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Syfte med dokumentet:
Att klargöra hur Swedish Medtech ser på de regulatoriska och
praktiska aspekterna av kopplingen Tillbehör/Reservdelar – Medicinteknisk Produkt och ihop kopplingen
av Medicintekniska Produkter. Av särskilt intresse då tillbehör/reservdelar tillverkas och levereras av ett
annat företag än tillverkaren av den medicintekniska produkten. Detta tillbehör kallas ibland för ickeoriginal-tillbehör eller ickeauktoriserade tillbehör.
Swedish Medtechs förhoppning och avsikt är att detta dokument ska fungera som vägledning för
medlemsföretagen.

Sammanfattning av Swedish Medtech vägledning:
Swedish Medtech anser att i de fall produkt/reservdel/tillbehör tillhandahålls av flera tillverkare bör
deklaration av kompabiliteten styrkas av alla inblandade parter för att kombinationen ska anses vara
säker och ändamålsenlig. Deklaration av enskild tillverkare bör undvikas så långt som möjligt.
Deklarationen av kompabilitet bör dokumenteras av tillverkarna i medföljande information till
produkten/tillbehöret/reservdelen.

I tillägg:
- Om ett tillbehör eller reservdel väsentligen ändrar karakteristik/prestanda på den godkända
produkten, så kan delen anses vara en medicinteknisk produkt i sig och/eller så medför det att den
godkända produkten eller kombinationen måste genomgå en förnyad godkännandeprocedur så den
ånyo uppfyller direktiv och lag för Medicintekniska produkter.
- Swedish Medtech anser att hälso- och sjukvården bär ett ansvar för att noga utvärdera riskerna vid
inköp som skapar nya kombinationer, säkerställa att dokumenterad deklaration av kompabilitet finns
samt att vårdens processer för anmälan av incidenter är anpassade för att effektivt hantera
kombinerade produkter.
- I de fall vården väljer att upphandla produkter/tillbehör/reservdelar, där ingen deklaration av
kompabilitet föreligger, så övertar hälso- och sjukvården ansvaret för kombinationen enligt 5 Kapitlet i
SOSFS 2008:1.
I annex 1 till detta dokument ges information, definitioner och utvecklande resonemang som ligger till
grund för Swedish Medtechs vägledning.

Annex 1:
1. Lagstiftning på området – vad förhåller vi oss till?
De tre huvuddirektiven för medicintekniska produkter är överförda till svensk lagstiftning
genom lag, förordning samt respektive föreskrifter om medicintekniska produkter.

2. Definitioner, ingående delar i diskussionen:
Medicinteknisk produkt (medical device): instrument, mjukvara etc. avsett av tillverkaren för
att användas för diagnostiskt/terapeutiskt bruk på människor i syfte att behandla/mildra
sjukdom, skada, handikapp etc och vilken inte använder pharmakologiska
verkningsmekanismer. Notera att det är tillverkaren som anger avsett syfte och därigenom (till
stor del), avgör om en produkt är att se som en medicinteknisk produkt eller inte.
Legalt tillbehör (legal accessory): tillbehör med stödjande funktion till den medicintekniska
produkten och nödvändig för att produkten skall fullgöra sitt avsedda syfte såsom definierat av
tillverkaren. Strikt enligt MDD/AIMDD, så är dessa tillbehör att se som medicintekniska
produkter. T.ex. så är en EKG-kabel till en EKG-skrivare, eller en slangsats till en
dialysmaskin, legala tillbehör då dessa behövs för att produkten skall uppnå avsett syfte.
Fysiskt tillbehör (physical accessory): ett tillbehör som inte uppfyller definitionen ovan. T.ex.
en bärväska för en portabel scanner eller ett rullbord för en EKG-skrivare.
Modulsammansatta produkter och vårdset: kombinationer som byggs ihop av andra produkter
och tillbehör för att forma en ny produkt; ett nytt system. Ingående produkter kan vara CE-märkta
respektive inte vara det. Den som sätter ihop systemet är skyldig att kontrollera så
produkterna i systemet är säkra samt kan fungera tillsammans enligt vad respektive tillverkare
anger. Ingår icke CE-märkta produkter eller om någon produkt används i systemet på ett annat
sätt än vad tillverkaren har angett, så skall systemet betraktas som en ny produkt i sig och
sammansättaren blir betraktad som tillverkare och skall utföra tillämpliga förfaranden innan
systemet kan CE-märkas.
Modul (module): del av en kombination eller ett system. Kan vara CE-märkt enligt
MDD/AIMDD/IVDD, eller inte. I det fall en modul inte är CE-märkt så gäller oftast andra
bedömningsvägar. Exempel är inbyggd skrivare eller fristående nätaggregat.
Reservdelar (spare parts): delar eller komponenter som levereras för att ersätta existerande
komponenter i en godkänd produkt eller tillbehör så att denna kan fortsätta vara säker samt
fungera med angivna prestanda såsom avsetts. Reservdelar är inte medicintekniska produkter i
sig. (Anm – ej explicit angivet i AIMDD). Se även förbrukningsvaror, komponenter. Exempel
är kretskort, chip, vissa kablar och batterier, nätkablar, skrivarenheter, nätaggregat. Notera att
om reservdelen väsentligen ändrar karakteristik/prestanda på den godkända produkten, så
anses reservdelen vara en medicinteknisk produkt i sig och/eller så medför det att den
godkända produkten/tillbehöret måste genomgå en förnyad godkännandeprocedur så den på nytt
uppfyller direktivets krav.
Förbrukningsvaror (consumables, disposables): artiklar som förbrukas i den medicintekniska
produktens normala användning och funktion. T.ex. skrivarpapper, bläck, elektrodgel,

