ökat och produkter med ftalater har minskat.  

Kraven som kunderna har på att köpa produkten är att de ska en god kvalitet och leva upp 
till de funktionella krav som finns, oavsett om det är en produkt med eller utan ftalater. Det 
som gör att man väljer ftalatfria produkter över produkter med ftalater i är att de anses vara 
miljövänligare samt att de är ftalatfria vilket ger en trygghet till kunden. Anledningen till att 
man väljer produkter med ftalater är att det inte finns något annat alternativ på marknaden, 
exempelvis blodpåsar eller när en slang behöver ha en mycket flexibel böjlighet.  Det som är 
mindre viktigt är priset på produkterna just eftersom inköpen sker via upphandlingar då kan 
det finnas vissa bestämmelser som gör att man måste ta det ena eller det andra alternativet.  

5.2. Mjukgörare  
Denna Slack-analys genomfördes med hänsyn till en ny mjukgörare på Medicalmarknaden 
och en väletablerad mjukgörare. 

Faktorer Pevalen DEHP 

Produkt Golv, leksaker, kläder etc Medicalprodukter, rör & 
kablar, kläder, syntetläder etc 

Kunder B2B B2B 

Produktspecifikation Biokompatibel polyester - 

Produktvidd Medel Bredare 

Design förändring Liten Liten 

Leverans - - 

Kvalitet God God 

Efterfråga Mellanstor Stor 

Volym/typ Mellanstor Stor 

Vinstmarginal Liten God 

↓   ↓ 

Competitive factors   

Order winner Ftalatfri och miljövänlig Inget alternativ, pris 

Qualifiers Kvalitet och funktion Kvalitet och funktion 

Less important Paketering Paketering 
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   ↓   ↓ 

Internal Perfomance 
Objectives 

Större utbud 
Marknadsföra fördelar 

Marknadsföra fördelar 
Bibehålla marknadsandelar 

Figur 5.2.1. Slack-analys med avseende på mjukgörare. 

I figur 5.2.1. ovan viktas olika faktorer mot varandra och en jämförelse mellan Pevalen och 
DEHP görs. Det framgår att DEHP har ett bredare användningsområde med fler 
marknadssegment än Pevalen, som ändå kan appliceras på en relativt bred marknad.  I och 
med att en mjukgörare är en komponent i en större tillverkning är kunderna B2B. Utifrån 
den debatt som förs om ftalater och dess påverkan på hälsa och miljö, söks alternativ för 
ersättare av ftalater, där Pevalen med en bas av biokompatibla polyestrar bör vara mer 
eftertraktat.  DEHP har använts under många års tid och är applicerbar i fler applikationer är 
Pevalen vilket ger den en bredare produktvidd. Designförändringar hos de båda mjukgörarna 
är liten, då de enbart är en del komponent till en större tillverkning.  
 
För att en kund skall vara intresserad av att köpa produkten är det viktigt att den lever upp 
till de specifika krav för kvalitet och funktion där den skall appliceras. DEHP har ett brett 
användningsområde och är en förhållandevis billig komponent, som säljs i stora volymer 
världen över då efterfråga finns.  Detta bör generera en god vinstmarginal för tillverkaren av 
delkomponenten. Pevalen har inte kommersialiserats på marknaden än och därför har varken 
volym eller efterfråga nått sin fulla kapacitet. När produkten börjat tillverkas i större skalan 
kommer vinstmarginalen öka.   
 
Anledningar till att välja en ftalatfri produkt över en icke ftalatfri är att de anses vara 
miljövänligare samt att de är ftalatfria vilket ger en trygghet till kunden. Anledningen till att 
man väljer produkter med ftalater är att det inte finns något annat alternativ på marknaden 
eller att priset spelar för stor roll. Det som spelar mindre roll i B2B affärer är paketering av 
produkten, så länge den är säker och lever upp till de säkerhetskrav som finns.  För att kunna 
växa på marknaden behöver producenter av både DEHP och Pevalen arbete med att 
marknadsföra fördelarna med respektive produkt, samt arbeta för att bibehålla eller öka sina 
marknadsandelar.  
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Bilaga 6. Hill-analys 

Hill- strategin syftar till hur företaget utformar strategivalet för att uppnå företagets mål. 	  

6.1. Medicalprodukter - ny mjukgörare  
Nedan genomförs en Hill – analys på Medicalprodukter med en ny typ av mjukgörare.  

1. Corporate 
objectives 

2. Marketing 
strategy 

3. How to win 
orders in the 
market-place 

4. Process choice 5. Infrastructure 

• Skapa medvetenhet 
• Ta marknadsandelar 
 

• God kundkontakt 
• Mässor 
• Marknadsföring 
 
 
 

• Pris 
• Kvalitet 
• Ökad medvetenhet 
• Gott rykte 
 
 

• Process-
tillverkning 

• Köpta tjänster 
• Arbetsstruktur 
• Betalssystem 
• Upphandlingar 

Figur 6.1.1. Hill-analys med avseende på Medicalprodukter. 

Som kan ses i Hill – analysen ovan, figur 6.1.1., kommer man få jobba med att skapa 
medvetenhet kring ftalater och dess påverkan för att på så vis kunna ta marknadsandelar. För 
att nå detta är det viktigt att tillverkarna har god kontakt med sina kunder så medvetenhet 
kan skapas om vad som anses vara rätt produkt för dem. De kan även skapa medvetenheten 
genom att delta aktivt på mässor och sprida sitt budskap. De bör även uppmärksamma 
allmänheten om fördelarna med den nya mjukgöraren och på så vis skapa ett krav från deras 
sida till sjukhusen. Genom att ha ett bra pris på den färdiga produkten kommer det bli lättare 
att snabbt ta marknadsandelar och för att sedan kunna behålla dem är det viktigt att 
kvaliteten på produkten är över kundens förväntan. Detta gör att de skapar sig ett gott rykte 
och kan stärka sin marknadsställning.  

Tillverkningen sker via processtillverkning samt inköpta tjänster. Köpen sker via 
upphandlingar vilket försätter säljaren i en svagare position i jämförelse med köparen.  

6.2. Mjukgörare – Pevalen 
Nedan genomförs en Hill – analys på en ny typ utav mjukgöraren Pevalen. 

1. Corporate 
objectives 

2. Marketing 
strategy 

3. How to win 
orders in the 
market-place 

4. Process choice 5. Infrastructure 

• Skapa medvetenhet 
• Ta marknadsandelar 
 

• God kundkontakt 
• Mässor 
• Marknadsföring 
 
 
 

• Pris 
• Kvalitet 
• Ökad medvetenhet 
• Gott rykte 
 
 

• Process-
tillverkning 
 

• Arbetsstruktur 
• Betalsystem 

 

Figur 6.2.1. Hill-analys med avseende på mjukgörare. 
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Denna Hill – analys, figur 6.2.1., visar hur man strategiskt kan arbete för att sätta Pevalen på 
marknaden. De långsiktiga förutsättningarna för att nå marknaden innefattar att arbeta med 
att skapa medvetenhet kring ftalater och dess påverkan för att på så vis kunna ta 
marknadsandelar. För att nå detta är det viktigt att tillverkaren har god kontakt med sina 
kunder, så att de kan göra dem medvetna om vilken produkt som är bäst för dem. Genom ett 
aktivt deltagande på mässor, kan de sprida sitt budskap och samtidigt öka medvetenheten 
hos andra producenter och kunder. Att dessutom erbjuda en kvalitativ produkt till ett 
fördelaktigt pris för kunden kommer medföra att de relativt snabbt tar marknadsandelar.   
Vilket genererar ett gott rykte och kan stärka deras ställning på marknaden.  Tillverkningen 
kommer att ske via processtillverkning, där infrastruktur i form av arbetsstruktur och 
betalsystem blir viktiga faktorer för att kunna leverera som lovat till kund.  
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Bilaga 7. Livscykelanalys  

En livscykelanalys analyserar vilken total miljöpåverkan som produkten har. Produkten som 
vi har tagit fram är gjord utav PVC med Pevalen som mjukgörare. En jämförelse mellan 
Polyuretan med Pevalen kommer att göras samt en slutlig jämförelse med Polyeten som 
tillhör samlingen Polyolefiner. 

7.1. Framställning 
Nedan redovisas densitet, pris, energiåtgång vid framställning samt koldioxid utsläpp för 
PVC, Polyuretan, Polyeten och Pevalen.  

7.1.1. PVC 
PVC har en densitet på 1.3e3 till 1.58e3 kg/m3 och priset ligger på 9.18 till 10.1 SEK/kg. 
Energin som går åt vid utvinning av grundmaterialet är 55.4 till 61.2 MJ/kg och 
koldioxidutsläppet (CO2) ligger vid primär produktion på 2.37 till 2.62 kg/kg. 
Vattenanvändningen ligger på 108 till 324 liter per kg och den årliga produktionen av PVC 
uppgår till 5.6e6 till 5.7e6 ton/år. PVC har återvinningsnummer tre (CES EduPack, 2014). 

7.1.2. Polyuretan 
Polyuretan (PU) har en densitet på 1.12e3 till 1.24e3 kg/m3 och priset ligger på 38.3 till 41.9 
SEK/kg. Energin som går åt vid utvinning av grundmaterialet är 82.7 till 91.5 MJ/kg och 
koldioxidutsläppet (CO2) ligger vid primär produktion på 3.52 till 3.89 kg/kg. Polyuretan 
har återvinningsnummer sju (CES EduPack, 2014). 

7.1.3. Pevalen 
Detta följande avsnitt är sekretessbelagt på grund av konkurrenskänslig information.  

 
 
7.1.4. Polyeten 
Polyeten (PE) har en densitet på 939 till 960 kg/m3 och priset ligger på 10.4 till 12.62 
SEK/kg. Energin som går åt vid utvinning av grundmaterialet är 75.7 till 83.7 MJ/kg och 
koldioxidutsläppet (CO2) ligger vid primär produktion på 2.64 till 2.92 kg/kg. Polyeten har 
två stycken återvinningsnummer, 2 – HDPE och 4 – LDPE (CES EduPack, 2014).  

7.1.5. Polypropylen 
Polypropylen (PP) har en densitet på 890 till 910 kg/m3 och priset ligger på 11.5 till 12.6 
SEK/kg. Energin som går åt vid utvinning av grundmaterialet är 77 till 85.1 MJ/kg och 
koldioxidutsläppet (CO2) ligger vid primär produktion på 2.96 till 3.27 kg/kg. Polypropylen 
har återvinningsnummer fem (CES EduPack, 2014). 

7.2. Distribution  
Beroende på mängden produkter som tillverkas kan det paketeras i större förpackningar ut 
till kund. Att paketera tubing-produkten är viktigt för att inte påverka produktens sterilitet. 
Inom kemi-industrin räknas vanligtvis 0.1 kg koldioxid (CO2) equivalent per hundra mil.  

7.3. Användning  
Tubing-produkten används troligtvis i närkontakt med människor under deras 
sjukhusvistelse, detta betyder att produkten räknas som kontaminerad efteråt och måste 
förbrännas.  
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7.4. Resthantering  
När produkten är använd och den har nått slutet av sin livslängd måste den förbrännas då det 
klassificeras som kontaminerat avfall.  

7.5. Eco-indicator 99 
Produktion 
Material, processer, transport och energi. 
 

Material eller 
process 

Mängd [kg/m] Indikator 
[millipoints/kg] 

Resultat 
[millipoints/m] 

PVC Sekretess 280 Sekretess 

Pevalen Sekretess Sekretess Sekretess 

Totalt   Sekretess 

(N. Themeliss, 2001) 

Material eller 
process 

Mängd [kg/m] Indikator 
[millipoints/kg] 

Resultat 
[millipoints/m] 

Polyuretan Sekretess 480 Sekretess 

Pevalen Sekretess Sekretess Sekretess 

Totalt   Sekretess 

(N. Themeliss, 2001) 

Material eller 
process 

Mängd [kg/m] Indikator 
[millipoints/kg] 

Resultat 
[millipoints/m] 

Polyeten 0.007 360 2.52 

Total   2.52 

(Lofthouse & Bhamra, 2012) 

Material eller 
process 

Mängd [kg/m] Indikator 
[millipoints/kg] 

Resultat 
[millipoints/m] 

Polypropylen 0.007 330 2.31 

Totalt   2.31 

(N. Themeliss, 2001) 
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Användning 
Transport, energi och ytterligare material. 
 

Process Mängd [km] Indikator 
[millipoints/1000 
km/m3] 

Resultat [millipoints] 

Transport från 
leverantör till kund. 

1000 8 0.09 

Totalt   0.09 

(N. Themeliss, 2001) 

Resthantering 
Vilka restprodukter med respektive mängd 
 

Material och process Mängd [km] Indikator 
[millipoints/1000 
km/m3] 

Resultat 

Transport från kund 
till förbränning. 

20 8 0.0018 

Totalt   0.0018 

(N. Themeliss, 2001) 

Enligt ovan går det att utläsa att största delen av energin åt för att framställa materialen 
oavsett material. Vi kan se att PVC är den plast med lägst millipoints per meter.   
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Bilaga 8. Business Model Canvas 

Denna idégenereingsmetod användes för att skapa en innovativ affärsmodell kring en 
affärsidé. Business Model Canvas bygger på att man delar in sin verksamhet i nio block som 
alla hänger samman (Strategyzer, 2014). 

Nedan beskrivs de olika delarna som ingår i en Business Model Canvas samt figur 8.1.  

8.1. Värdeerbjudande 
Fundera ut vilket värde som man vill leverera till kunden och vilka problem det löser för 
kunden. Samt vilken kombination av produkter och tjänster som kan erbjuda utvalt segment.   
 
