Remissvar från Swedish Medtech
med anledning av,
Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om
ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr
1223/2009.
Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen och samlar
leverantörer inom bland annat röntgen, ortopediska implantat, stentar, minimal invasiv kirurgi,
pacemakers, hjälpmedel, förbrukningsartiklar samt IT till hälso- och sjukvården. De drygt 170
medlemsföretagen står för cirka 90 procent av den svenska hälso- och sjukvårdens försörjning av
medicintekniska produkter och tjänster.
Swedish Medtech anser att när de föreslagna förändringarna ska analyseras bör man ställa sig tre
frågor:
1. Kommer förändringen att öka säkerheten för patienten?
2. Kommer förändringen att innebära att livräddande medicinteknik når de europeiska
patienterna lika snabbt som den gör idag?
3. Stödjer förslaget innovationer vilka krävs för den nödvändiga utveckling av de europeiska
hälso- och sjukvårdssystemen i syfte att möta framtida utmaningar och öka effektiviteten?
Förslaget innebär att man går från direktiv till förordning. Detta är något som vi är positiva till då
det ökar harmoniseringen mellan EU:s medlemsstater. Dock ser vi en påtaglig risk i att bristfälliga
översättningar kan motverka harmoniseringen. Den svenska översättningen motsvarar inte de
krav man måste ställa vad gäller överensstämmelse med den engelska versionen. Det är oerhört
viktigt att det skapas en mekanism för att justera felaktiga översättningar.
Swedish Medtech är i stort positiva till den föreslagna EU-förordningen om medicintekniska
produkter. De förslag som syftar till att öka kontrollen av de anmälda organen välkomnas särskilt.
Det finns dock ett antal områden i förslaget som bör utformas annorlunda. Den främsta kritiken
riktas mot ”mekanismen för granskning av vissa bedömningar av överensstämmelse” (artikel 44),
samt mot sammansättningen av den föreslagna samordningsgruppen (artikel 78). Vad avser
mekanismen för granskning ser vi ingen positiv effekt på patientsäkerheten samtidigt som den
förlänger tidsperioden innan patienterna inom EU får tillgång till de nya teknologierna. Vi kan
inte heller se att förslaget stöder introduktionen av innovationer enligt vår fråga tre ovan.
I förslaget har en ny grupp av produkter introducerats vilka har ett estetiskt syfte och saknar
medicinskt syfte. Att inkludera produkter utan mediciniskt syfte är djupt olyckligt och bör
undvikas. Vi anser att det finns anledning till att de produkter som listas i bilaga XV regleras, men
det måste ske i ett separat regelverk. Att integrera dessa produkter i det medicintekniska
regelverket skapar en otydlighet för vilka produkter som kan falla under regelverket, och öppnar
upp för att föra in produkter vilka helt saknar koppling till vård och omsorg i ett regelverk som ej
är anpassat för dessa.
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I förslaget används en lagstiftningsteknik där man använder sig av produktexempel och listor.
Detta är en lagstiftningsteknik vi avråder från då den är mycket dåligt anpassad för att följa
teknik- och samhällsutvecklingen. Erfarenheten av denna typ av produktexempel är att den
utdateras långt innan den uppdateras.
Generellt genom hela förordningen anser Swedish Medtech att det är viktigt att systemet
säkerställer att industrins synpunkter hörammas i de fall då det delegeras beslutsrätt till
kommissionen avseende utveckling och tolkning av regelverket. Ex 25.7, 26.2, 42.11.
Nedan ges även kommentarer till ett flertal artiklar där förändringar bör ske.
”Mekanismen för granskning av vissa bedömningar av överensstämmelse” (artikel 44)
Det finns skäl att ifrågasätta denna process för granskning av de anmälda organens bedömningar
av överensstämmelse. Vanligtvis ska samordningsgruppen lämna kommentarer till
sammanfattningen av den preliminära bedömningen av överensstämmelse inom 60 dagar efter att
sammanfattningen har lämnats in. Denna tidsfrist kan dock upphöra att löpa om
samordningsgruppen, enligt artikel 44.3, begär ytterligare information som av vetenskapliga skäl
krävs för att analysen av det anmälda organets preliminära bedömning av överensstämmelse ska
kunna genomföras. Den kompletterande informationen ”[…] kan innefatta en begäran om
prover eller ett besök i tillverkarens lokaler”. Lydelsen anger inte tillräckligt tydligt vilken typ av
kompletterande information som kan begäras. Det finns en överhängande risk att processen drar
ut på tiden och därmed att tiden innan produkten når marknaden förlängs kraftigt när en
granskning enligt art 44 genomförs.
