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Svenska Diabeetesförbu
undets reemissvar angåend
de:
Förslagg till Europaparlam
mentets occh rådets förordning
f
g om meddicintekniska
produkkter för in
nvitro‐diaggnostik saamt ändrin
ngar av diirektiv 20001/83/EG
G,
förordning (EG) nr 178/20
002 och (EEG) nr 122
23/2009.
Svenska Diabetesförrbundet företträder persooner med diaabetes. Det beräknas
b
fin nas ca 350 000
0
m som perso nen lever me
ed från
personer med diabettes i Sverige idag. Diabettes är en kronisk sjukdom
nnebär daglig
g uppföljningg av blodsockkret via
insjuknandet och forrtsatt under hela livet. Sjjukdomen in
a en tillförseel av insulin med
m injektion
nshjälpmedeel som insulin
npenna
blodsockkermätare occh för många
och insulinpump Dett är av stor vikt att persoonerna med diabetes
d
kan lita på den uutrustning so
om man
användeer. Likaså att det sker en utveckling m
mot non‐invasiva metode
er att mäta bblodsocker occh att ta
insulin saamt att doseering av insulin kan ske d irekt utifrån blodsockern
nivåer.
Svenska Diabetesförrbundet ställer sig positivvt till det som
m beskrivs i kapitel
k
III: attt en klassifice
ering
e
införs, attt ett UDI‐system upprätttas så att pr odukterna kan spåras samt att insyn skapas via en
europeissk databas och rapporterring av tillbu d.
Det är avv betydelse att
a märkningg ger garanti för säkerhett t.ex. mätresultat, doserring. När dett gäller
blodsockkermätare såå fungerar inte CE‐märknning som garant för säkerrhet för mätrresultat som
m det är
utformatt idag. Genom CE‐märke
et bekräftar ttillverkaren att
a produkten uppfyller ssäkerhetskraven
d.v.s. intte innebär faara för använ
ndaren. Mätaarna kan ha en
e avvikelse på upp till 2 0 % vilket ka
an leda
till svåra konsekvensser för den so
om har diabeetes och måsste förlita sig
g på resultateet vid t.ex. dosering
d
av insulin.
medel och även hjälpmeddel, här är de
et av vikt
Personer med diabettes möts av parallell impport av läkem
m läkemedle
et, hjälpmed let finns tillggänglig på sve
enska så att dosering och
h
att all infformation om
användn
ning sker korrekt.
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