Nya regler för medicintekniska produkter
– några nedslag på hjälpmedelsområdet
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Läkemedelsverkets arbete under MDR
Inte en uttömmande generell översikt av MDR!

Varför förändrad lagstiftning?
• Förnyelsebehov till följd av teknologisk
och vetenskaplig utveckling
– …men utvecklingen går också vidare

• EU-medlemsstater har tolkat och tillämpat
direktiven på olika sätt
• Spårbarheten av produkter har inte fungerat
tillfredställande
• Ökad transparens och tillgång till information

Det nya regelverket ställer generellt hårdare
krav på produkter och tillverkare
→ ökad säkerhet för användare

Nationell lagstiftning på remiss!

Nationell lagstiftning

Socialdepartementet publicerade den 14 januari 2020 en
departementspromemoria (Ds 2019:32) med författningsförslag som syftar till
att anpassa svensk rätt till EU-förordningarna 2017/745 om medicintekniska
produkter (MDR) och 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitrodiagnostik (IVDR)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-ochpromemorior/2020/01/anpassningar-till-eus-forordningar-om-medicinteknik--del2/
Departementspromemorian kommer att remitteras till berörda myndigheter,
organisationer, kommuner och andra intressenter för inhämtande av
synpunkter. Läkemedelsverket ingår som en av remissinstanserna. Även
allmänheten har rätt att lämna synpunkter. Remisstiden löper ut den 14 april.

Nationell lagstiftning

Förslagen innebär bl.a. att lagen (1993:584) om medicintekniska produkter ska
ersättas med en ny lag med kompletterande bestämmelser till EUförordningarna om medicintekniska produkter.
Den nya lagen innehåller nationella kompletterande bestämmelser om bl.a
• kliniska prövningar och prestandastudier
• tillsyn
• avgifter
• sanktioner

Nationell lagstiftning

Lagen innehåller också ett antal bemyndiganden att meddela nationella
föreskrifter bl a ifråga om
• genetiska tester
• specialanpassade produkter
• egentillverkade produkter
• reprocessing och återanvändning av engångsprodukter (se kommande bild)
• distansförsäljning
• språk för märkning och information (indikation: krav på svenska kvarstår)
• vissa yrkeskvalifikationer
• registrering av uppgifter om ekonomiska aktörer vid sidan av Eudamed

Nationell lagstiftning

Förslag på underliggande nationella regler ingår inte i denna promemoria,
däremot anges vissa inriktningar för dessa. SOSFS 2008:1 kommer att beröras
av detta
Det kommer alltså att fortgå arbete med nationella förordningar på
Socialdepartementet och föreskrifter på Läkemedelsverket och
Socialstyrelsen/IVO för att komplettera den föreslagna lagen
Dessa kommer att komma på remiss vartefter arbetet fortskrider – men det är
nu som det är allra mest värdefullt att komma med synpunkter och inspel

Med tanke på rådande läge, bl a med försening av Eudamed kan befintliga
nationella regler behöva justeras på kortare sikt.

Nationell lagstiftning – regeringsuppdrag

När det gäller frågan om reprocessing och återanvändning av
engångsprodukter har ett separat regeringsuppdrag beslutats för att utreda om
reprocessing och återanvändning bör vara tillåtet i Sverige och i så fall under
vilka förutsättningar.
Socialstyrelsen huvudansvarig myndighet, IVO och Läkemedelsverket
utpekade som samrådsinstanser.
Mer information om detta uppdrag finns på regeringens webbplats:
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/12/uppdrag-omforutsattningar-for-att-reprocessa-och-ateranvanda-medicintekniskaengangsprodukter-i-sverige/
OBS! Reprocessing är inte tillåtet under MDR (d v s från 26 maj 2020)
förrän det uttryckligen tillåtits i nationell rätt. Se även reglerna om
förutsättningarna för att bedriva egentillverkning.

Tidsram

Det närmar sig med stormsteg!

