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Till Rättsenheten Läkemedelsverket 
Dnr. 3.1.1-2021-018516    Stockholm 2021-03-22 
 
 
 
 
 

Apotekarsocietetens remissvar kring ”Läkemedelsverkets föreskrifter 
(HSLF-FS 2021:XXXX) om kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om medicintekniska produkter” (Dnr. 3.1.1-2021-018516) 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med ca 5 000 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. 
Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. 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 
främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet.  
 
Mot bakgrund av detta lämnar vi följande remissvar. 
 

 

2 kap. Egentillverkade och specialanpassade produkter 

Rubrikens omfattning 

Apotekarsocieteten anser inte att dessa två produktslag bör hanteras under samma rubrik.  

Specialanpassade produkter tillverkas inte med samma förutsättningar och krav som egentillverkade 
produkter. Specialanpassade produkter kan visserligen tillverkas inom en vårdgivarorganisation, men allt 
som ofta tillverkas dessa av kommersiella aktörer på marknaden, företag, efter specifikation från läkare, 
tandläkare. Krav på t ex produktuppföljning och rapportering skiljer. 

Då många vårdgivare som också är tillverkare av specialanpassade produkter kan ha svårt att skilja på dessa 
två typer av produkter, bör föreskriften inte ha dessa två produkttyper under samma kapitel. 

Vidare föreslår vi att "Yrkeskvalifikationer vid tillverkning av specialanpassade produkter" läggs som ett eget 
kapitel för specialanpassade produkter. Övriga delar i 2 Kap. är inte applicerbara för specialanpassade 
produkter. 
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2 kap. 1 § Kvalitetsledningssystem 

MDR artikel 5.5 b kräver att (egen)tillverkningen ska ske inom ramen för ”lämpliga kvalitetssystem”. HSLF-FS 
2021:xx hänvisar för uppfyllelse till SOSFS 2011:9.  

Apotekarsocieteten anser att hänvisningen till kraven på kvalitetsledningssystem i föreskriften SOSFS 2011:9 
är otillräcklig. SOSFS 2011:9 innehåller inte nödvändiga och tillräckligt detaljerade krav på ett lämpligt 
kvalitetsledningssystem för egentillverkning av medicintekniska produkter.  

I stället föreslår vi en hänvisning till MDR Artikel 10.9 ledningssystem och tillämpliga delar av standarden SS-
EN ISO 13485:2016 Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål. 
ISO 13485 är globalt ansedd som state-of-the-art för kvalitetsledningssystem för tillverkare av 
medicintekniska produkter och det borde därför inte vara problem att ange, t ex i en not. 

En lättnad i kraven i MDR är att dessa ”lämpliga kvalitetssystem” inte behöver vara tredjepartsgranskade 
även om man tillverkar produkter i högre riskklasser. Detta är inget nytt jämfört med MDD, men i praktiken 
har detta i Sverige inneburit att ingen bedömer om kvalitetssystemet är lämpligt, vilket är ett problem som 
även IVO konstaterat. Apotekarsocieteten föreslår att HSLF-FS 2021:xx skulle kunna formulera ett krav på i 
alla fall internrevision, t ex med standarden som bas. 

Alternativt förslår vi att man initierar en omarbetning av SOSFS 2011:9, framför allt med avseende på krav 
på: 

(1) Dokumenterat tillverkaransvar: Såväl MDR som HSLF-FS 2021:xx följer principer från 
produktlagstiftning där en utpekad juridisk person är ansvarig för tillverkningen, t.ex. 2 Kap. 2 
§ punkt 2 i HSLF-FS 2021:xx där den tillverkningsansvariga vårdgivaren ska registreras. 
Oklarheter såsom vem som skriver under förklaring på, krav på dokumenterat ansvar roller 
etc. bör förtydligas. 

(2) En dokumenterad strategi för efterlevnad av bestämmelser och förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse samt hantering av ändringar av produkter. 

(3) En dokumenterad och införd riskhanteringsprocess enligt MDR avsnitt 3 i bilaga I (= ISO 
14971). 

(4) En dokumenterad process för klinisk utvärdering. 

