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Sammanfattning
Läkemedelsverket svarar för tillsyn av medicintekniska produkter i Sverige och den består av
såväl proaktiva (screening utan misstanke om avvikelse) som reaktiva insatser (på
förekommen anledning där avvikelser observerats). Reaktiva insatser utgör den största delen
av tillsyn inom området medicinteknik och sker genom uppföljning av rapporter om olyckor
och tillbud, produktåterkallanden eller genom inspektioner hos tillverkare. Observationer från
reaktiva insatser tillsammans med andra inkomna signaler från omvärldsbevakningen ger
viktigt underlag för proaktiva insatser. Flera proaktiva insatser under 2013 var i form av
tillsyn av konsumentprodukter med utbredd användning, oklar marknad, svag spontan
erfarenhetsåterföring från allmänheten eller där konsekvenserna av en felfunktion hos
produkten kan få allvarliga konsekvenser för individen.

Syfte
Läkemedelsverket vill med denna rapport beskriva myndighetens arbetssätt för tillsyn av
medicintekniska produkter samt sammanfatta de genomförda tillsynsinsatserna och resultat av
dessa. Den öppna redovisningen syftar till att öka möjligheten för enheten för medicinteknik
att dra generella lärdomar, samtidigt som informationen blir tillgänglig för olika aktörer och
intresserade. För att använda resurser effektivt och fokusera på de mest angelägna uppgifterna
bedriver Läkemedelverket riskbaserat urval av tillsynsobjekt. De redovisade resultaten i
rapporten är en viktig del i detta för att rikta framtida tillsynsinsatser till de områden som är
mest angelägna, där riskerna bedöms vara som störst, där tillsynen har störst effekt eller där
samhällsintresset är störst.

Förutsättningar/Bakgrund
Läkemedelsverket är genom förordning (1993:876) om medicintekniska produkter den
ansvariga myndighet som ska säkerställa att de medicintekniska produkter som släpps ut på
den svenska marknaden inte medför risker för människors hälsa och säkerhet och att de
uppfyller regelverkets krav. Läkemedelsverket har genom produktsäkerhetsförordningen
(2004:469) också ansvar för de medicintekniska produkter som är avsedda att användas av
konsument eller som kan antas komma att användas av konsumenter.
Läkemedelsverkets omvärldsbevakning inom det medicintekniska området består till stor del
av information och rapporter som kommer från tillverkare, vårdgivare och myndigheter i
andra medlemsländer.
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De cirka 4000 olycks- och tillbudsrapporter som Läkemedelsverket får varje år är ett viktigt
underlag för de prioriteringar som sker inom verksamheten. Genom rapporterna identifieras
allvarliga brister hos befintliga produkter och hos deras tillverkare men i vissa fall även
generella problem associerade med en grupp produkter eller en behandlingsmetod.

Genomförandet
Läkemedelverkets tillsyn av medicintekniska produkter under 2013 genomfördes genom
produkt- och dokumentationskontroller samt systemtillsyn och omfattade följande:
Uppföljning av 3869 rapporter där Läkemedelsverket har följt upp de åtgärder som
tillverkaren vidtagit för att klarlägga orsakerna till inträffade olyckor/incidenter och de
åtgärder företaget vidtagit för att eliminera eventuella brister hos produkterna,
50 utskick av myndighetsrapporter där ärendena blottlagt problem som berör andra
länder och som därmed ska hanteras i samverkan med andra myndigheter,
8 inspektioner som initierades på förekommen anledning där det fanns misstanke om
systemfel hos tillverkare,
14 proaktiva inspektioner av tillverkare av medicintekniska produkter som är föremål
för självcertifiering,
3 inspektioner av receptexpedieringssystem på apotek, 4 inspektioner av anmälda
organ (som tekniska bedömare åt Swedac eller som expert på EU nivå),
50 administrativa kontroller (skrivbordskontroller),
Granskning av 25 anmälningar om kliniska prövningar av medicintekniska produkter
och genomförde en inspektion av en pågående klinisk prövning,
Speciell granskning inom fokusområdena:
- Kondomer
- Kontaktlins- och ögonsköljvätskor
- Chairside CAD/CAM utrustning för tandläkare
- Infusionspumpar
- Fordon anpassade för rörelsehindrade
- Defibrillatorer/automatiska hjärtstartare
- In vitro diagnostiska produkter
- Bröstimplantat i silikon av märket Poly Implant Prothèse (PIP- bröstimplantat)
efter att tillverkaren anklagats för bedrägeri vid tillverkning av detta implantat.
Omfattande laboratorieanalyser och litteraturstudier genomfördes.
En stor del av tillsynen under 2013 har gjorts på förekommen anledning dvs reaktivt efter
observerade avvikelser. Det kan röra sig om rapporter om olyckor och tillbud,
produktåterkallanden eller inspektioner med systemtillsyn. Alla sådana ärenden följs upp och
avslutas när ett godtagbart resultat eller svar redovisats alternativt om svaret inte är godtagbart
eskaleras ärendet till annan tillsynsform som exempelvis fördjupad skrivbordskontroll eller
inspektion. Läkemedelsverket har i vissa fall haft anledning att vidta tvingande åtgärder vid
uppföljning av enskilt ärende.
Proaktiva inspektioner som görs på myndighetens initiativ men som inte föranletts av någon
känd avvikelse kan följas upp med riktad inspektion om allvarliga fel konstaterats.