Denna föreslagna mekanism för granskning av vissa bedömningar av överensstämmelse kan inte
anses öka patientsäkerheten. Det kan dock förutses negativa effekter för patienterna på grund av
att det kommer att ta längre tid för produkterna att nå marknaden och därmed komma
patienterna till nytta. Swedish Medtech anser att det vore mer lämpligt att t.ex. inrätta ett
europeiskt kvalitetskontrollsystem för att säkerställa att alla anmälda organ når samma
kvalitetskrav och att det kan tas fram mer klinisk vägledning för de anmälda organen.
Granskningen skulle genom detta system ske på ett generellt plan, till skillnad från det i
förordningen föreslagna system som innebär att en granskning ska ske av de anmälda organens
arbete vid kontroll av varje enskild produkt. Genom dessa åtgärder skulle man på ett bättre sätt
nå de målsättningar som man söker nå med hjälp av granskningsmekanismen.
Samordningsgruppen för medicintekniska produkter (artikel 78)
Swedish Medtech är positiva till att man reglerar samordningsgruppens sammansättning och
kompetensområde tydligt i förordningen.
Vi anser att det nuvarande systemet med expertgruppen för medicintekniska produkter (Medical
Devices Expert Group, MDEG) fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Om en förändring ska ske i
enlighet med den föreslagna förordningen bör industrins ställning i förhållande till
samordningsgruppen för medicintekniska produkter tydliggöras. I dagsläget har endast
organisationer som företräder industrin möjlighet att observera gruppens arbete, och detta under
förutsättning att gruppen valt att inrätta tillfälliga eller ständiga arbetsgrupper. Detta riskerar ge
dåliga förutsättningar för ett värdeskapande arbete mot samordningsgruppen från industrins sida.
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Det skulle vara en fördel om agendan för mötena var känd och det fanns möjlighet för industrin
att ansöka om deltagande i möten eller delar av möten där relevanta frågor hanteras.
Rekonditionering av engångsprodukter
Förslaget som reglerar rekonditionering av engångsprodukter anser vi strida mot
grundprinciperna i regelverket då en engångsprodukt per definition endast är avsedd att användas
en gång. Det är också mycket tveksamt om det kan anses vara samhällsekonomiskt försvarbart att
återanvända engångsprodukter med tanke på att de inte har konstruerats för sådan
rekonditionering. Om man trots detta anser att det finns starka skäl för att möjliggöra
återanvändning anser vi att den föreslagna skrivningen till stor del är rimlig med undantag av
punkt 5 andra stycket, där man anger att information om ursprungstillverkanrens namn och
adress ska anges i den bruksanvisning som ska finnas efter rekonditioneringen. Vi anser inte att
det finns någon grund för att koppla ursprungstillverkaren till en rekonditionerad
engångsprodukt.
Nedan kommenteras ett antal artiklar kortfattat:
Artikel 2
5. Tydliggör skillnaden mellan kliniska och kirurgiska ingrepp.
7. Begreppet används inte i texten i övrigt.
22. Behövs ett klargörande huruvida en distributör även kan vara en importör på samma gång.
Artikel 7
1. Kommissionens befogenhet bör inte omfatta situationer då standarder finns. I dessa fall finns
det en risk att det skapas överlappande standarder.
Artikel 8
9. Kravet på att tillhandahålla dokumentation på ett av EU:s officiella språk, vilket lätt kan förstås
av den nationella myndigheten, kan bli mycket svårt att möta för små och medelstora företag då
det dels kan vara dyrt men även svårt att finna översättarkompetens för EU:s alla officiella språk.
Vi föreslår att informationen ska kunna tillhandahållas på det egna nationella språket samt på
engelska.
