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Genomförande av ändringsdirektiv 2007/47/EG avseende vissa medicintekniska
produkter, Ds 2008:52
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik och består av ca 150 företag.
Tillsammans täcker medlemsföretagen ca 90 procent av den svenska hälso- och sjukvårdens
behov av medicintekniska produkter och tjänster. Här finns bl.a. produkter inom röntgen,
ortopediska implantat, stentar, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för
funktionshindrade samt förbrukningsartiklar.
Sammanfattning
Vi anser att flera av de föreslagna ändringar är positiva då de skapar ett tydligare regelverk. I
andra delar av förslaget har vi några frågor om det som är oklart.
Swedish Medtech ser positivt på att man understryker att tillverkarens avsikt är styrande för
produktens användning när det gäller tillbehör. Det finns dock viss oklarhet om vilken tillverkare
som avses när det anges att tillbehör ska användas på det sätt tillverkaren avsett.
All den information som myndighet kan begära av en tillverkare eller dennes ombud rörande
verksamheten eller produkterna lämpar sig inte att undantas tystnadsplikten. Viss information bör
alltid omfattas av tystnadsplikt. Det måste krävas att myndighet tydligt anger när information som
inte omfattas av tystnadsplikt krävs och att informationen av detta slag inte begärs in utan goda
skäl.
Kravet på att delta i ökat internationellt samarbete bör även ställas på de anmälda organen.
Vi ställer oss frågande till om rättsäkerheten tillgodoses genom förvaltningslagens
bestämmelser om överklagande av myndighets beslut. Ibland tar sig rekommendationer,
utfärdade av tillsynsmyndighet, karaktären av beslut, när man ser på de faktiska konsekvenserna
för tillverkare och deras ombud, dock utan en möjlighet för enskilda att få dessa prövade.
Nedan presenteras Swedish Medtechs kommentarer på Ds 2008:52 enligt ordningen
promemorian.
5.3 Tillbehör
Förtydligandet att tillbehör ska användas på det sätt som tillverkaren avsett ser Swedish Medtech
mycket positivt på om man tolkar det som att det är avsikten hos tillverkaren av den
medicintekniska produkten, och inte tillbehörets tillverkare, som avgör. Det är dock oklart om
man med tillverkare avser tillverkaren av den medicintekniska produkten eller tillverkaren av
tillbehöret eller båda. Tillverkaren av ett tillbehör är inte alltid densamma som tillverkaren av den
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medicintekniska produkten och ibland kan dessa två tillverkare ha olika uppfattningar om hur ett
tillbehör ska användas tillsammans med en produkt. Här vore det önskvärt att få klarhet.
5.4 Krav på behöriga myndigheter och övriga procedurer som uppställs i direktivet
I promemorian används här begreppet behörig myndighet. I övriga svenska författningstexter
och i andra anvisningar för medicintekniska produkter används begreppet ansvarig myndighet
och inte behörig myndighet. Det är viktigt med enhetliga begrepp och att man bestämmer sig för
en definition som gäller genomgående.
När det gäller skyldigheten att motivera beslut finns det situationer där myndigheter utfärdat
rekommendationer vilka har fått samma konsekvenser för de enskilda företagen som ett beslut. I
dessa situationer saknar dock företagen möjlighet att få rättelse. I en specifik händelse uttalade sig
tillsynsmyndigheten om en viss produktsorts säkerhet och rekommenderade yttersta restriktivitet
i användning av produkterna. Detta innebar i praktiken ett marknadsförbud eftersom
försäljningen av produkterna under en lång period minskade med 70 – 80 %. Förändrar de
föreslagna ändringarna situationen så att enskilda i dessa situationer har möjlighet att få
rättelse? Vi ställer oss frågande till om rättsäkerheten för enskilda tillverkare och deras
ombud i detta hänseende kan anses vara god.
