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Remissinstanser

Biobank Sverige
Etikprövningsmyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Företagarna
Gentekniknämnden
Göteborgs universitet
Inspektionen för vård och omsorg
Intertek
Karolinska institutet
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsumentverket
Linköpings universitet

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 91
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Lunds universitet
Läkemedelsverket
Norrlands universitetssjukhus Umeå
Regelrådet
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland
Riksföreningen för operationssjukvård (RFop)
RISE
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Sahlgrenska universitetssjukhuset
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Statens medicinsk-etiska råd (SMER)
Steriltekniska föreningen
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
Sweden Bio
Swedish Labtech
Swedish Medtech
Svensk Försäkring
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska läkaresällskapet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Standardiseringsförbund (SFF)
Sveriges tandteknikerförbund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)???
Teknikföretagen
Umeå universitet
Uppsala universitet
Vetenskapsrådet
Vinnova
Västra Götalandsregionen
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Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 16 mars 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.
Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och
med kopia till s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
(S2019/05187/FS) och remissinstansens namn i ämnesraden på
e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i
dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens
webbplats.
Remissen innebär att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i rapporten från Socialstyrelsen. I december 2019 fick
Socialstyrelsen regeringens uppdrag (S2019/05187/FS) att, i samråd med
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Läkemedels-verket, utreda om
det – ur ett patientsäkerhetsperspektiv – finns förutsätt-ningar att tillåta att
medicintekniska engångsprodukter reprocessas och åter-används i Sverige.
Denna rapport utgör redovisningen av uppdraget.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Frågor under remisstiden besvaras av Anna Strömgren, telefon
08-405 81 45 eller anna.stromgren@regeringskansliet.se.

Torkel Nyman
Departementsråd
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Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
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