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Apotekarsocietetens remissvar angående ”Anpassningar till EU:s förordningar 
om medicinteknik – del 2”, Ds 2019:32 (Dnr S2020/00051/FS) 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5 200 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel/medicinteknik. 
Medlemmarna återfinns inom hela läkemedelskedjan från tidig forskning, utveckling, kvalitet, tillverkning och 
användning och representerar olika professioner i denna kedja. För att uppnå en bra utveckling och 
användning av läkemedel/medicinteknik främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling 
inom läkemedelsområdet.  
 
Mot bakgrund av detta lämnar vi följande remissvar. I arbetet har framförallt Apotekarsocietetens 
specialistsektioner inom Medicinteknik och Kliniska studier medverkat. 
 

Paragraf i Ds 
2019:32 

Sida i Ds 
2019:32 

Kommentar Förslag på ändring, ändrad 
text 

Författningsförslag 
Lag.4 kap, 1§ 3 

17 Kliniska prövningar av CE-märkta 
produkter inom avsett ändamål har 
tidigare varit anmälningspliktiga till 
EPN (Etikprövningsnämnden), men inte 

till LV (Läkemedelsverket). 
Nytt här att sådana kliniska prövningar 
även ska vara anmälningspliktigt till LV 
samt vara avgiftsbelagt till LV.  
 
Fråga: Gäller avgiftsplikt nu såväl 
etikansökan till EPM som ansökan till 
LV? 

Förtydliga vad som gäller 

Författningsförslag 
Lag.4 kap, 2§ 3 
samt  
7 kap, 4§ 
 

18 
samt 
22 

Apotekarsocieteten vill lyfta frågan om 

användning av engelska ord i svensk 

lagstiftning. Översyn av tex det 
tveksamma svengelska ord som 
”reprocessing” och ”reprocessare” 
verkligen ska användas. Tveksam 
översättning i svenska versionen av 
MDR. 
Bör ändras i MDR /SV först. 

”reprocess” (eng) = upparbeta 
”reprocessing” (eng) = 
upparbetning 
”reprocessor” (eng) = aktör 
som upparbetar. 
Harmonierar också med andra 
krav som riktar sig mot olika 
”aktörer” 

Författningsförslag 
Lag.4 kap, 3§ 3 

18 I tidigare lagstiftning har man gjort 
skillnad på ”competent authority” (LV) 
och ”designating authority” (Swedac). 
Olika avgiftsregler gällde också i 
kontakter med respektive myndighet.  
 

Förtydliga vad som avses. 
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Fråga: I denna paragraf, avses både 
frågor som rör rollen som 
tillsynsmyndighet och frågor som berör 
rollen som utseende myndighet 
(”myndighet med ansvar för anmälda 
organ”)? 

Författningsförslag 
Lag.7 kap, 7§ 

23 Rör sk PRRC i Artikel 15. 
Fråga: 
Är inte utbildningsnivån på denna 
person en EU-fråga som redan beskrivs 
detaljerat i förordningen? 
Dock borde det förtydligas vad denna 
roll har för ansvar gentemot bolaget 
och övrig ledning/VD, speciellt om 
felaktigheter uppdagas på fält/vid 
revison/inspektion.  Detta är också 
speciellt intressant om en konsult har 
detta uppdrag vilket kommer vara fallet 
hos många företag. 

Förtydligande av krav finns i 
redan publicerat MDCG 209-7. 

Författningsförslag 
Lag.7 kap, 8§ 
 
samt 
Kap 5 
Anpassningar till 
EU förordningarna 
5.4.8 

23 
samt 
206-210 

Språkkrav är ett område som MDR 
lägger ansvar på de olika 
medlemsländerna att bestämma, 
eftersom olika förutsättningar gäller. 
Sådana nationella krav brukar vara en 
kompromiss mellan risk, kostnad och 
marknad. För tillverkaren måste risken 
för missförstånd beaktas i 
riskhanteringsprocessen, med hänsyn 
till avsedda användare.  
 