Sida 3 av 8

Samverkan med nationella och internationella myndigheter
Nationell samverkan
Läkemedelsverket samverkar på nationellt plan med andra nationella myndigheter som
arbetar med tillsyn. I specifika frågor söker Läkemedelsverket samverkan med myndigheter
som har överlappande eller kompletterande ansvarsområden och kompetens, t.ex.
Socialstyrelsen (SoS), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Kemikalieinspektionen
(KEMI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens haverikommission
(SHK) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).
Genom den uppdelning av tillsynsansvaret som gjorts mellan Läkemedelsverket,
Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är samverkan med
Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg en viktig förutsättning för ett effektivt
tillsynsarbete inom det medicintekniska området. Samverkan har under 2013 bland annat rört
sig om informationsutbyte i flera tillsynsärenden t ex laserprodukter, infusionspumpar samt
den omfattande utredningen av PIP-bröstimplantat.
Läkemedelsverket har regelbundet deltagit i gemensamma möten med Socialstyrelsen,
Inspektionen för vård och omsorg, Försäkringskassan och Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket (TLV) för informationsutbyte gällande tandvårdsfrågor.
Strålsäkerhetsmyndigheten och Läkemedelsverket har gemensamt ansvar för tillsyn av
strålningsutrustningar. Strålsäkerhetsmyndigheten inriktar sig på slutanvändarna och
Läkemedelsverket på tillverkarna av produkterna. Myndigheterna träffas regelbundet för
informationsutbyte om tillsynsärenden och regelverksarbete.
Läkemedelsverket har deltagit regelbundet i möten med Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap i frågor som rör informationssäkerhet inom hälso- och sjukvården. Diskussioner
har förts dels allmänt om rapportering av samhällspåverkande incidenter och dels konkret
under 2013 om den nya föreskriften om Nationella Informationssystem.
Läkemedelsverket samarbetade under 2012 med Statens haverikommission i ett större
utredningsärende om en dödsolycka där ett patientövervakningssystem varit inblandat.
Läkemedelsverket har under 2013 på ett positivt sätt tagit del i slutarbete och redovisning av
resultatet av utredningen.
Internationell samverkan
Fokus i alla grupper har varit implementering av det så kallade Dalli brevet. Ursprung i detta
brev är den skandal som diskuterades under 2012 där tillverkaren var ansvarig för ett
bedrägeri gällande tillverkning av PIP-bröstimplantat. Dåvarande kommissionär Dalli ställde
krav på bl.a. skärpta kontroller och ökad samverkan mellan medlemsländerna. Arbete med
implementering av dessa krav var i fokus i alla arbetsgrupper under 2012 och 2013 och
fortsätter även under 2014. Läkemedelsverket har deltagit aktivt i möten i de olika EU
arbetsgrupperna och varit ledande i arbetet kring ett antal frågor. Läkemedelsverket leder t.ex.
arbetet med att förtydliga och harmonisera samverkan mellan medlemsländerna gällande
marknadskontroll på den europeiska marknaden. Läkemedelsverket leder även arbetet med att
förtydliga kraven gällande klinisk utvärdering och klinisk prövning.
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Resultat
Generellt
Erfarenheterna visade generellt:
att behovet av kontrollinsatser i direkt anslutning till rapporterade olyckor/tillbud är i
stort sett oförändrad. I en stor del av ärenden krävs det kompletterande uppgifter från
tillverkare vilket påverkar handläggningstiden,
att bristerna är såväl av administrativ som av teknisk art hos de produkter och
tillverkare som granskats och motiverar en fortsatt proaktiv kontroll/tillsyn inriktad på
tillverkare,
att en fortsatt proaktiv kontroll/tillsyn inriktad på tillverkare av specialanpassade
produkter och produkter i lägre riskklasser är motiverad,
på ett ökat behov av att kontrollera programvara, främst fristående programvara, med
medicinska funktioner (t.ex. beslutsstöd för diagnos, läkemedelsadministration eller
analys).
Fokusområden:
Under 2013 avslutades eller påbörjades tillsyn inom speciella områden såsom:
1. kondomer,
2. kontaktlins- och ögonsköljvätskor,
3. chairside CAD/CAM utrustning inom tandvård,
4. infusionspumpar,
5. fordon anpassade för rörelsehindrade,
6. defibrillatorer/automatiska hjärtstartare,
7. in vitro diagnostiska produkter och
8. PIP-bröstimplantat.
1) Läkemedelsverket genomförde 2013 en stickprovskontroll av latexkondomer från tio
olika kondommärken. Kontrollen innefattade mekaniska test och granskning av
märkning. De mekaniska testerna visade avvikelser endast inom felmarginalen. De
vanligaste avvikelserna kunde noteras vad gäller märkning och då främst rörande
information om latex. Ett kondommärke uppvisade anmärkningsvärda brister vad
gäller förpackningsintegritet, det vill säga hur bra förpackningen omger en individuell
kondom. Resultat från kontrollen har publicerats på Läkemedelsverkets webbsida i
januari 2014.
2) Under 2012 initierade Läkemedelsverket en marknadskontroll som omfattade
medicintekniska produkter avsedda för ögonsköljning samt rengöring av linser.
Rapporten publicerades under 2013. Syftet med kontrollen var att undersöka huruvida
produkterna hade brister gällande mikrobiologisk renhet. Målsättningen var att
säkerställa att de undersökta produkterna uppfyller gällande krav avseende
mikrobiologisk renhet och tillse att eventuella brister åtgärdas av ansvariga tillverkare.
Totalt undersöktes sex produkter. Av dessa var fem stycken märkta med symbolen för
steril produkt och analysen visade att samtliga var fria från mikroorganismer (bakterier
och svampar). För den icke-sterila produkten låg mängden mikroorganismer under det
gränsvärde som gäller för icke-sterila produkter. Produkterna märkta med symbolen
för steril produkt samt produkten som räknats som icke-steril överensstämmer därmed
med gällande krav med avseende på mikrobiell renhet.
3) Inom odontologin har Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing
(CAD/CAM) blivit allt vanligare, främst på tandtekniska laboratorier, men tekniken
blir också vanligare på tandläkarklinikerna, s.k. chairside CAD/CAM. Chairside
CAD/CAM ger tandläkaren möjlighet att på tandkliniken ta ansvar för hela processen
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4)