Blott 104 dagar kvar till 26 maj 2020!
Febril slutspurt – en del förseningar konstateras

Övergångsregler till MDR

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34907/attac
hments/1/translations/sv/renditions/native

Övergångsregler till MDR
•

Produkter enligt MDD (Lag 1993:584+LVFS 2003:11) får säljas
senast 26 maj 2025 om:
– De släppts ut till distributionsledet före den 26 maj 2020 (alla klasser, artikel
120.4 i MDR)
– De släppts ut till distributionsledet med ett giltigt certifikat från anmält organ
senast den 26 maj 2024 (klass Is, Im, IIa, IIb och III, artikel 120.3 i MDR)
– De släppts ut till distributionsledet och har klassats upp från klass I (MDD)
till senast den 27 maj 2024 (klass Is, Im, IIa, IIb och III, artikel 120.3 i MDR)

•

Produkterna måste fortsatt uppfylla kraven i MDD,
t ex får inte utgångsdatum inte ha löpt ut

•

Produkterna får inte genomgå väsentliga ändringar

•

FAQ: https://www.camd-europe.eu/wpcontent/uploads/2018/05/FAQ_MDR_180117_V1.0-1.pdf

När måste produkter uppfylla MDR
• Från och med 26 maj 2020
– Produkter i klass I som lämnar tillverkaren
– Produktmodeller i alla klasser som inte funnits på marknaden före
detta datum
– Produktmodeller i alla klasser som ändras väsentligt från och med
detta datum

• Från och med 27 maj 2024, eller då certifikatet slutar gälla
– Produkter i klass Is, Im, IIa, IIb och III som lämnar tillverkaren

• Från och med 27 maj 2024 – NYTT!
– Produkter som är klass I i MDD men blir klass Ir, IIa, IIb och III i
MDR som lämnar tillverkaren

• Från och med 27 maj 2025
– Samtliga produkter i alla led

Något om Brexit

Brexit – lugnt just nu
• UK utträdde den 31 januari
• Utträdet skedde enligt ett avtal som innebär ömsesidigt
erkännande av regler och tillsyn

• Avtalet gäller till den 31 december 2020, men kan förlängas
• Alltså: ”Business as usual” åtminstone året ut
• Efter detta måste nya frihandelsavtal komma till för att t ex
tullar ska undvikas eller att annat samarbete krävs.
• Det finns goda förutsättningar att flytta certifikat till EU27 eller
upprätta nödvändiga avtal för de aktörer som potentiellt har
berörts av Brexit – d v s tillverkare i UK samt tillverkare med
certifikat från anmälda organ i UK

Roller i leveranskedjan

Ekonomiska aktörer
Vardera roll har specificerade uppgifter
• Tillverkare – även specialanpassade produkter

• Auktoriserad representant
• Importör

Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom
unionen och släpper ut en produkt från ett tredjeland
på unionsmarknaden.

• Distributör

Fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver
tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en
produkt på marknaden, fram till ibruktagandet.

En kock – flera soppor?
• Det är viktigt att förstå att man som juridisk person
har en viss aktörsroll för en viss produkt (i
bemärkelsen exemplar)
• Man kan alltså ha alla möjliga aktörsroller inom en
organisation och man behöver därmed veta vad man
agerar som för en viss produkt
• Detta gäller även om man vid viss verksamhet
bedriver hälso- och sjukvård och vid annan
verksamhet är en aktör enligt MDR

Auktoriserad representant
• Krävs när tillverkaren är etablerad i land utanför EU/EES
• Ska tala och agera i tillverkarens ställe

• Auktoriserad representant ska utses genom fullmakt som
överenskommits med tillverkaren – en (1) AR inom unionen
• En juridisk person som är auktoriserad representant har ofta
också rollen som importör

Roller i leveranskedjan –
tillverkare (av specialanpassade produkter)

I ytterst grova drag
• Kravbilden på produkter är i generella drag likvärdig
med de direktivsbaserade reglerna
• Dock,
– Mer detaljerad kravbild på många punkter
– Fler uppgifter att utföra för tillverkare
– Tydligare fördelning av ansvar mellan tillverkare och
efterföljande aktörer

