
Syfte med denna dag är att ge er grundläggande kunskap om MDR, upphandling samt lagar och regler 
som berör operationsverksamheten. Medicinteknik är inte bara prylar – det är behandlingsmetoder och 
arbetssätt och vi hoppas kunna ge er nya insikter och att vi får intressanta diskussioner under dagen. 

MDR, det medicintekniska regelverket
Att uppfylla och CE-märka enligt det medicintekniska regelverket, MDR, är lagkrav för tillverkare av 
medicinteknik samt att det fi nns krav för andra aktörer som distributörer och importörer. Hur påverkar 
MDR den svenska hälso- och sjukvården? Ni får en introduktion till MDR och vi tittar på krav som ställs 
på operationsverksamheten och det ansvar som chefen på en operationsavdelning har. Efter dagen har 
ni ökad kunskap kring vad CE-märket faktiskt innebär.  Vi tittar även på viktiga, och nya, aspekter som 
UDI, spårbarhet och riskklassifi cering. 

Upphandling    
En bra planerad, och väl genomförd upphandling säkerställer att ni har rätt produkter som ger en bättre 
vardag i form av god arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet. Hur organiserar och engagerar ni er i upp-
handling idag? Ser ni upphandling som en integrerad del i arbetet på er avdelning? Genom att använda 
upphandling som ett verktyg för utveckling får ni mer engagerade medarbetare! 

Juridik
Lagarna på hälso- och sjukvårdsområdet fi nns för att garantera en god och säker vård och för att 
patienten ska känna trygghet och förtroende för hälso- och sjukvården. Det fi nns en hel del lagar och 
regler som yrkesutövare i hälso- och sjukvården behöver känna till. Hur styr och påverkar regelverken 
vardagen i vården? Genom kunskap och användning av regelverken kan du bidra till en bättre och mer 
patientsäker vård!

Var/När: 14 oktober 2022, Sheraton Hotel, Stockholm
Var/När: 18 november 2022, Stockholm Waterfront Congress Centre
Kostnad: Medlem 2 450 kr, Icke medlem 3 450 kr,  ex moms, inklusive lunch och kaff e.
Anmälan: rfop.se/utbildning och evenemang
Målgrupp: Chef på operationsavdelning samt ansvariga för upphandling

Föreläsare: Pernilla Andrée, sakkunnig inom det medicintekniska regelverket & Ansvarig 
utbildningar och event. Louise Reuterhagen, sakkunnig upphandling med erfarenhet från 
rollen som upphandlare på Region Stockholm. Julia Öhman, jurist med erfarenhet från 
samverkan och upphandling.

Kursen är ut vecklad och drivs i samarbete mellan Riksföreningen för operationssjukvård (RFop) och Swedish Medtech.
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Program

08.30 Kaff ebuff é

09.00  Inledning och välkommen, Kristina Lockner och Pernilla Andrée

09.30 Lagar och regler som styr verksamheten, Julia Öhman 

10.30 Upphandling i praktiken med gruppdiskussioner, Louise Reuterhagen 

12.30 Lunch

13.30 MDR – vad behöver operationsverksamheten egentligen veta? Pernilla Andrée 

14.45 Sammanfattar dagen

15.00 Slut för dagen
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