8.2. Kundsegment 
Vanligtvis väljs det största segmentet ut för att skapa ett mervärde för. 
 
8.3. Distributionskanaler 
Här beskrivs genom vilka kanaler som man ska nå kunden. Faktorer att ta hänsyn till är vad 
som fungerar bäst respektive vad är mest kostnadseffektivt samt hur kan man bli integrerad i 
kundens nuvarande rutin. 
 
8.4. Kundrelationer 
Här identifieras vilka är relationerna mot kunden är.  
 
8.5. Intäkter 
Fundera över vad kunden är beredd att betala, vad de betalar just nu samt hur de betalar. 
 
8.6. Nyckelaktiviteter 
Vilka nyckelaktiviteter krävs för att sälja vårt erbjudande. 
 
8.7. Nyckelresurser 
Vilka nyckelresurser krävs för att sälja vårt erbjudande. 
 
8.8. Nyckelpartners 
Ta reda på vilka de är, vilka nyckelresurser kan vi förvärva ifrån våra partners samt vilka 
nyckelaktiviteter som kan utföras våra partners. 
 
8.9. Kostnader 
Ta reda på vilka kostnader som kan uppkomma, vid införande av denna affärsmodell, samt 
definiera vilka som är de dyraste nyckelresurserna och nyckelaktiviteterna.  
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Upphandlare	  
Ø Landsting	  
Ø Kommuner	  
Ø Veterinär	  
Ø Privat	  	  

sjukvård	  
	  

B2B	  
Ø Trygg	  
Ø Avtal	  
Ø Professionellt	  

	  

Ø Varaktighet	  
Ø Kvalitet	  
Ø Biokompatibel	  

mjukgörare	  
Ø Användar-‐	  

vänlighet	  
Ø Certifieringar	  

Ø Mässor	  
Ø Säljare	  

	  

Ø Kvalitet	  
Ø Material	  
Ø Certifikat	  
Ø Transport	  

	  
	  

	  
Ø Tillverkningskostnader	  
Ø Lagervarukostnader	  
Ø Administrativa	  kostnader	  
Ø Produktutveckling	  

	  

Ø Kvalitet	  &	  varaktighet	  
Ø Faktura	  
Ø Delbetalning	  

Ø Priset	  
Ø Kvantitet	  

	  

	  
Ø Jobba	  innovativt	  
Ø Uppfylla	  angivna	  standarder	  
Ø Kundnöjdhet-‐	  återkoppla	  
Ø Samarbete	  med	  

materialframtagning	  
Ø Noggranna	  materialval	  
Ø Förståelse	  för	  användarklimat	  
Ø Flexibla	  
Ø Lätta	  att	  nå	  
Ø Snabb	  leverans	  

	  

Ø Leverantörer	  
Ø Tillverkningsfabrik	  
Ø Distributörer	  
Ø Testlaboratorium	  

	  
	  
	  

Ø Kompetens	  
Ø Kunskap	  
Ø Kapital	  
Ø Konkurrens	  

kraft	  

Figur 8.1. Business Model Canvas  
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Bilaga 9.	  FMEA - Produkt	  
Nedan i figur 9.1. visas en FMEA över tubing-produkten som är en riskutvärdering.  
	  
	  

Figur 9.1. FMEA 
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9.1. Sammanfattning av FMEA 
Huvudfunktionen för tubing-produkten är att transportera vätska och här finns det två 
aspekter att ta hänsyn till, det första är att vätskan i slangen kan reagera med materialet och 
den andra är att det fastnar för mycket vätska på insidan av slangen. Effekten av detta 
kommer att bli antingen att läkemedlet inte fungerar om det reagerar med slangen eller att 
det blir en feldosering om läkemedlet fastnar på insidan av slangen. Orsaken till detta är att 
det blir en kemisk reaktion mellan vätskan och materialet eller att det är för hög friktion 
mellan vätskan och slangen. Den person som behöver kontrollera detta är sjuksköterskor 
som ska se till att produkten fungerar som utlovat. Skulle detta inträffa hade det varit mycket 
förödande för alla inblandade, dock är sannolikheten för detta ganska låg. För att förhindra 
att detta uppkommer i första taget är det viktigt att genomföra noggranna tester med 
avseende på dessa risker. 

En annan risk som vi har tagit upp är att tubing-produkten inte är kompatibel med de 
standardiseringar som finns detta hade bidragit till mer jobb för samtliga involverade, 
läckage samt att den inte är tillräckligt användarvänlig. Den som ska se till så att detta inte 
inträffar är tillverkare, om man bara är noggrann från början och ser till så att de inte 
inträffar kommer detta inte vara ett aktuellt problem.  

Ett problem som vi ser är att produkten kommer läcka mjukgörare, även om den nu inte 
innehåller skadliga ämnen så som ftalater kommer mjukgöraren fortfarande att vara flyktig. 
Tyvärr finns det inte så mycket man kan göra åt detta, det man kan göra är att använda sig 
av så bra mjukgörare som möjligt. 

Läckage av vätska är ett problem som är identifierat, detta är något som inte får hända och 
det är då viktigt med förebyggande arbete så som att utföra noggranna tester innan 
produkten kommer ut på marknaden.  

Att produkten inte skulle efterfrågas hade varit riktigt dåligt ur tillverkarens synvinkel, detta 
betyder att produkten hade tillverkats utan att den genererar några intäkter. För att detta inte 
ska ske är det viktigt med noggranna marknadsundersökningar och snabb implementering av 
produkten.  

Ett problem som vi vet kommer att uppkomma är att produkten inte kommer att återvinnas. 
Utifrån miljöaspekten är detta mycket allvarligt då det är många produkter som kommer att 
tillverkas. Anledningen till att produkten inte kan återvinnas är att den kommer vara 
kontaminerad efter användning.  Kontaminerat avfall förbränns så att ingen smitta kan 
spridas.  
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Bilaga 10. Licensieringsprocess  

För att kunna sätta en ny produkt på Medicalmarknaden finns ett antal krav som den skall 
uppfylla. Begreppet medicintekniska produkter innefattar ett brett område med produkter 
avsedda för användning inom alla former av hälso- och sjukvård. Detta kan vara olika typer 
av produkter, som enkla produkter exempelvis plåster till avancerade system av kirurgiska 
instrument. Det är läkemedelsverket som genom tillsyn övervakar att gällande lagar och 
föreskrifter följs av aktörer inom området och kontrollerar att de produkter som släpps ut på 
marknaden uppfyller regelverkets krav. Dessa tillsynskontroller bedrivs genom: 
marknadskontroller och uppföljning av olyckor samt tillbud med medicintekniska produkter, 
inspektion av tillverkare, administrativa kontroller samt granskning av planerade kliniska 
prövningar är viktiga ingående delar. Andra myndigheter som har en del av ansvaret för 
medicintekniska produkter är socialstyrelsen och inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Socialstyrelsen ansvara för föreskrifter om användning av hälso- och sjukvårds produkter, 
även av egentillverkade produkter, samt för rapportering av tillbud och olyckor med dessa 
produkter. Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsynen över hur medicintekniska 
produkter används inom hälso- och sjukvården samt hur egentillverkning av 
medicintekniska produkter används (Läkemedsverket, 2014). 

10.1. Regelverk  
Det regelverk som finns för medicintekniska produkter är baserat på ett antal EU- direktiv 
som införlivats i den svenska lagen om medicintekniska produkter och föreskrifter som 
utfärdades av Läkemedelsverket 1993. Denna lag (1993:584) har till syfte att säkerställa att 
de medicintekniska produkter som släpps ut på marknaden och tas i bruk är säkra och 
lämpliga för sitt ändamål. Lagstiftningen bygger på tre europeiska direktiv: (93/42/EEG om 
medicintekniska produkter (MDD), 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för 
implantation (AIMD) och 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik 
(IVDD)). Dessa krav och regler återfinns i den svenska lagsstiftningen och är den samma 
som i övriga EES länder. Vilket medför att en produkt som släpps ut på marknaden i ett av 
dessa länder även kan marknadsföras i de övriga (Läkemedsverket, 2014). 

EU-direktiven har även översatts till föreskrifter framtagna av läkemedelsverket och 
återfinns i LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter (motsvarande MDD), LVFS 
2001:5 om aktiva medicintekniska produkter för implantation (motsvarande AIMD) och 
LVFS 2001:7 om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik (motsvarande IVDD). 
Om en produkt överensstämmer med regelverkets krav får den en CE-märkning 
(Läkemedsverket, 2014). 

10.2. Krav på produkt och tillverkare 
I det medicintekniska regelverket återfinns krav på både produkten och tillverkaren, dessa 
krav berör främst säkerhet men även administrativa krav på spårbarhet och uppföljning. De 
administrativa kraven återfinns krav på hur produkten ska verifieras, krav på registreringar 
och procedurer för klinisk prövning (se avsnitt 10.5.). Det finns krav som säger att 
tillverkaren ska kunna visa på att det finns en systematisk uppföljning av produkter som 
släppts ut på marknaden, hur rapportering av olyckor och tillbud sker samt hur nödvändiga 
åtgärder vidtagits.  Lagstiftningen för det medicintekniska direktivet har utformats enligt den 
Nya metoden (The New Approach) vilket bland annat innebär att produktkraven begränsats 
till att endast anges som ett antal övergripande krav, så kallade väsentliga krav.  
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10.3. Standarder 
Som en kompletterad del till lagstiftningen för medicinteknisk produkter finns mer 
detaljerade produktspecifikationer i form av standarder. Dessa har tagit fram eftersom de 
krav som finns i EU-direktiven är övergripande och begränsade till väsentliga egenskaper 
hos produkterna, och det finns ett behov av standarder som tolkar och konkretiserar dessa 
krav.   

För produkter som innefattas av det medicinteknik regelverket har europeiska 
harmoniserade standarder blivit allt viktigare. Dessa harmoniserade standarder tas fram av 
de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI. De är 
framtagna och formulerade så att kraven helt eller delvis matchar kraven i regelverket, vilket 
gör att om produkt som provats och utvärderats mot en harmoniserad standard ska därmed 
antas uppfylla motsvarande krav i Läkemedelsverkets föreskrifter gällande väsentliga krav. 
Detta medföra att det är viktigt att tillverkaren kontrollerar om de aktuella standarderna är 
applicerbara på den gällande produkten då kontroll av väsentliga krav och vid 
riskutvärderingen görs mot dessa standarder, om de finns (Läkemedsverket, 2014). 

10.4. Anmält organ  
Anmälda organ (även kallade Notified Bodies) är oberoende organisationer med kompetens 
att hjälpa och övervaka tillverkarens arbete med att verifiera att produkter som släpps till 
marknaden uppfyller de regler som gäller i EU. I Sverige är det Swedac som utser anmälda 
organ, och anmäler de godkända organen till EU-kommissionen samt tilldelar dem ett 
fyrsiffrigt identifieringsnummer som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning 
(EUT) samt listas i EU:s databas Nando. Som tillverkare kan man fritt välja vilket anmält 
organ som innehar rätt kompetens inom det aktuella produktområdet, som man vill tillämpa.  
Det anmälda organet har skyldighet att lämna uppgift till Läkemedelsverket om certifikat 
utfärdats, ändrats, kompletterats, tillfälligt eller slutgiltigt återkallats och vägrats 
(Läkemedsverket, 2014). 

10.5. Klinisk utvärdering 
Alla tillverkare av medicintekniska produkter, oavsett produktklass, måste genomföra en 
klinisk utvärdering av produkten enligt de principer som anges i LVFS 2003:11 och LVFS 
2001:5. Denna utvärdering gäller samtliga produkter även de i klass I. Denna kliniska 
utvärdering ska innefatta tillverkarens kritiska granskning av relevant kritisk data som är i 
enlighet med LVFS 2003:11 bilaga 10 och LVFS 2001:5 bilaga 7, vilka innefattar bland 
annat direkt kliniska prövningar. Resultatet kommer att vara en del av den tekniska 
dokumentationen för produkten som ska hållas uppdaterade genom uppföljning av 
produktens funktion i praktisk användning. Det är tillverkarens ansvar att produkten är säker 
och har de egenskaper som anges på produkten eller i annat material (exempelvis 
säljmaterial) som tillhandahålls av tillverkaren när den släpps ut på marknaden. Tillverkaren 
har en skyldighet att spara den tekniska dokumentationen i minst fem år efter sista 
produkten tillverkats. (Läkemedsverket, 2014). 

För att kunna leva upp till de krav som finns måste tillverkaren ha goda kunskaper om 
produktens verkliga egenskaper och faktiska prestanda samt veta vilka biverkningar eller 
oönskade effekter som produkten kan medföra. Biverkningarna bör endast beröra en 
minoritet av de avsedda användarna. Denna kunskap kallas klinisk data och är underlag för 
den kliniska utvärderingen.  Klinisk data kan dels hämtas från kliniska prövningar av 
produkten, kliniska prövningar eller studier publicerade i vetenskaplig litteratur och 
innehåller en produkt som kan jämställas med den man tittar på, publicerade och/eller icke-
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publicerade uppgifter om klinisk erfarenhet av produkten i fråga eller av en produkt som kan 
jämställas med produkten i fråga (Läkemedsverket, 2014).	  

10.6. CE-märkning 
För att en produkt ska få en CE-märkning ska tillverkaren: garantera att produktens 
konstruktion och dokumentation uppfyller regelverkets krav på säkerhet för användningen, 
att varje tillverkad produkt som släpps ut på marknaden uppfyller ställda krav och att 
tillverkaren har en systematisk riskhantering samt återföring och uppföljning av erfarenheter 
från produkter som tagits i bruk. Beroende på vilken typ av produkt som det gäller finns 
olika regelverk som produkten kvalificerar sig till och har olika ingående klassificeringar se 
avsnitt 10.6.1.   