utbytbara batterier och slangset av engångstyp. Regulatoriskt kan förbrukningsvaror klassas
som medicintekniska produkter eller som legala tillbehör.
Komponenter (components): delar av en produkt eller ett system. Exempel är EKG-kabel,
chip, röntgenrör, C-båge, skrivarenhet, under-enhet (sub-assembly) såsom
tryckmätningsmodul i ett patientövervakningssystem samt bildminne i ett katlab-system.
Under-enheter (sub-assemblies): se komponenter.
Helrenoverad produkt (fully refurbished device): en medicinteknisk produkt eller legalt
tillbehör som har underhållits eller lagats på ett sådant sätt så den avsedda livslängden har
förlängts, eller så produktens avsedda syfte har ändrats. Detta kan ske om t.ex. stora eller
vitala delar byts ut eller har andra prestanda, eller då mjukvaran väsentligen har ändrats.
Produkten är då regulatoriskt att se som en ny, oanvänd produkt och får genomgå en ny
godkännandeprocedur innan den CE-märks och släpps ut på marknaden.
Reparerad, underhållen produkt (repaired, maintained device): normalt underhåll
(förebyggande eller avhjälpande) utförs på produkten så att säkerhet och prestanda uppfylls
under den avsedda livslängden. Reservdelar eller förbrukningsvaror behövs normalt i detta
underhåll. I underhållet kan även ingå rengöring, tester och kalibrering. Anm – för vissa
produkter är underhåll ej tillämpligt. Reparation, underhåll är inte att se som helrenovering.

3. Läkemedelsverkets tolkning av lagstiftningen
Följande är hämtat från Läkemedelsverkets hemsida:
Samspel mellan två tillverkare
Om produkt och tillbehör tillhandahålls av två olika tillverkare och kompatibiliteten endast
styrks av den ena parten kan det uppstå oklarheter. Grundprincipen är att den som påstår att en
kombination är säker och ändamålsenlig ska kunna visa detta.
Man kan presentera de olika möjligheterna på följande sätt:
Tillverkare A respektive B anger i sin marknadsföring hur respektive produkt kan kombineras
med andra produkter.

Vem ska svara för att kombinationen är säker och att produkternas prestanda inte försämras?

