Forbrugerrådet mener
- Medicinsk udstyr skal hjælpe, ikke skade, forbrugerne.

Er udstyret i orden?
Medicinsk udstyr
Hvordan kan vi forbedre
forbrugernes tillid til produkterne?

- Medicinsk udstyr kan i dag godkendes af mere end 60 forskellige instanser. Der skal være mere kontrol med disse instanser og deres finansiering.
- Medicinsk udstyr, der kan være potentielt farligt, skal godkendes af et
uvildigt agentur, der kan sikre, at reglerne overholdes (ligesom på lægemiddelområdet).
- Forbrugere og patienter bør have bedre information, fx ved hjælp af en
offentlig database med oplysninger om produkterne.
- Undersøgelser af medicinsk udstyr skal være offentligt tilgængelige før,
under og efter, at produkterne bliver anvendt af forbrugerne.

Forbrugerrådet inviterer til
debat 24. maj 2013 kl. 9.00-12.30

- Medicinsk udstyr skal testes grundigere, før det bliver brugt på mennesker.
- Medicinsk udstyr skal ikke indeholde skadelig kemi, fx ftalater, der kan
have uhensigtsmæssige sundhedseffekter; derfor skal stofferne forbydes,
hvor der findes alternativer.
- Der bør nedsættes et kontroludvalg med deltagelse af forbrugerrepræsentanter, som skal overvåge produkter på det europæiske marked.
- Vi ønsker en klar definition, så fx kosttilskud og tranebærjuice ikke kan
godkendes og sælges som medicinsk udstyr
Debatten er støttet af

Medicinsk udstyr bruges til:

1. diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdomme
2. diagnosticering, overvågning, behandling, lindring af eller kompensation for skader eller handicap
3. undersøgelse, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk proces
4. svangerskabsforebyggelse
5. in vitro-diagnostik
6. implantation

Forbrugerrådet er en uafhængig medlemsorganisation, der arbejder for at fremme
bæredygtigt og socialt ansvarligt forbrug og velfungerende markeder.
Vores formål er at sikre forbrugernes rettigheder og gøre forbrugerne til en magtfaktor på markedet.
Læs mere / bliv medlem på www.tænk.dk.

debat om medicinsk udstyr den 24. maj 2013 kl. 9.00-12.30

talere

Forbrugerrådet indbyder hermed til en debatformiddag om medicinsk udstyr.
Medicinsk udstyr er produkter, som bruges til behandling, pleje og diagnosticering.
Forbrugere møder dagligt medicinsk udstyr som kanyler, tandkroner, termometre og
briller. Men også produkter som underlivsnet, hofteproteser og brystimplantater, som
der på det seneste har været ubehagelige sager fremme om, er medicinsk udstyr.
Dagens debat vil handle om alt det medicinske udstyr, som vi som forbrugere dagligt
møder i hjemmet, hos lægen, hos tandlægen og på sygehuset. Ingen har det fulde
overblik over området, men det anslås, at der er over en halv million forskellige
produkter på markedet. Produkter som skal hjælpe - ikke skade - os.
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Debatpanel

Hele EU-lovgivningen er ved at blive revideret, og derfor er det nu, vi skal tage debatten om, hvilke krav vi skal stille til fremtidens medicinske udstyr. Kom og vær med til at
diskutere, hvordan vi både skaber nødvendig innovation og forbedret sikkerhed.

Program
09.00-09.30

Morgenmad

09.30-09.40

Velkomst v/Anja Philip, formand, Forbrugerrådet

09.40-10.00

Hvad bliver ændret? v/Henrik G. Jensen, enhedschef, Sundhedsstyrelsen

10.00-10.20

Input til forbedret lovgivning - fra et producentperspektiv v/Peter Skals, Senior
Miljø Specialist, Coloplast

10.20-10.50

What needs to be improved? v/Deborah Cohen, Ass. Editor, British Medical Journal

10.50-11.10

Pause med forfriskninger

11.10-12.30

Debat og spørgsmål til debatpanelet

12.30

Let frokost
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Tilmelding

Send en mail til Sofie Risborg, ssr@fbr.dk, senest den 14. maj 2013 med dit navn og eventuelt
titel og arbejdssted.

Sted

Panum Instituttet, Adolf Hannover-auditoriet, Nørre Allé 20, København N.