För de klasser som innefattar en högre riskprofil (klass Is, IM, IIA, IIb och III) krävs att 
tillverkaren anlitar en tredje paret, ett anmält organ. Detta anmälda organet granskar 
tillverkarens kvalitetssystem, samt  gör en bedömning av dess dokumentation och utfärdar 
ett EC- certifikat som behövs för att tillverkaren ska kunna få CE- märka produkten. En CE-
märkning utfärdas av tillverkaren som ett tecken på att man har tagit ansvar för att produkter 
överensstämmer med det krav och regler som finns. Produkter i den lägsta riskklassen, klass 
I, CE-märks av tillverkaren utan tredje parts medverkan.   

För medicintekniska produkter har tillverkaren även, oavsett klass, ett ansvar att 
tillhandahålla information om användning och teknisk information så att de kan säkra 
användningen av dem (Läkemedsverket, 2014). 

CE- märkningen på en produkt ska placeras synligt, vara lättläst och outplånlig. Placeringen 
bör vara olämpligt på produkten (eller på den sterila förpackningen), på bruksanvisningen 
och på förpackningen. Har ett anmält organ deltagit i verifieringen av produkten, skall deras 
identifikationsnummer anges i direkt anslutning till CE-märket (Läkemedsverket, 2014). 

10.6.1. Kvalificering och klassificering  
Som krav för att en produkt ska kvalificera sig som en medicinteknisk produkt krävs att 
tillverkaren har angivit ett syfte och användningsområde för produkten som omfattas av 
definitionen i lagen medicintekniska produkter (Läkemedsverket, 2014). 

Generellt delas produkter som omfattas av bilaga 9 i LVF 2003: 11 in i följande klasser:  

Klass I: Registrering krävs hos Läkemedelsverket 

Klass I innefattar produkter med lägre risk och kräver ingen utomstående granskning utan 
endast att tillverkare försäkrar att produkten lever upp till de väsentliga kraven. 

Klass Is: Registrering krävs hos Läkemedelsverket och granskning av anmält organ 

Klass Is innehåller sterila produkter och för att dessa få släppa ut dessa på marknaden krävs 
att ett anmält organ granskar tillverkningsprocessen för att kontrollera steriliteten. 

Klass Im: Registrering krävs hos Läkemedelsverket och granskning av anmält organ  

Klass Im innehåller produkter med mätfunktion och för att dessa ska få släppa ut på 
marknaden krävs att ett anmält organ granskar tillverkningsprocessen för att kontrollera 
mätfunktionen. 
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Klass IIa: Granskning av anmält organ krävs till viss del 

Klass II innefattar produkter med låg till måttlig risk, och en CE-märkning fås genom att 
tillverkaren försäkrat att produkten stämmer överens med de väsentliga kraven och att ett 
anmält organ gör endast en typprovning av en produkt/ batch eller certifierar 
kvalitetssystemet för tillverkning och/eller gör en slutgranskning. Alternativt certifierar det 
anmälda organet tillverkarens kvalitetsledningssystem. 

Klass IIb: Granskning av anmält organ krävs 

Klass III: Granskning av anmält organ krävs 

De produkter som tillhör klasserna IIb och klass III har den största risken och här krävs en 
granskning av en tredje part. En CE-märkning fås antigen genom att det anmälda organet 
certifierar hela tillverkarens kvalitetsledningssystem (undantag av produkter i klass IIb där 
ingen undersökning av produktens konstruktion görs) eller att de gör en typprovning av 
produkten och batcher, eller certifierar kvalitetssystemet för tillverkning och/eller gör en 
slutgranskning. 

De produkter som omfattas av LVFS 2003:11 och LVFS 2001:7 delas i n i klasser/ grupper, 
denna indelning avspeglar de risker som är förenade med produkter och styr exempelvis 
vilka rutiner som tillverkaren ska tillämpa för att vis på produkten uppfyller regelverkets 
krav. (Läkemedsverket, 2014). 

10.6.2. Registrering 
För att underlätta Läkemedelsverkets kontroll av medicintekniska produkter, ska bland annat 
produkter som är CE-märkts av tillverkaren av spårbarhetsskäl vara registrerande hos 
Läkemedelsverket. Nedanstående produkter ska registreras hos Läkemedelsverket: 

-in vitro diagnostiska produkter 

-medicintekniska produkter i klass I, Is och Im 

-specialanpassade medicintekniska produkter 

-modulsammansatta produkter och vårdset 

-nationella medicintekniska informationssystem NMI 

För att erhålla en registrering av medicintekniska produkter betalas även en årlig avgift till 
Läkemedelsverket (Läkemedsverket, 2014). 
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Bilaga 11. Upphandlingsprocess 

Detta följande avsnitt är sekretessbelagt på grund av konkurrenskänslig information.  
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Bilaga 12. Intervjuguider 

Följande intervjuguider har använts under projektets gång. 
	  
12.1. Sjukhuspersonal 
1. Vet du vilka material som används i era mjuka plastprodukter? 
Svar: 
 
2. Är du insatt i ftalat och PVC debatten? 
Svar: 
 
3. Är materialfråga något som påverkar ditt arbete negativt? 
Svar: 
 
4. Hur upplever du skillnaderna mellan produkter i mjukgjord PVC och produkter i andra 

mjuka plastmaterial? 
Svar: 
 

- Flöde? 
Svar: 

 
- Användarvänlighet? 

Svar: 
 
5. PVC används även i golv- och väggbeklädnader på sjukhus i till exempel operationssalar 

(bland annat på grund av sin goda förmåga att kunna steriliseras). Är detta något som du 
har en åsikt om? 

Svar: 
 
6. Vi vet att mjuka plaster används till olika påsar (droppåsar, blodpåsar), slangar och 

handskar etc. Vilka andra produkter inom sjukvården är av mjuka plaster? 
Svar: 
 
7. Det bedriv ett projekt med att fram en PVC-fri blodpåse, har du hört om detta projekt? 

Vad är din åsikt om detta projekt? 
Svar: 
 
8. Finns det ett driv från sjukvården idag att byta ut fungerande PVC produkter med ftalater 

mot produkter utan ftalater? Alternativt finns det ett driv att byta ut PVC produkter mot 
produkter av andra plastmaterial? Är detta en fråga som drivs inom Ert sjukhus?  

Svar 
 
9. Känner Ni att ni har en möjlighet/ vilja att påverka val av material i era 

sjukvårdsprodukter? 
Svar: 
 
10. Finns det någon specifik produkt som du skulle vilja byta material på? 
Svar: 
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11. Återvinner ni PVC-produkter idag och i vilken utsträckning?  
Svar: 

12.2. Miljöansvariga 
1. Vet du vilka material som används i era mjuka plastprodukter? 
Svar:  
 
2. Är du insatt i ftalat och PVC debatten? 
Svar: 
 
3. Är materialfråga något som påverkar ditt arbete negativt? 
Svar: 
 
4. PVC används även i golv- och väggbeklädnader på sjukhus i till exempel operationssalar 

(bland annat på grund av sin goda förmåga att kunna steriliseras). Är detta något som du 
har en åsikt om? 

Svar: 
 
5. Vi vet att mjuka plaster används till olika påsar (droppåsar, blodpåsar), slangar och 

handskar etc. Vilka andra produkter inom sjukvården är av mjuka plaster? 
Svar: 
 
6. Det bedriv ett projekt med att fram en PVC-fri blodpåse, har du hört om detta projekt? 

Vad är din åsikt om detta projekt? 
Svar: 
 
7. Finns det ett driv från sjukvården idag att byta ut fungerande PVC produkter med ftalater 

mot produkter utan ftalater? Alternativt finns det ett driv att byta ut PVC produkter mot 
produkter av andra plastmaterial? Är detta en fråga som drivs inom Ert sjukhus?  

Svar: 
 
8. Känner Ni att ni har en möjlighet/ vilja att påverka val av material i era 

sjukvårdsprodukter? 
Svar: 
 
9. Finns det någon specifik produkt som du skulle vilja byta material på? 
Svar: 
 
10. Återvinner ni PVC produkter idag och i vilken utsträckning?  
Svar: 
 
11. Hur stor andel av sjukvårdsprodukterna är i mjukgjord PVC? 
 
12. Hur stora volymer köps in av 
 

• Mjukgjord PVC’ 
- Pris 

 
• Mjuka polyfonier 

- Pris  
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12.3. Allmänheten 
Intervju utförd i svarsformat på internet. 

1. Kön 
Man 
Kvinna 
 

2. Ålder 
0-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80- 
 

3. Geografiskt område 
Södra Sverige 
Mellan Sverige 
Norra Sverige 
 

4. Hur ofta är du i kontakt med någon typ utav sjukvårdsprodukt i mjukplast? 
Dagligen 
Någon gång i veckan 
Någon gång i månaden 
Någon gång i halvåret 
Någon gång om året 
 

5. Har du någon gång reflekterat över vilka ämnen sjukvårdsprodukterna som är i 
mjukplast innehåller? 
Ja 
Nej 
 

6. Har du hört talas om att sjukvårdsprodukter som är tillverkade i mjuk PVC kan 
innehålla ftalater? Exempel på produkter; blodpåsar, slangar, handskar, golv, väggar 
etc. 
Ja 
Nej 
 

7. Vet du vad ftalater är? Om ja, vad är din uppfattning om ämnet? 
 

8. Hade du önskat ett ftalatfritt alternativ inom sjukvården? 
Ja 
Nej 
 

9. Vilka/vilken produkt hade du helst velat se ftalatfri? 
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12.4. Sakkunnig inom PVC 
1. What is the main reason to choose PVC according to you? Is there any reason to choose 

any competitive alternative?  
 

2. How has the development of PVC products progressed during the last 10 years? Have 
there been any changes in the table of content, manufacturing changes or changes in 
supply and demand? (And so on) 

 
3. What softeners are used in your PVC products?  
 
4. PVC is often used with phthalates, which other softeners works for PVC?  
 
5. How well is the PVC in the product lifecycle compared to polyolefin? 
 
6. How does PVC get recycled today and to what extent does it get recycled? Can 

contaminated waste be recycled in some way? – Regarding both PVC and other plastics. 

 
7. Are there any products in healthcare where the PVC is irreplaceable?  

 
8. Right now the Jegrelius Institution is working on a PVC-free blood bag 

(www.PVCfreebloodbag.eu). They are using naturally soft polyolefin, what do you think 
about that? Do you see a market for a PVC-free blood bag?   

 
9. Several different sources within the medical market think that a PVC-free commerce is 

very important. What do you think of this? 
 
10. Do you know if there’s an active movement to remove phthalates from PVC medical 

products? If there’s such a movement what do you think the public opinion is? Do you 
know any projects that are working to eliminate phthalates? 

 
11. What do you think of the ‘fear’/skepticism of PVC held by the public? 
 
12. Do you think that the PVC market in Sweden is different from the PVC market in 

Denmark? Do you think there’s a market for PVC products within the Medical segments 
or has the market changed its mind against PVC? How do the PVC market change in the 
rest of the world? – For example in Europe, Australia, North America and Asia. 

 
13. How has the vividly debated question of PVC and its negative impact on mankind and 

the environment influenced your work? How does this debate progress in other 
countries?  
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12.5. Leverantörer 
1. Hur ser försäljningsvolymer ut av:  

- syrgasmasker  

- syrgasgrimma  

- slangar 

- blodpåsar  

- aggregat 

- näskanyl  

(Anledningen till att dessa produkter är utvalda är att vid besök av sjukhus har vi sett att 
dessa innehåller DEHP.) 

2. Inköpt och använda volymer av:   

- PVC  

- Polyolefiner  

- Mjukgörare (ex DEHP) 

3. Tillverkare av delkomponenter (plast + mjukgörare)? 

4. Hur ser medvetenheten och trenderna ut hos Era kunder? 

5. Vilka är Era kunder? 

6. Hur ser fördelningen av Er försäljning ut över landet? Utomlands? 

7. Hur stor produktutvecklingen bedrivs hos Er? Hur upplever Ni att innovationsklimat är 
hos er? 

8. Känner Ni av ett driv att utveckla nya produkter från köparnas sida? 

9. Vem styr prissättningen? 

10. Hur går processen till när en ny produkt introduceras på marknaden? 

11.  För att få en produkt godkänd för sjukvården måste den gå igenom specifika tester. 
Vad består dessa av?  

12. Finns det någon specifik ISO certifiering som produkten skall ha för att få lov att 
användas? 

13. För att introducera en ny typ av mjukgörare, vad för tester bör den genomgå? 

 



	   43	  

12.6. Landsting  
1. Hur går upphandlingsprocessen till?  
- vilka är de ingående stegen 
- vilka lagar som gäller  
- snittantal upphandlingar inom landstinget per år 
- vilka studier ligger till grund för olika krav, ex PVC-fritt, nytt eller det för 10-15 år 

sedan 
- hur frekvent användas kemister eller 'miljöpersoner' vid upphandlingar? Finns någon 

ansvarig för att "skanna marknaden" efter nya alternativ? 
  
2. Hur ser man på utbyte av mjukgörare? 
- Är det lönt att byta ut mjukgörare? 
- ur lagsynpunkt är det lönsamt 
- inkommer produkter med alternativa mjukgörare i upphandlingar? Hur ofta?  
- används dem?  

 
3. Hur presenteras produkter: försäljare, mässor?  
- vem tar kontakt? 

 
4. Finns det någon specifik ISO certifiering som produkten skall ha för att få lov att 

användas? 

