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Sammanfattning
Socialstyrelsen får i uppdrag av Riksdagen år 2019 att i samarbete med IVO och läkemedelsverket
genomföra analys om huruvida reprocessing och återanvändning av medicintekniska produkter avsedda för
engångsbruk kan göras utan att sätta patientsäkerheten i risk. I samband med Socialstyrelsens rapport
bestämmer sig Steriltekniska Föreningen att i samarbete med MEDEA, Riksföreningen för
operationssjukvård och Swedish Med Tech att framställa en skuggrapport som motargument.
I och med detta bildas det en debatt mellan uppdragstagarna (Social styrelsen, IVO och läkemedelsverket)
och Oppositionen (Steriltekniska föreningen, MEDEA, Riksföreningen för operationssjukvård och Med
Tech) om huruvida reprocessing av medicintekniska produkter som är avsedda för engångs bruk är
genomförbart utan att sätta patientsäkerheten i risk eller tvärtom.
Syftet med arbetet är att väcka intresse runt frågan om återanvändning av engångsprodukter inom vården.
Målet med arbetet är att på ett objektiv sätt framställa argument från båda sidor av debatten, väcka intresse
och engagera läsarna i ämnet samt att ge motivation till vidare undersökning.
Metoden är att Presentera för läsarna båda sidors argument genom den informationen som finns tillgängligt.
Kortsiktigt är det svårt att förvänta sig några större resultat eller vidare analyser då ämnet i fråga är så pass
brett och komplex.
Långsiktigt är förhoppningen att arbetet kan komma att tjäna som en grund för intressenter inom branschen
eller studenter med åsikt att forska vidare inom frågan.
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Bakgrund
Debatten har pågått sedan 2019 och började efter att den Europieska parlamentet lagfört ett godkännande av
att återanvända (reprocessa) engångs instrument. Denna lagföring ger verksamheter det lagliga stödet att
återanvända och reprocessa engångsinstrument inom vården. De allra flesta Eu länder har röstat ja men i
Sverige har beslutet mötts av motstånd och splittrade argument kring frågan.
Uppdragstagarna (Socialstyrelsen i samarbete med IVO och läkemedelsverket) publicerade en rapport 2020
med titeln ”Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i
Sverige”. Rapporten genomfördes i samband med den uppdrag som angivits av Riksdagen med syftet att
undersöka och analysera huruvida det är möjligt att på ett patientsäkert sätt reprocessa och återanvända
medicintekniska engångs produkter inom vården.
Rapporten väcker en hel del frågor samt höjer röda flaggor hos Oppositionen (Steriltekniska föreningen,
MEDEA, Riksföreningen för operationssjukvård och Swedish Med Tech), som under samarbete genomförde
och publicerade en skuggrapport i Januari 2021 ”Återanvändningen av medicintekniska engångs produkterett hot mot patient säkerheten”. Rapporten är ämnad som ett motargument till dem resultat som
Uppdragstagarna framställt. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-12-7158.pdf
Oppositionen påpekar i sin rapport att det inte finns evidens och konkreta fakta som på något sätt
stärker/bekräftar teorin om att reprocessing kan genomföras utan att sätta patient säkerheten i risk. Därmed
understryker Oppositionen att reprocessing och återanvändning av engångsprodukter medför risker och är en
oprövad praxis samtidigt som det går emot tillverkarens rekomendationer på hur produkterna ska användas
och skötas efter användningen.
http://www.steriltekniska.se/Homepage/DownloadFile/f/1276376/h/c6b2a69a3645f0c041b97b6e6a3fc3b5/Rapport_Återanvändning+av+medicintekniska+eng
ångsprodukter+%2B+ett+hot+mot+patientsäkerheten_jan+2021.
Syfte och Mål
Syftet med arbetet är att väcka intresse runt frågan kring återanvändning av engångsprodukter inom vården.
Vidare är målet med arbetet är att på ett objektiv sätt framställa båda sidors argumentation. Detta ger läsaren
en helhetsbild av debatten och en grund att utgå från i den egna analysen av materialet.

Metod
Den valda arbetsmetoden bygger på att presentera/framställa debattens båda sidor genom informationen som
finns tillgängligt för författaren i litteraturen som i detta fall är publicerade rapporter från båda sidor.
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Resultat
Uppdragstagarnas rapport som publicerades den 21 december 2020” Förutsättningar för att reprocessa och
återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige- sammanfattning av slutsatser sida 72 ” , Ger en
sammanfattning av det 78 sidors långa rapporten där uppdragstagarna förelägger enligt deras studier och
analyser att det finns förutsättningar för att reporcessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter

