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Covid-19 pandemin har fortsatt mycket stor påverkan på den globala efterfrågan på medicinsk 
skyddsutrustning. Smittspridningen är fortsatt hög i de flesta länder och nya mutationer adderar 
osäkerhet. Samtidigt ser vi en möjlig förbättring kopplat till påbörjade vaccinationer. I dialog med 
våra kunder och leverantörer har OneMed sedan pandemins utbrott prioriterat att säkra 
tillgängligheten av kritiska produkter utan att ge avkall på vare sig kvalitet eller tillverknings- och 
miljökrav men likväl värna en marknadsmässig och konkurrenskraftig kostnadsnivå.  
 
Som tidigare kommunicerats följer vi kontinuerligt tillgångs- och prisutvecklingen nära och vi 
kommer per den 15 februari både sänka och höja produktpriser utifrån situationen på 
världsmarknaden.  
 
Sänkta priser på munskydd och vissa visir per den 15 februari 
 
Trots att efterfrågan fortsatt är extremt hög så är pristrenden för munskydd generellt positiv för 
stunden. Orsaken är att tillverkare lyckats ställa om tillverkning och att den globala tillgången till följd 
av detta ökats. På detta sortiment (munskydd och visir) har vi kontinuerligt sänkt priserna redan före 
detta för att följa världsmarknadspriserna. 
 
Med det sagt kan nya instruktioner och direktiv återigen driva upp efterfrågan till en nivå som 
överstiger tillgången vilket skulle kunna leda till en återgång till de högre prisnivåerna. 
 
Med anledning av den ökade globala tillgången kommer därmed priser på bifogade munskydd och visir 
sänkas per den 15 februari.  
 
Sänkta priser på desinfektion per den 15 februari 
 
Som vi tidigare kommunicerat så utvecklas pristrenden för hand- och ytdesinfektion samt tvål positivt.  
 
Fortsatt finns det en viss prispress uppåt på grund av att vi ser utmaningar för våra leverantörer att få 
tag i kundvänliga emballage/flasktyper med pump. Vår bedömning är att situationen med 
emballage/flasktyper med pump kommer förbättras framåt sommaren. 
 
Priser på bifogade desinfektions-artiklar kommer att sänkas per den 15 februari. 
 
Höjda priser på undersökningshandskar och operationshandskar per den 15 februari 
 
Till skillnad från produkter med en omedelbar koppling till Covid-19 där vi genom en ökad efterfrågan 
ser en obalans i tillgång och efterfrågan som drivit och driver marknadspriserna uppåt tillfälligt så är 
vår bedömning att obalanserna på handskmarknaden är av en mer strukturell art som kommer bli mer 
långvarig och minst sträcka sig under första halvåret 2021. 
 
Den strukturella obalansen grundar sig som tidigare i: 
 

- kraftigt ökad efterfrågan på råvaror 
- höga omställningskostnader (och mycket långa ledtider) för produktion av större volymer 



 
 

- höga kostnader för att minimera risken för smittspridning (Covid-19) i fabrikerna 
- ökade transportkostnader 
- högre kostnader för arbetskraft och energi 

 
Vår bedömning är att det som i närtid – och det kommande året – driver marknadspriserna uppåt är 
bristen på råvaror (främst nitrilgummi) och den kostsamma, och givet omständigheterna, mycket 
tidskrävande processen att globalt producera större volymer. 
 
Som marknaden för undersökningshandskar ser ut (främst avseende nitrilhandskar) sker tillverkningen 
nästan uteslutande i Malaysia. På grund av hur pass viktig denna industri är för Malaysia och hur känslig 
den är för  smittspridning på fabrikerna så har kraftiga begränsningar i rörlighet både inom landet och 
vid landsgränsen implementerats vilket leder till ett underskott i arbetskraft på fabrikerna. Utöver 
detta så är tillgången på fraktcontainrar begränsad till följd av inställda globala fraktrutter på grund av 
Covid-19.    
 
Alla OneMeds leverantörer producerar utefter deras maximala kapacitet och den totala kapaciteten är 
redan slutsåld för 2021. Ingen av våra leverantörer har drabbats av större produktionsstopp till följd 
av spridning av Covid-19 på deras fabriker. Den globala tillgången påverkas dock i hög grad av att 
världens största leverantör av nitrilhandskar under november och delar av december varit tvungen att 
stänga ner halva sin produktionskapacitet till följd av Covid-19-utbrott på deras fabriker i Malaysia. 
Världsmarknaden för undersökningshandskar – och därmed OneMed och våra kunder – påverkas alltså 
av detta trots att OneMed inte säljer några handskar från denna tillverkare. Tillverkarna i Malaysia tar 
detta på största allvar och alla arbetare testas och screenas kontinuerligt för att minska riskerna för 
smittspridning på fabrikerna. 
 
Vi har de senaste månaderna arbetat intensivt med att säkra marknadsmässiga priser från våra 
leverantörer samtidigt som vi försökt säkra så stora volymer som det är möjligt för att undvika att våra 
kunder skall riskera att stå utan tillgänglighet. Resultatet är att vi till viss del förbättrat visibiliteten 
framåt för vilka volymer som kommer till oss och våra kunder de kommande månaderna. Detta gör att 
vi kan diskutera tillgänglighet på undersökningshandskar med er som kund – men vi ser att tillgången 
kommer vara delvis begränsad även under första halvåret 2021.  
 
Vår fortsatta relativa trygghet i försörjning bygger dock på att vi följer marknadspriserna utan att för 
den skull tappa ambitionen att i dialog med våra leverantörer erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga 
priser. 
 
Vi kommer därför enligt tidigare modell endast transparent föra vidare den ökning med samma 
summa (öre-per-öre) som de tillverkande producenterna höjt sina kostnader med. Kostnaden på ett 
urval förbrukningsprodukter kommer att ändras med det antal ören som är definierade i den 
medföljande förteckningen per den 15 februari.     
 
Det är vår övertygelse att det i detta läge är extra viktigt att fortsatt fokusera på kvalitetsproducenter 
som levererar den produktkvalitet hälso- och sjukvården i Sverige efterfrågar och förtjänar och som 
tar hänsyn till miljöpåverkan samt uppförandekoden för arbetsförhållanden. Vi kvarstår därmed vid 
samma krav på våra leverantörer och deras produkter som före Covid-19 vilket ni som kunder kan 
känna er trygga med. 
 
Vi vet att det fortsatt finns en stor mängd tillfälliga aktörer på marknaden som erbjuder efterfrågade 
produkter utan godkända certifikat och som produceras under förhållanden som den svenska 
marknaden vanligtvis inte accepterar. I de fall ni får sådana erbjudanden som ni själva bedömer vara 
trovärdiga/tillförlitliga så kan ni i dialog med era säljkontakter ta hjälp av oss för att utvärdera 
produkten inklusive CE-märkning och andra underlag. Det är mycket viktigt att vi gemensamt skapar 



 
 

trygga arbetsförhållanden både för vård- och omvårdnadspersonal här i Sverige och för arbetskraften 
i tillverkande länder. 
 
Vi kommer fortsatt kämpa för att säkra så stora volymer som möjligt av Corona-artiklar till sjukvården 
i Sverige och vi uppskattar den konstruktiva dialogen vi har med våra kunder i denna tuffa tid. 
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