Regulatoriskt kunnig person
• ”Person med ansvar för att regelverket efterlevs” officiell
beteckning, men kärt barn…
• Tillverkarna ska i sin organisation ha tillgång till minst en
person med ansvar för att regelverket efterlevs och som har
erforderlig sakkunskap inom det medicintekniska området –
specificerade krav
• Undantag för mikroföretag och små företag som ska ha en
sådan person till sitt förfogande permanent och fortlöpande

Regulatoriskt kunnig person
• För tillverkning av specialanpassade produkter formuleras
kravet på kompetens:
”Utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om
yrkeskvalifikationer kan tillverkare av specialanpassade produkter
styrka den erforderliga sakkunskap som avses i första stycket genom
att visa att de har minst två års yrkeserfarenhet inom ett relevant
tillverkningsområde.”

• Man kan inom en mångsidig verksamhet behöva mer än en
sådan person – varje sådan person ska individuellt ha rätt
kompetens för uppgiften
• Det är tillverkaren som juridisk person som ansvarar för att de
utnämnda har rätt kompetens

Ersättningsskyldighet
• Fysiska eller juridiska personer ska kunna göra anspråk
på ersättning för skador orsakade av defekta produkter
• Tillverkare ska kunna ge tillräcklig ekonomisk täckning i
de fall de bedöms vara ansvariga – och ska ha vidtagit
åtgärder för att säkerställa att detta är möjligt
• Behöriga myndigheter ska vara behjälpliga för att den
som skadas får tillgång till tillverkarens dokumentation i
den utsträckning som behövs för att tillvarata sitt intresse

Påståenden om produkten
Förbjudet att vilseleda genom att
• tillskriva egenskaper och funktioner som produkten inte har
• inge oriktig föreställning om behandling eller diagnos

• underlåta att informera om risker
• föreslå andra användningsområden för produkten

Tillbudsrapportering
• Tillverkare, även när det gäller specialanpassade
produkter, ska rapportera tillbud till de behöriga
myndigheterna via EUDAMED
• Tillverkaren ska kunna säkerställa att de kan ta emot
rapporter från efterföljande led i leveranskedjan och
rapportera dem via EUDAMED
• Det är lämpligt att tillverkare vid behov stödjer sin
leveranskedja för att underlätta rapportering av
tillbud

Roller i leveranskedjan –
distributörer

Vem är distributör?
• I princip alla som hanterar medicintekniska
produkter i nämnvärd skala, t ex:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vårdgrossister
Apotek
Generalagent
Nationellt bolag i global koncern
Livsmedelsbutik
Internetbutik
Teknikbutik
Kiosk
Hjälpmedelscentral

Vad ska en distributör göra?
• Även den ”som bara säljer” eller ”bara lämnar ut”
produkter får en viktig ansvarsroll
• Rekommenderad läsning: Artikel 14, 16 och 25 i MDR
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745
• I stora drag får en distributör inte göra några ändringar
på en produkt – det lilla de får göra omgärdas av
omfattande procedurer
– Att kombinera saker som är av tillverkaren är avsedda för detta
ska inte anses vara en ändring

Ansvar för distributör
•

Kontrollera att produkterna har CE-märke

•

Kontrollera att det finns ett dokument med försäkran om
överensstämmelse (Declaration of Conformity) från tillverkaren

•

Kontrollera att produkterna har märkning och tillräcklig
bruksanvisning och att de är på svenska

•

Se till att produkterna fraktas och förvaras på rätt sätt

•

Låta bli att sälja produkter som inte uppfyller ovanstående och att
informera tillverkaren om sådana produkter

•

Låta bli att sälja produkter som de vet, eller misstänker, att det inte
står rätt till med och att informera tillverkaren om sådana
produkter

•

Informera Läkemedelsverket om distributören vet, eller
misstänker, att produkten innebär en allvarlig risk

Ansvar för distributör, fortsättning
•

Ta emot kunders rapporter om tillbud (och olyckor) med
produkterna och skicka dem vidare till tillverkaren eller dennes
auktoriserade representant samt importören

•

Ta emot kunders klagomål på produkterna och skicka dem vidare
till tillverkaren eller dennes auktoriserade representant samt
importören

•

Hålla reda på inkomna klagomål, information om produkter som
det inte står rätt till med samt information om indragningar och
återkallanden