Kombinationen sanktionerad

Kombinationen sanktionerad

Kombinationen ej sanktionerad

av A

av A

Båda tillverkarna

Tillverkare B

Tillverkare A

I förekommande fall användaren

av B
Kombinationen ej sanktionerad
av B

Om tillverkarna är överens om att produkterna är kompatibla innebär det att respektive
tillverkare ansvarar för sin produkt och tar hänsyn till kombinationen i sin riskanalys. Även
om denna ömsesidiga överenskommelse framgår av bruksanvisningarna, eller annan
dokumentation, så kan det vara en fördel om förhållandet regleras i ett avtal.
Om däremot tillverkare A ensidigt deklarerar att produkterna är kompatibla och att
kombinationen uppfyller regelverkets krav så skulle detta innebära att han anger en
användning av B:s produkt som ligger utanför de ramar som B angivit. Dvs. A anger ett nytt,
och utvidgat syfte med B:s produkt. Tillverkare A kommer därmed att ta på sig ett legalt
tillverkaransvar och ensam svara för att kombinationen/systemet uppfyller regelverkets krav.
En förutsättning för att kunna ta detta ansvar är att han genom provning eller andra relevanta
åtgärder kan styrka produkternas kompatibilitet och genom en riskanalys, som omfattar hela
kombinationen, säkerställa att systemet är säkert och lämpligt för sin användning.
Förutom en ny teknisk dokumentation kan informationen till användaren behöva kompletteras
och ibland ersättas med helt ny information. Dokumentationens innehåll/utformning bestäms
av riskanalysen. Om ett alternativt tillbehör är CE-märkt på ett korrekt sätt innebär detta att
tillverkaren av tillbehöret garanterar och kan visa att det kan användas säkert tillsammans med
den/de produkter som den ska kombineras med.

4. Swedish Medtechs syn på Läkemedelsverkets tolkning
Fokus på följande utdrag:
”Om däremot tillverkare A ensidigt deklarerar att produkterna är kompatibla och att
kombinationen uppfyller regelverkets krav så skulle detta innebära att han anger en
användning av B:s produkt som ligger utanför de ramar som B angivit. Dvs A anger ett nytt,
och utvidgat syfte med B:s produkt. Tillverkare A kommer därmed att ta på sig ett legalt
tillverkaransvar och ensam svara för att kombinationen/systemet uppfyller regelverkets krav.”
I de väsentliga kraven (t.ex. ER 9.1 i bilaga I, MDD) anges att om en kombination används
(t.ex. om en produkt måste användas ihop med visst tillbehör eller med en annan produkt för
att fullgöra avsett syfte) så måste hela kombinationen vara säker och ha avsedda prestanda.
Nödvändig information (ER 13.6 c i bilaga I, MDD: specifikationer, gränssnitt för ingående
produkter/tillbehör) för en säker kombination skall anges i bruksanvisningarna (etiketterna).
Här syns att båda parter, båda produkters uppgifter måste beaktas och stämma överens så att
kombinationen blir kompatibel. Jämför även resonemanget under modulsammansatta
produkter.
Vigilans (tillbuds)-rapporteringen är också oklar. I normalfallet ansvarar ett företag
(tillverkaren/EU representanten/motsvarande) för detta. För en kombination A+B skulle, om
inte både A och B sanktionerar systemet, vigilansansvaret inklusive eftermarknadsansvaret
(post market surveillance responsibility) ligga på antingen A eller B. En enda part har dock
svårt att utreda och rapportera för ett system där den ena delens konstruktion, tillverkning är
okänd. I de allra flesta fall har t.ex. A inte tillgång till produktens tekniska dokumentation
(produktionshistoria, riskrapporter etc) från B.
Läkemedelsverkets tolkning med s.k. enkelriktad koppling är inte tillräckligt tydlig. Vilka
fall/exempel avser man? I praktiken är detta mycket svårt för de allra flesta produkterna då

