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De nya regelverken inom medicinteknik (MDR) och in vitro-diagnostik (IVDR) innebär
förstärkta och/eller ökade krav av tidigare befintliga system. Syftet och målet är att få en
generell överblick över de regelverk som nu succesivt börjar gälla. Vad innebär MDR och
IVDR? Vad betyder alla dessa förkortningar inom/utom regelverket? Vad är spårbarhet?
När det finns en uppsjö av information, vad kan vara bra att veta? Då förändringarna med
MDR/IVDR kommer att ha inflytande på det dagliga eller det framtida arbetet inom
Sterilteknik följer här ett urval från mängden dokumentation som finns på internet.
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Bakgrund
Medical Devices Directive (MDD) har nu omvandlats från ett direktiv till ett regelverk genom
Medical Device Regulation/ In-vitro Diagnostic Regulation (MDR/IVDR).
Det innebär att MDR/IVDR ska införlivas i nationell lagstiftning.
MDR/IVDR ställer ökade krav på spårbarhet och ger därmed en ökad patientsäkerhet.
Spårbarhet innebär att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser
till ett identifierat objekt.
Ämnet består av många delar och kan uppfattas som stort och svårbegripligt, men det är något
man kommer i kontakt med inom Sterilteknik i någon form, och därmed är det en fördel med
generell kunskap.
Den Steriltekniska verksamhetens huvudsakliga uppgifter är att säkerställa myndighetskrav, i
det här fallet sjukvårdens (förekommer även inom tandvård- eller veterinärvård, industri eller
tatueringsverksamhet) och övriga uppdragsgivares krav samt användarens önskemål.
Att utföra produktion av sterila medicintekniska produkter, i kombination med rätt kompetens
och erfarenhet, samt arbeta för att upprätthålla rätt kvalitet på tjänster eller service.
Metoder som används ska vara godkända och kontrollerade samt baserade på vetenskap och
beprövad erfarenhet. Genomförandet skall ske på ett sätt som långsiktigt gynnar kund och
leverantör beträffande tillväxt och ekonomi.

Syfte och Mål
Syftet och målet är att få en generell överblick över de regelverk som nu succesivt börjar
gälla. Vad innebär MDR och IVDR? Vad betyder alla dessa förkortningar inom/utom
regelverket? Vad är spårbarhet?
När det finns en uppsjö av information, vad kan vara bra att veta? Då förändringarna med
MDR/IVDR kommer att ha inflytande på det dagliga eller det framtida arbetet inom
Sterilteknik följer här ett urval från mängden dokumentation som finns på internet.
Är allt bara positivt/ eller finns det något negativt med MDR/IVDR?
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Metod
Utifrån frågeställningarna har sökningar gjorts via Google för att kunna få fram ”bästa
tillgängliga kunskap” genom litteraturstudier, artiklar och empiriskt material. Metoden består
av både systematisk- och kartläggande litteraturöversikt, samt metaanalys främst ifrån primära
källor. Främst ligger fokus på publikationer i närtid men vissa referenser som till exempel
föreskrifter härstammar från senare tillbaka i tiden, men är fortfarande aktuella/gällande.

Resultat
Vad innebär MDR och IVDR? Vad betyder alla dessa förkortningar inom/utom regelverket?
Vad är spårbarhet? För att kunna svara på det behöver varje del sin förklaring.

Vad är en medicinteknisk produkt?
Medicinteknisk produkt kan vara instrument, apparat, anordning, programvara, implantat,
reagens, material eller annan artikel. Förutsättningen är att en medicinteknisk produkt ska
användas på människa och ha något eller några av följande medicinska ändamål:





diagnos, profylax, övervakning, prediktion, prognos, behandling eller lindring av
sjukdom
diagnos, övervakning, behandling, lindring av eller kompensation för en skada eller
funktionsnedsättning
undersökning, ersättning eller ändring av anatomin eller av en fysiologisk eller
patologisk process eller ett fysiologiskt eller patologiskt tillstånd
tillhandahållande av information genom undersökning in vitro av prover från
människokroppen, inklusive donationer av organ, blod och vävnad.