5. Hur har trenderna kring PVC produkter sett ut? 

6. Hur går prissättningen till? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12.7. Professor i Folkhälsovetenskap 
1. Är du för nuvarande aktiv i något annat projekt än SELMA studien? 

2. Har intresset för detta ämne ökat med åren?  

- Både från tillverkare och konsumenternas sida? 

3. Vilka trender finns det kring plasterna just nu?  

- Är det någon annan plast som du vet om anses vara sämre eller bättre? 

4.  Hade det varit önskvärt med plastprodukter i PVC utan ftalater? 

5. Är det lönt att byta ut mjukgörare och ha kvar PVC?  

6. Vilken annan plast hade man kunnat ersätta PVC med? 

7. Vad anser du om polyuretan och polyeten?  

- Är de bättre än PVC? 

- Om ja, ur vilket perspektiv? 

- Om nej, ur vilket perspektiv?  
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8. Vad anser du om de PVC produkter med ftalater som finns i sjukvården, exempelvis 
syrgasmasker & syrgasgrimmor, blodpåsar? 

9. Det finns en vision inom sjukvården om att allt ska vara PVC-fritt, hur anser du att denna 
vision stämmer överens med verkligheten? 

10. Har du hört talas om projektet PVC-free bloodbag?  

- Vad tycker du om projektet?  

- Anser du att projektet går att uppnå? 

11. Hur stor påverkan känner du att du har på de beslut som fattas inom kommun, landsting 
och riksdag? 

12. Hur hanterar du tillverkare av dessa farliga produkter?  

13. Vi har tagit del av ett projekt som bedrivs i Ludvikas kommun där målet är att ta bort all 
plast från förskolorna. Vet du om det finns något likande projekt i någon annan kommun? 

14. Tror du dessa typer av projekt resulterar i konkreta åtgärder? 

12.8. Eldsjäl 
1. Hade det varit önskvärt med plastprodukter i PVC utan ftalater? 

2. Vilken annan plast hade man kunnat ersätta PVC med? 

3. Vilka trender finns det kring plasterna just nu? Är det någon annan plast som du vet om 
anses vara sämre? 

4. Vad anser du om de PVC produkter med ftalater som finns i sjukvården, exempelvis 
syrgasmasker & syrgasgrimmor, blodpåsar? 

5. Har du hört talas om projektet PVC-free blodbag? Vad tycker du om projektet? Anser du 
att projektet går att uppnå? 

6. Hur stor påverkan känner du att du har vid en upphandling? 

7. Är det lönt att byta ut mjukgörare och ha kvar PVC? 

8. Vad anser du om polyuretan och polyeten? Är de bättre än PVC? Om ja, ur vilket 
perspektiv? Om nej, ur vilket perspektiv? 

9. Har intresset för detta ämne ökat med åren på sjukhuset bland anställda? Märker du av 
någon medvetenhet hos patienter? 

10. Det finns en vision inom sjukvården om att allt ska vara PVC-fritt, hur anser du att 
denna vision stämmer överens med verkligheten? 

11. Tror du att ert projekt resulterar i konkreta åtgärder på andra ställen? 

12. Hur tror du framtiden för ert sjukhus ser ut gällande den här typen av arbete?	  
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Bilaga 13. Intervjuer 
Detta följande avsnitt är sekretessbelagt på grund av konkurrenskänslig information.  
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Bilaga 14. ISO standarder  

Dessa ISO standarder förekommer blad annat för olika medicintekniska produkter. 
	  

Standard	   Nr	   Version	   Harmor	   Namn	  

556	   1	   AC/2006	   Ja	  

Sterilisering	  av	  medicintekniska	  produkter-‐	  Krav	  för	  märkning	  
med	  symbolen	  "STERIL"	  -‐	  Del	  1:	  Krav	  för	  medicintekniska	  
produkter	  steriliserade	  i	  sluten	  förpackning.	  

556	   2	   2004	   Ja	  

Sterilisering	  av	  medicintekniska	  produkter-‐	  Krav	  för	  märkning	  
med	  symbolen	  "STERIL"	  -‐	  Del	  2:	  Krav	  på	  aspekten	  tillverkade	  
medicintekniska	  produkter.	  

594	   1	   1996	   Nej	  
Conical	  fitting	  with	  a	  6%	  (Luer)	  taper	  for	  syringes,	  needles	  and	  
certain	  other	  medical	  equipment	  -‐	  Part	  1:	  General	  requirements.	  

594	   2	   1991	   Nej	  
Conical	  fitting	  with	  a	  6%	  (Luer)	  taper	  for	  syringes,	  needles	  and	  
certain	  other	  medical	  equipment	  -‐	  Part	  2:	  Lock	  fittings.	  

868	   2	   2009	   	  	  

Förpackningsmaterial	  för	  medicintekniskaprodukter	  avsedda	  för	  
sterilisering	  i	  sluten	  förpackning	  -‐	  Del	  2:	  Steriliseringspapper	  -‐	  
Krav	  och	  provningsmetoder.	  

868	   3	   2009	   	  	  

Förpackningsmaterial	  för	  medicintekniska	  produkter	  avsedda	  för	  
sterilisering	  i	  sluten	  förpackning	  -‐	  Del	  3:Papper	  för	  användning	  
vid	  tillverkning	  av	  papperspåsar	  (enligt	  EN	  868-‐4)	  och	  vid	  
tillverkning	  av	  påsar	  och	  rullar	  (enligt	  EN	  868-‐5)	  -‐	  Krav	  och	  
provningsmetod.	  

868	   4	   2009	   	  	  

Förpackningsmaterial	  för	  medicintekniska	  produkter	  avsedda	  för	  
sterilisering	  i	  sluten	  förpackning	  -‐	  Del	  4:	  Papperspåsar	  -‐	  Krav	  och	  
provningsmetoder	  

868	   5	   2009	   	  	  

Förpackningsmaterial	  för	  medicintekniska	  produkter	  avsedda	  för	  
sterilisering	  i	  sluten	  förpackning	  -‐	  Del	  5:	  Förseglingsbara	  påsar	  
och	  rullar	  av	  porösa	  material	  och	  plastfilm	  -‐	  Krav	  och	  
provningsmetoder.	  

868	   6	   2009	   	  	  

Förpackningsmaterial	  för	  medicintekniska	  produkter	  avsedda	  för	  
sterilisering	  i	  sluten	  förpackning	  -‐	  Del	  6:	  Papper	  avsett	  för	  
steriliseringsprocesser	  med	  låg	  temperatur	  -‐	  Krav	  och	  
provningsmetoder.	  

868	   7	   2009	   	  	  

Förpackningsmaterial	  för	  medicintekniska	  produkter	  avsedda	  för	  
sterilisering	  i	  sluten	  förpackning	  -‐	  Del	  7:	  Papper	  med	  fästmassa	  
avsett	  för	  steriliseringsprocesser	  med	  låg	  temperatur	  -‐	  Krav	  och	  
provningsmetoder.	  

868	   8	   2009	   	  	  

Förpackningsmaterial	  för	  medicintekniska	  produkter	  avsedda	  för	  
sterilisering	  i	  sluten	  förpackning	  -‐	  Del	  8:	  Återanvändbara	  
steriliseringsbehållare	  för	  ångautoklaver	  som	  överensstämmer	  
med	  EN	  285	  -‐	  Krav	  och	  provningsmetoder.	  

868	   9	   2009	   	  	  

Förpackningsmaterial	  för	  medicintekniska	  produkter	  avsedda	  för	  
sterilisering	  i	  sluten	  förpackning	  -‐	  Del	  9:	  Nonewoven-‐material	  av	  
polyolefiner	  utan	  beläggning	  -‐	  Krav	  och	  provningsmetoder.	  
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868	   10	   2009	   	  	  

Förpackningsmaterial	  för	  medicintekniska	  produkter	  avsedda	  för	  
sterilisering	  i	  sluten	  förpackning	  -‐	  Del	  10:	  Nonwoven-‐material	  av	  
polyolefiner	  med	  fästmassa.	  -‐	  Krav	  och	  provningsmetoder.	  

1041	   	  	   2013	  +	  A1	   Ja	  
Information	  skall	  tillhandahållas	  av	  tillverkare	  av	  medicintekniska	  
produkter.	  

1135	   4	   2012	   Nej	  
Transfusionsutrustning	  för	  medicinskt	  bruk	  -‐	  Del	  4:	  
Transfusionsaggregat	  för	  engångsbruk	  (ISO	  1135-‐4:2012)	  

1281	   A1	   1998	   Nej	  
Anestesi-‐	  och	  ventilationsutrustningar	  -‐	  Koniska	  kopplingar	  -‐	  Del	  
1:	  Han-‐	  och	  honkopplingar.	  Ändring	  1.	  

1615	   	  	   2001	   Nej	  
Engångskatetrar	  och	  -‐set	  för	  enteral	  nutrion	  med	  tillhörande	  
kopplingar	  -‐	  Utförande	  och	  provning.	  

1616	   	  	   1999	  +	  A1	   Nej	   Sterila	  urinkatetrar	  för	  engångsbruk.	  
1617	   	  	   1997	   Nej	   Sterila	  dräneringskatetrar	  och	  tillbehör	  för	  engångsbruk.	  

1707	   	  	   1997	   Ja	  
Koniska	  kopplingar	  (Luer)	  för	  injektionssprutor,	  kanyler	  etc.	  -‐	  
Luer-‐lock.	  

1820	   	  	  
2005	  +	  
A1:2009	   Ja	   Andningsblåsor	  för	  anestesisystem	  (ISO	  5362:2000,	  modifierad)	  

4135	   	  	   2001	   Ja	   Anestesi-‐	  och	  ventilationsutrustningar	  -‐	  Ordlista	  (ISO	  4135:2001)	  

5356	   1	   2004	   Ja	  
Anesti-‐	  och	  ventilationsutrustning-‐	  Koniska	  kopplingar	  -‐	  Del	  1:	  
Han-‐	  och	  honkopplingar	  (ISO	  5356-‐1:2004).	  

5356	   2	   2012	   Ja	  
Anesti-‐	  och	  ventilationsutrustning-‐	  Koniska	  kopplingar	  -‐	  Del	  2:	  
Gängade	  belastningsbara	  kopplingar	  (ISO	  5356-‐2:2006)	  

5361	   	  	   2012	  +	  A2	   Ja	   Trakealtuber	  och	  kopplingsstycken.	  
5364	   	  	   2011	   	  	   Svalgtuber.	  

8536	   4	   2013	  +	  Amd	   Nej	  
Infusionsutrustning	  för	  medicinskt	  bruk	  -‐	  Del	  4:	  Infusionsaggregat	  
för	  infusion	  utan	  övertryck	  för	  engångsbruk	  (ISO	  8536-‐4:2010).	  

8536	   5	   2013	   Nej	  
Infusionsutrustning	  för	  medicinskt	  bruk	  -‐	  Del	  5:	  Ej	  trycksatta	  
engångssystem	  (ISO	  8536-‐5:2004).	  

8536	   8	   2004	   Nej	  
Infusionsutrustning	  för	  medicinskt	  bruk	  -‐	  Del	  8:	  Infusionsaggregat	  
för	  infusion	  med	  övertryck	  för	  engångsbruk	  (ISO	  8536-‐8:2004).	  

8536	   9	   2005	   Nej	  
Infusionsutrustning	  för	  medicinskt	  bruk	  -‐	  Del	  9:	  Slangsystem	  för	  
infusion	  med	  övertryck	  för	  engångsbruk	  (ISO	  8536-‐9:2004).	  

8536	   10	   2005	   Nej	  

Infusionsutrustning	  för	  medicinskt	  bruk	  -‐	  Del	  10:	  Tillbehör	  till	  
slangsystem	  för	  infusion	  med	  övertryck	  för	  engångsbruk	  (ISO	  
8536-‐10:2004).	  

8536	   11	   2005	   Nej	  
Infusionsutrustning	  för	  medicinskt	  bruk	  -‐	  Del	  11:	  Infusionsfilter	  
för	  infusion	  med	  övertryck	  för	  engångsbruk	  (ISO	  8536-‐11:2004).	  

8536	   12	  
2007	  Amd	  
1:2012	   Nej	   Infusion	  equipment	  for	  medical	  use	  -‐	  Part	  12:	  Check	  valves.	  

8536	   	  	   2009	   Nej	  
Sugkateter	  för	  användning	  av	  i	  användningsvägar	  (ISO	  
8836:2007,	  corrected	  version	  2008-‐03-‐15).	  

10993	   1	  +	  AC	   2009/2010	   Ja	  

Biologisk	  värdering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Del	  1:	  
Utvärdering	  och	  provning	  inom	  en	  riskhanteringsprocess	  (ISO	  
10993-‐1:2009).	  

10993	   2	   2006	   Ja	  
Biologisk	  värdering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Del	  2:	  Krav	  på	  
djurskydd	  (ISO	  10993-‐2:2003).	  
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10993	   3	   2009	   Ja	  

Biologisk	  värdering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Del	  3:	  
Prövning	  för	  genotoxicitet,	  carcinogenitet	  och	  toxisk	  inverkan	  på	  
reproduktionen	  (ISO	  10993-‐3:2003).	  

10993	   4	   2009	   Ja	  

Biologisk	  värdering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Del	  4:	  Val	  av	  
provningsmetoder	  för	  interaktion	  med	  blod	  (ISO	  10993-‐4:2002,	  
inklusive	  Amd	  1:2006).	  

10993	   5	   2009	   Ja	  
Biologisk	  värdering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Del	  5:	  
Prövning	  för	  cytotoxicitet	  in	  vito	  (ISO	  10993-‐5:2009).	  