(5) Ändamålsenliga och dokumenterade procedurer för produkttillverkning, såsom planering, 
konstruktion, utveckling, produktion. 

(6) Ändamålsenliga och dokumenterade procedurer för uppföljning av erfarenheter från den 
kliniska användningen av produkterna efter att dessa tagits i bruk. 

(7) Ändamålsenliga och dokumenterade procedurer för hantering av korrigerande och 
förebyggande åtgärder och kontroll av deras ändamålsenlighet. 

(8) Upprättad dokumentation om produktens konstruktion och prestanda samt uppföljning av 
produkten och dess spårbarhet. 
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Motiv och exempel på brister i SOSFS 2011:9 utifrån aspekten tillverkning av 
medicinteknisk produkt inom hälso- och sjukvårdsinstitutioner. 

1 kap. Tillämpningsområde 

Tillverkning av produkter och produktlagstiftning, så som förordning 2017/745 eller produktsäkerhetslag 
(2004:451) ingår inte i tillämpningsområde för SOSFS 2011:9. 

2 kap. Definitioner 

Definition av Kvalitet under 1 § fokuserar på hälso- och sjukvårdstjänster, socialtjänster, patientsäkerhetslag. 
Den hanterar inte kvalitetskrav för processer för produkttillverkning. 

3 kap. Ansvar för och användning av ett ledningssystem 

1 § fokuserar på den kliniska verksamhetens kvalitet och inte medicinteknisk produktkvalitet eller 
produktsäkerhet. 

Det nämns inte heller något om ansvaret för vårdgivare som tillverkar produkter. Produkttillverkning ligger 
som vi tolkar det under juridisk person till skillnad från Hälso- och sjukvårdslagstiftning som har leg. 
personal. 

4 kap. Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad 

Många vårdgivare (vårdpersonal) har en lägre kompetens kring produkttillverkning och produktkrav än 
kommersiella tillverkare, vilket kan innebära en risk att man väljer icke relevanta standarder eller modeller 
vid sin egentillverkning hos vårdgivare. SOSFS 2011:9 saknar krav på grundläggande element vid 
produktutveckling och tillverkning. 

Som exempel, svensk standard SS-EN 15224:2017 Ledningssystem för kvalitet – EN ISO 9001:2015 för hälso- 
och sjukvården är fokuserad på krav för kliniska processer samt forsknings- och utbildningsprocesser och är 
inte lämplig för tillverkning av medicintekniska produkter.  

Tillverkare av medicintekniska produkter bör istället använda sig av SS-EN ISO 13485:2016 Medicintekniska 
produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål 

5 kap. Systematiskt förbättringsarbete 

1 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska fortlöpande bedöma om 
det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. 

För varje sådan händelse ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och 

2. bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. 

Apotekarsocietetens bedömning är att de krav på Riskanalys i SOSFS 2011:9 som beskrivs är otillräckligt och 
överensstämmer inte med riskhanteringsprinciperna enligt MDR.  

Redan användningen av begreppet ”riskanalys” antyder bristerna. 

Inget krav på riskhantering finns 

Ingenting om acceptansvillkor.  

Ingenting om Nytta-Risk. 

Vare sig i förslaget eller i SOSFS 2011:9 förekommer något om bestämning av Nytta-Risk. Förvisso anges i 
förslaget att man ska följa MDR, Annex I, men det saknas den viktiga betoningen, på att förhållandet Nytta-
Risk ska hanteras, även vid egentillverkning. 
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Kravet på bestämning av Nytta-Risk nämns ofta i MDR för att inpränta dess väsentlighet – vilket även borde 
göras för egentillverkade och specialanpassade produkter.  

Apotekarsocietetens bedömning är att ovanstående inte är tillräckligt för vare sig egentillverkning och för 
specialtillverkade produkter. Det kan vara rimligt att liksom i ISO 13485:2016 ha en hänvisning till 
standarden som hanterar Risk Management, ISO 14971:2019. 

 

Allmänt om ansvar vid egentillverkning 
Det råder enighet om att det ofta saknas tydlighet om ansvar för egentillverkade medicintekniska produkter. 
Detta har även påtalats av IVO efter inspektioner hos vårdgivare (rapporter 2017-10-30 samt 2020-12-22). 
Osäkerhet råder bland annat om: 

- Vem ska underteckna förklaringen/försäkran om överensstämmelse?  