Artikel 11
1. Importörens roll överlappar i vissa situationen den auktoriserade representantens roll. Detta
bör undvikas.
Artikel 13
Kravet på att i den egna organisationen ha en person som ansvarar för regelverket kan bli mycket
kostsamt för små bolag.
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2. Är avsikten att lägga det juridiska ansvaret på personen med ansvar för att regelverket
efterlevs istället för på tillverkaren? Detta är i så fall inte lämpligt.
4. Detta borde flyttas till avsnittet om auktoriserade företrädare, och där ställas som ett krav på en
auktoriserade företrädare.
Artikel 14
2. Undantagen är olämpliga. En bristfällig översättning, eller ompaketering, kan utgöra en allvarlig
säkerhetsbrist, och av den anledningen borde ett omfattande ansvar för dessa aktörer råda.
Artikel 16
Förslaget innebär att ett implantatkort med information ska medfölja samtliga implantat. Detta är
sannolikt opraktiskt för vissa typer av implantat. Exempelvis mindre ortopedrelaterade
komponenter och suturer lämpar sig inte för sådana implantatkort. Därför bör en tydlig
definition av vilka implantat som kan undantas från kravet på implantatkort infogas.
Artikel 21
1. Lämpligare hade varit om reservdelar som inte tillverkas av den ursprungliga tillverkaren ändå
godkänns av denne, alternativt att dessa delar behandlas som nya produkter enligt punkt 2.
2. Om möjligt bör det klargöras vad som avses med att ”väsentligt ändra” en produkts prestanda
eller säkerhet.
Artikel 23
Kravet på att man ska kunna spåra en produkt ner till enskild sjukvårdspersonal riskerar att bli
kostsamt för tillverkarna och det kan även finnas svårigheter för företagen att upprätta register
vilka innehåller denna typ av personinformation.
Artikel 24
Det är viktigt att kravet på UDI kompletteras med bestämmelser som säkerställer att små och
medelstora företag inte får orimliga kostnader beroende på vem kommissionen utser för att driva
de nödvändiga systemen.
1. b) Vi önskar klarhet kring huruvida implementeringsakten har företräde framför detta krav. I
annat fall innebär regleringen att UDI-märkingen måste finnas på samtliga etiketter.
Artikel 27
Då det är oklart vilket språk som informationen i Eudamed ska behandlas på kan detta bli mycket
kostsamt. Det kan bli särskilt kostsamt för små och medelstora företag vilka enbart har för avsikt
att sälja sina produkter i en medlemsstat.
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Artikel 36
3. Medlemstatens befogenhet borde höjas upp till EU-nivå.
Artikel 42
2. sista stycket. Vi anser att det är oklart hur avsnitt 6.2 i bilaga 4 ska tillämpas på produkter med
djurvävnader.
6. Det finns en risk att detta medför missvisande information. Särskilt uppmärksam bör man vara
på produkter i klass 1. Dessa borde inte få tillämpa högre klassers krav. En sådan utveckling
riskerar att nyttja de anmälda organens resurser på ett ineffektivt sätt.
Artikel 49
2. a. Det vore önskvärt om det anges hur bedömningen av vad som jämställs som en liknande
produkt ska ske.
Artikel 50
3. Vi anser att det är olyckligt att man blandar helsingforsdeklarationen med anvisningar om hur
den kliniska studien ska utföras. Det borde vara tydligare att endast hänvisa till
helsingforsdeklarationen.
Artikel 67
Vi anser att det bör klargöras vem som bär det ekonomiska ansvaret för en förstörd produkt om
det visar sig att bedömningen varit felaktig.
Artikel 81
4. Vi anser att hänvisningen till kostnadseffektivitet bör strykas, då det ligger utanför
förordningens tillämpningsområde.
Artikel 94
4. Vi anser att avsnittet kan medföra att det råder tveksamhet på marknaden kring vilka produkter
som är godkända enligt den nya förordningen, och vilka som är godkända enligt de äldre
direktiven. Vi föreslår att avsnittet bör strykas.

Stockholm den 15 november 2012
Anna Lefevre Skjöldebrand
VD
Swedish Medtech
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