10993	   6	   2009	   Ja	  

Biologisk	  värdering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Del	  6:	  
Prövning	  för	  lokala	  reaktioner	  efter	  implantation	  (ISO	  10993-‐
6:2007).	  

10993	   7	   2009	   Ja	  
Biologisk	  värdering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Del	  7:	  Rester	  
från	  sterilisering	  med	  etylenoxid	  (ISO	  10993-‐7:2008).	  

10993	   9	   2009	   Ja	  

Biologisk	  värdering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Del	  9:	  Ram	  för	  
identifiering	  och	  kvantifiering	  av	  potentiella	  
nedbrytningsprodukter	  (ISO	  10993-‐9:2009).	  

10993	   10	   2009	   Ja	  

Biologisk	  värdering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Del	  10:	  
Prövning	  för	  irritation	  och	  hudsensibilisering	  (ISO	  10993-‐
10:2009).	  

10993	   11	   2009	   Ja	  
Biologisk	  värdering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Del	  11:	  
Prövning	  av	  syntetiska	  toxicitet	  (ISO	  10993-‐11:2006).	  

10993	   12	   2012	   Ja	  
Biologisk	  värdering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Del	  12:	  
Provberedning	  och	  referensmaterial	  (ISO	  10993-‐12:2012).	  

10993	   13	   2010	   Ja	  

Biological	  evaluation	  of	  medical	  devices	  -‐	  Part	  13:	  Identification	  
och	  quantification	  of	  degradation	  products	  from	  plymeric	  
medical	  devices.	  

11135	   	  	   2014	   Ja	  

Sterilicering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Etylenoxid	  -‐	  Krav	  på	  
utveckling,	  validering	  och	  rutinkontroll	  av	  steriliseringsprocesser	  
för	  medicintekniska	  processer.	  

11137	   1	   2006	  +	  A1	  2	   Ja	  

Sterilisering	  av	  sjukvårdsprodukter	  -‐	  Strålning	  -‐	  Del	  1:	  Krav	  på	  
utveckling,	  validering	  och	  rutinkontroll	  av	  steriliseringsprocesser	  
för	  medicintekniska	  produkter	  (ISO	  11137-‐1:2006).	  

11137	   2	   tionstest	  (ISO	   Ja	  
Sterilisering	  av	  sjukvårdsprodukter	  -‐	  Strålning	  -‐	  Del	  2:	  
Fastställande	  steriliserings	  dos	  (ISO	  11137-‐2:2012).	  

11137	   3	   2006	   Nej	  
Sterilisering	  av	  sjukvårdsprodukter	  -‐	  Strålning	  -‐	  Del	  3:	  Riktlinjer	  
för	  dosimetri	  (ISO	  11137-‐3:2006).	  

11140	   1	   2009	   Ja	  
Sterilisering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Kemiska	  indikatorer	  -‐	  
Del	  1:	  Allmänna	  krav	  (ISO	  11140-‐1:2005).	  

11140	   2	   	  	   Nej	  
Sterilization	  of	  health	  care	  products	  -‐	  Chemical	  inddicators	  -‐	  Part	  
2:	  Test	  equipment	  and	  methods.	  	  

11140	   3	   2009	   Ja	  

Sterilisering	  av	  medicintekniska	  produkter-‐	  Kemiska	  indikatorer	  -‐	  
Del	  3:	  Klass	  2	  -‐	  indikatorsystem	  för	  Bowie	  and	  Dick	  
ångpenetrationtest	  (ISO	  11140-‐3:2007,	  inklusive	  Cor	  1:2007).	  

11140	   4	   2007	   Nej	  

Sterilisering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Kemiska	  indikatorer	  -‐	  
Del	  4:	  Klass	  2	  -‐	  indikatorer	  som	  alternativ	  till	  Bowie	  and	  Dick	  
ångpenetrationstest	  (ISO	  11140-‐4:2007).	  
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11607	   1	   2014	   Ja	  

Förpackningar	  för	  medicintekniska	  produkter	  som	  skall	  
steriliseras	  -‐	  Del	  2:	  Valideringskrav	  på	  processer	  för	  formning,	  
försegling	  och	  hopsättning	  (ISO	  11607-‐2:2006).	  

11737	   1	   2006/AC:2009	   Ja	  

Sterilisering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Mikrobiologiska	  
metoder	  -‐	  Del	  1:	  Skattning	  av	  antalet	  mikroorganismer	  på	  
produkter	  (ISO	  11737-‐1:2006).	  

11727	   2	   2009	   Ja	  

Sterilisering	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Mikrobiologiska	  
metoder	  -‐	  Del	  2:	  Steriliseringstest	  för	  att	  definiera,	  validera	  och	  
upprätthålla	  en	  steriliseringsprocess	  (ISO	  11737-‐2:2009).	  

12342	   	  	   2009	   Ja	   Andningsslangar	  för	  anestesiapparatur	  och	  ventilationer.	  
12439	   	  	   	  	   Nej	   Sterila	  rektalkatetrar	  för	  engångsbruk.	  	  

13485	   	  	   2012	   Ja	  
Medicintekniska	  produkter	  -‐	  Ledningssystem	  för	  kvalitet	  -‐	  Krav	  
för	  regulatoriska	  ändamål	  (ISO	  13485:2003).	  

13544	   1	  
2007	  +	  
A1:2009	   Ja	  

Utrustning	  för	  andningsterapi	  -‐	  Del	  1:	  Nebulisatorer	  med	  
tillbehör.	  

13544	   2	  
2008	  +	  
A1:2009	   Ja	   Utrustning	  för	  andningsterapi	  -‐	  Del	  2:	  Slangar	  och	  kopplingar.	  

13544	   3	  
2009	  +	  
A1:2009	   Ja	  

Utrustning	  för	  andningsterapi	  -‐	  Del	  3:	  Doseranordningar	  för	  
andningsoxygen	  med	  lufttillblandning.	  	  

13868	   	  	   	  	   Nej	  
Kateter	  -‐	  Metoder	  att	  prova	  knickningsbenägenhet	  hos	  
medicinska	  enkullumenkatetrar	  och	  -‐slangar.	  

14001	   	  	   2004	   Nej	   Miljöledningssystem	  -‐	  Krav	  och	  vägledning	  (ISO	  14001:2004).	  

14969	   	  	   2005	   Nej	  
Medicintekniska	  produkter	  -‐	  Kvalitetsledningssystem	  -‐	  
Vägledning	  till	  tillämpningen	  av	  ISO	  1345:2003.	  

14971	   	  	   2012	   Ja	  

Medicintekniska	  produkter	  -‐	  Tillämpning	  av	  system	  för	  
riskhantering	  för	  medicintekniska	  produkter	  (ISO	  14971:2007,	  
Corrected	  version	  2007-‐10-‐01).	  

15001	   	  	   2011	   Ja	  
Anestesi-‐	  och	  ventilationsutrustningar	  -‐	  Kompatibel	  med	  oxygen	  
(ISO	  15001:2010).	  

15223	   1	   2012	   Nej	  

Medicintekniska	  produkter	  -‐	  Krav	  på	  märkning	  av	  produkt	  och	  
information	  till	  användare	  -‐	  Del	  1:	  Allmänna	  krav	  (ISO	  15223-‐
1:2012).	  

15986	   	  	   2011	   Ja	  
Symboler	  för	  märkning	  av	  medicintekniska	  produkter	  -‐	  Krav	  på	  
märkning	  av	  medicintekniska	  produkter	  som	  innehåller	  ftalater.	  	  

17510	   2	   2009	   	  	   Respiratorutrustning	  masker	  och	  tillbehör.	  	  
17664	   	  	   2004	   	  	   Sterilisering	  av	  medicintekniska	  produkter.	  

20594	   1	   	  	   Ja	  
Koniska	  kopplingar	  (Luer)	  för	  injektionssprutor,	  kanyler	  etc.	  Del	  
1:	  Allmänna	  krav	  (ISO	  594-‐1:1986).	  Ändring	  1.	  	  

22413	   	  	   2013	   	  	   Transferset	  för	  farmaceutiska	  bredningar.	  	  
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Bilaga 15. Upphandlingsvolymer 

Nedan finns ett urval ifrån en av Region Hallands upphandlade produkter som är tillverkade 
i mjukplast. 
	  

Kund 
Artikelbenämni
ng Varugrupp Leverantör 

Leverer
at anal 
förpack
ningar 
ink. 
Retur 

Nettofärs
äljning 

HSH AVD 53 
LUNGMEDICIN 
HALMSTAD 

SLANG FLEX 
UTDRAGBAR, 
STAND 

Koppling, 
nippel till 
trach, narkos 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 4 

 1 136,00 
kr  

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

SLANG FLEX 
UTDRAGBAR, 
STAND 

Koppling, 
nippel till 
trach, narkos 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 21 

 5 964,00 
kr  

HSH AVD 61 MEDICIN 
HALMSTAD 

OXYGENFUK
T 325ML STER 
VTN    S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 6 

 1 680,00 
kr  

HSH AVD 71 
ORTOPED/MEDICIN 
HALMSTAD 

OXYGENFUK
T 325ML STER 
VTN    S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 3  840,00 kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

OXYGENFUK
T 325ML STER 
VTN    S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 3  840,00 kr  

HSH AVD 17 
NEONATAL 
HALMSTAD 

OXYGENFUK
T 325ML STER 
VTN    S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 1  280,00 kr  

HSH AVD 21 
INFEKTION NEDRE 
HALMSTAD 

OXYGENFUK
T 325ML STER 
VTN    S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 3  840,00 kr  

HSH AVD 22 
INFEKTION ÖVRE 
HALMSTAD 

OXYGENFUK
T 325ML STER 
VTN    S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 1  280,00 kr  

HSH AVD 52 MEDICIN 
HALMSTAD 

OXYGENFUK
T 325ML STER 
VTN    S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 3  840,00 kr  

HSV AVD 3C ORTOPED 
VARBERG 

OXYGENFUK
T 325ML STER 
VTN    S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 1  280,00 kr  
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HSV AVD 5C MAVA 
VARBERG 

OXYGENFUK
T 325ML STER 
VTN    S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 11 

 3 080,00 
kr  

HSK VÅRDAVD 1 
KUNGSBACKA 

OXYGENFUK
T 325ML STER 
VTN    S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 3  840,00 kr  

HALLANDS SJUKHUS 
VARBERG ORTOPED 
2C 

OXYGENFUK
T 325ML STER 
VTN    S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 1  280,00 kr  

NYHEM VC 
LÄKARMOTT 
HALMSTAD 

OXYGENFUK
T 500ML STER 
VTN S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 1  198,00 kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

OXYGENFUK
T 500ML STER 
VTN S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 9 

 1 782,00 
kr  

HSH AVD 63 BARN 
HALMSTAD 

OXYGENFUK
T 500ML STER 
VTN S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 1  198,00 kr  

HSH AVD 17 
NEONATAL 
HALMSTAD 

OXYGENFUK
T 500ML STER 
VTN S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 1  198,00 kr  

HSH AVD 53 
LUNGMEDICIN 
HALMSTAD 

OXYGENFUK
T 500ML STER 
VTN S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 4  792,00 kr  

HSV AVD 3C ORTOPED 
VARBERG 

OXYGENFUK
T 500ML STER 
VTN S 

Luftfuktning 
av 
andningsvägar 

COVIDIEN 
SVERIGE 
AB 1  198,00 kr  

HSH MIKROBIOLOGEN 
HALMSTAD 

SPETS 
STEPPER 10 
ML Pipettspetsar 

VWR 
INTERNA
TIONAL 1  648,00 kr  

HSH MIKROBIOLOGEN 
HALMSTAD 

SPETS 
STEPPER 50 
ML Pipettspetsar 

VWR 
INTERNA
TIONAL 1  838,00 kr  

HSH AVD 61 MEDICIN 
HALMSTAD 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 2  900,00 kr  

HERTIG KNUT VC 
DISTR.SKÖT 
HALMSTAD 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 1  450,00 kr  
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NYHEM VC 
LÄKARMOTT 
HALMSTAD 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 1  450,00 kr  

VALLÅS VC 
DISTR.SKÖT MOTT 
HALMSTAD 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 1  450,00 kr  

HEMSJUKVÅRDEN 
HALMSTAD 
HALMSTAD 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 2  900,00 kr  

HSH AVD 53 
LUNGMEDICIN 
HALMSTAD 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 5 

 2 250,00 
kr  

LAHOLM VC 
LÄKARMOTT LAHOLM 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 1  450,00 kr  

HSH 
LUNG/ALLERGIMOTT 
HALMSTAD 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 3 

 1 350,00 
kr  

HSV PSYK.KLIN PIVA 
VARBERG 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 1  450,00 kr  

VÄRÖBACKA 
DISTR.SKÖT.MOTT 
VÄRÖBACKA 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 1  450,00 kr  

SKOGSTORP 
DISTR.SKÖT.MOTT 
FALKENBERG 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 1  450,00 kr  

KBA VC LÄKARMOTT 
KUNGSBACKA 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 1  450,00 kr  

ONSALA VC DISTR 
SKÖT MOTT ONSALA 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 1  450,00 kr  

ÅSA VC LÄKARMOTT 
ÅSA 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 1  450,00 kr  
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AB 

ÅSA VC DISTR.SKÖT 
MOTT ÅSA 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 1  450,00 kr  

VÅRDCENTRALEN 
KOLLA, KUNGSBACKA 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 1  450,00 kr  

HSH 
SKOPIMOTTAGNING 
HALMSTAD 

SYRGASGRIM
MA 

Oxygenkatetra
r,-kanyler  

IM-
MEDICO 
SVENSKA 
AB 1  450,00 kr  

HSH AVD 61 MEDICIN 
HALMSTAD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 9 

