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Pressmeddelande  

Göteborg, den 19 oktober 2020 

 

Getinge utökar verksamheten inom vaskulär kirurgi 
 

Getinge investerar cirka 30 miljoner SEK i sin produktion av transplantat och konstgjorda 

blodkärl i polyester för behandling av aneurism- och ocklusionsrelaterade åkommor. 

Investeringen handlar huvudsakligen om ökad produktionskapacitet på Getinges fabrik i 

franska La Ciotat. 

Getinge har mer än 50 års teknisk och klinisk erfarenhet av teknik för vaskulära transplantat och är 
idag en av de världsledande tillverkarna inom segmentet.   
 
– Vi har sett ökad efterfrågan från våra kunder vad gäller våra vaskulära transplantat och för att 
kunna tillgodose detta kommer vi att expandera vår anläggning och utrustningen, säger Jocelyn 
Lebrun, Managing Director för Getinge i La Ciotat. Vi uppskattaratt investeringen kommer att leda 
till ett ökat behov av personal, framförallt inom teknik och tillverkning. 
 

Idag arbetar 270 medarbetare på anläggningen i La Ciotat, som har en yta på 6 000 m2 med bland 

annat två rengöringsrum på totalt 900 m2.  

– Fabriken producerar ungefär 230 000 enheter per år, vilket beräknas hjälpa till att rädda 500 liv 

om dagen, fortsätter Jocelyn Lebrun. Vi förväntar oss att utökningen av anläggningen kommer att 

vara klar inom de närmaste åren. Under tiden kommer vi att öka produktionen genom att lägga till 

fler skift, så att vi enklare kan tillgodose våra kunders behov. 

Läs mer om Getinges vaskulära system: www.getinge.com/int/products/hospital/vascular-and-

cardiothoracic-surgery-solutions/ 

 
Mediakontakt: 

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications 
Telefon: +46 (0)10 335 5906 
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com  
 

Om Getinge 

Med en fast övertygelse om att alla människor och alla samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge 
sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra de 
kliniska resultaten och optimera arbetsflödena. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och 
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kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i 
världen och produkterna säljs i över 135 länder. 


