Upphandlingskonferensen 2021 –
Program för ”Upphandling, MDR och Spårbarhet”

9:00 – 9:10 | Välkomna till Upphandlingskonferensen 2021!
Moderatorer för konferensen: Lena Larsson, LfU, och Louise Reuterhagen, Swedish Medtech.
9:10 – 10:20 |MDR ur ett nära upphandlingsperspektiv
Den 26 maj 2021 börjar den nya förordningen för medicinteknik (MDR) att gälla fullt ut i
Sverige – det är snart. Hur ser förutsättningarna ut? Hinner den medicintekniska branschen
bli redo till maj? Vad händer för tillverkare som inte hunnit konvertera till MDR? Hur kan
leverantörer, upphandlande myndigheter och andra parter arbeta tillsammans för att
förhindra att vården och patienter ska påverkas? Hur påverkas upphandlingar? Här får ni
förmånen att lyssna till ledande experter på området och chansen att ställa era frågor!
Talare: Peter Löwendahl, Hoff & Löwendahl, och Tomas Byström, Läkemedelsverket.
10:20 – 10:35 | Paus
10:35 – 11:55 |Spårbarhet, Patientsäkerhet och Effektivisering genom digitalisering
En av nyheterna i den medicintekniska förordningen (MDR) är systemet för unik
produktidentifiering (UDI) – en märkning som automatiskt kan avläsas för tillgång till
produktinformation. Alla tillverkare är ansvariga att märka sina produkter med UDI. Därmed
skapas en fin möjlighet att förbättra identifiering och spårbarhet för produkterna samtidigt
som både patientsäkerhet och effektivet i vården kan öka. Men, för att nå den potentialen
krävs tillgång till it-system och förändrade arbetsprocesser i vården för att praktiskt kunna
tillvarata den produktinformation som UDI innehåller. Ett stort projekt med stora
möjligheter. Här får vi utifrån fem perspektiv ta del av möjligheterna och dess utmaningar.
Kliniskt perspektiv: Hur hanteras spårbarheten idag? Varför behövs en
förändring, och hur skulle det påverka vårdpersonal och patienter?
Talare: Peter Johansson, Region Västerbotten.
Leverantörsperspektiv: Krav på UDI kommer för alla leverantörer av
medicinteknik – vad innebär den förändringen praktiskt för såväl leverantörer
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som vården? Vad hoppas leverantörerna kunna uppnå tillsammans med vård
och upphandlande myndigheter?
Talare: Susanna Bengs, Johnson&Johnson
Upphandlingsperspektivet: Hur kommer det operativa inköpet att påverkas av
UDI? Är försörjningskedjan redo för de kulturella förändringar som kommer att
ske i samband med MDR?
Talare: Daniel Nesz, Region Stockholm.
Nationellt perspektiv: Varför behövs ett nationellt grepp kring digitaliseringen
av vården med hjälp av UDI och hur skulle denna samordning kunna ske?
Talare: Åke Nilsson, E-hälsomyndigheten.
11:55 – 12:00 | Avslutande ord
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