•

Samarbeta med tillverkare eller deras auktoriserade representanter
för att åtgärda eller få bort felaktiga produkter

•

Samarbeta med Läkemedelsverket, eller andra behöriga
myndigheter, för att ge de uppgifter, dokument och produktprover
som begärs eller för att åtgärda eller få bort farliga produkter

Spårbarhet/UDI

Regelkrav på spårbarhet
• Varje aktör (tillverkare, distributör…) i
leveranskedjan ska hålla reda på:
– Vilka aktörer de direkt fått produkter levererade från
– Till vilka aktörer de direkt levererat produkter till
– Vilka hälso- och sjukvårdsinstitutioner de direkt levererat
produkter till

• Dessa uppgifter ska hållas tillgängliga i minst 10 år
(15 år för implantat).

Produkter ska märkas med UDI
• UDI = unik produktidentifiering
– Numerisk eller alfanumerisk kod, på produktens märkning
– Ska finnas på alla* medicintekniska produkter
*Undantag för specialanpassade produkter och prövningsprodukter

• EU:s UDI:er är uppbyggda enligt internationella riktlinjer
(IMDRF)

Varför UDI?
• Möjliggör identifiering och underlättar spårbarhet
• Försvårar förfalskning
• Används vid rapportering av olyckor och korrigerande
säkerhetsåtgärder på marknaden

När ska UDI finnas?
• UDI ska tilldelas när en produkt släpps ut enligt kraven i MDR
• Dock behöver det inte finnas UDI på produkternas märkning
förrän
– 26 maj 2021 för klass III
– 26 maj 2023 för klass IIa och klass IIb
– 26 maj 2025 för klass I

• En infasning med andra ord
• Som kund kan man förstås efterfråga märkningen ifall man har
behov innan dess

Lagring av UDI
• Aktörer ska lagra UDI för produkter som levereras in och ut när
det gäller implantat klass III och sådana som kan komma att
pekas ut i kompletterande regler
• Hälso- och sjukvården ska lagra och förvara UDI för produkter
som levererats till dem, även här gällande implantat klass III
och sådana som kan komma att pekas ut i kompletterande
regler
• Kan ses som ett stöd för att fullgöra skyldigheter i andra
regelverk (t ex SoS regler för användning i vården) och i
kvalitetsledningssystem

Tillgång till information – och tillhandahållande
av denna

Eudamed
Europeisk databas för medicintekniska produkter

• Öppenhet
• Öka patienters och hälso- och sjukvårdspersonals
inflytande och möjlighet att fatta välgrundade beslut
• Ökad samordning
• Underlätta informationsflöden mellan aktörer

Vad händer då?!
• Allmänna åtkomsten till data fördröjs
• Nationell registrering av tillverkare och AR som
övergångslösning
• Tillverkares rapporter om incidenter ska fortsatt
skickas till nationell myndighet som
övergångslösning
• Tillverkare av specialanpassade produkter ska
registreras nationellt även efter Eudamed startat

Läkemedelsverkets arbete under MDR

Något om Läkemedelsverkets uppdrag och roll
• För medicintekniska produkter är Läkemedelsverket
tillsynsmyndighet
– Detta till skillnad från tillståndsgivande myndighet
– Denna roll är relativt ofta oförenlig med att ge handfast rådgivning
och stöd till dem som är aktörer med ansvar enligt regelverket
– Däremot ska Läkemedelsverket ge information om, och svara på
frågor om, hur regelverket ser ut
– Dessa två punkter kan verka lika, men det är en tydlig skillnad
mellan att meddela att ett krav ska mötas och hur kravet ska mötas

• Se också https://lakemedelsverket.se/overgripande/OmLakemedelsverket/
• IVO är tillsynsmyndighet när det gäller verksamhet som räknas
som hälso- och sjukvård

Tillsyn efter utökat ansvarsområde
Tillsyn av medicintekniska produkter och aktörer
Registrering av tillverkare,
produkter och certifikat för alla
medicintekniska produkter

Säkerhetsövervakning

Fler aktörer och produkter ska registreras samt nytt krav på UDI
(unik ID-märkning).
Nationell anpassning till EUDAMED III för olika moduler.
IVD får helt nya klassificeringsregler!