5)

6)

7)

8)

att ersätta skadad tandvävnad från preparation till färdig tandkonstruktion. Det finns
en del oklarheter rörande hur det regelverk som styr framställningen av tandtekniska
arbeten tillämpas för arbeten tillverkade med chairside CAD/CAM. Därför gjorde
Läkemedelsverket en utredning. Baserat på denna utredning är det Läkemedelsverkets
uppfattning att tandläkaren är att betrakta som tillverkare av chairside CAD/CAMframställda färdiga kronor och broar. Tandläkaren ska således upprätta dokumentation
som kan gälla som anvisning och förklaring, tillgodose kraven på annan
dokumentation och kvalitetssäkring enligt regelverket samt registrera verksamheten
hos Läkemedelsverket. Läkemedelsverket kommer att fortsätta arbetet med att
informera branschen om detta och även skapa samsyn med andra myndigheter inom
EU kring tillverkaransvaret för dessa produkter.
Granskning av infusionspumpar påbörjades under 2013. Syftet är att få en riskbedömd
marknadsöversikt för att identifiera de problem som finns med produkterna på den
svenska marknaden. Granskningen pågår och kommer att avslutas under 2014.
Rapporten kommer att publiceras på Läkemedelsverkets webbsida under våren 2014.
Läkemedelsverket påbörjade hösten 2013 granskning av tio olika eldrivna fordon för
rörelsehindrade som saluförs i Sverige. Sammanställningen av resultat pågår.
Rapporten kommer att publiceras på Läkemedelsverkets webbsida under våren 2014.
Granskning av defibrillatorer/automatiska hjärtstartare påbörjades under 2013 och ska
avslutas under 2014. Hjärtstartare har fått en allt större allmän spridning. Marknaden
är något oklar då det saknas erfarenhetsåterföringen från allmänheten.
Konsekvenserna av en felfunktion hos produkten kan få allvarliga konsekvenser för
individen.
Uppföljning av rapporter om olyckor och tillbud har visat att rapportering inom
området in vitro diagnostik inte är tillfredsställande och Läkemedelsverket antog att
det förekommer underrapportering. En enkät skickades ut till vårdgivarna och
resultatet visade på låg kännedom om kravet på rapportering om olyckor och tillbud.
Av det skälet kommer Läkemedelsverket att under 2014 publicera en vägledning inom
området in vitro diagnostik.
Under 2013 avslutade Läkemedelsverket även ett omfattande arbete med att utreda ett
bröstimplantat i silikon av märket Poly Implant Prothèse (PIP- bröstimplantat) efter att
tillverkaren anklagats för bedrägeri vid tillverkning av detta implantat.
Läkemedelsverkets utredning har omfattat vårdrapporter, laboratorieanalyser och en
toxikologisk rapport baserad på publicerad litteratur. Tillgängligt material och resultat
från utredningen publicerades 2013 på Läkemedelsverkets webbplats. Skriv vad
slutsatsen var.

