
 
 

 

Pressmeddelande   Stockholm, 23 maj 2017 
 
 

 
 
 
Bactiguard vinner upphandling i Stockholm 
 
Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Stockholms Läns 
Landsting (SLL) som möjliggör för både primär- och slutenvården att beställa 
Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet är ett ramavtal, 
gäller i 2 år och kan förlängas med ytterligare 2 år.  
 
”Stockholms Läns landsting är Sverige största landsting och detta är därmed den 
största svenska upphandlingen av urinkatetrar. Vi är redan upphandlade i flera andra 
landsting  och att nu även Stockholm tar steget att införa infektionsprevention i sina 
upphandlingar är en viktig milstolpe och ett kvitto på vårt arbete här i Sverige”, säger 
Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing på Bactiguard.  
 
”Att både primär-och slutenvården omfattas av avtalet är positivt, då många patienter 
som behandlas med kateter under längre tid rör sig i båda områdena. Att kunna 
fortsätta med sin Bactiguard-kateter även efter utskrivning från sjukhuset är en klar 
fördel för Stockholms patienter,” fortsätter Nina Nilsson. 
 
Kontraktet löper i två år från 6 november 2017 och täcker BIP Foley Catheter i latex, 
BIP Foley Catheter Silicone och BIP Foley Tiemann. 
 
I enlighet med upphandlingslagstiftningen kommer den upphandlande myndigheten 
att teckna det formella avtalet när den s.k. avtalsspärren löper ut 2017-05-29. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing, Mobil: +46 70 214 87 49 
 
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 60 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/


 
 

 

 


