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Förord  
Läkemedelsverket ansvarar för nationell marknadskontroll av: 

• Läkemedel enligt Läkemedelslagen (1992:859) med anslutande föreskrifter. 

• Medicintekniska produkter enligt lagen (1993:584) om medicintekniska produkter 

med anslutande föreskrifter. 

• Kosmetiska produkter enligt europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 

1223/2009 om kosmetiska produkter 

Denna uppföljning redovisar den marknadskontroll Läkemedelsverket genomfört inom 

produktområdet för medicintekniska produkter år 2019. 

Mer information om Läkemedelsverkets tillsynsansvar och lagstiftning för respektive 

produktområde finns att läsa i marknadskontrollplanerna som finns publicerade på 

myndighetens webbplats: 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/publikationer/marknadskontrollplaner 

 

 

 

 

 

 

  

Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,  
år och Läkemedelsverket.  

 
Läkemedelsverket, mars 2020 
Diarienummer: 1.1.2-2020-011753 
Postadress: Box 26, 751 03 Uppsala  
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala 
Telefon: 018-17 46 00 
www.lakemedelsverket.se 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/publikationer/marknadskontrollplaner
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1. Marknadskontroll av medicintekniska produkter 
Medicintekniska produkter omfattar ett mycket brett område och täcker allt från plåster till 

stora avancerade system som till exempel datortomografer samt implantat som till exempel 

pacemakers. Läkemedelsverket ska genom tillsyn övervaka att gällande lag och föreskrifter 

efterlevs inom området. Det innebär att Läkemedelsverket genom olika insatser ska 

kontrollera att de produkter som släpps ut på marknaden uppfyller regelverkets krav och att 

företagen agerar i enlighet med de regler som anges. Verksamheten bedrivs i huvudsak som 

marknadskontroll där uppföljning av olyckor och tillbud med medicintekniska produkter, 

inspektion av tillverkare samt administrativa kontroller är viktiga delar i 

marknadskontrolluppdraget.  

Den 26 maj 2017 trädde två nya EU-förordningar för medicintekniska produkter i kraft: 

förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR) och förordning 2017/746 om 

medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR). Förordningen för medicintekniska 

produkter ska tillämpas den 26 maj 2020 medan förordningen för in vitro-diagnostik ska 

tillämpas den 26 maj 2022. De nya förordningarna ställer högre krav på tillverkarna samt 

inbegriper ett utökat tillsynsansvar för Läkemedelsverket. 

1.1. Genomförd marknadskontroll 

Under 2019 genomfördes proaktiva inspektioner i begränsad omfattning med anledning av att 

resurser omprioriterats för implementering av de nya förordningarna gällande 

medicintekniska produkter. Arbete med att ta fram nya processer för att anpassa verksamheten 

till det utökade tillsynsansvaret pågick under året. Marknadskontrollen bedrevs med fokus på 

uppföljning av olyckor och tillbud med medicintekniska produkter samt tillsyn på 

förekommen anledning (via administrativa kontroller, inspektioner på plats hos tillverkare 

samt möten på Läkemedelsverket med tillverkare). 

1.1.1. Uppföljning av olyckor och tillbud med medicintekniska produkter 

Under 2019 inkom totalt 5590 rapporter om olyckor och tillbud med medicintekniska 

produkter samt rapporter om korrigerande säkerhetsåtgärder på marknaden. 

Av dessa rapporter har Läkemedelsverket bland annat följt upp: 

- 2894 anmälningar där tillverkare rapporterat olyckor och tillbud med medicintekniska 

produkter. 

- 1139 anmälningar där svensk vårdgivare rapporterat olyckor och tillbud med 

medicintekniska produkter. Vårdens rapporter ger Läkemedelsverket en möjlighet att 

kontrollera om tillverkarna fullgör sina skyldigheter att rapportera olyckor och tillbud, 

men ger också en kompletterande bild av de negativa händelser som sker med 

medicintekniska produkter. Under året har Läkemedelsverket genom information från 

vården haft anledning att kontrollera flera tillverkares rutiner för att följa upp sina 

produkters funktion och säkerhet i praktisk användning. 