man/tillverkaren, tappar kontrollen över produkten/systemet. För de flesta produkter går det
inte med en enkelriktad koppling utan det behövs en dubbelriktad. Dock bör denna
enkelriktade koppling fungera för fysiska tillbehör och vissa, enklare, reservdelar, om dessa
inte negativt påverkar huvudproduktens säkerhet eller prestanda.
Läkemedelsverket bör ge exempel på när enkelriktad koppling räcker.
Exempel på kombinationer från medlemsföretagen:
Anm – fabrikat, modeller etc nedan är avidentifierade.
A. Insulinpump med slangset och reservoar:
Insulinpumpar som används tillsammans med två engångs-tillbehör, insulin-reservoar och
slangset. I vår manual anges att pumpen skall användas med dessa namngivna tillbehör, och
att vi inte kan garantera korrekt funktion om andra tilllbehör används. Vi har avsiktligt valt att
inte förse tillbehören med den gängse standardkopplingen, dvs Luer-lock, utan utformat en
egen anslutning, för att poängtera att generiska tillbehör med Luer-koppling inte är
kompatibla med vårt system.
Nu förekommer en reservoar på marknaden som konstruerats för att passa i vår pump och som
samtidigt medger användande av slangset med Luer-koppling (dvs den del av deras reservoar
där slangsetet ansluts har Luer-koppling). På förpackningen står det "replaces xx reservoirs"
så det är helt tydligt att de menar att den är helt likvärdig med vår. Vi har givetvis opponerat
oss mot det uttrycket, de svarade då att de inte har någon orsak att få användaren att förväxla
deras produkt med vår, men har ändå gett sin reservoar samma nummer, dvs den heter också
"Model xx".
Vi tycker att situationen där man ensidigt kan deklarera kompatibilitet, är mycket olycklig.
Det skapar såväl risker som förvirring för användaren, man saknar ett regelverk som kan
stödja användare och inköpare.
De hävdar att de visat att deras produkt är kompatibel med vår, dvs att regelverket uppfyllts.
Vi har ingen möjlighet att motbevisa det, då vi givetvis inte har tillgång till deras
dokumentation. Genom rapporter från användare har vi dock fått indikationer på att själva
insulinpumpen inte fungerar i enlighet med vår användarinstruktion när man använder den här
reservoaren och vi har genom egna tester verifierat att så är fallet (man får fel larm-kod i vissa
situationer). Vi har nyligen skickat ett brev till tillverkaren och sagt att vi därför anser att
deras märkning "substitutes", "replaces"... är inkorrekt, baserat på den information vi nu har.
Problem, risker som kan uppstå: felaktig funktion, felaktiga larm för kombinationen.
Säkerhetsrisker.
Slutsats: Dubbelriktad koppling, dvs båda tillverkarna intygar kombinationen, anser vi krävs
för att säkerhet /prestanda ska uppfylla lagens/direktivens krav.
B. Hjälpmedel 1 :Vårdarbromspaket (tillbehör), drivhjul , tippskydd till rullstolar:
Nämnda ovanstående tillbehör och reservdelar klassar vi som säkerhetsdetaljer på våra
produkter. Konsekvensen och riskerna som finns är att vi som tillverkare ”tappar kontrollen”
på hur våra egna produkter ser ut i konfigurering kring bland annat säkerhetsdetaljer, dvs om
det är originaltillbehör alt tillbehör från pirattillverkare som våra kunder/brukare använder på