 2 531,25 
kr  

NYHEM VC 
LÄKARMOTT 
HALMSTAD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 1  281,25 kr  

HSH AVD 71 
ORTOPED/MEDICIN 
HALMSTAD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 1  281,25 kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 70 

 19 687,50 
kr  

HSH AVD 17 
NEONATAL 
HALMSTAD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 1  281,25 kr  

HEMSJUKVÅRDEN 
HALMSTAD 
HALMSTAD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 7 

 1 968,75 
kr  

HYLTE VC 
DISTR.SKÖT.MOTT 
HYLTEBRUK 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 1  281,25 kr  

HSH AVD 21 
INFEKTION NEDRE 
HALMSTAD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 5 

 1 406,25 
kr  
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HSH AVD 22 
INFEKTION ÖVRE 
HALMSTAD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 5 

 1 406,25 
kr  

HSH AVD 53 
LUNGMEDICIN 
HALMSTAD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 35 

 9 562,50 
kr  

HSH 
LUNG/ALLERGIMOTT 
HALMSTAD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 11 

 3 093,75 
kr  

HSH AVD 52 MEDICIN 
HALMSTAD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 2  562,50 kr  

HSV AVD 5A MEDICIN 
VARBERG 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 8 

 2 250,00 
kr  

HSV AVD 5B MEDICIN 
VARBERG 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 22 

 6 187,50 
kr  

HSV AVD 3B ORTOPED 
VARBERG 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 4 

 1 125,00 
kr  

HSV AVD 5C MAVA 
VARBERG 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 22 

 6 187,50 
kr  

HSV PSYK AVD 22(24) 
VARBERG 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 3  843,75 kr  

VÄRÖBACKA 
DISTR.SKÖT.MOTT 
VÄRÖBACKA 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 3  843,75 kr  

SLÖINGE VC 
VÅRDLAG SLÖINGE 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 1  281,25 kr  

KBA VC LÄKARMOTT 
KUNGSBACKA 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 1  281,25 kr  

ONSALA VC DISTR 
SKÖT MOTT ONSALA 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 1  281,25 kr  
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ÅSA VC DISTR.SKÖT 
MOTT ÅSA 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 1  281,25 kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 1  281,25 kr  

FÖRVALTNINGEN FÖR 
FUNKTIONSSTÖD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 1  281,25 kr  

HSH AVD 72 KIRURG 
HALMSTAD 

SYRGASSLAN
G PVC, GRÖN 

Tillbehör till 
oxygen 

DX 
PLASTIC 
AB 8 

 2 250,00 
kr  

HSH ANESTESI C-OP 
HALMSTAD 

CVK-
CENTRAL 
VENKATETER 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 1 

 1 243,75 
kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

CVK-
CENTRAL 
VENKATETER 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 1 

 1 243,75 
kr  

HSV AVD 15 
INTENSIVEN VARBERG 

CVK-
CENTRAL 
VENKATETER 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 2 

 2 487,50 
kr  

HSH ANESTESI C-OP 
HALMSTAD 

CVK-CEN 
VENKAT 
ENKELLUEM 
5FRX200MM 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 1 

 1 150,00 
kr  

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

CVK-CEN 
VENKAT 
ENKELLUEM 
5FRX200MM 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 3 

 3 450,00 
kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

CVK-CEN 
VENKAT 
ENKELLUEM 
5FRX200MM 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 14 

 16 100,00 
kr  

HSV AVD 15 
INTENSIVEN VARBERG 

CVK-CEN 
VENKAT 
ENKELLUEM 
5FRX200MM 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 2 

 2 300,00 
kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

CVK-
CENTRAL 
VENKATETER 
ENKELLUME
N 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 1 

 1 150,00 
kr  

HSH ANESTESI C-OP 
HALMSTAD 

CVK-
CENTRAL 
VENKATETER 
DUBBELLUM

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 1 

 1 005,00 
kr  
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EN 

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

CVK-
CENTRAL 
VENKATETER 
DUBBELLUM
EN 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 6 

 6 030,00 
kr  

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

CVK-
CENTRAL 
VENKATETER 
DUBBELLUM
EN 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 1 

 1 005,00 
kr  

HSV 
HEMATOLOGPOLIKLIN
IK VARBERG 

CVK-
CENTRAL 
VENKATETER 
DUBBELLUM
EN 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 1 

 1 005,00 
kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

CVK-
CENTRAL 
VENKATETER 
TRIPPELLUME
N 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 2 

 2 450,00 
kr  

HSV AVD 15 
INTENSIVEN VARBERG 

CVK-
CENTRAL 
VENKATETER 
TRIPPELLUME
N 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 21 

 25 725,00 
kr  

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

CVK-
CENTRAL 
VENKATETER 
FYRLUMENSE
T 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 24 

 35 760,00 
kr  

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

CVK-
CENTRAL 
VENKATETER 
FYRLUMENSE
T 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 7 

 10 430,00 
kr  

HSV AVD 15 
INTENSIVEN VARBERG 

CVK-
CENTRAL 
VENKATETER 
FEMLUMENSE
T 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

ARGON 
MEDICAL 6 

 11 250,00 
kr  

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

SET F 
INVASIV 
TRYCKM 
VENÖS 
BLÅTT 

Invasivt 
tryckmätnings
system 

ARGON 
MEDICAL 4 

 2 200,00 
kr  

HSV AVD 15 
INTENSIVEN VARBERG 

SET F 
INVASIV 
TRYCKM 
VENÖS 
BLÅTT 

Invasivt 
tryckmätnings
system 

ARGON 
MEDICAL 9 

 4 950,00 
kr  
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HSH ANESTESI C-OP 
HALMSTAD 

PVK UTAN 
SÄK.ANORDN 
1,5X45MM17G 
VIT 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

B BRAUN 
MEDICAL 
AB 1  195,00 kr  

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

PVK UTAN 
SÄK.ANORDN 
1,5X45MM17G 
VIT 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

B BRAUN 
MEDICAL 
AB 2  390,00 kr  

GETINGE VC 
LÄKARMOTT GETINGE 

PVK UTAN 
SÄK.ANORDN 
0,9X25MM22G 
BLÅ 

Centrala 
venkatetrar/inf
usionskat 

B BRAUN 
MEDICAL 
AB 1  195,00 kr  

HSV AVD 15 
INTENSIVEN VARBERG 

PVK M 
SÄK.ANORDN 
2,2X50MM14G 
ORANGE 

Infusionskany
ler 

B BRAUN 
MEDICAL 
AB 1  380,00 kr  

FBG SJUKHUS KIR 
MOTT. FALKENBERG 

PVK M 
SÄK.ANORDN 
2,2X50MM14G 
ORANGE 

Infusionskany
ler 

B BRAUN 
MEDICAL 
AB 1  380,00 kr  

HSH GYNMOTT 
SKRIVEXP HALMSTAD 

PVK M 
SÄK.ANORDN 
2,2X50MM14G 
ORANGE 

Infusionskany
ler 

B BRAUN 
MEDICAL 
AB 1  380,00 kr  

HSH ANESTESI C-OP 
HALMSTAD 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

CAREFUSI
ON 
SWEDEN 
314 AB 20 

 70 000,00 
kr  

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

CAREFUSI
ON 
SWEDEN 
314 AB 25 

 87 500,00 
kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

CAREFUSI
ON 
SWEDEN 
314 AB 6 

 13 800,00 
kr  

HSH AVD 63 BARN 
HALMSTAD 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

CAREFUSI
ON 
SWEDEN 
314 AB 1 

 2 300,00 
kr  

HSH AVD 17 
NEONATAL 
HALMSTAD 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

CAREFUSI
ON 
SWEDEN 
314 AB 8 

 18 400,00 
kr  

HSH KLIN FYS LAB 
HALMSTAD 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

CAREFUSI
ON 
SWEDEN 
314 AB 1 

 2 300,00 
kr  
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HSH UVA 
UPPVAKNINGSAVD 
HALMSTAD 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

CAREFUSI
ON 
SWEDEN 
314 AB 1 

 4 500,00 
kr  

HSH ANESTESI C-OP 
HALMSTAD 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

CAREFUSI
ON 
SWEDEN 
314 AB 3 

 13 500,00 
kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

MEDIPLA
ST AB 4 

 1 360,00 
kr  

HSV AVD 5B MEDICIN 
VARBERG 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

MEDIPLA
ST AB 2  680,00 kr  

HSV AVD 5C MAVA 
VARBERG 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

MEDIPLA
ST AB 1  340,00 kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

MEDIPLA
ST AB 25 

 8 500,00 
kr  

HSV AVD 15 
INTENSIVEN VARBERG 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

MEDIPLA
ST AB 20 

 6 800,00 
kr  

HSV AVD 42 
FÖRLOSSNING 
VARBERG 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

MEDIPLA
ST AB 1  340,00 kr  

HSK OPERATION 
KUNGSBACKA 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

MEDIPLA
ST AB 3 

 1 020,00 
kr  

HSH GYNMOTT 
SKRIVEXP HALMSTAD 

FÖRLÄNGNIN
GSSLANG 
TILL 
SPRUTPUMP 

Tillb till sprut- 
och 
infusionspum
p 

MEDIPLA
ST AB 1  340,00 kr  

HSH AVD 61 MEDICIN 
HALMSTAD 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 9 

 7 416,00 
kr  

HSH AVD 71 
ORTOPED/MEDICIN 
HALMSTAD 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 9 

 7 416,00 
kr  
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HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 60 

 49 440,00 
kr  

HSH AVD 21 
INFEKTION NEDRE 
HALMSTAD 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 7 

 5 768,00 
kr  

HSH AVD 22 
INFEKTION ÖVRE 
HALMSTAD 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 10 

 8 240,00 
kr  

HSH AVD 53 
LUNGMEDICIN 
HALMSTAD 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 5 

 4 120,00 
kr  

HSH ANESTESI C-OP 
HALMSTAD 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 33 

 27 192,00 
kr  

HSH AVD 52 MEDICIN 
HALMSTAD 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 5 

 4 120,00 
kr  

HSV AVD 5A MEDICIN 
VARBERG 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 3 

 2 472,00 
kr  

HSV AVD 5B MEDICIN 
VARBERG 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 20 

 16 480,00 
kr  

HSV AVD 2C KIRURG 
VARBERG 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 2 

 1 648,00 
kr  

HSV AVD 2B KIRURG 
VARBERG 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 3 

 2 472,00 
kr  

HSV AVD 3C ORTOPED 
VARBERG 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 16 

 13 184,00 
kr  

HSV AVD 3B ORTOPED 
VARBERG 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 5 

 4 120,00 
kr  

HSV AVD 5C MAVA 
VARBERG 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 11 

 9 064,00 
kr  
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INF.AGGR 

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 27 

 22 248,00 
kr  

HSV AVD 15 
INTENSIVEN VARBERG 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 14 

 11 536,00 
kr  

HSV AVD 42 
FÖRLOSSNING 
VARBERG 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 6 

 4 944,00 
kr  

HSK OPERATION 
KUNGSBACKA 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 4 

 3 296,00 
kr  

HSK VÅRDAVD 1 
KUNGSBACKA 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 1  824,00 kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 6 

 4 944,00 
kr  

HALLANDS SJUKHUS 
VARBERG ORTOPED 
2C 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 7 

 5 768,00 
kr  

HSH AVD 72 KIRURG 
HALMSTAD 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 1  824,00 kr  

HSH AVD 15 
FÖRLOSSNING 
HALMSTAD 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 10 

 8 240,00 
kr  

HSH AVD 81 
ORTOPED/ÖGON 
HALMSTAD 

SLUTET 
SYSTEM F 
BLANDN O 
INF.AGGR 

Infusionsaggr
egat 

CODAN 
TRIPLUS 
AB 21 

 17 304,00 
kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

URINDROPPS
AML 105MM 
SJÄLVHÄFT 

Urindroppsam
lare 

COLOPLA
ST AB 1  558,00 kr  
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HSH AVD 53 
LUNGMEDICIN 
HALMSTAD 

URINDROPPS
AML 105MM 
SJÄLVHÄFT 

Urindroppsam
lare 

COLOPLA
ST AB 1  558,00 kr  

HSV AVD 5A MEDICIN 
VARBERG 

URINDROPPS
AML 105MM 
SJÄLVHÄFT 

Urindroppsam
lare 

COLOPLA
ST AB 5 

 2 790,00 
kr  

HSV AVD 3B ORTOPED 
VARBERG 

URINDROPPS
AML KORT 
80MM 
SJÄLVHÄFT 

Urindroppsam
lare 

COLOPLA
ST AB 1  360,00 kr  

HSH AVD 71 
ORTOPED/MEDICIN 
HALMSTAD 

URINDROPPS
AML 90MM 
SJÄLVHÄFT 

Urindroppsam
lare 

COLOPLA
ST AB 1  360,00 kr  

HSH AVD 21 
INFEKTION NEDRE 
HALMSTAD 

URINDROPPS
AML 90MM 
SJÄLVHÄFT 

Urindroppsam
lare 

COLOPLA
ST AB 2  720,00 kr  

HSV AVD 3B ORTOPED 
VARBERG 

URINDROPPS
AML 90MM 
SJÄLVHÄFT 

Urindroppsam
lare 

COLOPLA
ST AB 1  360,00 kr  

HSV AVD 5C MAVA 
VARBERG 

URINDROPPS
AML 90MM 
SJÄLVHÄFT 

Urindroppsam
lare 

COLOPLA
ST AB 1  360,00 kr  

HSH AVD 51 REHAB 
HALMSTAD 

URINDROPPS
AML 105MM 
SJÄLVHÄFT 

Urindroppsam
lare 

COLOPLA
ST AB 1  360,00 kr  

HSH AVD 52 MEDICIN 
HALMSTAD 

URINDROPPS
AML 105MM 
SJÄLVHÄFT 

Urindroppsam
lare 

COLOPLA
ST AB 4 

 1 440,00 
kr  

HSH AVD 52 MEDICIN 
HALMSTAD 

URINDROPPS
AML 125MM 
SJÄLVHÄFT 

Urindroppsam
lare 

COLOPLA
ST AB 3 

 1 080,00 
kr  

HSV AVD 5B MEDICIN 
VARBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 500ML 
30CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 6 