” Om en produkt uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av farmakologiska,
immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte en medicinteknisk produkt utan ett
läkemedel och behandlas efter lagar och föreskrifter som avser sådana.” (Vårdhandboken,
2019)
Medicintekniska produkter delas in i olika klasser. Klassificeringen bygger på de risker som
patienten kan utsättas för på grund av en produkts konstruktion, tillverkningssätt eller
användning.
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Vad är en in vitro-diagnostikprodukt?
Läkemedelsverkets definition i LVFS 2001:7 anges:
” Medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik: en medicinteknisk produkt som är ett
reagens, en reagerande produkt, en kalibrator, ett kontrollmaterial, en uppsättning (ett KIT),
ett instrument, en apparat, en utrustning eller ett system som används separat eller i
kombination och som är avsedd av tillverkaren att användas in vitro vid undersökning av
prover, inklusive blod och vävnadsprover, från människor i syfte att enbart eller
huvudsakligen få information
– om ett fysiologiskt tillstånd eller ett sjukdomstillstånd, eller
– om en medfödd missbildning, eller
– som gör det möjligt att bestämma säkerhet och kompatibilitet med möjliga mottagare, eller
– som gör det möjligt att övervaka terapeutiska åtgärder.
Provbehållare betraktas som medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.”
In-vitro kommer från latinet och betyder ”i glas” alltså att man studerar mikroorganismer,
celler eller biomolekyler i laboratoriemiljö, i till exempel provrör eller petriskålar.

MDR (Förordningen om medicintekniska produkter)

Den 26:e Maj 2021 började den nya EU-förordningen om medicintekniska produkter
(2017/745) att gälla och den 26:e Maj 2022 börjar även EU-förordningen om medicintekniska
produkter för in vitro-diagnostik (2017/746) att gälla (European Commission website,
2021). Det nya regelverket innebär att den EU-gemensamma lagstiftningen behålls men
ställer tydligare kvalitetskrav på tillverkaren. Nu omfattas även importörer och distributörer.
Produkter särskilt avsedda för rengöring, desinfektering eller sterilisering av medicintekniska
produkter och tillbehör omfattas av förordningarna, likaså tillkommer regelverk för engångsprodukter. Tjänster och produkter som säljs via internet kommer att vara uttryckligen
reglerade inom MDR.
Tidigare har det för vissa företag varit frivilligt att lagra data från tillverkningen, men detta
blir obligatoriskt i och med MDR.
Regleringen innebär inga större förändringar av det ”gamla” systemet utan förstärker och
lägger större tyngd på säkerhetsfrågor, kliniska data och spårbarhet.
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Äldre författningar kommer helt eller delvis tillämpas vid sidan av varandra medan delar
kommer att tillämpas fullt ut från det fastslagna datumet. Detta regleras i en rad
övergångsbestämmelser.
MDR ställer också ökade krav på de granskande organ som finns, till exempel
Läkemedelsverket.
Däremot tillåts medlemsländerna att göra bedömningar om produkter i gränsfall och från fall
till fall få avgöra om en viss produkt, produktkategori eller produktgrupp omfattas av denna
förordning eller inte. Det bör ske i samråd med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA),
Europeiska kemikaliemyndigheten eller Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet,
beroende på vad som är tillämpligt när man överlägger om produkters rättsliga status som
innefattar läkemedel, mänskliga vävnader och celler, biocidprodukter eller
livsmedelsprodukter.

Så här fungerar en övergångsbestämmelse:
De medicintekniska produkter som har tillverkats före 26 maj 2021 och som används inom
vården eller av andra användare, kan fortsätta att användas som vanligt under den livslängd
som tillverkare har definierat för produkterna. Det gäller även produkter på
begagnatmarknaden. Här har jag gjort en tabell över hur just den här övergångsregeln ser ut.
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MDR kräver kvalitetsledningssystem som ska följa en produkts livscykel, spårbarheten ökas
samt att mjukvara inkluderas som en medicinsk produkt. För en kontinuerlig förbättring och
riskövervakning ska tillverkarna upprätta riskhanteringssystem. Informationen ska samlas i
EUDAMED.