våra rullstolar.
Problem, risker som kan uppstå: Tillbehör som inte riktigt passar och som kan göra så att
funktionen blir nersatt eller att rullstolar välter etc. Oklarheter för kunder, hur ska tex.
tillbudsrapportering hanteras etc.
Slutsats: Dubbelriktad koppling, dvs båda tillverkarna intygar kombinationen/reservdelen,
anser vi krävs för att säkerhet /prestanda ska uppfylla lagens/direktivens krav. Detta för att få
full kontroll, säkerhet för systemet.
C. Hjälpmedel 2: Kundens krav att själv tillåtas utföra service/montering:
Trots att anvisningar finns så monterar eller kombinerar, kunder artiklar som inte är avsedda
att kunna monteras/kombineras. Detta informerar vi om och har själva ett system för att
förhindra detta i vår egen verksamhet. Detta går man i vissa fall runt och bryter därmed mot
produktens CE märkning och den blir därmed en Specialanpassad produkt som
vården/Hjälpmedelscentralen själv ska ta ansvar för. Detta dokumentationsarbete saknas ofta och
riskanalyser uteblir när man egentligen inte har tillräcklig kunskap om denna omarbetning som
man har utfört på produkten.
Vi har idag också exempel på att detta har medfört incidenter med skador för brukare men
ibland också för vårdpersonal.
Problem, risker som kan uppstå: Farliga kombinationer uppstår. Olyckor, tillbud har inträffat
med skador som följd. Dokumentation saknas.
Slutsats: Dubbelriktad koppling, dvs båda parter intygar kombinationen/reservdelen, anser vi
krävs för att säkerhet /prestanda ska uppfylla lagens/direktivens krav.
D. Hjälpmedel 3 : Brukarens eller anhörigas önskan om förenkling/förändring av produkten
Produkten har genomgått både en omfattande design/analys och efterföljande riskanalysarbete
som slutligen kontrolleras via interna och externa tester för att produkten ska vara säker för
brukaren och dess omgivning. Trots detta så plockar man t.ex. bort anti-tipp hjul och bälten då
man anser att detta är till besvär i vardagen. Utan dessa delar är inte produkten godkänd att
användas. Man anser ofta att man vet hur produkten fungerar och ser ingen risk i detta. Vi vet
och har också rapporterade olyckor där brukare utan bålstabilitet både tippar med stolen och
även åker ur stolen då bältet inte används eller har bortmonterats.
Vid inträffade incidenter så blir detta mycket uppenbart även för brukare och dess omgivning.
Tyvärr så är det svårt att nå fram med informationen till alla. Det står naturligtvis i
användarmanual och annan information, men att nå ut till enskilda personer med 100% säkerhet är
mycket svårt.
I vår nya, ännu inte lanserade, webb-shop så har vi också tänkt igenom riskerna med att man
beställer felaktiga komponenter eller lockas att köpa komponenter som inte är avsedda att
monteras samman. Här finns möjligheten att kontrollera stolens serienummer mot beställd
artikel för att se om den är avsedd för just den produkten. Det är egentligen en höjning av
kontrollnivån mot tidigare då man beställde utan att vi kontrollerade mot stolens serienummer.
Trots detta så finns det alltid en risk att man använder fel artiklar eller naturligtvis andra
leverantörers artiklar utan att inse riskerna och vilka problem som kan uppstå. Problem, risker som kan
uppstå: Farliga system uppstår då andra komponenter används eller

plockas bort. Olyckor, tillbud som inträffar.
Slutsats: Enkelriktad koppling räcker inte för att säkerhet /prestanda ska anses vara uppfyllda
enligt lagens/direktivens krav. Användare mfl får inte ensidigt modifiera produkter.
E. Hjälpmedel 4:
Kundens, Brukarens eller anhörigas önskan om utökat användningsområde:
Produkten har som uppgift att kompensera för det handikapp man har men det förekommer
ofta att den också blir ett arbetsredskap där enskilda brukarens användning leder till incidenter och
däri riskerar att hamna i en situation där anvisningar och övriga begränsningar blir
hämmande för det stora flertalet brukare som inte är i närheten av dessa problem. Exemplet
kan vara att man använder funktionen sitsvridning för att kunna utföra ett arbete i vardagen
där funktionen är att underlätta i och urstigning. Vid felanvändning kan tipprisk förekomma
och detta kan då leda till en incident som i sin tur kan leda till begränsningar för produkten
när några medvetet har använt produkten på ett felaktigt sätt.
Här möter vi vid flera tillfällen (användares, myndighetens) oförståelse i att det är ett
medvetet felaktigt användningssätt som ligger till grund för den inträffade incidenten.
Begränsar vi risken, på grund av en enskild användares felaktiga hantering, så begränsar vi
också hjälpmedlet för nästan alla övriga användare där problemet aldrig uppstår.
Problem, risker som kan uppstå: Tippning, skador som resultat av ändrat användningsområde.
Slutsats: Pekar på vikten av att tillverkarens anvisningar följs och att brukaren /patienten inte
ensidigt ändrar avsett syfte/intended use.
F. Dialysutrustningar och deras tillbehör - kombinationer
Följande har setts i upphandlingar: ”Utrustningen/tillbehöret bör vara anpassad till de rutiner
och den utrustning som vi har vid de olika dialysbehandlingarna. Nuvarande utrustning är i
huvudsak xx och yy. Denna punkt kommer att betygsättas genom utvärdering av personal vid
dialysavdelningarna.”
Problem, risker som kan uppstå: Felaktig funktion eller t.o.m. osäkra kombinationer om den
ena parten ska tvingas till ombyggnad/anpassning av produkter för att kunna vinna en
upphandling för att kunna få leverera desamma.
Slutsats: Dubbelriktad koppling, dvs båda tillverkarna intygar kombinationen/reservdelen,
anser vi krävs för att säkerhet /prestanda ska uppfylla lagens/direktivens krav. Anm- detta
gäller om det inte är enkla, fysiska tillbehör (se ovan punkt 5) etc som inte påverkar
säkerheten eller funktionen.
G. Papper till EKG-skrivare
Original registreringspapper jämfört med "piratpapper". Eftersom det skiljer i pris så har
"piratpapperet" vunnit flera upphandlingar. EKG-apparater som används vid arbetsprov är
mycket känsliga för icke- originalpapper då de skriver ut i olika hastigheter, något som kräver
mycket god anpassning mellan papper och skrivare/pappersbana. Här har flera kunder fått
problem då skrivaren går sönder och vi härleder det till att man har använt ett icke original papper.
Problem, risker som kan uppstå: Produkten går sönder och tappar sin funktion /tillgänglighet.
Kräver reparation som kan vara kostsam för kunden.