- 507 rapporter från tillverkare om korrigerande säkerhetsåtgärder som genomförts på 

den svenska marknaden. 

- 948 rapporter där myndigheter i andra EU-länder redogör för olyckor/tillbud och i 

synnerhet de korrigerande säkerhetsåtgärder på marknaden som genomförts för att 

minska riskerna för ytterligare olyckor. Genom rapporterna har Läkemedelsverket 

kunnat kontrollera att lämpliga åtgärder genomförts även på den svenska marknaden. 
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Ärendeutveckling olyckor och tillbud. Antal inkomna och avslutade år 2017–2019 

Rapporter om olyckor och tillbud 2019 2018 2017 

Antal inkomna rapporter 5590             5053 4827  

Antal avslutade rapporter 5276  4957  5049  

 

1.1.2. Administrativa kontroller 

Förutom de aktiviteter som initieras i direkt anslutning till inkommande olycks- och 

tillbudsrapporter genomfördes administrativa kontroller för att säkerställa att regelverket 

tillämpas på ett korrekt sätt och att enskilda aktörer inte missbrukar regelverket för att uppnå 

otillbörliga konkurrensfördelar. Denna typ av kontroller genomförs genom särskild 

granskning av enskilda företags dokumentation. Under 2019 avslutades 63 administrativa 

kontroller och totalt 36 kontroller initierades.  

 

De vanligaste bristerna gäller:  

- felaktig/ofullständig information som följer med produkten  

- produkten har inte de egenskaper och prestanda som tillverkaren har avsett eller 

angivit  

- bristfälligt kvalitetssystem hos tillverkare  

- ej korrekt CE-märkta medicintekniska produkter. 

Nedan är några exempel på typ av ärenden som ingått i 2019-års marknadskontroll: 

- Vården rapporterade angående läckande svetsfogar i diskdesinfektorer som kunde 

orsaka potentiellt farliga situationer med halkrisk samt infektionsrisk av kontaminerat 

vatten. Läkemedelsverket initierade ett tillsynsärende för vidare utredning samt 

utfärdade ett föreläggande med krav att tillverkaren skall informera sina kunder om att 

läckande diskdesinfektorer har påträffats samt hur de skall agera. Tillverkaren har 

därefter utfärdat ”Field Safety Corrective Action” (FSCA) samt ”Field Safety Notice” 

(FSN) för att informera hur kunderna skall agera om läckage påträffas. 

- Trots flera påminnelser från Läkemedelsverket inkom inte final FSCA från tillverkare 

av blodpåsar som visat sig läcka. Läkemedelsverket öppnade därför ett tillsynsärende 

samt bjöd in tillverkaren till möte. Därefter har tillverkaren inkommit med slutrapport 

med grundorsaksutredning, korrigerande och förebyggande åtgärder, samt skall 

inkomma med uppdaterade rutiner för vigilance-rapportering samt dispenshantering till 

Läkemedelsverket. 

- En vårdgivare kontaktade Läkemedelsverket angående en hög frekvens av 

reoperationer med en viss typ av implantat, något som inte återspeglats i tillverkarens 

incidentrapportering. Granskningen av den dokumentation som företaget skickade in 

på Läkemedelsverkets begäran, ledde till att ett informationsbrev skickades till deras 

anmälda organ. Som effekt av detta har nu Läkemedelsverket noterat ett stort antal 

incidentrapporter från företaget som bättre återspeglar den verklighet som vården 

rapporterat om. 

- Ett flertal rapporter från vårdgivare om incidenter kopplade till brister i journalsystem 

föranledde Läkemedelsverket att öppna tillsynsärende mot tillverkare av 

journalsystem. Tillsynen har bland annat resulterat i att tillverkare presenterat 

åtgärdsplaner och ett arbete pågår för att komma till rätta med identifierade brister. 
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- Efter rapporter om plötslig batteriurladdning i implanterade hjärtstartare startade 

Läkemedelsverket en djupare granskning i samarbete med andra myndigheter i EU. 

Detta resulterade i att Läkemedelsverket fattade beslut om att förelägga tillverkaren att 

informera sjukvården om risken via ett viktigt säkerhetsmeddelande.  