Vad är EUDAMED?
EUDAMED är den databas som ska samordna/sammanställa medicinsk information inom EU.
Den ska vara i bruk fullt ut i maj 2022, men det är dock en arbetshypotes som kan komma att
ändras enligt Läkemedelsverket beroende på hur besluten kring genomförandeakten från EUkommissionen utformas.
EUDAMED ska fungera som ett multifunktionellt system för registrering inom EU. Systemet
ska förbättra samarbete, information och koordination när det gäller medicintekniska
produkter. Det ska även finnas möjlighet för allmänheten att få tillgång till uppgifterna.
Systemet ska vara interoperabelt samt bestå av underrättelsekomponenter. Detta ska bidra till
en ökad transparens.
Förutom registreringar och certifikat ska systemet innehålla uppgifter om bland annat kliniska
studier och resultat av genomförande, vaksamhet/varningar och övervakningar samt
marknadsundersökningar.
EUDAMED ska driva på innovation och medicinskteknisk verksamhet men även bidra till
sjukdomsförebyggande åtgärder/diagnostisering i ett tidigt skede som i sin tur ska minska
vårdtid/kostnader. Öppenheten i EUDAMED ska driva på den reglerade utvecklingen hos
intressenter samt ge ökade möjligheter för utbildad arbetskraft.

Vad innebär kvalitetssäkring:
Det innebär att en organisation eller arbetsplats har tagit fram, dokumenterat och
följer processer för sitt arbete. Men även använder olika verktyg till stöd i detta arbete.
Arbetet utgår ifrån befintliga standarder och kan även certifieras av ett oberoende organ som
ett ledningssystem. Standarder finns formulerade hos Svenska Institutet för Standarder (SIS)
men även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.
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Ledningssystem ska användas till att leda, planera, kontrollera, följa upp, utvärdera och på
sikt förbättra verksamheten. Men ledningssystemet ska också, enligt Socialstyrelsens
föreskrift SOSFS 2011:9, användas som ett verktyg för att förebygga händelser som till
exempel vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser.
Syftet med kvalitetsledningssystemet är i slutändan att skapa större värde och nytta för
verksamhetens intressenter. Idag har större vikt har också hamnat på ekonomiska faktorer.
Spårbarhet
Spårbarhet är inte längre ett val. När det gäller medicinteknisk utrustning är de största
utmaningarna kvalitetskontroll, säkra processer, sekretess, spårbarhet, risk- och
säkerhetshantering, säker datalagring, regelefterlevnad och långsiktig tillförlitlighet.
Det nya inom MDR är kravet på spårbarhet genom Unique Device Identification (UDI)
system som ska gälla alla enheter inom EU. UDI ska vara en maskinläsbar kod som
exempelvis en streckkod eller en Quick Respons (QR)-kod. QR koden är en utveckling av
European Article Number (EAN) och är en tvådimensionell kod anpassad för optisk
avläsning. UDI gör det möjligt genom spårbarhet att följa ett instruments hela livscykel och
ska därmed hjälpa till att förebygga och förhindra vårdrelaterade skador samt förekomsten av
förfalskade enheter. För den inköpande verksamheten ska UDI även förbättra möjligheten till
en god översyn, lagerhantering samt avfallshantering. UDI märkning ska vara fullt
implementerad senast år 2027.

Egen”tillverkad” QR-kod (Prova gärna)
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UDI
Då handeln med medicintekniska produkter är globaliserad finns idag en kommitté för
utomeuropeiska krav för att kunna harmonisera med EU:s marknad. International Medical
Device Regulators Forum (IMDRF) där även World Health Organization (WHO) ingår har
skapat Global Harmonization Task Force on Medical Devices (GHTF) för att påskynda
konvergens.
Redan idag finns en standardisering för globalt bruk där 114 länder i och utanför EU ingår
som är samlat i GS1 varav Sverige är en av medlemsorganisationerna. Det GS1 innebär är att
den som är kund abonnerar på nummerserier/streckkoder (EAN-13 eller GS1-128) för sin
användning, men även att kunden är/kan vara med att driva utvecklingen framåt gällande
märkning och standarder. Eftersom de olika systemen, globalt och inom EU samverkar, är här
en överblick jag gjort i tabellform.
Globala krav enlig IMDRF

Tillämpning inom EU
(MDR/IVDR)

Tillämpning inom GS1

Unik identifiering

UDI (Unique Device
Identification)

Product Identification enl. GS1 standard

Unikt artikelnummer av
produkt och deras
förpackning

UDI-DI (Device Identifier)
märkning av identitet ex. vis
Medicinteknisk produkt

GTIN (Global trade Item Number) unik
identifikationa av varje medicinteknisk
produkt

