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Landstingsstyrelsen 
 

 

Ds 2011:38 En EU-rättslig anpassning av 
regelverket för sprutor och kanyler - 
S2011/10058/FS  
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle att yttra 
sig över ovan rubricerade promemoria. 

Förslag till beslut 
att godkänna yttrandet som svar till Socialdepartementet. 
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
 
Agneta Jansmyr 
landstingsdirektör 

Mats Bojestig 
hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Landstinget i Jönköpings län Telefon: 036-32 40 01 Postgiro: 10 50 00 - 4 
Husargatan 4 Fax: 036-16 65 99 Bankgiro: 5216-2849 
Box 1024 E-post: landstinget@lj.se Orgnr: 232100-0057 
551 11 Jönköping 
 
   

       
       

Socialdepartementet 
Registrator 
103 33 Stockholm 

 

Remissvar - Ds 2011:38 En EU-rättslig anpassning 
av regelverket för sprutor och kanyler 
S2011/10058/FS  
Landstinget i Jönköpings län har tagit del av promemorian och ställer sig bakom 
förslaget. 
 
LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Håkan Jansson 
landstingsstyrelsens ordförande 

Agneta Jansmyr 
landstingsdirektör 

 



Ds 2011:38 
Socialdepartementet 

En EU-rättslig anpassning 
av regelverket för sprutor 
och kanyler 
SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU 
och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets 
förvaltningsavdelning. 
Beställningsadress: 
Fritzes kundtjänst 
106 47 Stockholm 
Orderfax: 08-598 191 91 
Ordertel: 08-598 191 90 
E-post: order.fritzes@nj.se 
Internet: www.fritzes.se 
Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 2003. 
– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss. 
Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på 
http://www.regeringen.se/ 
Tryckt av Elanders Sverige AB 
Stockholm 2011 
ISBN 978-91-38-23647-5 
ISSN 0284-6012 
 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av att krav på tillstånd vid införsel av sprutor och 
kanyler till Sverige bedömts som oförenligt med direktiv 
93/42/EEG om medicintekniska produkter föreslås att förordningen 
(1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor 
och kanyler och kungörelsen (1968:71) angående tillämpningen 
av förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor 
och kanyler upphävs. Det gamla regelverket för 
sprutor och kanyler ersätts av lagen (2012:XX) om sprutor och 
kanyler. Förslaget innebär att kravet på tillstånd för införsel av 
sprutor och kanyler ersätts med ett förbud för enskilda att föra 
in sprutor och kanyler till Sverige. Förbudet gäller dock inte om 
produkterna är avsedda att användas av den enskilde för ett eget 
medicinskt bruk. Därutöver ersätts kravet på tillstånd för handel 
med sprutor och kanyler för den krets som inte får bedriva sådan 
handel med läkemedel som avses i 4 kap. 1 § lagen (2009:366) 
om handel med läkemedel med en skyldighet att vid försäljning 
inom landet anmäla handeln till den myndighet som regeringen 
bestämmer. Åldersgränsen för köp av sprutor och kanyler i de 
fall det inte kan styrkas att produkterna behövs för medicinska 
ändamål föreslås sänkas till 20 år. I förslaget ges vidare den myndighet 
som regeringen bestämmer förutsättningar att bedriva 
tillsyn av den aktuella handeln. Förslaget innehåller ansvarsbestämmelser 
för den som inte iakttar lagens regler om anmälningsplikt 
och åldersgräns. Den föreslagna lagen innehåller även 
ett bemyndigande för regeringen, eller den myndighet som 
regeringen bestämmer, att meddela ytterligare föreskrifter om 
yrkesmässig hantering av sprutor och kanyler. Ett nytt regelverk 
med denna innebörd föreslås träda i kraft den 1 juli 2012. 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Planeringsdelegationen §§ 1-18 

 Tid: 2012-01-10 09:00-10:30 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 15 
Dnr 
LK11-
0681 

DS 2011:38 – En EU-rättslig anpassning av regelverket 
för sprutor och kanyler – S 2011/10058/FS 
Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet 
beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade 
promemoria.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att godkänna förslag till yttrande som svar till 
Socialdepartementet. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Håkan Jansson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 


