
som ges av auktoriteter, i ett mer veten-
skapligt forum som Läkartidningen, av
kolleger kan anammas som korrekt in-
formation rörande sakförhållanden.

73 procent nullipara kvinnor
Däremot i den information som har

skickats ut till gynekologer och barn-
morskor kan man i publikationerna no-
tera att ett stort antal kvinnor som ej fött
barn förekommer i studierna. Till exem-
pel i publikationerna [4] och [5] har
2 226 kvinnor använt Cu Safe spiralen,
därav är mer än 73 procent (1 644) nul-
lipara kvinnor. Då även åldersfördel-
ningen finns angiven i [4] och [5] kan
man notera att det förekommer, som
författarna uttrycker det, »unga kvin-
nor» en bra bit upp i åldrarna.

Registrering av biverkningar i 
Sverige.
Författarna önskar att alla biverk-

ningar med spiraler skall registreras i
Sverige. Vi stödjer denna önskan. Den i
artikeln omtalade möjliga perforering-
en vid insättning av spiraler finns om-
nämnd i »Reported uterine perforation
rates for IUDs», Technical Report Se-
ries 753 WHO 1987. Tabell 14 i publi-
kationen visar 0,6 till 0,9 fall per 1 000
insättningar för TCu-kroppsbaserade
spiraler med stel införingshylsa. Om
man överför detta på Cu Safe-spiralen
skulle fler än 180 kvinnor av de över
300 000 som har fått en Cu Safe-spiral
insatt ha råkat ut för perforation. Till

dags dato har dock ingen perforation rap-
porterats. Vi är övertygade om att detta
goda resultat beror på den mjuka och
flexibla spiralkroppen i kombination
med en likaså flexibel införingshylsa.

Författarna uppfattades av oss som
stora auktoriteter inom preventivme-
delsområdet och de är styrelseledamö-
ter, respektive ordförande i SFOG
(Svensk förening för obstetrik och gy-
nekologi).

Mot den bakgrunden kontaktade vi
Viveca Odlind och Ian Milsom under
hösten 1996, före vår introduktion av
kopparspiralen i Sverige. Vi undrar nu
förstås:
– Vad var avsikten med artikeln? Är för-
fattarna missnöjda med förfarandet vid
CE-godkännande av medicintekniska
produkter eller vill man misskreditera
Kovalent AB för att man erbjuder läka-
re och barnmorskor ett nytt alternativ
vid preventivmedelsrådgivning eller
finns det någon annan avsikt? 
– Varför väljer författarna att utelämna
signifikanta resultat ur den enda av våra
publikationer som de refererar till? Re-
sultat som visar att Cu Safe 300 är lika
bra eller bättre än den av dem angivna
»guldstandarden»?

Vi överlåter till läsaren att själv bilda
sig en uppfattning i sakfrågorna. Och
som vi uttryckte oss till Ian Milsom och
Viveca Odlind i höstas står vi gärna till
ert förfogande om ni önskar ytterligare
information rörande den nya generatio-
nens kopparspiral, Cu Safe 300.

Stor genomslagskraft
Sist men inte minst, information som

delges av kända auktoriteter inom ett
område, har en stor genomslagskraft
hos läsaren, »man kan inte vara specia-
list på allt själv». Vi hade varit tacksam-
ma om författarna i sin artikel hade an-
vänt samma omsorg vid kontrollen av
fakta som vi utgår ifrån att de använder
i sina vetenskapliga artiklar. 

Jan Brattberg, 
VD för Kovalent AB,
Västra Frölunda
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I Läkartidningen 20/97 tar Ian Mil-
som, Kerstin Andersson och Viveca
Odlind upp flera viktiga frågor om an-
vändning, kontroll, marknadsföring
m m när det gäller kopparspiraler i Sve-
rige. Författarna kritiserar också doku-
mentation och kontroll av en kopparspi-
ral som introducerades 1996 och som i
artikeln anges vara s k klass I-registre-
rad av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen
vill med anledning härav göra följande
klarlägganden och kommentarer.