 1 683,00 
kr  

HSV DAGOPERATION. 
VARBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 500ML 
30CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 2  561,00 kr  

SÄRÖ VC DISTR SKÖT 
MOTT SÄRÖ 

URINUPPS.PÅ
SE 500ML 
30CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 1  280,50 kr  

HSH AVD 72 KIRURG 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 500ML 
30CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 1  280,50 kr  

HSH AVD 61 MEDICIN 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 500ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 4 

 1 122,00 
kr  
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HSH AVD 26 
GEROPSYK 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 500ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 1  280,50 kr  

HSH AVD 51 REHAB 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 500ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 3  841,50 kr  

HSK OPERATION 
KUNGSBACKA 

URINUPPS.PÅ
SE 500ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 1  280,50 kr  

HSK KIR/ORT-MOTT 
KUNGSBACKA 

URINUPPS.PÅ
SE 500ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 2  561,00 kr  

ONSALA VC DISTR 
SKÖT MOTT ONSALA 

URINUPPS.PÅ
SE 500ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 2  561,00 kr  

NYHEM VC 
LÄKARMOTT 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 3  841,50 kr  

HSH AVD 71 
ORTOPED/MEDICIN 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 3  841,50 kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 90 

 25 245,00 
kr  

HSH UVA 
UPPVAKNINGSAVD 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 1  280,50 kr  

HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 8 

 2 244,00 
kr  

HSH AVD 21 
INFEKTION NEDRE 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 2  561,00 kr  

HSH AVD 22 
INFEKTION ÖVRE 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 2  561,00 kr  
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HSH AVD 53 
LUNGMEDICIN 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 4 

 1 122,00 
kr  

HSH AVD 52 MEDICIN 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 10 

 2 805,00 
kr  

HSV AVD 1A GYN 
VARBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 4 

 1 122,00 
kr  

HSV AVD 2C KIRURG 
VARBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 16 

 4 488,00 
kr  

HSV AVD 2B KIRURG 
VARBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 24 

 6 732,00 
kr  

HSV AVD 3C ORTOPED 
VARBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 3  841,50 kr  

HSV AVD 3B ORTOPED 
VARBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 6 

 1 683,00 
kr  

HSV AVD 4C 
NEURO/STROKE 
VARBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 8 

 2 244,00 
kr  

HSV AVD 5C MAVA 
VARBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 5 

 1 402,50 
kr  

HSV PSYK AVD 22(24) 
VARBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 2  561,00 kr  

HSV 
KIRURGMOTTAGNING 
VARBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 9 

 2 524,50 
kr  

FBG VC VÅRDLAG 
HJORTSBERG/GRUEBÄ
CK FALKENBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 7 

 1 963,50 
kr  

FBG SJUKHUS KIR 
MOTT. FALKENBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 3  841,50 kr  
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SKOGSTORP 
DISTR.SKÖT.MOTT 
FALKENBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 1  280,50 kr  

KBA VC LÄKARMOTT 
KUNGSBACKA 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 1  280,50 kr  

HSK VÅRDAVD 1 
KUNGSBACKA 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 7 

 1 963,50 
kr  

ÅSA VC DISTR.SKÖT 
MOTT ÅSA 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 1  280,50 kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 34 

 9 537,00 
kr  

HSH AVD 72 KIRURG 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 6 

 1 683,00 
kr  

HSH GYNMOTT 
SKRIVEXP HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 2  561,00 kr  

HSH AVD 81 
ORTOPED/ÖGON 
HALMSTAD 

URINUPPS.PÅ
SE 750ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 3  841,50 kr  

HSV PSYK AVD 22(24) 
VARBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 1500ML 
90CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 3  252,00 kr  

HÅSTEN VC  VARBERG 

URINUPPS.PÅ
SE 1500ML 
90CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 1  84,00 kr  

ÅSA VC DISTR.SKÖT 
MOTT ÅSA 

URINUPPS.PÅ
SE 1500ML 
90CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 2  168,00 kr  

VÅRDCENTRALEN 
KOLLA, KUNGSBACKA 

URINUPPS.PÅ
SE 500ML 
50CM Urinpåsar 

COLOPLA
ST AB 1  280,50 kr  
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HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 8CH 3ML 
30CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 8CH 3ML 
30CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 8CH 3ML 
30CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSH AVD 61 MEDICIN 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4  451,00 kr  

NYHEM VC 
LÄKARMOTT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

VALLÅS VC 
DISTR.SKÖT MOTT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 40 

 4 510,00 
kr  

HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4  451,00 kr  

HSV AVD 2C KIRURG 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 5  563,75 kr  

HSV 
KIRURGMOTTAGNING 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 3  338,25 kr  

VÄSTRA VALL VC 
DISTR SKÖT.CENTRUM 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HÅSTEN VC  VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  
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FJÄRÅS VC DISTR 
LÄKARMOTT FJÄRÅS 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 14 

 1 578,50 
kr  

HSH GYNMOTT 
SKRIVEXP HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

BÄCKAGÅRD VC 
DISTR.SKÖT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

NYHEM VC 
LÄKARMOTT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 16 

 1 804,00 
kr  

HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4  451,00 kr  

HSV AVD 2C KIRURG 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HSV 
KIRURGMOTTAGNING 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HÅSTEN VC  VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

FJÄRÅS VC DISTR 
LÄKARMOTT FJÄRÅS 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HSK KIR/ORT-MOTT 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4  451,00 kr  
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ÅSA VC DISTR.SKÖT 
MOTT ÅSA 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 3  338,25 kr  

HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 25CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 6  676,50 kr  

HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 10CH 
3ML 35MM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSH 
CENTRALOPERATION 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 10CH 
3ML 35MM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 10CH 
3ML 35MM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 10CH 
3ML 35MM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSV 
KIRURGMOTTAGNING 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 10CH 
3ML 35MM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

FBG SJUKHUS KIR 
MOTT. FALKENBERG 

KVARLIGG 
KAT 10CH 
3ML 35MM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSH AVD 61 MEDICIN 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 7  789,25 kr  

BÄCKAGÅRD VC 
DISTR.SKÖT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

NYHEM VC 
LÄKARMOTT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 7  789,25 kr  
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OSKARSTRÖM VC 
LÄKARMOTT 
OSKARSTRÖM 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

VALLÅS VC 
DISTR.SKÖT MOTT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

ANDERSBERG VC 
LÄKARMOTT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 120 

 13 530,00 
kr  

HSH AVD 26 
GEROPSYK 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HYLTE VC 
DISTR.SKÖT.MOTT 
HYLTEBRUK 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 24 

 2 706,00 
kr  

HSH AVD 21 
INFEKTION NEDRE 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 6  676,50 kr  

HSH AVD 22 
INFEKTION ÖVRE 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4  451,00 kr  

HSH 
CENTRALOPERATION 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 8  902,00 kr  

HSV AVD 1A GYN 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HSV AVD 5A MEDICIN 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4  451,00 kr  



	   69	  

HSV AVD 5B MEDICIN 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 15 

 1 691,25 
kr  

HSV AVD 2C KIRURG 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 7  789,25 kr  

HSV AVD 2B KIRURG 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 19 

 2 142,25 
kr  

HSV AVD 3C ORTOPED 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 10 

 1 127,50 
kr  

HSV AVD 3B ORTOPED 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 3  338,25 kr  

HSV AVD 4C 
NEURO/STROKE 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 6  676,50 kr  

HSV PSYK AVD 23 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSV AVD 5C MAVA 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 283 

 31 682,75 
kr  

HSV DAGOPERATION. 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSV 
KIRURGMOTTAGNING 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 25 

 2 818,75 
kr  

VÄSTRA VALL VC 
DISTR SKÖT.CENTRUM 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 5  563,75 kr  

HÅSTEN VC  VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HÄLSANS HUS 
LÄKARMOTT, 
BREARED VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  
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FBG VC VÅRDLAG 
HJORTSBERG/GRUEBÄ
CK FALKENBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 6  676,50 kr  

SLÖINGE VC 
VÅRDLAG SLÖINGE 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

FBG SJUKHUS KIR 
MOTT. FALKENBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 6  676,50 kr  

ULLARED VC 
DISTR.SKÖT.MOTT 
ULLARED 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4  451,00 kr  

SKOGSTORP 
DISTR.SKÖT.MOTT 
FALKENBERG 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

FJÄRÅS VC DISTR 
LÄKARMOTT FJÄRÅS 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4  451,00 kr  

KBA VC LÄKARMOTT 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 6  676,50 kr  

HSK OPERATION 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSK KIR/ORT-MOTT 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 8  902,00 kr  

HSK VÅRDAVD 1 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 8  902,00 kr  
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ONSALA VC DISTR 
SKÖT MOTT ONSALA 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

SÄRÖ VC DISTR SKÖT 
MOTT SÄRÖ 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

ÅSA VC DISTR.SKÖT 
MOTT ÅSA 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 21 

 2 367,75 
kr  

HALLANDS SJUKHUS 
VARBERG ORTOPED 
2C 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 3  338,25 kr  

VÅRDCENTRALEN 
KOLLA, KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT 14CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSH AVD 61 MEDICIN 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 5  563,75 kr  

BÄCKAGÅRD VC 
DISTR.SKÖT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

NYHEM VC 
LÄKARMOTT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

OSKARSTRÖM VC 
LÄKARMOTT 
OSKARSTRÖM 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

VALLÅS VC 
DISTR.SKÖT MOTT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  
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ANDERSBERG VC 
LÄKARMOTT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSH AVD 16 BB 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 104 

 11 726,00 
kr  

HSH AVD 26 
GEROPSYK 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 25 

 2 818,75 
kr  

HSH AVD 21 
INFEKTION NEDRE 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4  451,00 kr  

HSH AVD 22 
INFEKTION ÖVRE 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4  451,00 kr  

HSH AVD 51 REHAB 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HSV AVD 1A GYN 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 3  338,25 kr  

HSV AVD 5A MEDICIN 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 6  676,50 kr  

HSV AVD 5B MEDICIN 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 19 

 2 142,25 
kr  

HSV AVD 2C KIRURG 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 6  676,50 kr  

HSV AVD 2B KIRURG 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 7  789,25 kr  

HSV AVD 3C ORTOPED 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 36 

 4 059,00 
kr  
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HSV AVD 3B ORTOPED 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 7  789,25 kr  

HSV AVD 4C 
NEURO/STROKE 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 8  902,00 kr  

HSV PSYK.KLIN PIVA 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 7  676,50 kr  

HSV 
KIRURGMOTTAGNING 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 21 

 2 367,75 
kr  

VÄSTRA VALL VC 
DISTR SKÖT.CENTRUM 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HÄLSANS HUS 
LÄKARMOTT, 
BREARED VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

FBG VC VÅRDLAG 
HJORTSBERG/GRUEBÄ
CK FALKENBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

FBG SJUKHUS KIR 
MOTT. FALKENBERG 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 5  563,75 kr  

ULLARED VC 
DISTR.SKÖT.MOTT 
ULLARED 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

FJÄRÅS VC DISTR 
LÄKARMOTT FJÄRÅS 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  



	   74	  

KBA VC LÄKARMOTT 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSK OPERATION 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HSK KIR/ORT-MOTT 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 5  563,75 kr  

HSK VÅRDAVD 1 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 21 

 2 367,75 
kr  

ONSALA VC DISTR 
SKÖT MOTT ONSALA 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

SÄRÖ VC DISTR SKÖT 
MOTT SÄRÖ 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 7  789,25 kr  

HALLANDS SJUKHUS 
VARBERG ORTOPED 
2C 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 3  338,25 kr  

VÅRDCENTRALEN 
KOLLA, KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSH GYNMOTT 
SKRIVEXP HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

HSH AVD 15 
FÖRLOSSNING 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 12CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 72 

 8 118,00 
kr  
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NYHEM VC 
LÄKARMOTT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

VALLÅS VC 
DISTR.SKÖT MOTT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 8  902,00 kr  

HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4  451,00 kr  

HSH 
CENTRALOPERATION 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 16 

 1 804,00 
kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 6  676,50 kr  

HSV 
KIRURGMOTTAGNING 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HÅSTEN VC  VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

SLÖINGE VC 
VÅRDLAG SLÖINGE 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

FBG SJUKHUS KIR 
MOTT. FALKENBERG 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 5  563,75 kr  

SKOGSTORP 
DISTR.SKÖT.MOTT 
FALKENBERG 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4  451,00 kr  
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HSK OPERATION 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  112,75 kr  

ÅSA VC DISTR.SKÖT 
MOTT ÅSA 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

KVARLIGG 
KAT 16CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 6  676,50 kr  

VALLÅS VC 
DISTR.SKÖT MOTT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 18CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 18CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HSH 
CENTRALOPERATION 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT 18CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HSV AVD 2B KIRURG 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 18CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  225,50 kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

KVARLIGG 
KAT 18CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 10 

 1 127,50 
kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

KVARLIGG 
KAT 18CH 
10ML 41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 5  563,75 kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
12CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 6 