Förbud och förelägganden
Normalt brukar tillverkaren och Läkemedelsverket komma överens om nödvändiga
korrigerande åtgärder. I vissa fall har emellertid Läkemedelsverket haft anledning att vidta
tvingande åtgärder i form av förelägganden eller förbud. Av dessa kan noteras att ett
marknadsförbud har utfärdats under 2013. Läkemedelsverket konstaterade i detta fall att en
medicinteknisk produkt inte uppfyllde gällande lagkrav eftersom den inte var CE-märkt samt
att den inte ansågs säker och lämplig för den angivna användningen.
Information
Genomförda marknadskontroller visade på bristande kunskap om gällande regelverk och i
vissa fall på oförmåga att omsätta lagtext till konkret verksamhet. Att utarbeta och publicera
en vägledning är därför många gånger ett effektivt verktyg för att styrka tillämpningen av
gällande regelverk. Som ett led i detta har Läkemedelsverket deltagit i relevanta utbildningar
och mässor för att informera om vår tillsynsverksamhet samt kommer att fortsätta att utveckla
information till tillverkare på hemsidan och genom att delta som aktiva talare i olika forum.
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Utifrån resultatet från 2013 ser vi starkt behov av framtida informationsinsatser inom
områden:
In vitro diagnostik
Medicinska informationssystem
Klinisk prövning/utvärdering
Under 2013, baserat på tidigare erfarenheter som visade behov av ökad regulatorisk
vägledning, valdes ett antal områden där vägledningar togs fram och publicerades:
Medicintekniska produkter i klass I,
Specialanpassade medicintekniska produkter
Medicinska informationssystem, översättningsversion till engelska
Läkemedelsverket har under året informerat om risker med ett antal produkter och de
eventuella åtgärder som har vidtagits för att korrigera upptäckta brister. Informationen har
publicerats på Läkemedelsverkets webbsida och har omfattat:
10 publiceringar där Läkemedelsverket informerar om brister hos enskilda produkter
eller hela grupper av produkter
551 publiceringar där ansvariga tillverkare informerar om korrigerande
säkerhetsåtgärder avseende produkter som har satts ut på marknaden.

Läkemedelverkets analys och bedömning
Läkemedelsverket har i de flesta fall, genom aktiv dialog med tillverkarna och distributörerna,
lyckats åstadkomma nödvändiga korrigerande åtgärder i de fall där brister upptäckts under
tillsynen och därmed inte behövt vidta sanktionsåtgärder. Samarbete med andra myndigheter
och i synnerhet det internationella samarbetet har i detta avseende visat sig vara ett mycket
värdefullt verktyg. Tillsynen är kostnadseffektiv då tillverkaren kommunicerar med en part
istället för att kommunicera med alla enskilda medlemsländer som är berörda då produkten
oftast finns i fler länder samtidigt.
Totalt beräknas det finnas mer än 500 000 medicintekniska produkter som marknadsförs på
den europeiska marknaden. Livscykeln på marknaden för flertalet produkter (varianter) är
kort och produkterna genomgår ofta en successiv utveckling med löpande introduktion av nya
versioner. Detta gör att regulatoriskt stöd är mycket viktigt så att innovationen stöttas
samtidigt som säkerhetsaspekter beaktas.
Erfarenheterna från tillsynen visar behov av skärpta kontroller av hur tillverkarnas olika
lagstadgade processer samverkar, såsom processerna för konstruktion, tillverkning,
riskhantering och reklamationshantering.

Referenser:
Tillsynsplanen 2013- Medicinteknik: Dnr 1.1-2013-049658
Fokusområden: kondomer, kontaktlins- och ögonsköljvätskor, chairside CAD/CAM
utrustning inom tandvård:
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Rapporter/
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Frågor
Tillsynsrapporten är framtagen av verksamhetsområde Tillsyn, enhet: Medicinteknik
Läkemedelsverket publicerar Tillsynsrapporter 2013 inom följande områden:
o Öppenvårdsapotek
o Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
o Farmakovigilans
o GMP och GDP Industri
o GMP Sjukvård
o Kliniska prövningar (GCP)
o Narkotika, narkotikaprekursor och sprutor & kanyler
o Godkända läkemedelsprodukter
o Kosmetiska produkter
o Medicinteknik
Frågor om tillsynsrapporten besvaras av: Helena Dzojic, enhetschef, tel: 018-17 46 00,
registrator@mpa.se.
Ytterligare information om verksamheten se www.lakemedelsverket.se.

Sida 8 av 8