Unikt produktionsnummer
(vid tillverkning och
förpackning)

UDI-PI (Production
Identifier) information från
produktionstillfället

GS1 standard AI (Application Identifiers)
produktionsinformation medföljer en
databärare (GS1-128 /GS1 Data Matrix)
-Utgångsdatum
-Batch/LOT-nummer
-Serienummer
-Tillverkningsdatum
-Programvaruversion
…………………………. osv.
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Automatisk avläsning (av
unik identifiering och
produktinformation)

AIDC (Automatic
Identification and Data
Capture) automatisk
avläsning av exempelvis
streckkoder, RFID (Radiofrequency identification) och
överföring av data

Automatisk avläsning av databärare
innehållande GTIN och
produktinformation och/eller streckkod
EAN-13 med liknande innehåll

Dela information genom
lagrade artikeldata i
databas

Inom EU: EUDAMED
databas UDID

GDSN (Global Data Syncronisation
Network) fristående global artikeldatabas
för överföring/tolkning till UDID. Består
av GS1 standard för
beskrivning/förmedling av artikeldata

Primär identifiering av
produktmodell

UDI-DI

GMN (Global Model Number). Varje
artikel i UDID databasen identifieras med
ett GTIN.GMN är ett av flera attribut
som anges för varje artikeldatabas. En
grupp av GTIN kan alla tillhöra samma
GMN eller ha egna unika GMN.

Användningsenhet

Den produkt som används
direkt i/ under behandling av
patient

Användningsenheten identifieras med
GTIN

Hantering av unik instans
av en produkt

För att skilja exempelvis två
lika produkter från varandra

Med GTIN och serienummer blir
produkten helt unik. Särskiljer ett
kirurginstrument så att ett specifikt
instrument återkommer till samma galler
samt på vilken patient instrumentet
använts

För USA: databas GUDID
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Tabellen är sammansatt av flera bilder från olika informationssidor från European Commission website. 210924

Krav på tillverkare
2019 fanns ca 27 000 medicintekniska små och mellanstora bolag i Europa, ”small and
medium-sized companies” (SMEs). Enligt statistik från Swedish Medtech fanns ca 640
medicinteknikbolag i Sverige. Då räknar man bara in de som har fem eller fler anställda och
har en nettoomsättning på över 1 Mkr. De svenska bolagen stod 2019 för ca 4 % av
omsättningen på den globala marknaden inom medicinteknik. (Biostock, 2019)
Enligt Europa Kommissionen kommer regelverket (MDR) att förstärka redan existerande
krav, kompletteras med nya krav men även återupprätta förtroendet för medicinteknik
generellt. Tillverkare ska kunna uppvisa system för riskhantering, kvalitetsarbete och bedriva
utvärderingar genom kliniska studier eller utvärdering av prestanda, det ska finnas teknisk
dokumentation. Det är tillverkarens ansvar att se till att alla dessa arbeten är uppdaterade och
aktuella. Tidigare har varje tillverkare varit tvingad att göra en registrering per EU land men
behöver nu alltså bara en för hela Europa. Ur säkerhets och marknadssynpunkt skapas en
konformitet gällande produkter medan de kliniska kraven varierar utifrån produktens riskklass oftast bedömda av Notified Bodies (NB). Först därefter har tillverkaren möjlighet att
kunna CE-klassa sin produkt.
(Conformité Européenne, CE, betyder att tillverkaren eller importören intygar att den
uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav)
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Förändringarna gällande MDR kan få som konsekvens att produktionen av medicintekniska
produkter påverkas negativt. Till exempel kan tillverkare välja att sluta tillverka vissa
produkter då regelverket ställer krav på konformitet inom EU. Likaså kan kravet på certifikat
göra att vissa produkter tillfälligt fördröjs eller inte finns tillgängligt för köparen.
MDR särskiljer också tydligare skillnaderna i bedömning mellan vaksamhet/varnings- och
marknadsföringsövervakning (exempelvis nytta-/risk-hantering). Det ställer krav på ett större
samarbete/informationsutbyte mellan vårdinrättningar och personal, tillsammans med
tillverkare och övervakande myndigheter inom den nationella verksamheten för bedömning
av tillverkarens produkt, och hur detta informationsutbyte bör vara utformat. Därför bör man
som vårdinrättning redan idag se över de kvalitetssäkringar som behövs för att kunna hantera
och förmedla information till och från tillverkaren.
Medicintekniska företag som exempelvis Atlas Copco publicerar detta angående
utvecklingen av MDR/IVDR.
”Den federala organisationen för medicinteknik och andra sammanslutningar har redan
konstaterat att upp till en tredjedel av tillverkarna i Tyskland kan överväldigas av kraven i
förordningen och försvinna från marknaden.
I en nyligen genomförd studie av trender och prognoser inom medicintekniksektorn varnar
VDI (tyska ingenjörsförbundet) om att strikta myndighetskrav kan försena eller utgöra ett
hinder för utvecklingen i sektorn. Särskilt små och medelstora företag står inför en stor
utmaning. Det är dock viktigt att inte misströsta, utan anta utmaningen och skaffa den
information som behövs.”

