
Legala 
Värdekedjor

Medicinteknik i en digital era –
ett projekt om regelefterlevnad och entreprenörskap 
för medicintekniska innovationer inom offentlig 
forskning, näringsliv och hälso- och sjukvård



Projektmål

• Rusta innovations- och innovationsstödsystemen för att möta 
effekterna av den ökade regleringstakten

• Ökad regulatorisk och legal kompetens bland nystartade
företag, vårdpersonal och forskare i akademin

Vilket leder till:
• Fler medicintekniska innovationer når vården och patienter 

• Fler framgångsrika företag och forskningsprojekt inom 
medicinteknik regionalt och nationellt 

• Fler arbetstillfällen inom Life Science sektorn



Regelskärpning en branschutmaning
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Krav på entreprenören



Regelefterlevnad som tre entreprenöriella
huvuduppgifter

För att kunna nå fas 3 behöver dokumentationsarbete planeras för redan i fas 1.



Entreprenöriell huvuduppgift 1 
Utveckla en medicinteknisk produkt- och affärsidé



Deluppgifter för att utveckla en medicinteknisk produkt- och
affärsidé



Checklista för deluppgift A 
formera F&I-projekt



Checklista för deluppgift B
inmuta in vivo koncept
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Checklista för deluppgift C 
inmuta in vitro koncept
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Checklista för deluppgift D 
Risk-klassificera



Checklista för deluppgift E 
inmuta datatillgångar



Resultat och
tillgänglighet

• Förutom denna summering kommer resultat att göras 
tillgängligt här för nedladdning under en creative common 
licens här: 
https://www.sahlgrenskasciencepark.se/collaboration-
projects/legal-value-chain

• Material släpps kontinuerligt under hösten 2022



Ytterligare huvudppgifter



Entreprenöriell huvuduppgift 2 
Organisera och bedriva medicinteknisk produktinnovation



Deluppgifter består i att utvärdera, utforma och implementera
ett antal handlingssystem
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Entreprenöriell huvuduppgift 3 
Implementera medicinteknik i hälso- och sjukvården



• För mer info – kontakta:
Christoffer Hermansson 
(christoffer.hermansson@law.gu.se)
Ulf Petrusson 
(ulf.petrusson@law.gu.se)  

mailto:christoffer.hermansson@law.gu.se
mailto:ulf.petrusson@law.gu.se
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