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Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till en nationell handlingsplan för ökad
patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården (SOS 4.3-24228/2018)
Inledningsvis vill MTF tacka för möjligheten att inkomma med synpunkter på rubricerat förslag till
nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.
MTF ställer sig positiv till upprättandet av en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet eftersom
det finns ett stort behov av nationellt samordning inom detta område. Det finns många anledningar till
att vårdskador uppkommer, däribland utgör fel och brister i medicintekniska produkter (MTP) och dess
handhavande en betydande del. Det ska framhållas att alla patienter (100%) som kommer i kontakt
med vård och omsorgsverksamhet också kommer i kontakt med medicintekniska produkter, dvs
alltifrån enklare produkter såsom sjukhussängar till mycket sofistikerade och komplicerade produkter
såsom MR-kameror och journalsystem. Traditionella MTP, såsom exempelvis utrustning för diagnos,
behandling och övervakning blir alltmer sofistikerade men även alltmer integrerade med IT-system.
Detta ställer allt större krav på användarna av MTP, på underhållet av MTP, på väl fungerande
lednings- och avvikelsesystem samt på tillverkarna av MTP. Därutöver är användningen av MTP en
kraftigt växande del av vårdverksamheten. Patientsäkerhetsfrågor är därför ett mycket högt prioriterat
område inom såväl den medicintekniska verksamheten hos våra vårdgivare som bland
medicintekniska företag.
Generellt tycker MTF att förslaget är väl skrivet och täcker in det mesta. Emellertid, utifrån vårt
perspektiv anser vi mot ovanstående bakgrund, att betydelsen av funktionella och säkra
medicintekniska produkter är alldeles för nedtonat i föreliggande förslag. De medicintekniska
aspekterna för ökad patientsäkerhet finns knappt omnämnda överhuvudtaget och bör därför förstärkas
i texten. Vi anser därför att följande punkter bör beaktas och inarbetas i den slutliga versionen av
handligsplanen;
• Det medicintekniska avvikelsesystemet ”Reidar” (www.reidar.se) behöver adderas till förslaget
eftersom den utgör en säker samlingsplats för avvikelser med MTP. Även om det inte är en
databas som levererar information akut så är det ett system som finns idag och som i princip alla
medicintekniska avdelningar (MTA) på våra sjukhus i landet får kontinuerlig information om vilka
MTP som har varit inblandande i någon sorts avvikelse.
• Samarbetet med Läkemedelsverket och dess ansvar för MTP behöver förtydligas.
• Förslaget nämner inte heller MTA:s delaktighet i att kontrollera att utrustning som kommer till
sjukhuset är säker för patient, personal och andra innan den tas i bruk.
• MTP som är system, tex. journalsystem, behandlas ofta som datasystem och inte som
medicintekniska produkter trots att de är klassade så enligt regelverket.
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• Medicintekniska ingenjörers kompetens och erfarenhet inom regelverket för patientsäker vård
nämns inte. Det är dessutom en profession som ökar inom vården och i dagsläget finns ca 2000
ingenjörer med koppling till hälso- och sjukvårdsorganisationer. Medcintekniska ingenjörer bör
därför omnämnas under rubriken ”Aktörer och resurser för ett gemensamt agerade ((sid 37).
Representanter från denna profession bör därför finnas med i arbetsgrupper framförallt
verksamma inom fokusområdena 1, 2 och 5.
• Svensk förening för medicinteknik (MTF) utgör i detta sammanhang en mycket viktig och
kompetens professionsförening och bör därför omnämnas under rubriken ”Professionsföreningar”
(sid 40).
• Medicinsk teknik har också stort inflytande och ansvar med avseende på förvaltningen av MTP
som ska hålla nyskick i sin funktion genom produktens hela livscykel.

Slutligen, vi anser att professionsföreningen MTF, vilken är en sektion inom Svenska Läkarsällskapet,
som har hög kompetens och mycket stort fokus på patientsäkerhetsfrågor bör ingå som berörda
aktörer inom främst fokusområden 1, 2 och 5.
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