Bilaga 1 till Remissvar Dnr S2018/06058/FS

Bilaga 1. Scenario med kostnadsanalys inom MDR
Swedish Medtech har räknat på ett scenario för ett företag med en
ny klass IIb-produkt1 och hur kostnadsbilden i form av avgifter
skulle kunna bli då man vill CE-märka och introducera produkten på
den svenska marknaden. För denna produkt har antagits att
nedanstående utvecklingssteg, utöver de som tidigare gällde enligt
MDD, krävs:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Utökade kliniska prövningar
Granskning av anmält organ
EUDAMED-integrering och -rapportering
UDI-märkning
Anställa en person med ansvar för att regelverket efterlevs
Inrättande av ett postmarketsystem

Dagens avgifter till Läkemedelsverket under MDD:
3 150 kr
Motsvarande avgifter under MDR:

Exempel på befintliga klass IIbprodukter är kontaktlinser, viss
mjukvara, suturer, kirurgisk laser,
defibrillatorer, infusionspumpar
och ventilatorer.

De totala avgifterna för vårt fingerade case
var under MDD 110 000 kr och blir under
MDR 936 000 kr

169 000 kr

600%

Detta ska sättas i ljuset av att även övriga
kostnader för företagen ökar.

Ytterligare en beräkning hamnar på USD 50,000 eller mer för en klass IIb-produkt2. En annan räknar
med ett pålägg på försäljningspriset om 10 - 15% kommer att krävas för att ta höjd för de ökade
kostnaderna för MDR3. Detta blir dessvärre en i slutändan en effekt för en redan pressad svensk
hälso- och sjukvårdsbudget.
Kostnader kommer att variera väsentligt med typ av produkt, men här tittar vi på ett hypotetiskt
exempel med en ny klass IIb-produkt. Under MDD hade denna produkt troligtvis kunnat luta sig mot
publicerade likvärdiga data för den kliniska utvärderingen, men under MDR krävs nya kliniska data
framtagna under en klinisk prövning.
Nedanstående stapel visar en uppskattning av de ökade kostnaderna för ett företag med en klass IIbprodukt4. Kostnaden för integrering och rapportering i EUDAMED har inte tagits med då den är
mycket svår att uppskatta. Mer detaljerade beskrivningar av de ökade avgifterna följer.

1

Enligt regel 21 i MDR: ”Produkter bestående av substanser eller kombinationer av substanser som förs in i
människokroppen via en kroppsöppning eller används på hud och som absorberas eller sprids lokalt i människokroppen”
2 http://bqai.ie/wp-content/uploads/2017/09/Europe_MDR__Regulatory_Process_EMERGO5989.pdf
3 https://healthcare-in-europe.com/en/news/implementing-mdr-is-complex-expensive-holds-little-reality.html
4 Underlag till beräkningarna har hämtats från rapporter och prislistor online och genom intervjuer med ett antal företag
med relevanta produkter samt konsulter på området.
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Direkta kostnader
För en ny klass IIb-produkt ser vi att följande direkta kostnader kopplade till specifika avgifter
tillkommer i.o.m. MDR. Årsavgiften till Läkemedelsverket för tillverkare föreslås öka från 3 150 kr till
30 000 kr.
Klinisk prövning
Inför tillverkarens planerade strategi för klinisk utveckling och förslag på klinisk prövning ska en
expertpanel konsulteras5. Expertpanelens verksamhet bör finansieras av kommissionens berörda
budgetpost så detta bör inte komma att förknippas med en avgift6.
En nationell ansökan ska göras och avgiften till Läkemedelsverket för denna föreslås öka från 20 000
kr till 110 000 kr. Prövningen ska sedan anmälas till Läkemedelsverket till en avgift om ca 29 000 kr,
inklusive eventuell ändring.
Ansökan om klinisk prövning ska även anmälas och registreras i EUDAMED. Avgift för detta är i
dagsläget inte känt.
EUDAMED-rapportering
Eudamed är en central databas för medicintekniska produkter och är en del av kommande
förordningar. Troligen kommer den inte att vara igång förrän år 2022. Enligt en uppskattning kan
förberedelser, anpassning och överföring till databasen komma att kosta företag 150 000 €7, d.v.s. ca
1,6 mkr8 . I caset har vi inte tagit med kostnader för det registrering i EUDAMED.
UDI-märkning
UDI är ett system för spårbarhet av medicintekniska produkter som innebär att varje produkt
kommer att ha en unik produktidentifiering (UDI = Unique Device Identification) som bland annat
möjliggör full spårbarhet i alla led9. Syftet med UDI är att skapa ett gemensamt globalt system för
produktidentifiering som kan undanröja skillnader mellan olika länder och ger nyttoeffekter för
tillverkare, vårdgivare, patienter och tillsynsmyndigheter. GS1 är ett företagsprefix man får genom
att betala en årlig abonnemangsavgift10. Avgiftens storlek baseras på ditt företags senast deklarerade
årsomsättning (1 490 kr/år exkl moms). En initial uppstartskostnad betalas första året USD 2 250,
d.v.s. ca 21 400 kr11. En beräkning uppskattar att de ökade kostnaderna kan uppgå till 1% av den
årliga försäljningen12.
Här har vi använt oss av företagsinterna beräkningar på en extra kostnad på 260 000 kr.