Texten ger regeringen möjlighet att 
ställa språkkrav på information till 
användare mm. Föreslagen text är dock 
onödigt begränsande och kunde 
förankras bättre i MDR.  
 
Varför är bemyndigandet bara riktat till 
regeringen och inte som annars: 
”Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer”. 
 
Texten i 5.4.8 är alltför fokuserad på 
"handlingar" och sådant som 
myndigheter ska läsa. Förhållningssätt 
till information om produktens 
användning t ex i användargränssnitt, 
displayer, skärmar, reglage mm saknas. 

Medgivandet i denna text bör 
göras med referens till kraven 
på information i MDR/IVDR 
Bilaga 1.  
 
Dessutom bör framgå att 
kravet även omfattar 
användargränssnitt och 
displayer, eftersom digitala 
produkter oftast 
kommunicerar på detta sätt. 
Detta framgår inte tydligt ens i 
MDR. 
 
Ändra bemyndigandet till: 
”Regeringen eller den 
myndighet som regeringen 
bestämmer” 
Annars förklara. 
 

Kap 3 EU-
förordningarna 
3.2.6 
Samt 
 

126 
 
 
 
samt 
201-203 

Avsnitten berör bland annat produkter 
som erbjuds via det sk 
”informationssamhällets” tjänster.  
 
Kravet är från MDR och är både 
högaktuellt och viktigt. Innebörden i 
Sverige är att produkter (i allt större 

Exemplen på sid 202, andra 
stycket, föreslås kompletteras 

till: 
”Exempel på sådana produkter 
är analysutrustning för 
prover, programvaror för 
tolkning av medicinska bilder 
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Kap 5 
Anpassningar till 
EU förordningarna 
5.4.6 

utsträckning programvaror) som 
används för att tillhandahålla en hälso- 
och sjukvårdstjänst via nätverk till 
användare i Sverige ska vara CE-
märkta. 
 
Det har i allmänhet varit svårt för 
inblandade aktörer att skilja på 
”produkt” och ”tjänst”.  Tjänsten är en 
hälso- och sjukvårdstjänst och regleras 
av HSL. Den produkt/programvara som 
används för att möjliggöra tjänsten kan 
vara en medicinteknisk produkt, om 
den motsvarar förordningens kriterier. 
Regleras då av MDR.  
 
Exemplen på sid 202, andra stycket är 
för smala. 
 

(röntgen, MR mm) och andra 
programvaror som är 
diagnostiska beslutsstöd.” 
 
Följande bör förtydligas i såväl 
det aktuella lagförslaget om 
MTP samt i förskrifter som 
utgår ifrån HSL. 

- Att tjänster som 
tillhandahålles via 
internet är en hälso- 
och sjukvårdstjänst 
och regleras av HSL. 

- Att en 
produkt/programvara 
som används för att 
möjliggöra tjänsten 
kan vara en 
medicinteknisk 
produkt, om den 
motsvarar 
förordningens 
kriterier och regleras 
då av MDR.  

Författningsförslag 
Slutlig lydelse av 
lag med 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s förordningar 
om 
medicintekniska 
produkter) 

2 kap 1§ För att kunna utveckla produkter för 
kritiska tillstånd är det nödvändigt att i 
vissa lägen kunna genomföra kliniska 
studier på personer som är besluts-
oförmögna. Därför är det mycket 
angeläget att få till stånd en bättre 
reglering för att i praktiken möjliggöra 
att en lagligen utsedd ställföreträdare 
verkligen kan lämna samtycke å en 
försökspersons vägnar. 
Lagstiftningsförslaget att en god man 
eller förvaltare enligt föräldrabalken 
ska vara den lagligen utsedda 
ställföreträdaren innebär tyvärr inte att 
man löser problemet, vilket också 
framgår av DS:en.  

Apotekarsocieteten har 
tillsammans med flera andra 
aktörer nyligen (2020-02-28) 
lyft behovet av en bättre 
reglering i en skrivelse till 
regeringen.  
Vikten av att snarast lösa denna 

problematik kan inte nog 
understrykas och gäller 

samtliga kliniska studier. 

  
 
Vänliga hälsningar  
 
Karin Meyer 
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