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- Bilaga 1 SIS Svarsblankett - 
 
 
 
SIS/TK 329, Anestesi-och respiratorutrustning  Stockholm 2021-04-27 
SIS-remiss 21160 
SIS HB 370-4 
 

Apotekarsocietetens remissvar kring ovanstående remiss 
 
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. 
 

Allmänna kommentarer 

Handboken HB 370 är avsedd att ge vårdgivare stöd vid egentillverkning av medicinska 
gasanläggningar.  

Den riktar sig alltså direkt till vårdgivare.  

Standarden som HB 370 till största delen baseras på, dvs. SS-EN ISO 7396-1:2016, innehåller 
många tekniska krav som är relevanta vid egentillverkning. Detta framgår främst i förslagets 
del-1.  

Ett problem med att i handboken använda texter direkt från i SS-EN ISO 7396-1, är att den 
internationella standarden är skriven för och vänder sig till kommersiella tillverkare som 
agerar på öppna nationella och internationella marknader. Med den föreslagna 
utformningen kommer HB 370 att innehålla faktiska fel som bygger på förutsättningar som 
gäller för dessa kommersiella tillverkare.  

 

Roller och ansvar 

Många felaktigheter i förslaget gäller benämningar av aktörer med ansvar, som i SS-EN ISO 
7396-1 är baserade på förhållanden som gäller kommersiella tillverkare på marknaden. 
Terminologin blir missvisande för en vårdgivare som agerar egentillverkare. Genom detta 
skapas en betydande osäkerhet för inblandade aktörer och otydlighet i benämningar, 
ansvarsförhållanden, tekniska krav osv. Trots att detta påpekats i tidigare remissvar kvarstår 
en stor del av felaktigheterna. 

Förslaget håller i många stycken inte tydligt isär tekniska krav (vad som ska uppfyllas), hur 
och när dessa ska verifieras, samt krav på tydlig ansvarsfördelning (vem som ska se till att 
kraven uppfylls). Handbokens beskrivning i del-1 av såväl tekniska produktkrav som process- 
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och ansvarskrav är olyckligt sammanvävda, vilket leder till oklarheter i tillverkaransvaret och 
i nästa steg vilken information som egentillverkaren ska kunna visa upp för 
tillsynsmyndigheten. En ordentlig genomgång av detta är påkallat. 

 

Ett annat exempel är att det på ett antal ställen i del-1 är formulerat krav på att viss 
dokumentation ska ”överlämnas” av en viss aktör till en annan. Det är emellertid enligt MDR 
ytterst egentillverkaren som är ansvarig. I produktstandarder är istället kravet på 
dokumentation vanligen formulerat som att den ansvariga tillverkaren ska se till att olika 
specificerade uppgifter ska framgå av exempelvis bruksanvisningen eller den tekniska 
dokumentationen. Hur uppgifterna kommer fram och förmedlas internt är i detta 
sammanhang därför ointressant och en fråga för egentillverkarens egna processer och 
eventuella leverantörsavtal. 

 

Kontroller och besiktningar 

Begreppet besiktning är problematiskt både vad gäller ansvar, roll och uppdrag. Efter 
ingrepp och/eller åtgärder på anläggningen ska anläggningen kontrolleras för att säkerställa 
att den fungerar på avsätt sätt. Bilaga C bör ligga till grund för det som sägs för övrigt i 
dokumentet om olika kontroller.  

Exempelvis är det tillagda avsnittet i 12.1 helt taget ur sitt sammanhang och behöver skrivas 
om. Stycket om säkerhetsbesiktning som beskrivs är malplacerat och står i dessutom strid 
med vad som beskrivs om olika kontrollformer i Bilaga C, punkt C.2.  

Olika former av kontroller och tester för tillverkaren att uppfylla de tekniska kraven i 
dokumentet är en fråga för egentillverkarens egna verifieringsprocesser i ledningssystemet.  

Det definierade begreppet ”driftsättning” måste närmast betraktas som tillverkarens 
slutkontroll/validering. Det finns utöver det kontroller i form av det som avses med 
”besiktningar” som kan vara en del av överlämningen av systemet innan ibruktagandet, men 
de hör inte hemma i del-1. 

Ytterligare oklarhet uppstår i Bilaga C, punkt C.3. Det står att ”Tillverkaren ska uppdra åt 
projektet att utse besiktningsperson”. Vad är det för ansvarsförhållanden som antyds här? 

