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Praktiskt taget alla medicin-
tekniska produkter på markna-
den måste nu vara CE-märkta.
För hälso- och sjukvårdsperso-
nal, inköpare m fl ställer detta
krav på god kunskap om det
nya regelverket och visar på
vikten av en genomtänkt strate-
gi för anskaffning, utbildning,
drift och underhåll. Området är
en självklar del av det pågående
kvalitetssäkringsarbetet inom
vården.

Lagen (1993:584) om medicintek-
niska produkter, med dess höga krav på
säkerhet och prestanda, gäller sedan år
1993. Lagen kompletteras med före-
skrifter och allmänna råd från Social-
styrelsen, till exempel SOSFS 1994:2
om aktiva medicintekniska produkter
för implantation och SOSFS 1994:20
om medicintekniska produkter i all-
mänhet. Dessa författningar motsvaras
av EU-direktiven 90/385/EEG och
93/42/EEG.

SOSFS 1994:2 är tvingande sedan år
1995. SOSFS 1994:20 har nu tillämpats
frivilligt några år men är från den 14
juni 1998 obligatorisk.

Stora konsekvenser
för tillverkare och användare
För både tillverkare och användare

får detta stora konsekvenser. Företagen
måste följa författningarnas tillverk-
ningskrav m m för att kunna erbjuda
marknaden sina produkter. Uppfylls
kraven sätts det s k CE-märket på pro-
dukten (CE är en förkortning av Com-
munauté Européen). Användarna får
inte anskaffa andra medicintekniska
produkter än de som är godkända. För-
seelser kan leda till böter eller fängelse.

Systemet övervakas i Sverige av Social-
styrelsen.

Vad är en
medicinteknisk produkt?
Sverige har nu samma definition av

medicinteknisk produkt som övriga
EU-länder samt medlemmar av EFTA.
Den är avsiktligt brett formulerad för att
täcka de ca 350 000 produkterna på den
europeiska marknaden. Paragraf 2 i la-
gen formulerar definitionen:

Med en medicinteknisk produkt av-
ses i lagen en produkt som enligt tillver-
karens uppgift skall användas, separat
eller i kombination med annat, för att
hos människor enbart eller i huvudsak
1. påvisa, förebygga, övervaka, behand-

la eller lindra en sjukdom,
2. påvisa, övervaka, behandla, lindra el-

ler kompensera en skada eller ett
funktionshinder,

3. undersöka, ändra eller ersätta anato-
min eller en fysiologisk process, el-
ler

4. kontrollera befruktningen.

Om produkten uppnår sin huvudsak-
ligen avsedda verkan med hjälp av far-
makologiska, immunologiska eller me-
taboliska medel är den dock inte en me-
dicinteknisk produkt enligt denna lag
(oftast ett läkemedel i så fall).

Var beskrivs kraven på de
medicintekniska produkterna?
I lagen ställs krav på att såväl CE-

märkta som icke CE-märkta medicin-
tekniska produkter skall vara lämpliga,
dvs när de används för sitt avsedda än-
damål på normalt sätt skall de uppnå de
prestanda tillverkaren uppgett och till-
godose höga krav på skydd för liv, per-
sonlig säkerhet och hälsa hos patienter,
användare och andra.

När det gäller de CE-märkta produk-
terna specificeras kraven i SOSFS
1994:2 och 1994:20. Dessa innebär bl a
att tillverkaren måste verifiera och do-
kumentera produktens egenskaper i en
teknisk dokumentation som skall hållas
tillgänglig för den ansvariga myndighe-
ten – Socialstyrelsen. Kraven är delvis
av allmän karaktär: »risker skall elimi-
neras eller minskas så mycket som möj-

ligt», delvis av mer specifik art: »an-
vändbarhet uttryckt i år och månad».
Det rör sig om drygt 60-talet väsentliga
krav som skall uppfyllas.

En idé med de väsentliga kraven är
att dessa gäller samtliga medicinteknis-
ka produkter vare sig risken vid använd-
ning bedöms vara låg eller hög. Produk-
terna är indelade i fyra klasser av vilka
I omfattar lågriskprodukter, IIa, IIb och
III produkter med stigande grad av risk.
Ett utmärkande drag för det europeiska
systemet är att ju högre produkten be-
finner på skalan, desto mer omfattande
är prövningen. I praktiken har dock till-
verkare av andra produkter än de i klass
I ofta valt det mest omfattande alterna-
tivet: fullständig kvalitetssäkring.