 2 167,50 
kr  

HYLTE VC 
LÄKARMOTT 
HYLTEBRUK 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
12CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  361,25 kr  
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HYLTE VC 
DISTR.SKÖT.MOTT 
HYLTEBRUK 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
12CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  361,25 kr  

HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
12CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 5 

 1 806,25 
kr  

HSV AVD 2B KIRURG 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
12CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4 

 1 445,00 
kr  

HSV 
KIRURGMOTTAGNING 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
12CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 3 

 1 083,75 
kr  

KBA VC LÄKARMOTT 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
12CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  361,25 kr  

HSK KIR/ORT-MOTT 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
12CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  722,50 kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
12CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  722,50 kr  

VALLÅS VC 
DISTR.SKÖT MOTT 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
14CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  361,25 kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
14CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 8 

 2 890,00 
kr  

HYLTE VC 
DISTR.SKÖT.MOTT 
HYLTEBRUK 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
14CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  361,25 kr  
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HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
14CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 7 

 2 528,75 
kr  

HSV AVD 2C KIRURG 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
14CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  361,25 kr  

HSV AVD 2B KIRURG 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
14CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 10 

 3 612,50 
kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
14CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  361,25 kr  

HSV 
KIRURGMOTTAGNING 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
14CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 6 

 2 167,50 
kr  

FBG SJUKHUS KIR 
MOTT. FALKENBERG 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
14CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4 

 1 445,00 
kr  

KBA VC LÄKARMOTT 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
14CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  361,25 kr  

HSK OPERATION 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
14CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 2  722,50 kr  

HSK KIR/ORT-MOTT 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
14CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 7 

 2 528,75 
kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
14CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 10 

 3 612,50 
kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
16CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 8 

 2 890,00 
kr  
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HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
16CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 3 

 1 083,75 
kr  

HSH 
CENTRALOPERATION 
HALMSTAD 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
16CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 3 

 1 083,75 
kr  

HSV AVD 2B KIRURG 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
16CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 3 

 1 083,75 
kr  

HSV 
KIRURGMOTTAGNING 
VARBERG 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
16CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  361,25 kr  

FBG SJUKHUS KIR 
MOTT. FALKENBERG 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
16CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  361,25 kr  

HSK OPERATION 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
16CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  361,25 kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
16CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4 

 1 445,00 
kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
18CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  361,25 kr  

HSK KIR/ORT-MOTT 
KUNGSBACKA 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
18CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 1  361,25 kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

KVARLIGG 
KAT TIEM 
18CH 10ML 
41CM 

Långtidskatetr
ar 

COLOPLA
ST AB 4 

 1 445,00 
kr  

HSH AVD 61 MEDICIN 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 18  846,00 kr  
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HSH AVD 71 
ORTOPED/MEDICIN 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 15  705,00 kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 250 

 11 750,00 
kr  

HSH AVD 63 BARN 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 1  47,00 kr  

HSH UVA 
UPPVAKNINGSAVD 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 19  893,00 kr  

HSH 
UROLOGMOTTAGNING 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 3  141,00 kr  

HSH AVD 21 
INFEKTION NEDRE 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 12  564,00 kr  

HSH AVD 22 
INFEKTION ÖVRE 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 10  470,00 kr  

HSH AVD 53 
LUNGMEDICIN 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 23 

 1 081,00 
kr  

HSH 
CENTRALOPERATION 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 45 

 2 115,00 
kr  

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 21  987,00 kr  

HSH AVD 51 REHAB 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 7  329,00 kr  

HSH 
LUNG/ALLERGIMOTT 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 3  141,00 kr  
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HSV AVD 1A GYN 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 12  564,00 kr  

HSV AVD 5A MEDICIN 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 21  987,00 kr  

HSV AVD 5B MEDICIN 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 29 

 1 363,00 
kr  

HSV AVD 2C KIRURG 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 29 

 1 363,00 
kr  

HSV AVD 2B KIRURG 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 38 

 1 786,00 
kr  

HSV AVD 3B ORTOPED 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 27 

 1 269,00 
kr  

HSV AVD 5C MAVA 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 6  282,00 kr  

HSV PSYK AVD 22(24) 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 3  141,00 kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 60 

 2 820,00 
kr  

HSV AVD 15 
INTENSIVEN VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 33 

 1 551,00 
kr  

HSV DAGOPERATION. 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 1  47,00 kr  

HSV AVD 42 
FÖRLOSSNING 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 25 

 1 175,00 
kr  

HSV 
KIRURGMOTTAGNING 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 2  94,00 kr  



	   82	  

HSV RÖNTGEN 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 5  235,00 kr  

HSV PALLIATIVA 
TEAMET VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 1  47,00 kr  

HÅSTEN VC  VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 2  94,00 kr  

HSK VÅRDAVD 1 
KUNGSBACKA 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 1  47,00 kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 45 

 2 115,00 
kr  

HSH AVD 72 KIRURG 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 3  141,00 kr  

HSH AVD 15 
FÖRLOSSNING 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 15  705,00 kr  

HSH AVD 81 
ORTOPED/ÖGON 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
SL=90CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 20  940,00 kr  

HSV AVD 42 
FÖRLOSSNING 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 0,75L 
SL=10CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 4  178,00 kr  

FBG SJUKHUS KIR 
MOTT. FALKENBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 0,75L 
SL=10CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 3  133,50 kr  

HSK VÅRDAVD 1 
KUNGSBACKA 

URINUPPSAM
L.PÅSE 0,75L 
SL=10CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 10  445,00 kr  

HSH AVD 61 MEDICIN 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 1,5L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 13  484,25 kr  
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HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 1,5L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 44 

 1 639,00 
kr  

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 1,5L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 13  484,25 kr  

HSH AVD 51 REHAB 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 1,5L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 40 

 1 490,00 
kr  

HSV AVD 2B KIRURG 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 1,5L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 27 

 1 005,75 
kr  

HSV AVD 3C ORTOPED 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 1,5L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 10  372,50 kr  

HSV AVD 4C 
NEURO/STROKE 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 1,5L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 23  856,75 kr  

HSV AVD 5C MAVA 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 1,5L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 17  633,25 kr  

HSV PSYK AVD 22(24) 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 1,5L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 2  74,50 kr  

HSK OPERATION 
KUNGSBACKA 

URINUPPSAM
L.PÅSE 1,5L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 5  186,25 kr  

HSK VÅRDAVD 1 
KUNGSBACKA 

URINUPPSAM
L.PÅSE 1,5L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 38 

 1 415,50 
kr  

SÄRÖ VC DISTR SKÖT 
MOTT SÄRÖ 

URINUPPSAM
L.PÅSE 1,5L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 1  37,25 kr  

HSH AVD 72 KIRURG 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 1,5L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 5  186,25 kr  

HSH AVD 52 MEDICIN 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 2L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 24  954,00 kr  

HSV AVD 5B MEDICIN 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 2L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 1  39,75 kr  
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HSV AVD 2C KIRURG 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 2L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 16  636,00 kr  

HSV AVD 4C 
NEURO/STROKE 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 2L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 10  397,50 kr  

HSV AVD 15 
INTENSIVEN VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 2L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 7  278,25 kr  

HSV 
KIRURGMOTTAGNING 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 2L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 3  119,25 kr  

HSH AVD 72 KIRURG 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 2L 
SL=110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 1  39,75 kr  

HSH AVD 53 
LUNGMEDICIN 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 2  112,50 kr  

HSH 
CENTRALOPERATION 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 1  56,25 kr  

HSH AVD 52 MEDICIN 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 19 

 1 068,75 
kr  

HSV AVD 3C ORTOPED 
VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 22 

 1 237,50 
kr  

HSV AVD 46 OP-
CENTRALEN VARBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 6  337,50 kr  

FBG SJUKHUS 
PALLIATIVA 
VÅRDENHET 
FALKENBERG 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 1  56,25 kr  

HSK KIR/ORT-MOTT 
KUNGSBACKA 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 1  56,25 kr  
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HSK VÅRDAVD 1 
KUNGSBACKA 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 18 

 1 012,50 
kr  

HALLANDS SJUKHUS 
VARBERG ORTOPED 
2C 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 5  281,25 kr  

HSH AVD 72 KIRURG 
HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 22 

 1 237,50 
kr  

HSH GYNMOTT 
SKRIVEXP HALMSTAD 

URINUPPSAM
L.PÅSE 
TÖMBAR 2L 
110CM Urinpåsar 

ONEMED 
SVERIGE 
AB 1  56,25 kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

NÄSSUG 2,0 X 
150MM S 

Sugmunstycke
n med slang, 
utan slang 

MEDIPLA
ST AB 1  410,00 kr  

HSH 
ÖRONMOTTAGNING 
HALMSTAD 

NÄSSUG 2,0 X 
150MM S 

Sugmunstycke
n med slang, 
utan slang 

MEDIPLA
ST AB 3 

 1 230,00 
kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

NÄSSUG 3,0 X 
150MM S 

Sugmunstycke
n med slang, 
utan slang 

MEDIPLA
ST AB 1  518,75 kr  

HSH 
CENTRALOPERATION 
HALMSTAD 

NÄSSUG 3,0 X 
150MM S 

Sugmunstycke
n med slang, 
utan slang 

MEDIPLA
ST AB 10 

 5 187,50 
kr  

HSV 
ÖRONMOTTAGNING 
VARBERG 

NÄSSUG 3,0 X 
150MM S 

Sugmunstycke
n med slang, 
utan slang 

MEDIPLA
ST AB 9 

 4 668,75 
kr  

HSK OPERATION 
KUNGSBACKA 

NÄSSUG 3,0 X 
150MM S 

Sugmunstycke
n med slang, 
utan slang 

MEDIPLA
ST AB 1  518,75 kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

NÄSSUG 3,0 X 
150MM S 

Sugmunstycke
n med slang, 
utan slang 

MEDIPLA
ST AB 2 

 1 037,50 
kr  
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HSH 
ÖRONMOTTAGNING 
HALMSTAD 

NÄSSUG 3,0 X 
150MM S 

Sugmunstycke
n med slang, 
utan slang 

MEDIPLA
ST AB 8 

 4 150,00 
kr  

HSH 
LOGISTIKSERVICE/FÖR
RÅDSSERVICE, 
HALMSTAD 

NÄSSUG 4,0 X 
150MM S 

Sugmunstycke
n med slang, 
utan slang 

MEDIPLA
ST AB 1  518,75 kr  

HSH 
CENTRALOPERATION 
HALMSTAD 

NÄSSUG 4,0 X 
150MM S 

Sugmunstycke
n med slang, 
utan slang 

MEDIPLA
ST AB 21 

 10 893,75 
kr  

ÖRON-NÄS OCH 
HALSKLINIKEN,HALM
STAD 

NÄSSUG 4,0 X 
150MM S 

Sugmunstycke
n med slang, 
utan slang 

MEDIPLA
ST AB 2 

 1 037,50 
kr  

HSH 
ÖRONMOTTAGNING 
HALMSTAD 

NÄSSUG 4,0 X 
150MM S 

Sugmunstycke
n med slang, 
utan slang 

MEDIPLA
ST AB 8 

 4 150,00 
kr  

HSH IVA 
(INTENSIVVÅRD) 
HALMSTAD 

FÖRLÄNGN 
SLANG T 
CUFFTRYCKM 

Koppling, 
nippel till 
trach, narkos 

METEKO 
AB 22 

 2 112,00 
kr  

HSH AVD 52 MEDICIN 
HALMSTAD 

FÖRLÄNGN 
SLANG T 
CUFFTRYCKM 

Koppling, 
nippel till 
trach, narkos 

METEKO 
AB 1  96,00 kr  

HSV AVD 15 
INTENSIVEN VARBERG 

FÖRLÄNGN 
SLANG T 
CUFFTRYCKM 

Koppling, 
nippel till 
trach, narkos 

METEKO 
AB 14 

 1 344,00 
kr  

BÄCKAGÅRD VC 
LÄKARMOTT 
HALMSTAD 

SUGSLANG 
K/K  2,0M, 
6X8MM S Sugslangar 

METEKO 
AB 1  540,00 kr  

NYHEM VC 
LÄKARMOTT 
HALMSTAD 

SUGSLANG 
K/K  2,0M, 
6X8MM S Sugslangar 

METEKO 
AB 1  540,00 kr  

GETINGE VC 
LÄKARMOTT GETINGE 

SUGSLANG 
K/K  2,0M, 
6X8MM S Sugslangar 

METEKO 
AB 2 

 1 080,00 
kr  

HSV 
ÖRONMOTTAGNING 
VARBERG 

SUGSLANG 
K/K  2,0M, 
6X8MM S Sugslangar 

METEKO 
AB 6 

 3 240,00 
kr  
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VEDDIGE VC 
LÄKARMOTT VEDDIGE 

SUGSLANG 
K/K  2,0M, 
6X8MM S Sugslangar 

METEKO 
AB 1  540,00 kr  

SLÖINGE VC 
VÅRDLAG SLÖINGE 

SUGSLANG 
K/K  2,0M, 
6X8MM S Sugslangar 

METEKO 
AB 1  540,00 kr  

KBA VC LÄKARMOTT 
KUNGSBACKA 

SUGSLANG 
K/K  2,0M, 
6X8MM S Sugslangar 

METEKO 
AB 1  540,00 kr  

HSK ÖNH-MOTT 
KUNGSBACKA 

SUGSLANG 
K/K  2,0M, 
6X8MM S Sugslangar 

METEKO 
AB 6 

 3 240,00 
kr  

VÅRDCENTRALEN 
KOLLA, KUNGSBACKA 

SUGSLANG 
K/K  2,0M, 
6X8MM S Sugslangar 

METEKO 
AB 1  540,00 kr  
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