Fler aktörer och produkter ger ökat inflöde av olycks- och
tillbudsrapporter som ska bedömas och utredas

Marknadskontroller

Tydligare krav om att inspektioner och labbtester ska genomföras
samt att det blir fler aktörer och produkter som ska omfattas av
kontrollen

Information

Fler aktörer och produkter ger behov av att närvara på nya mässor,
konferenser mm samt att websidan behöver utökas med ny
information. Tillgängligheten för allmänheten behöver utökas samt
att nya produkter är av stort intresse för allmänhet och media.
Ökat krav på utbyte av information mellan medlemsländerna

Reglering och normering

Hantering av dispenser

Utfärda exportintyg

Deltagande i arbetsgrupper på EU-nivå. Omfattande omarbete av
guidedokument samt standarder både nationellt och internationellt.

Uppskattar att fler dispensansökningar kommer att behöva utredas pga
nytt regelverk

Fler aktörer och produkter leder till utfärdande av fler exportintyg

Frågor skickas till
registrator@lakemedelsverket.se

Fördjupning om distributörer

Komplettering kring HMC:s roll som distributör
• Distributörsrollen får man om man tillhandahåller
medicintekniska produkter
• Artikel 2.27 i MDR:
”tillhandahållande på marknaden: tillhandahållande av en
produkt, utom prövningsprodukter, för distribution,
förbrukning eller användning på unionsmarknaden i
samband med kommersiell verksamhet, antingen mot
betalning eller kostnadsfritt”

Komplettering kring HMC:s roll som distributör
• Här behöver man gå vidare till den s k Blue Guide som ger
tydligare bakgrund till vad som avses
– https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18027/attachments/1/tra
nslations/sv/renditions/native
– Se i synnerhet sektion 2.2 (sid 19) och 3.4 (sid 36)

• Även lån, hyra, leasing etc anses vara tillhandahållande – man
anses alltså vara distributör även om man inte överlåter
ägandet helt
• Slamkrypare: Aktörer som är verksamheter som både omfattas
av SOSFS 2008:1 (kraven i denna kommer att fortleva i annan
skepnad) och är distributörer enligt MDR – här behöver
Läkemedelsverket och IVO samråda för att det ska bli rätt
– Dock viktigt att förstå att de respektive kravbilderna har stora
likheter

Komplettering kring HMC:s roll som distributör
•

Petrus nämnde ett svar från LV på frågan ”Kommer HMC att
räknas som distributörer”, detta gavs till en konsultförening och
lyder:

Av allt att döma, ja.

Den möjliga avvikelsen från detta är vad man lägger i begreppet
”kommersiell verksamhet”, i Blue Guide anges följande i sektion 2.2:
”Kommersiell verksamhet innebär tillhandahållande av varor i
affärssammanhang. Icke-vinstdrivande organisationer kan anses
bedriva kommersiell verksamhet om de är inom ett sådant
sammanhang.” Eftersom hjälpmedelscentralerna (HMC) förmedlar
produkter som användaren annars hade fått anskaffa på den öppna
marknaden får man nog anse att HMC verkar i ett affärssammanhang
och därmed ska räknas som distributörer. Detta är också rimligt när
man ser till den viktiga ansvarsrollen som en distributör har.

Vad Eudamed kommer att vara

Vem har tillgång till Eudamed?
Medlemsstater och kommissionen
Full tillgång till all information

Anmälda organ, ekonomiska aktörer, sponsorer
Tillgång i enlighet med sina skyldigheter

Allmänheten
• Adekvat information om produkter, tillhörande intyg
(certifikat) och om de ekonomiska aktörerna
• Adekvat information om kliniska prövningar
• Summering av säkerhet och prestanda för
klass III-produkter och implantat

Eudamed ska innehålla
• Information om produkter
• UDI-databas

• Register över ekonomiska aktörer
• Register över intyg (certifikat)
• Kliniska prövningar
• Säkerhetsövervakning och övervakning av produkter
som släppts ut på marknaden

• Marknadskontroll