på ett patientsäkert sätt. Vidare argumenteras det för att reprocessing enligt validerat protokoll anses
patientsäkert, samt att det inte medför någon högre risk för patientsäkerheten. Reprocessing kan enligt
uppdragstagarna jämföras med förstagångs användning av produkter från en medicinteknisk tillverkare.
Utöver detta framställs teorin att reprocessing bör ses som en viktig faktor för att förebygga och säkerställa
resistens och beredskap vid ett krisläge. Argumentationen tar även upp att artiklarna 17.3 och 17.4 i MDR
ska kunna tillämpas. Detta för att det finns enligt uppdragstagarna en sannolikhet att vårdgivare som idag
reprocessar och återanvänder engångs produkter inte kommer ha tillräckligt med resurser eller kapacitet att
gå igenom den process som anges i artikel 17.3, samt de gemensamma specifikationerna. Artikel 17.4 I
MDR bör kunna tillämpas enligt uppdragstagarna för att vårdgivare ska kunna anlita en extern reprocessare
vars uppgift är att reprocessa engångsprodukter för deras räkning. Uppdragstagarna avslutar med att påpeka
att i dagsläget kommer de inte att föreslå några förbud eller begränsningar när det gäller att tillhandahålla
eller återanvända vissa reprocessade engångsprodukter detta i samordning med artikel 17.9 i MDR.(
Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige
sammanfattning av slutsatser https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-12-7158.pdf)
Uppdragstagarnas publikation väcker flera frågor och höjer röda flaggor hos oppositionen, som i januari
2021 publicerar en 25 sidors skuggrapport, där uppdragstagarnas teori dementeras.
Oppositionen menar att det inte finns tillräckligt med evidens och konkreta fakta som på något sätt stärker
eller bekräftar teorin om att reprocessing och återanvändning kan genomföras på ett patientsäkert sätt, och
understryker därmed att sådan praxis medför risker och bör ses som ett hot mot patientsäkerheten.
Sådan praxis anses även strida mot tillverkarens rekommendationer om hur produkten ska användas, skötas
och medför därför ovisshet hur hantering utanför dessa rekommendationer påverkar produktens funktion och
sterilitet. Hänsyn bör även tas till det faktum att medicintekniska produkter avsedda för engångs bruk är så
som namnet påpekar, enbart tillverkade för att användas på en patient vid ett tillfälle. Produktens Material
och utformning är därför valda för det ingrepp som ska genomföras och inte för hur den eventuellt ska
rengöras eller tåla vidare rengörings och steriliseringsprocesser.
http://www.steriltekniska.se/Homepage/DownloadFile/f/1276376/h/c6b2a69a3645f0c041b97b6e6a3fc3b5/Rapport_Återanvändning+av+medicintekniska+eng
ångsprodukter+%2B+ett+hot+mot+patientsäkerheten_jan+2021.
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Diskussion
Efter genomförd analys av den information som publicerats av båda parter i denna debatt framstår det att det
inte finns en enad svar om huruvida det är eller inte är patientsäkert att återanvända engångs instrument en
fråga som är grunden för hela denna debatt. Dock är det viktigt att poängtera att det framstår väldigt tydliga
och övertygande argumentationer från oppositionen som påpekar att det inte finns någon dokumentation av
beprövad erfarenhet eller vetenskaplig evidens som stödjer uppdragstagarnas yrkanden om att detta är en
patientsäker praxis. Uppdragstagarnas rapport kan därför komma att anses som missledande och väcker fler
frågor samt höjer röda flaggor hos läsaren. Oppositionen grundar sin rapport i den information som finns
idag tillgänglig angående återanvändningen av engångs instrument och skriver att ”så länge vetenskap och
beprövad erfarenhet inte har ett entydigt svar om bibehållen patientsäkerhet vid återanvändningen går det
inte att fatta ett evidensbaserat beslut”. Med detta sagt dementeras uppdragstagarnas yrkanden om att deras
rapport är baserat på ”evidens” samt så klargör oppositionen på ett tydligt sätt att återanvändningen av
medicintekniska produkter avsedda för engångsbruk är en obeprövad praxis som dessutom går emot
etablerade standarder, tillverkarens egna rekommendationer och bör därför anses som ett hot mot
patientsäkerheten. http://www.steriltekniska.se/Homepage/DownloadFile/f/1276376/h/c6b2a69a3645f0c041b97b6e6a3fc3b5/Rapport_Återanvändning+av+medicintekniska+en
gångsprodukter+%2B+ett+hot+mot+patientsäkerheten_jan+2021.
Dock är denna debatt inte över och enligt egen mening och uppfattning är det viktigt att hålla bedatten aktiv
då det berör alla vårdsökande som vårdgivare. Vilka förväntningar finns det om fortsatt analys av ämnet i
fråga? Arbetet genomfördes med målet att väcka intresse för debatten om reprocessing hos branschaktiva
som nya studenter samt att tjäna som en grund för vidare analys och forskning.
Den egna förväntningen är att vidare analyser och forskning utgår ifrån och betonar hur pass viktigt
patientsäkerheten är utöver andra faktorer som ekonomi och lönsamhet.
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Källförteckning
Skuggrapport Från Steriltekniska föreningen i samarbete med riksföreningen för operationsvård, MEDEA och
Swedish med Tech – (http://www.steriltekniska.se/Homepage/Download-

File/f/1276376/h/c6b2a69a3645f0c041b97b6e6a3fc3b5/Rapport_Återanvändning+av+medicintekniska+en
gångsprodukter+%2B+ett+hot+mot+patientsäkerheten_jan+2021)
Socialstyrelsens rapport ”Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska
engångsprodukter i Sverige” ” https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-12-7158.pdf
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