5

Särskilt förfarande för vissa högriskprodukter: Anmält organ konsulterar expertpanel m.a.p. den kliniska utvärderingen
innan CE-märkning för implantat i klass III och aktiva produkter i klass IIb avsedda för att administrera läkemedel
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1396&from=EN
7 https://www.medtechdive.com/news/eudamed-2-year-delay-doesnt-mean-free-pass-for-manufacturers/566777/
8 1 Euro räknas till 10,55 kr 2019-12-10
9 https://www.fda.gov/media/84269/download
10 Numerisk eller alfanumerisk kod, på produktens märkning
11 1 dollar räknas till 9,51 kr 2019-12-04
12 https://medicaldeviceacademy.com/unique-device-identification-long-term-costs-may-obvious/
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Granskning av anmält organ
Produkten och all teknisk dokumentation måste granskas av anmält organ. Granskningen av en
produkt och det anmälda organets bedömning av överensstämmelse innefattar följande:
•
•
•

Bilaga IX – Bedömning av kvalitetsledningssystem och teknisk dokumentation
Bilaga X – Typkontroll
Bilaga XI – Kontroll av produktens överensstämmelse

En uppskattning av kostnaden för granskning under MDR är 500 000 kr per produkt.

Ökade kostnader som inte direkt kopplar till specifika avgifter
För en ny klass IIb-produkt ser vi att följande kostnader tillkommer i.o.m. MDR.
Anställa en person med ansvar för att regelverket efterlevs
Förutom tillkommande avgifter behöver även varje företag anställa en person med ansvar för att
regelverket efterlevs. Undantag för mikroföretag och små företag som ska ha en sådan person till
förfogande permanent och fortlöpande13.
Inrättande av ett postmarketsurveillance-system (PMS)
Det måste finnas ett system för uppföljning av produkt på marknaden, system för rapportering av
olyckor och tillbud inklusive korrigerande säkerhetsåtgärder på marknaden14. Detta kommer att
kräva initiala investeringar och kontinuerliga resurser och utgifter för genomförande15. Nytt är bland
annat
•
•

Periodic Safety Update Report (PSUR) som ska summera PMS-informationen, analysera och
presentera nytto-risk-profilen för ett givet tidsintervall.
Post-Market Clinical Follow-up (PMCF) som ska samla kvalitets-, säkerhets- och prestandadata under produktens livstid.

Malin Hollmark
Ansvarig Innovation och forskning, Swedish Medtech
Stockholm, 2019-12-18

13

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36166
The updated version of the MIR Form V 7.2 will become mandatory from January 2020
15 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-eu-med-deviceregulation.pdf
14
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