Exempel på produkter i klass I är ste-
toskop, rullstolar, sjukhussängar, glas-
ögon och kirurgiska flergångsinstru-
ment. Denna klass är ojämförligt störst.
Exempel på produkter i klass IIa är urin-
katetrar, amalgam, UV-lampor, värme-
filtar och ultraljudsapparater. I klass IIb
återfinns röntgenutrustning, biosenso-
rer, anestesiapparater och dialysappara-
ter. Klass III omfattar bl a mekaniska
hjärtstimulatorer, alla produkter i vilka
ett läkemedel är integrerat och kardio-
vaskulära suturer.

Tillverkaren har rätt att själv certifi-
era produkter vars användning bedöms
inte innebära någon eller endast låg risk
(klass I). Däremot måste han anlita en
fristående tredje part – »anmält organ»
(notified body) – för att få en objektiv
bedömning av produkterna om deras
användning innebär förhöjd risk. Kva-
liteten på dessa organ kontrolleras och
garanteras av regeringen i respektive
land. I Sverige är inom det medicintek-
niska området bl a SEMKO AB och Lä-
kemedelsverket anmälda organ. I Euro-
pa finns mer än femtio, vart och ett med
olika kompetensområden. En tillverka-
re kan fritt välja det organ som bäst pas-
sar hans produkt.

Ett problem för tillverkarna och de
anmälda organen är att de väsentliga
kraven är allmänt beskrivna. Detta har
medfört att behovet av kompletterande
produktstandarder ökar. EG-kommis-
sionen och EFTA-sekretariatet stöder
därför finansiellt de europeiska standar-
diseringsorganisationerna CEN och
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CENELEC för att få standarder som be-
skriver de väsentliga kraven i tekniska
termer. Dessa standarder benämns har-
moniserade standarder och ger tillver-
kare goda möjligheter att tillverka pro-
dukter som uppfyller de väsentliga kra-
ven.

I upphandlingen har naturligtvis de
harmoniserade standarderna stor bety-
delse för kravspecifikationen och avta-
let.

Vad betyder det nya
systemet för användarna?
Anskaffningen av medicintekniska

produkter inriktas nu mot de CE-märk-
ta produkterna. Användaren vet att pro-
dukternas säkerhet är hög och att de
uppfyller fastställda krav på prestanda.
Däremot säger märkningen inte något
om hur »bra» produkten är. Köparen
bör därför i sin kravspecifikation fram-
deles lägga tyngdpunkten på de funk-
tionella krav produkten skall uppfylla,
t ex vilket resultat som förväntas.

Tillv erkarna måste följa upp använ-
darnas negativa erfarenheter av CE-
märkta produkter i syfte att förbättra
produkterna eller eventuellt ta bort dem
från marknaden. De måste också rap-
portera dessa negativa erfarenheter till
tillsynsmyndigheten. Denna skyldighet
förutsätter ett nära samarbete mellan
användarna och tillverkarna om idén
inte skall förfuskas. Redan kraven på
rapportering enligt Lex Maria och nöd-
vändigheten av dokumenterad kvali-
tetssäkring inom vården har skapat för-
utsättningar för ett utvecklat samarbete.

Men kraven ökar nu på användarna
att noga sätta sig in i produktinformatio-
nen. Skulle en användare avvika från
tillv erkarens anvisningar kan i princip
inte tillverkaren lastas om problem upp-
står, dvs något produktansvar torde inte
kunna utkrävas av tillverkaren utan an-
vändaren får själv ta ansvaret. Detta kan
ha stor betydelse bl a ifall användaren
sätter samman apparat och tillbehör i en
av tillverkaren icke avsedd kombina-
tion.

Vad betyder det nya
systemet för vårdgivarna?
Allteftersom CE-märkta produkter

kommer ut på marknaden kommer en
hel del av dagens icke CE-märkta pro-
dukter att försvinna från marknaden.
Däremot kommer många av de redan ti-
digare anskaffade produkterna i vården
att finnas kvar långt in i nästa sekel. Så
länge dessa produkter lever upp till den
medicintekniska lagens krav på »lämp-
lighet» får de fortsättningsvis användas.
Däremot ställs krav vid CE-märkning-
en att tillverkarna skall ange produkter-
nas livslängd. Därmed blir produktens
livslängd en viktig fråga att framdeles
beakta i kravspecifikationen.

Det produktsortiment som nu an-
skaffas blir sannolikt mer standardiserat
än hittills, vilket ger möjligheter till lä-
gre underhållskostnader och höjd kom-
petens hos personalen. Men utveckling-
en ställer också krav på vårdgivarna att
se över nuvarande organisation och led-
ning, inköpsrutiner, sin långsiktiga pla-
nering och sitt systemtänkande.

Vidare kommer vårdgivarna snart att
behöva överväga frågor som rör de me-
dicintekniska och de allmäntekniska
avdelningarnas samt inköpsavdelning-
arnas framtida uppgifter. Den pågående
datoriseringen och nya former för att
skaffa sig information kommer sanno-
likt att snabbt förändra vårdens villkor.