-Tillverkningsindustrin gör här gällande att MDR/IVDR även får en påverkan på tredje part
det vill säga även det led som tillhandahåller produkter för tillverkning av medicintekniska
produkter.
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Notified Bodies (NB)
Notified Bodies (NB) är en organisation/anmält organ som utsetts av ett EU-land (eller av
andra länder enligt särskilda överenskommelser) att bedöma överensstämmelsen hos vissa
produkter innan de släpps ut på marknaden.
Dessa organ har rätt att utföra uppgifter kopplade till de förfaranden för bedömning av
överensstämmelse som fastställs i tillämplig lagstiftning när ingripande krävs av tredje part.
Europa Kommissionen offentliggör en lista över sådana anmälda organ i databasen New
Approach Notified and Designated Organisations, NANDO.
Exempelvis kommer 85% av alla IVD behöva översyn av NB inom IVDR till skillnad från ca
20 % som det var tidigare då IVDD var gällande (IVDR artikel 48)
I de fall produkterna granskats ska CE-märkningen följas av ett NB nummer.

Patientsäkerhet
De stora fördelarna med det nya regelverket blir patientsäkerhet. EU ställer högre krav på
tillverkarna gällande tillräcklig goda finansiella resurser för de potentiella ansvarskrav som
kan uppstå vid brister i tillverkning, hos sålda enheter eller vid användning. Det ekonomiska
kravet ska stå i förhållande till en produkts risk-klass, typ av enhet och företagets resurser. Ur
patientsäkerhetssynpunkt ska detta säkerställa en snabb och effektiv kompensation vid
förekomna brister som även ska gälla oavsett om företaget begärs/går i konkurs. När det gäller
hög-riskprodukter och enheter kommer dessa att behöva genomgå en striktare testning innan
de kommer ut på marknaden. Lagar och regler harmoniseras och bidrar till en förbättrad
konformitet vilket gör patientsäkerhet mer likvärdig oberoende av EU-land. För de
varor/tjänster som köps upp utanför EU ställs nu krav på att de företagen ska representeras
inom EU.
MDR tillåter dock upparbetning av engångs-produkter så länge de följer nationella lagar och
då övergår det fulla ansvaret för enheten/produkten från tillverkaren till den upparbetande
verksamheten. Den upparbetade enheten/produkten måste motsvara säkerhet och utförande
från dess original och verksamheten måste kunna uppfylla kraven för riskbedömning,
processvalidering, prestandatestning, kvalitetssäkring, tillbudsrapportering samt spårbarhet.
Det är upp till staterna inom EU att reglera behovet att/hur/när man informerar patienten.
Europeiska Kommissionen har sammanställt en allmän specifikation (publicerad 2020) för de
länder som tillåter upparbetning.
14

Sterilteknisk verksamhet
Spårbarhet innebär att fullständig information för varje steg i en processkedja finns
tillgänglig. Det innebär att varje händelse av betydelse i processen är verifierbar och går att
härleda både framåt och bakåt. God spårbarhet ligger till grund för utveckling och analys men
även för validering.
Förutom att följa ett specifikt instruments flöde från tillverkning till ”cirkulation” inom en
verksamhet kan även spårbarhet användas för produktionsstatistik inom en enhet. På så sätt
kan man göra exempelvis kostnadskalkyler utifrån enhetens egna förutsättningar när det gäller
personaltäthet, produktionsförmåga/arbetsbelastning, maskinvaror/uppgraderingar eller
investeringar. Rapporter och statistik kan därmed fungera som underlag till fakturering eller
budgetförhandlingar.