- Vet undertecknaren vad en sådan förklaring/försäkran innebär? 

- Bör användningen av den egentillverkade produkten begränsas inom vårdgivarens organisation? 

Detta kan innebära allvarliga patientsäkerhetsrisker och borde utvecklas i föreskriften, utifrån följande: 

SOSFS 2008: anger i 6 § att  

”Verksamhetschefen ska intyga, i en försäkran om överensstämmelse, att den egentillverkade 
medicintekniska produkten i tillämpliga delar uppfyller de krav som framgår av de 
författningar som anges i 1 § 1–4.” 

Det finns en logik i att den berörda verksamhetschefen står för underskriften för en produkt som endast ska 
användas inom den egna verksamheten eftersom man med dessa begränsningar kan antas ha möjlighet till 
godtagbar kontroll över nödvändiga förutsättningar, rutiner, kontext, spårbarhet, erfarenhetsåterföring mm, 
krav som släppts för egentillverkning och som annars skulle åligga en legal tillverkare av produkt som sätts 
på marknaden. 

För kliniköverskridande eller sjukhusövergripande produkter, t ex egentillverkade medicinska 
gasanläggningar eller journalsystem, är begränsningen emellertid inte lika tydlig.  

Av tolkningsdiskussioner som över tiden förts med IVO har framkommit att den begränsning som är rimlig 
att göra för att egentillverkning ska vara trovärdig är att produkten tillverkas inom och inte sprids utanför en 
enhet med ett gemensamt ledningssystem. Inom sådan enhet kan man anta att samma rutiner för hantering 
av egentillverkning tillämpas, dvs där det, som ovan nämnts, kan antas finnas möjlighet till godtagbar 
kontroll över rutiner, spårbarhet och erfarenhetsåterföring. 

I Bilaga 1 till föreskriften med mallen för försäkran avslutas med texten ”Verksamhetschefens, eller 
motsvarandes, underskrift”, vilket i och för sig ger en öppning för att någon med mer centralt ansvar 
undertecknar försäkran.  

När nu de texterna försvinner har vi kvar MDR artikel 5.5 e där det krävs att  

” Hälso- och sjukvårdsinstitutionen upprättar en förklaring…”.  

Vår bedömning är att denna förändring ökar otydligheten ytterligare då vi inte kan utläsa några 
begränsningar avseende att varken befattningshavare, position eller ansvarig person anges närmare. 

Apotekarsocieteten understryker vikten av en samordning med förskrifterna från Socialstyrelsen som 
hanterar användning av medicintekniska produkter, främst den omarbetade SOSFS 2008:1. Dessa båda 
dokument ska komplettera varandra.  
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Vi anser inte att det inte går att bedöma om kraven i förslaget är adekvata och tillräckliga då man nu inte 
ser båda förslagen.  

Myndigheterna måste förklara hur denna oklarhet i ansvarsförhållanden ska hanteras. Vare sig i förslaget 
eller konsekvensbeskrivningen framgår detta. Annars saknas en nödvändig förutsättning för att garantera 
patientsäkerheten vid egentillverkning av medicintekniska produkter. 

Apotekarsocieteten anser att kraven som beskrivs i föreskrifterna är för otydliga och att tillsynen är 
underdimensionerad. Kraven kopplade till att ha en organisation som klarar av att bedriva egentillverkning 
har inte beskrivits tillräckligt tydligt. 

 

2 kap 2§ Om information som ska lämnas till myndigheten vid egentillverkning 

Meningen i 2§:  

”... Informationen enligt första stycket ska lämnas senast en månad innan användning av produkter som 
omfattas av artikel 5.5 i förordning (EU) 2017/745 påbörjas om möjligt, annars så snart det kan ske.” 

bör förtydligas. 

1. Förtydliga vad som avses med "innan användning av produkter...påbörjas". Ska detta tolkas så att om 
ytterligare en produkt tillverkas, till exempel i en annan riskklass, så ska en kompletterande registrering 
utföras? 

