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Till Socialstyrelsen    Stockholm 2021-04-20 
Diarienummer 4.1-8405/2021 
 
 

Apotekarsocietetens kommentarer till remissen ”Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om användning av medicintekniska 
produkter i hälso- och sjukvården” 

Socialstyrelsens Dnr: 4.1-8405/2021 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med ca 5 000 medlemmar och vars stadgar godkänts av 
regeringen. Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. 
Medlemmarna återfinns inom hela läkemedelskedjan från tidig forskning, utveckling, kvalitet, 
tillverkning och användning och representerar olika professioner i denna kedja. För att uppnå en bra 
utveckling och användning av läkemedel främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och 
kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Mot bakgrund av detta lämnar vi följande remissvar: 
 
Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till föreskrifter, bland annat med anledning av att förordning 
(EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR) blir tillämplig den 26 maj 2021 och att 
Socialstyrelsens förskrift SOSFS 2008:1 därmed måste anpassas efter detta. Särskilt gäller det avsnittet 
om egentillverkning som nu omfattas av kraven i MDR.  

Här är Apotekarsocietetens kommentarer: 

Med tanke på den mängd olika medicintekniska produkter som hanteras och förskrivs inom hälso- och 
sjukvården är motiven till de detaljerade krav på vissa produktslag som behandlas i 6 kap. ”Behörighet 
att förskriva vissa förbrukningsartiklar” svåra att förstå. Det finns i så fall mängder av produkter som 
har en förskrivningsproblematik. 

Förskriften innehåller i 4 kap krav på Ledningssystem och rutiner. Man hänvisas i 1§ till 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. SOSFS 2011:9 ska enligt nyligen remitterat förslag från Läkemedelsverket om 
medicintekniska produkter, Dnr. 3.1.1-2021-018516, tillämpas vid egentillverkning. Som 
Apotekarsocieteten tidigare påpekat i svar på remiss till Läkemedelsverket (Dnr. 3.1.1-2021-018516), är 
SOSFS 2011:9 helt otillräcklig vad gäller hantering av medicintekniska produkter i allmänhet, och 
hantering och användning av egentillverkade medicintekniska produkter i synnerhet.  

Förteckningen under 2§ innehåller viktiga krav på vårdgivaren men saknar sammanhang med ett 
sammanhållet ledningssystem. Apotekarsocieteten anser att Socialstyrelsen därmed snarast bör 
överväga en uppdatering av SOSFS 2011:9 så att nödvändiga krav för hantering av medicintekniska 
produkter finns med på ett strukturerat sätt. 
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