Socialstyrelsen har tillsynsansvaret
över medicintekniska produkter i an-
vändning. Vi ansvarar också för kon-
trollen av medicintekniska produkter på
den svenska marknaden. För dessa pro-
dukter gäller nu ett nytt EU-gemensamt
regelsystem. Det innebär att produkter-
na ska vara lämpliga för sin användning

och uppfylla höga krav på skydd för liv,
personlig säkerhet och hälsa. Medicin-
tekniska produkter som skall CE-mär-
kas delas in i fyra klasser: I, IIa, IIb och
III.

Klassningen bygger på de risker som
människokroppen kan utsättas för på
grund av produktens konstruktion, till-
verkningssätt eller användning. Ju hög-
re klass, desto större krav på bedöm-
ning. Kopparspiraler tillhör den högsta
riskklassen, klass III, och inte den lägs-
ta klassen, klass I. Kraven vid valide-
ring av klass III-produkter är omfattan-
de.

Övervakar att systemet efterlevs
Produkter i klass II och III har hög

riskpotential och bedöms alltid av en
oberoende provnings- och certifierings-

organisation som befunnits ha kompe-
tens och kvalitet att bedöma egenska-
perna hos varor och tjänster, s k anmäl-
da organ. Sådana provningsorgan finns
i många EES-länder liksom i Sverige.
De svenska anmälda organen är Semko,
Sveriges provnings- och forskningsin-
stitut och Läkemedelsverket. Vår upp-
gift är att övervaka att det nya regelsys-
temet efterlevs. Produkter som inte
uppfyller säkerhetskraven kan stoppas
av Socialstyrelsen. Vi kan också stoppa
en produkt som – trots provningen –
inte håller måttet när det väl tas i bruk.

Underkastas olika regelverk
Kopparspiraler är definierade som

medicintekniska produkter, medan hor-
monspiraler definieras som läkemedel.
Denna uppdelning har sin grund i det

Socialstyrelsen

Hormon- och kopparspiraler
underkastade lika höga krav



EG-gemensamma regelverket som an-
ger att om produkten uppnår sin huvud-
sakliga avsedda verkan med hjälp av
farmakologiska, immunologiska eller
metaboliska medel är den inte en medi-
cinteknisk produkt utan hänförs till lä-
kemedelsområdet. Som författarna på-
talar underkastas därmed de två spiral-
typerna olika regelverk och olika for-
mer av kontroll. Författarna förutsätter
emellertid att kopparspiraler skulle un-
derkastas mindre omfattande krav på
dokumentation och kontroll än hor-
monspiralerna. Så är inte fallet.

Alla medicintekniska produkter som
används som preventivmedel eller för
att förhindra spridningen av sexuellt
överförbara sjukdomar tillhör klass IIb
om de inte är implantat eller invasiva
produkter för långvarig användning. Då
tillhör de klass III.

Till den senare gruppen hör som tidi-
gare nämnts kopparspiralerna. För till-
verkare av dessa produkter finns två al-
ternativa vägar, antingen ska det anmäl-
da organet bedöma och godkänna till-
verkarens totala kvalitetssystem eller
också ska det anmälda organet typprova
produkten samt kontrollera och god-
känna varje batch (tillverkningsserie)
alternativt godkänna kvalitetssystem
för produktion eller slutprövning.

För samtliga medicintekniska pro-
dukter krävs vidare att bedömningen
dokumenteras i form av tekniskt under-
lag, försäkran, förklaring, typintyg etc.
Bedömningar av produkternas egen-
skaper under normala användningsför-
hållanden och av oönskade biverkning-
ar skall grundas på kliniska uppgifter.
Dessa uppgifter skall grundas på an-
tingen en jämförelse med vid tillfället
tillgänglig litteratur, som beskriver den
avsedda användningen av produkten
och de använda metoderna, eller resul-
taten av utförda kliniska prövningar.
Tillverkaren skall vidare fortlöpande
övervaka hur produkten fungerar.