Vad betyder det nya
systemet för tillverkarna?
En medicinteknisk produkt som

uppfyller kraven på CE-märkning har
rätt att placeras på EES-marknaden (EU
och rest-EFTA) utan att något land har
rätt att ställa ytterligare nationella krav
på produkten.

Verif ieringen är omfattande och
kostsam men ger marknadsfördelar ef-
tersom CE-märkningen ger tillträde till
hela EES-området. Tillv erkarnas kun-
skap om sina produkter kommer att öka,
vilket är av betydelse för att förbättra
produkterna och undvika produktan-
svarsärenden. Klarhet om ansvar ska-
pas mellan olika intressenter, såsom im-
portörer, distributörer och tillverkare.

Nytt är att tillverkarna är skyldiga att
upprätthålla ett system för att följa pro-
dukterna i den praktiska användningen.
Skulle olyckan ha varit framme eller
fanns risk härför måste de anmäla hän-
delsen till Socialstyrelsen. Ett slags Lex
Maria för medicintekniska produkter
med andra ord. Socialstyrelsen har ut-
färdat föreskrifter och allmänna råd om
denna anmälningskyldighet (SOSFS
1994:3).

Vilk et ansvar har användarna?
Endast säkra och ändamålsenliga

medicintekniska produkter skall få an-
vändas i vård och behandling. Social-
styrelsen har i föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 1994:21) slagit fast att
vårdgivarna (landstingen mfl) är an-
svariga för att endast säkra produkter
anskaffas och används och för att perso-
ner utses att vara ansvariga inom sina
verksamhetsområden för den medicin-
tekniska säkerheten. Vårdgivarnas an-
svar innebär vidare att rutiner för verk-
samheten skall upprättas. Även om det
inte sägs rent ut är det av många skäl
lämpligt att dessa är skriftlig a.

Den som ges det operativa lednings-
ansvaret skall garantera att endast säkra
produkter används på vårdenheten, att
personalen är kompetent, att produkter-
na underhålls och kasseras när de inte

längre skall användas.
Personalens ansvar innebär att den

skall använda enbart den utrustning
man är kompetent att hantera.

Tillv erkas inom sjukhuset för eget
ändamål medicintekniska produkter
skall dessa fylla de väsentliga kraven
och en riskanalys göras. Den ansvarige
läkaren skall ge användningstillstånd.
Ansvarsfrågorna har tidigare belysts av
författaren i Läkartidningen 1996; 93:
41-2 (Får man återanvända engångspro-
dukter? »Renoveraren» tar stora risker).

Socialstyrelsen
ansvarig myndighet
Socialstyrelsen är ansvarig myndig-

het (competent authority) för att syste-
met upprätthålls. En särskild enhet har
inrättats vid centrala verket – sektionen
för medicinteknisk säkerhet –, och
samtliga sex regionala tillsynskontor
har förstärkts med medicinteknisk
kompetens. Chef för den medicintek-
niska sektionen är docent Michael
Soop. Socialstyrelsen har utfärdat för-
fattningar och publicerat informations-
material i form av broschyrer, byggt
upp en hemsida på Internet samt delta-
git i ett stort antal kurser och konferen-
ser som riktat sig till både företag och
användare. Informationen till allmän-
heten har i betydande omfattning skett
genom telefonsamtal (drygt 3000 per
år), brev, e-post etc.

Under vintern och våren 1997/98
koncentrerade Socialstyrelsen sin in-
formation till sjukvårdshuvudmännen.
Samtliga erbjöds kostnadsfritt föreläs-
ningar om det nya regelverket och om
ansvarsfrågor. I det närmaste 40 sådana
informationsmöten har nu hållits för
verksamhetschefer, politiker, sjukhus-
chefer, arbetsledare från sjukvården,
folktandvården och hjälpmedelsverk-
samheten.

Kunskapen om reglerna varierar
bland tillverkare och distributörer. Me-
dan medlemmarna av Svenska sjuk-
vårdsleverantörsföreningen i stort sett
är väl förberedda finns utanför denna
krets hundratals företag som i och för
sig informerats av Socialstyrelsen men
ännu inte hunnit ställa om sin verksam-
het. Detta har styrelsen framfört till re-
geringen och föreslagit att Euro Info
Center skulle engageras för att stödja de
små och medelstora företagen. Denna
informationsverksamhet har nu inletts.

Den 1–3 september pågår den 11:e
nordiska medicintekniska konferensen
i Stockholm med den andra dagen öp-
pen för intresserade. Den som önskar
ytterligare information om konferensen
eller har frågor kring det nya regelver-
ket kan kontakta Socialstyrelsens medi-
cintekniska sektion, tex via Internet
(http://www.sos.se/nt/medtekn/medtek
ni.htm).•
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