Avses en registrering per produkt, produkttyp, riskklass eller enbart en registrering för all typ av 
egentillverkning som bedrivs oavsett om nya produkter eller produkt i annan riskklass introduceras? 

2. Vad är syftet med att använda termen ”användning av produkter” istället för den term som används i 
MDR artikel 2(29): ”ibruktagande av produkt”? 

Apotekarsocieteten antar att syftet inte är att registreringen ska göras före varje användning, utan snarare 
vid den tidpunkt när en produkt används för första gången. Terminologin bör synkroniseras för att inte 
misstolkas. 

 

2 kap 2§ Om anmälan om ändringar 

I 2 § anges ”Om uppgifterna enligt första stycket ändras ska anmälan om ändring göras till Inspektionen för 
vård och omsorg senast en månad innan ändringen genomförs.” 

Apotekarsocieteten anser att det är oklart vad som åsyftas. Ska detta tolkas som att om en ny egentillverkad 
produkt tas fram eller en befintlig modifieras så ska en kompletterande registrering göras? Eller ska det 
tolkas som att det enbart gäller om vårdgivaren överhuvudtaget utför egentillverkning eller inte, inom sin 
organisation? 
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3 kap. Kliniska prövningar 

1§ Om icke CE-märkta produkter som inte är föremål för studien 

”1 § Vid en ansökan om klinisk prövning som inte genomförs i något av de syften som anges i artikel 62.1 i 
förordning (EU) 2017/745 får sponsorn i enlighet med artikel 70.7 a…” 

Hos vårdgivare är medvetenheten om vad som räknas som klinisk prövning ofta låg. Många kliniska forskare 
gör studier som inte syftar till att utvärdera en produkt som ska nå marknaden eller är egentillverkade 
produkter, utan ska tex i stället utgöra en grund för en vetenskaplig rapport om en klinisk metod. Ofta 
används icke-CE märkt utrustning, mjukvaror eller rena hembyggen med laboratorieutrustning. 

Ofta argumenteras att en icke-CE märkt produkt som används inte ingår eller utvärderas i studien, då 
metoden inte omfattar den produkten utan ”bara” används för att få mätvärden. 

Apotekarsocieteten föreslår att alla medicintekniska produkter som ska tas i bruk/användas på patienter 
måste uppfylla de allmänna kraven på säkerhet och prestanda som anges i förordning 2017/745 och att 
medicintekniska produkter som inte är CE-märkta inte får användas på människor annat än inom ramen för 
en klinisk prövning, alternativt vara egentillverkade för användning inom den egna verksamheten, eller vara 
en specialanpassad produkt.” 

Vidare anser Apotekarsocieteten att det behövs ett förtydligande om det finns studier som inte kommer 
kräva anmälan/ansökan, samt hur etikgodkännande för studier som enbart ska anmälas ska hanteras. Vi 
efterlyser även lättnader i dokumentationskrav för ansökningar som gäller artikel 82-studier. 
 

3§ Om påbörjan av prövning 

Första stycket i 3§ är svårbegriplig:  

“… får sponsorn i enlighet med vad som anges i artikel 74.1 i förordning (EU) 2017/745 påbörja prövningen 
efter en anmälan senast 30 dagar innan prövningen påbörjas…” 

 

3§ Om termen ”ansträngande” 

I slutet av stycket används begreppet ”ansträngande”. Det är oklart för vem som förfarandet är 
ansträngande. Uppenbart är förstås patienten. Men det kan också vara så kritiskt och belastande för 
användaren eller organisationen och att särskilda risker måste beaktas. En klinisk prövning i en kritisk 
kontext kan vara resurskrävande och orsaka felhantering eller prioriteringsproblem. Vi föreslår att begreppet 
utvecklas eller att det i föreskrifterna refereras till en definition.  

 

Vänliga hälsningar  
 
Karin Meyer 
 
Karin Meyer, VD, PhD 
Apotekarsocieteten 
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm 
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm 
Telefon/mobil: 08-723 50 61 
E-post: karin.meyer@apotekarsocieteten.se 
www.apotekarsocieteten.se 
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