Slutsats: Ingen direkt patientrisk. Enkelriktad koppling kan användas för detta exempel, men
det ger ökade kostnader, mer-arbete och utebliven klinisk service/tjänst hos användaren.
Anm - papperet klassas oftast som legalt tillbehör och förbrukningsvara.
H. Slangar till gasanalysator
Användarmanualen säger att apparaten endast kan garantera att den mäter korrekta
mätvärden med original gasanalysslangar. Konkurrerande motsvarande slangar har en smalare
lumen, knickar sig lättare och osäkerhet finns om plasten i slangen absorberar anestesigasen
(vilket leder till felvärden).
Problem, risker som kan uppstå: Säkerhetsrisk. Patientrisk vid knickade slangar samt felaktiga
mätvärden som kan leda till felaktig dosering av anestesigas.
Slutsats: Dubbelriktad koppling, dvs båda tillverkarna intygar kombinationen/reservdelen,
anser vi krävs för att säkerhet /prestanda ska uppfylla lagens/direktivens krav. Dessa slangar
klassas som legalt tillbehör och förbrukningsvara.
I. CO2-absorbrar i anestesigassystem
Vad gäller absorbrar finns vid användning av andra CO2 -absorbrar än original, en ökad risk
för läckage vilket leder till såväl ett irritationsmoment då det tar tid att söka efter läckaget,
som till en ren arbetsmiljöfråga p.g.a. läckage av anestesigaser.
Problem, risker som kan uppstå: Arbetsmiljöproblem för användarna då gaser läcker ut. Merarbete
för användarna. Risk för felaktiga flöden i patientkretsen?
Slutsats: Dubbelriktad koppling, dvs båda tillverkarna intygar kombinationen/reservdelen,
anser vi krävs för att säkerhet /prestanda ska uppfylla lagens/direktivens krav inklusive
arbetsmiljöreglernas krav. CO2-absorber klassas som legalt tillbehör och förbrukningsvara.

5. Summering
I vissa, enklare, fall så kan det gå med en s.k. enkelsidiga koppling där A får, och påtar sig, ett
tillverkaransvar för systemet A+B.
I flertalet fall är dock riskerna och prestanda/specifikationerna för systemet A+B sådana att A
i praktiken inte kan påta sig tillverkaransvaret då A inte har tillgång till nödvändiga underlag
(riskhantering, tekniska data, grundverifieringar, kännedom om ändringar etc) för B och
därmed inte kan verifiera/visa att systemet A+B är säkert och har angivna prestanda. Då A
inte kan visa och B inte kan/vill medverka i systemverifieringen, så faller kombinationen A+B
och systemet måste anses vara olämpligt. Då olämpliga produkter/system inte får eller kan
CE-märkas och släppas ut på marknaden eller tas i bruk så ska användarna upplysas om
detta.
Om användarna önskar kombinera andra tillbehör med produkterna etc så kan detta lösas; i de
fall det går, i en överenskommelse med berörda tillverkare. I vissa fall kan det även tänkas att
användarna kan, eller behöver kunna, egentillverka (kombinera) ett eget system enligt
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) för användning/egentillverkning av
medicintekniska produkter. Här får användarna det fulla tillverkaransvaret. För ett sådant
system har varken A eller B något tillverkaransvar (produktsäkerhetsansvar).