5.5 Krav på medicintekniska produkter
Det är bra att ett andra stycke införs i 5 § då detta lyfter fram att det är tillverkarens avsikt med
hur produkten ska användas som avgör om produkten är tillämplig för sin användning. Det
förhindrar i större mån än tidigare att produkten används utanför tillverkarens avsedda ändamål.
Tydliggörandet att användning i strid med tillverkarens avsikt står i konflikt med gällande
lagstiftning höjer vidare säkerheten för medicintekniska produkter i dess kontakt med användare
och patient/brukare.
5.11 Tystnadsplikt
Det föreslås att tystnadsplikten inte ska omfatta sådan information som lämnas enligt 10 § 1 och
2. Det innebär att all information, som tillverkaren eller dennes ombud förordnas lämna om sin
verksamhet eller sina produkter, omfattas av offentlighetsprincipen. Vid en vigiliancerapportering, där ett tillbud har ägt rum, är det av begränsat värde att information som myndighet
samlar in, innan ett ärende är färdigbehandlat, är offentlig. Spridningen av känslig information har
visat sig skapa oro hos användare och allmänhet. Arbetsmaterial och annan information som
rör ett ärende som inte är färdighanterat behöver omfattas av tystnadsplikten. Här
behöver föreskrifter närmare ange att viss information som myndighet begär in ska
omfattas av tystnadsplikt. I de fall när tystnadsplikt inte gäller bör myndighet åläggas att
tydligt ange att information som begärs in är offentlig. En reglering som anger att all
information som inte omfattas av tystnadsplikten som myndighet begär in om tillverkare eller
dennes ombud och deras produkter är högst olämplig.
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Vidare är det viktigt att myndighet inte rutinmässigt begär in uppgifter från tillverkare eller
dennes ombud som inte rör ett aktuellt ärende. Det är till exempel inte nödvändigt eller lämpligt
att begära in företagets omsättningsuppgifter eller kräva att få produktens prisbild i samband med
att myndighet utreder olyckor och tillbud. Begränsningar för myndigheter att göra uppgifter
allmänt tillgängliga utan att det finns en väl motiverad anledning till detta behövs.
5.12 Internationellt samarbete
Att direktivet ställer krav på internationellt samarbete uppfylls delvis genom förordning
(2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket. Direktivets krav på internationellt samarbete
för att samordna tillämpningen och effektiviteten av nationella resurser för frågor som rör det
medicintekniska direktivet uppfylls dock inte till fullo genom att endast förlägga Läkemedelsverket att engagera sig i det internationella samarbetet. Att delta i internationellt samarbete bör
även krävas av de svenska anmälda organen. Detta främjar enhetliga tolkningar av det
medicintekniska regelverket inom den europeiska gemenskapen.
5.13 Överklaga beslut
Det är bra att möjligheten att överklaga beslut och föreskrifter utökas så att länsrättens dom kan
överklagas i kammarrätten, dock med begränsningen att prövningstillstånd måste meddelas.
Såsom framfördes i texten om promemorians avsnitt 5.4 ställer vi oss frågande till om
rättsäkerheten för tillverkare och dessas ombud tillgodoses.
Med nuvarande skrivning undrar vi om det kommer att vara möjligt att överklaga
myndighets publicerade rekommendationer, då vi har sett att rekommendationer kan få
samma verkningar som ett marknadsförbud. Med marknadsförbud åsyftas det som anges
i artikel 1.14 direktiv 2007/47/EG. En situation där det inte är möjligt för enskild att få
rättelse mot myndighets felaktiga agerande är otillfredsställande.
7. Ekonomiska konsekvenser
I förslaget anges att ändringarna inte bedöms få några ekonomiska konsekvenser. I denna
bedömning har inte tillverkarna och deras representanter i Sverige inkluderats. Swedish Medtech
bedömer att föreslagna ändringar direkt eller indirekt kommer att öka kostnaderna för tillverkare
och deras ombud.

Emilie Ankarcrona Smith, jurist Swedish Medtech e u
Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech
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