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Yttrande över förslag till ändringar i RoHS-direktivet, 2002/95/EG
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik och består av ca 150
medlemsföretag. 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.
Fördelar i RoHS-direktivets ändringar
Swedish Medtech välkomnar att definitionerna som används i New Legislative Framework även
införs i RoHS. (Artikel 3) .
Även om den administrativa bördan ökar välkomnar Swedish Medtech ett krav på
självdeklaration av ämnen i produkter.
Swedish Medtech välkomnar beaktandesats 13 då bedömningen av ersättningsmaterial kommer
att göras av anmält organ för medicintekniska produkter. På så sätt säkerställs patientsäkerheten
när substanser byts ut.
I följande delar önskas klargöranden och revidering.
Aktiva medicintekniska produkter för implantation (artikel 4 punkt 5)
I artikel 4 (5) undantas implantat som omfattas av direktiv 90/385/EEG om aktiva
medicintekniska produkter (AIMDD) medan medicintekniska produkter som regleras i direktiv
93/42/EEG om medicintekniska produkter (MDD) omfattas enligt Annex II. Vissa produkter
godkänns dock under både AIMDD och MDD, undantas då dessa eller ingår dessa i RoHS? Det
är en fråga som behöver tydliggöras.
En pacemaker omfattas exempelvis inte av RoHS eftersom den är ett implantat. För att kunna
göra uppföljningar och ändra inställningar på pacemakern så används programmeringsutrustning.
Programmeringsutrustningen godkänns enligt AIMDD men är inget implantat.
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Vi efterlyser ett klargörande i frågan om dessa tillbehör till implantat som är utanför kroppen
omfattas eller exkluderas av RoHS.
Undantagsmekanismen (artikel 5)
När ett ersättande av ett förbjudet ämne inte är möjligt kan enligt RoHS undantag medges för
fyra år i taget. I detta sammanhang är det viktigt att känna till att utvecklingstiden för
medicintekniska produkter och nya produktmodeller ofta är mycket lång. När nya ämnen
förbjuds och skall tas bort från medicintekniska produkter är det nödvändigt att medicintekniska
företag får tillräckligt med tid på sig. Fyra år är en kort tid. Tiden är särskilt kort om man ser till
att en ansökan om förlängning av undantaget skall lämnas in senast 18 månader innan
undantagets giltighetstid går ut (artikel 5.2). Swedish Medtech föreslår att undantagen istället
är individuellt tidsatta för att ta hänsyn till produktionsutvecklingscykler, regulatoriska krav och
patientsäkerheter. Giltighetstiden på fyra år bör ersättas med en undtantagstid på 4-8 år, bedömd
och satt efter följande kriterier:
1) Produktens livsscykel
2) Regulatoriska krav och vilken klass produkten tillhör i det medicintekniska
regelverket
3) Svårigheten att hitta alternativa substanser som kan fylla samma funktion i
den medicintekniska produkten.
Många medicintekniska produkter lever också kvar på marknaden en lång tid, exempelvis
pacemakermodellen Regency har funnits på marknaden sedan 1994.
Generellt sett tar förändring av en medicinteknisk produkt lång tid eftersom produktkvalitet och
säkerhet på nytt måste testas och sedan granskas för att säkerställa att de regulatoriska kraven
efterlevs. Processen för att få igenom en ändring är dyr och produktserierna är ofta små. Så här
kan en utvecklingsprocess för en medicinteknisk produkt ser ut.
Utveckling

2 år

Testning

2 Månader

Produktgranskning

Produkten på marknaden

2 månader

2-15 år
17 år

Slutligen önskar vi understryka betydelsen av en klar och tydlig lagstiftning som ger litet utrymme
för egna tolkningar. Tillämpningen av lagstiftningen kommer att underlättas om harmoniserade
standarder utarbetas av IEC eller Cenelec.
Swedish Medtechs Miljökommitté
Genom Emilie Ankarcrona Smith, jurist Swedish Medtech
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