Bild lånad av Getinge

Idag eftersträvas en striktare kostnadseffektivisering och resursoptimering inom många
kommuner och regioner, vilket bidrar till ett ökat behov av logistisk översyn. För lite eller för
mycket (”hyllvärmare”) i lager fördyrar i sin tur nästa led genom eventuellt inställda
operationer/ tomma operationssalar.
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Redan 2012 beslutade Europa Kommissionen om att:
” När det gäller vissa medicintekniska produkter kan det vara fördelaktigt för yrkesmässiga
användare att få bruksanvisningen i elektronisk form i stället för i pappersform. Det kan
minska miljöbelastningen och förbättra den medicintekniska industrins konkurrenskraft
genom att kostnaderna minskar, samtidigt som säkerheten upprätthålls eller förbättras.” (EU
No 207/2012)
Det framgår även att om tillverkaren levererar bruksanvisningen som del i ett elektroniskt
lagrings- system/medium så ska materialet även vara tillgängligt via internet/webbplats.
Informationen ska medfölja varje produktförpackning /försäljningsförpackning. Då
tillverkaren ska hålla sina uppgifter uppdaterade innebär det också att de har ett ansvar att
tydligt delge förändringar vid revidering.

Diskussion & Sammanfattning
Är allt bara positivt eller finns det något negativt med MDR/IVDR?
Den största belastningen verkar hamna på tillverkningsindustrin och den samlade negativa
uppfattningen för dem verkar bestå i de ekonomiska- och dokumentära krav som ställs. Att
det saknas NB i tillräcklig omfattning försvårar arbetet och förlänger ledtiden för granskning
av produkter. Från många håll diskuteras risken för att branschen framöver kommer att
fokusera på introduktion av nya produkter enbart gentemot den amerikanska marknaden då
den upplevs som mindre ”krånglig” än EU:s; vilket tidigare upplevdes vara tvärtom. Det kan
stagnera utvecklingen av innovationer på Europamarknaden och därmed påverka priser och
möjligheter till inköp.
Det verkar råda en form av konfusion kring EU:s beslut och vad detta innebär i praktiken för
företagen. Troligtvis har de ofta framflyttade genomförandeplanerna och övergångsreglerna
varit en bidragande orsak till att marknaden är försiktigt avvaktande innan alla EU system är
fullt brukbara.
När jag kontaktade tillverkare och försäljare för att höra deras sida av saken slog det mig
vilken förvirring som de facto redan finns idag gällande hur märkningen av UDI ska se ut.
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Då upphandling av exempelvis avläsare för Sterilteknisk verksamhet ofta är en ganska lång
process vill det till att man ”satsar rätt”. Många tillverkare idag märker sina instrument med
Data-Matrix kod vilket kommer att kräva ”rätt” avläsarsystem för att kunna spåra/följa dessa
inom en verksamhet. Frågan man kan ställa sig gäller ju även kostnaden i hur/när gamla
instrument som saknar märkning ska tas ur cirkulation eller skickas till företagen för
märkning. Kommer verkligen medtech företagen kunna samarbeta och ha system som går att
konfigurera?
Jag tror att man från Steriltekniskt håll tjänar på att vara pålästa och kunna påverka redan i ett
tidigt stadie av omställningsprocessen för att kunna uppnå ett resultat som fungerar för
verksamheten och därmed kunna ha möjlighet att minska risken för att bli helt ”överkörda” av
kortsiktiga lösningar/dyra system. Som för tillverkningsföretagen finns det en reell risk att de
små Sterilenheterna centraliseras när fokus riktas på kostnader och effektivitet.
Branscher som skönhets-, plastikkirurgin lovordar det nya regelverket då det sållar bort
oseriösa aktörer men också validerar deras egen verksamhet. Försäljare gentemot dessa
branscher upplever det positivt med det spårbara systemet samt kraven på återkoppling mellan
utövare och tillverkare.
Ur patientsäkerhet är det nya regelverket en klar förbättring.
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