 

Riskhantering 

Bilaga F har förkortats och redigerats på ett sätt att den förlorat sitt värde. Till exempel har 
man inte tagit tillvara möjligheten att inkludera tabellen med faror och farliga situationer. 
Tabellen har visat sig värdefull som inspiration vi riskanalys av en medicinsk gasanläggning. 
Den ursprungliga tabellen i Annex F i SS-EN ISO 7396-1 har visserligen brister, främst vad 
gäller synkronisering av termer mot riskhanteringsstandarden ISO 14971, men detta bedöms 
dock vara ett hanterbart problem att korrigera. 
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Nationella eller regionala krav 

I handbokens del-1 finns det på flera ställen, helt i sin ordning, svenska tilläggskrav och 
ändringar mot originaltexten i standarden som bygger på en nationell koncensus. I såväl 
originaltexten i standarden som i handbokens del-1 finns på ett antal ställen även 
kommentarer att ”nationella eller regionala krav” kan tillkomma eller avvika. Dessa 
eventuella ”nationella eller regionala krav” är generellt inte kommenterade i handboken. 
Dessa ”nationella eller regionala krav” är generellt dock inte kommenterade, varför läsaren 
lämnas okunnig om vad som gäller i Sverige.  

Det förekommer även text i förslagets bilagor, exempelvis G.3.4, som möjligen passar lokala 
förhållanden men behöver skrivas om och anpassas för övriga landets förutsättningar. 

 

Referenser 

En ytterligare felaktighet till följd av att man strikt håller sig till originaltexten i SS-EN ISO 
7396-1:2016 är att det i standardens lista över referenser saknas de nationella regler som 
omnämns i den tillagda texten. Dessutom är de angivna referenserna föråldrade.  

En konsekvens av ambitionen att hålla sig till originaltexten i del-1 är att handboken snart 
kommer att vara inaktuell. Detta på grund av en aviserad radikal uppdatering av standarden. 
Visserligen kommer sannolikt många tekniska krav att vara kvar, men strukturen och 
referenser kommer att vara helt irrelevant.  

 

Del-2 

Man kan konstatera även del-2 är redigerad så att en mängd felaktigheter har uppstått. Det 
rör sig om en ologisk struktur, rena felaktigheter, mängder av upprepningar, ibland 
omotiverad djupdykning i detaljer, bristfällig förankring av rekommenderade förfaranden 
(exempelvis dokumenthantering) till ett ledningssystem mm. Det är i dagsläget här inte 
meningsfullt att återge detaljer, men de kan ges på förfrågan om beslut om omarbetning tas. 

 

Handbokens status 

HB 370 är vare sig regelverk, standard eller norm. HB 370 är en handbok, en vägledning, som 
vänder sig till vårdgivare och är och förblir en handbok som ska vara stöd vid egentillverkning 
medicinska gasanläggningar. Det blir helt fel då man å ena sidan i inledningen säger att 
handboken kan användas av tillverkare som sätter CE-märkta produkter på marknaden 
samtidigt som det framgår att handbokens krav har företräde framför ISO 7396-1 krav. HB 
370 kommer då stå i konflikt med SS EN ISO 7396-1, vilken kommersiella tillverkare använder 
vid CE-märkning av sina produkter.  
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Sammanfattningsvis: 

För att dokumentet ska kunna fungera som stöd för vårdgivare: 

- Ta bort text som inte är relevant för Sverige. 
- Rena felaktigheter måste rättas eller tas bort.  
- Renodla texten så att den bara vänder sig till vårdgivare. 
- Gör texten aktuell och ta bort inaktuella referenser. 
- Text som avser besiktningar och kontroller behöver förtydligas, struktureras och 

synkroniseras genom hela dokumentet. 

Benämningar av aktörer med ansvar och uppgifter måste stämma överens och inte stå i strid 
med svensk lagstiftning och förordningar.  

Del-1 av handboken bör omarbetas för att enbart specificera tekniska produktkrav som 
gäller för en egentillverkad medicinsk gasanläggning i Sverige. 

Del-2 bör omarbetas vad gäller såväl struktur som felaktigheter. 

 

Detaljerade kommentarer på förslaget återfinns i de två bifogade dokumenten: 

- Apotekarsocietetens kommentarer_Remiss21160_SISHB370-4 SFSF.doc 
- Apotekarsocieteten reviderad Bilaga J.doc 

 

Slutsats 

Målsättningen med HB 370 bör vara att det utgör ett nationellt vägledningsdokument som 
riktar sig till alla vårdgivare i landet.  

Apotekarsocietetens bedömning är att handboken i dess nuvarande form inte kan anses som 
användbar. Förslaget bör således omarbetas grundligt eller dras tillbaka.  

 

 
 
Vänliga hälsningar  
 
 
Karin Meyer 
 
 
Karin Meyer, VD, PhD 
Apotekarsocieteten 
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm 
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm 
Telefon/mobil: 08-723 50 61 
E-post: karin.meyer@apotekarsocieteten.se 
www.apotekarsocieteten.se 
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