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Sammanfattning
Sommaren 2013 införlivades en ny EU-förordning för kosmetiska produkter. Tillsynen under
2013 fokuserade på riskprodukter som hårfärgningsmedel samt en uppföljning av
dokumentation enligt det nya regelverket.
Tillsynen visar framför allt brister i uppmärkning av produkter där varningstext saknas eller
inte är komplett. Dokumentationen för tillverkning och för att understödja säkerheten för
produkten är undermålig i flera fall.

Syfte
Läkemedelsverket vill med denna rapport beskriva myndighetens arbetssätt för tillsyn av
kosmetiska produkter samt sammanfatta de genomförda tillsynsinsatserna och resultatet. Den
öppna redovisningen syftar till att öka möjligheten för kosmetikabranschen att dra generella
lärdomar, samtidigt som informationen blir tillgänglig för andra aktörer och intresserade.
Läkemedelsverket driver ett synsätt med riskbaserat urval, i ett livscykelperspektiv. De
redovisade resultaten i rapporten är en viktig del i syftet att rikta framtida tillsynsinsatser till
de delar där tillsynen gör mest nytta samt riskerna bedöms vara som störst.

Förutsättningar/Bakgrund
Kvalitet och säkerhet för produkter och system utvecklas kontinuerligt.
Fokusområden för tillsynen 2013 har varit
kemisk analys och kontroll av märkningen av hårfärger,
granskning av utvalda delar av GMP-dokumentationen,
granskning av delar av säkerhetsdokumentationen i produktinformationsdokumentet,
kartläggning av tandblekningsprodukter samt
planering av en nationell tillsynskampanj 2014, av hårfärger hos distributörer
tillsammans med kommunerna.
Urvalet baserades på produkter som utgör en hälsorisk (hårfärger) och dels på säkerhets- och
kvalitetsfrågor som granskats via produkters säkerhetsdokumentation och rutiner för GMP.
Samverkan med Kemikalieinspektionen sker inom initiativet ”giftfri vardag” och
Branschdialogen med representanter från industrin och forskningen.
En kontinuerlig dialog förs med KTF (Kemisk-Tekniska Leveranstörförbundet) där flera
aktörer inom branschen finns med.
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Internationellt arbete med regelutveckling som främsta fokus sker inom PEMSAC,
Platform of European Market Surveillance Authorities for Cosmetics som är en
underarbetsgrupp till Kommissionens Working Party on Cosmetic products som arbetar med
marknadskontrollfrågor. PEMSAC sammanträder två gånger om året och har två ordinarie
underarbetsgrupper, dels Market surveillance och dels analythical methods.
Läkemedelsverket har via "enquiries" och möten fått information om tillsynsprojekt i andra
länder samt tolkning av bestämmelser och hur reglerna sätts i kraft i andra medlemsstater.
Arbetet innebär aktiv medverkan vid workshops i form av presentationer, att förse PEMSAC
med uppgifter om och resultat av svenska tillsynsprojekt, att rapportera enligt mallar
framtagna av PEMSAC samt besvara frågor från andra MS i form av skriftliga "enquiries"
Standing Committee on Cosmetic Products.
Arbetet innebär omröstning om förbud och begränsningar för olika innehållsämnen, som
senare ska införlivas i nationella bestämmelser, i Läkemedelsverkets föreskrifter. Efter
ikraftträdande av förordningen 1223/2009 om kosmetikaprodukter i juli 2013 är
bestämmelserna direkt gällande utan införlivande i nationella bestämmelser.

Genomförandet
Tillsyn 2013 bedrevs genom
Granskning av produkter och dokumentation som har begärts in, skrivbordskontroller
Kemiska analyser av produkter
För varje tillsynsprojekt upprättas en intern projektplan med en beskrivning av bland annat
projektmål, styrgrupp, roller och ansvar, nyckelleveranser, tidplan för nyckelleveranser
inklusive kommunikationsplan, omfattning/avgränsningar samt resursbehov.
Projektplanerna följs upp löpande och fokuserar på avvikelser mot plan för att kunna hantera
hinder och utveckla förbättringar. Efter avslutat projekt görs en utvärdering.
Företagen vars produkter Läkemedelsverket bedriver tillsyn av får resultaten meddelade under
ärendets eller projektets gång eller vid avslut. Resultaten sammanfattas i en rapport.
Vid brister krävs åtgärder som är proportionerliga mot allvarlighetsgraden.

Resultat
Generellt
De brister som Läkemedelsverkets tillsyn har uppmärksammat handlar generellt om bristande
märkning och bristande eller knapphändig dokumentation kring tillverkning och
produktsäkerhet.
Fokusområden:
Kontroll av hårfärgningsämnen:
De kemiska analyserna av hårfärgningsprodukterna visar på svårigheter att med säkerhet,
identifiera och kvantifiera vissa ämnen i produkterna. Kontrollen av märkningen har
preliminärt visat att varningstexter kopplat till hårfärgningsämnen ofta är bristfälliga och att
avsaknad av svensk varningstext på förpackningarna är en vanlig avvikelse.
Kontroll av GMP-dokumentation:
Samtliga företag kunde visa upp någon form av dokument. Vid en granskning hade dock
dokumenten för flertalet av de undersökta
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produkterna någon brist som behövde korrigeras. Det vanligaste felet var att beskrivningen av
tillverkningsprocessen inte var tillräckligt omfattande.
Kontroll av säkerhetsdokumentationen:
Granskningen av säkerhetsvärderingarnas del i produktinformationsdokumenten visar att
brister gentemot kommissionens riktlinjer är vanliga.
Kartläggningen av tandblekningsprodukter visar på svårigheter att få en samlad bild av
vilka produkter som finns på marknaden grundat på att Läkemedelsverket i stort är hänvisat
till internetsökningar för att se vilka produkter som erbjuds den svenska marknaden samt att
via nätet få uppgifter om produkternas innehåll.

Läkemedelsverkets analys och bedömning
Läkemedelsverkets tillsyn av kosmetiska produkter grundas på ett utvecklat och omfattande
regelverk med utmanande och komplexa tolkningar. Läkemedelsverkets fokuserar på
säkerhet för användare samt värnar extra om produkter som används av barn och unga.
Det är viktigt att det finns en god tillverkningssed med tillhörande dokumentation och att
underliggande produktinformation uppfyller reglerna.
Det finns ett uppenbart behov av utbildning och ökad kompetens inom delar av branschen.

Referenser:
Tillsynsplan 2013 – Kosmetiska produkter: Dnr 6.5.2-2013-046061

Frågor
Tillsynsrapporten är framtagen av verksamhetsområde Tillsyn, enheten för Kosmetika och
hygienprodukter
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: Susanne Zakrisson, enhetschef, tel: 018-17 46 00,
registrator@mpa.se.
Ytterligare information om verksamheten se www.lakemedelsverket.se.
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