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Bactiguard vinner upphandling i Halland 
 

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinvägskatetrar i Halland. 
Upphandlingen innebär ett ramavtal med start den 1 oktober 2016, som 
möjliggör att Region Halland nu kan köpa Bactiguards infektionshämmande 
urinvägskateter.    
 
”Vi har arbetat metodiskt under ett års tid med att demonstrera värdet av vår 
teknologi och våra infektionshämmande urinvägskatetrar”, säger Nina Nilsson som är 
marknadsansvarig på Bactiguard och fortsätter:  
 
”Vi ser att behovet av att inkludera infektionshämmande produkter i det upphandlade 
sortimentet ökar. Region Halland följer nu Region Kronoberg, Landstinget Blekinge 
och Landstinget i Kalmar län, som har gått igenom samma process tidigare. Region 
Halland ser en bevisad effekt och en reducering av vårdrelaterade infektioner genom 
att investera i förebyggande arbete och vi hoppas att fler landsting kommer att följa 
efter”. 
 
Region Halland tar täten för en nollvision mot vårdrelaterade infektioner och har varit 
pionjärer förr. Nu tar man ännu ett stort steg mot en mer kostnadseffektiv och 
patientsäker sjukvård genom att inkludera infektionsprevention som en kategori i 
upphandlingen. Det är glädjande för varje patient, då infektioner utgör ett stort hot för 
patientsäkerheten när allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika och risken att 
drabbas av en vårdrelaterad infektion är överhängande.  
 
 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: +46 708 800 407 
 
Om Bactiguard 
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en 
infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av 
medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska 
användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande 
problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda 
kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och 
patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster 

   



 
 

 

 

och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. 
Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och 
företaget har även en egen produktportfölj, som består av katetrar för urin-, luft och 
blodvägarna. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och 
Latinamerika. Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på 
huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på 
Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se 
 

http://www.bactiguard.se/