Tillverkaren skall rapportera varje
allvarlig olycka och tillbud som orsa-
kats av CE- märkta produkter. Vid all-
varliga olyckor med produkten, t ex
dödsfall eller risker för dödsfall, skall
tillverkaren anmäla dessa till Socialsty-
relsen inom 10 dagar, och övriga fall
inom 30 dagar.

Registrering av läkemedel kräver
omfattande dokumentation och samma
sak gäller således CE-märkning av me-
dicintekniska produkter. Den enda
skillnaden är att anmälda organ bedö-
mer klass IIa, IIb och III-produkterna i
stället för en läkemedelsmyndighet
inom EES.

Holländsk granskning
Socialstyrelsen kan inte uttala sig i

det fall som artikelförfattarna påtalar in-
nan vi gjort en undersökning. Vad gäl-

ler den aktuella produkten CU Safe 300
är den dock ej registrerad i Socialstyrel-
sens klass I-register, utan den har vali-
derats för CE-märkning i klass III av det
holländska anmälda organet Kema.

Förutom ett nytt regelverk på medi-
cinteknikområdet finns också en ny lag
om verksamhetstillsyn inom hälso- och
sjukvården. Den trädde i kraft vid års-
skiftet 1996–1997. Den skärper kraven
på kvalitetskontroll, säkerhet och till-
syn inom hälso- och sjukvården. Det
nya medicintekniska regelverket inne-
bär skärpta krav på produktsäkerhet,
kvalitetssystem och tillsyn. Patientsä-
kerhetsfrågorna ges således större
tyngd i lagstiftningen. Det är alltid vik-
tigt att professionen, såsom nu skett, på-
talar befarade brister och problem så att
felaktigheter kan rättas till och tillbud
undvikas. Det är vår erfarenhet att ock-
så tillverkarna är angelägna om att upp-
fylla kvalitets- och säkerhetskraven.

Spiralkomplikationer
skall anmälas
Generellt gäller att om en medicin-

teknisk produkt uppvisar stora brister
ska dessa avhjälpas eller produkten
stoppas. Detta gäller oavsett vem som
har bedömt produkten och oavsett om
produkten är CE-märkt eller inte. Den
enskilde läkaren eller annan förskrivare
avgör alltid om ett visst läkemedel eller
en särskild medicinteknisk produkt
skall förskrivas till en viss patient.

Det är en viktig uppgift för Social-
styrelsen och för professionen att ut-
veckla en samsyn som grund för ge-
mensamma ställningstaganden om ve-
tenskap och beprövad erfarenhet på om-
rådet.

Socialstyrelsen vill slutligen fram-
hålla att allvarliga spiralkomplikationer
som t ex leder till perforationer skall bli
föremål för utredning och i förekom-
mande fall Lex Maria-anmälning. Så-
dana ärenden finns registrerade i Soci-
alstyrelsens riskdatabas samt anmälda
till konsortiet för patientförsäkring (se
Läkartidningen 1994:2601-04, 1996).

Olof Edhag
överdirektör, Socialstyrelsen
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’’Som författarna påtalar
underkastas därmed de två
spiraltyperna olika regel-
verk och olika former av
kontroll. Författarna förut-
sätter emellertid att kop-
parspiraler skulle under-
kastas mindre omfattande
krav på dokumentation och
kontroll än hormonspira-
lerna. Så är inte fallet.’’

MEDICINENS
SPRÅK

Särtryck ur
Läkartidningen

1990–93
Läkartidningens språkspalt in-
nehåller både stort och smått,
både dagsländor och ”eviga”
sanningar  – om nu sådana
över huvud taget finns i språket
och medicinen.

Ett urval mer översiktliga artik-
lar från fyra år har samlats i det-
ta 32-sidiga särtryck, som togs
fram i anslutning till arbetet med
”Förslag till skrivregler för medi-
cinska termer”.

Pris 48 kr. Vid 11-50 ex 43 kr,
vid högre upplagor 40 kr/ex.
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Sändes till Läkartidningen, Box
5603,114 86 Stockholm

Märk gärna kuvertet ”Medici-
nens språk”.

Beställning per fax:
08-20 76 19