- Läkemedelsverket öppnade ett tillsynsärende på grund av ett ökat antal 

incidentrapporter med postoperativa komplikationer efter implantation av intraokulära 

linser. Tillverkaren har tidigare gjort korrigerande åtgärder på marknaden men har inte 

kunnat uppvisa att åtgärderna haft avsedd effekt. Läkemedelsverket har överlämnat 

ärendet till den ansvariga myndigheten i Nederländerna för fortsatt utredning.   

1.1.3. Inspektion av tillverkare 

Vid inspektioner direkt hos tillverkare granskas hur kvalitetssystemen säkerställer att 

levererade produkter är lämpliga för sitt syfte och säkra för användare och patienter.  

Dessa kan genomföras på förekommen anledning (PFA) det vill säga då det finns starka 

indikationer på att det finns brister. Inspektioner genomförs även proaktivt, företrädesvis 

inriktade mot svenska tillverkare som inte är föremål för granskning av anmält organ, d.v.s. 

av tillverkare av produkter i riskklass I och specialanpassade produkter. Under 2019 

genomfördes totalt 14 inspektioner.  

 

Inspektion på plats på förekommen anledning (PFA)   6 st  

Inspektion på plats, klass I (proaktiv)  3 st  

Inspektion på plats, dentallab (proaktiv)   1 st  

Inspektion på plats, IVD (proaktiv)  3 st  

Inspektion på plats, NMI (proaktiv)  1 st 

1.1.4. Förbud  

Bland de av Läkemedelsverket initierade tillsynsärenden under 2019 har beslut om 

marknadsförbud fattats i fem ärenden.  

 

Beslut om marknadsförbud togs för följande produkter:  

 

• Ett HIV-test som salufördes av ett svenskt företag i flera nordiska länder via olika 

webbplatser. HIV-testet importerades från China och var inte CE-märkt. Därmed 

uppfyllde inte testet regelverket för medicintekniska produkter.  

• Ett textilplåster där tillverkaren inte kunde visa upp en riskanalys för produkten. Enligt 

det medicintekniska regelverket ska produktens tekniska dokumentation innehålla 

resultat av riskanalysen. 

• Blodtrycksmätare som uppvisade brister i märkning eftersom information om 

tillverkare, auktoriserad representant och CE-märkning saknades. Det saknades även 

en 4-siffrig kod på förpackningen som anger att produkten granskats av ett anmält 

organ. Dessa blodtrycksmätare fanns förvarade hos Tullverket som kontaktade 

Läkemedelsverket. Produkterna hade deklarerats för fri omsättning för ett svenskt 

bolags räkning. Bolaget saluförde produkterna på en svensk webbplats.   

• Två typer av sårvårdsprodukter. Produkterna var satta på marknaden av tillverkaren 

med CE-märkning enligt den lägsta riskklassen. Läkemedelsverket bedömde däremot 

att produkterna inte kan klassas som den lägsta riskklassen eftersom produkterna har 

hög riskpotential. Tillverkaren har överklagat beslutet och ärendet ligger hos 

Förvaltningsrätten.  
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• Två hjärtstartare med tillhörande batterier på grund av att de var satta på den svenska 

marknaden utan giltigt EC-certifikat. Tillverkaren angav till Läkemedelsverket att ett 

nytt anmält organ är anlitat för att re-certifiera produkterna. Läkemedelsverket 

försökte vid upprepade tillfällen få svar och kompletteringar från tillverkaren utan 

resultat. 

1.1.5. Pågående marknadskontroll, projekt 

Marknadskontroller som görs i form av projekt följer en upprättad plan vari en uppföljande 

redovisning i regel ingår. Läkemedelsverket har pågående projekt inom följande områden:  

- Mjukvara, Läkemedelsverket har inom området programvara gjort en enkätbaserad 

granskning av tillverkare av mjukvara som anmält sin verksamhet till 

Läkemedelsverket (97 % av tillverkarna svarade). Resultatet av tillsynen visar att 

majoriteten av tillverkare uppfyller de ställda kraven och endast några få är i behov av 

fördjupad granskning, vilket kommer att utföras 2020 och 2021. Dessutom har en 

något modifierad enkät skickats ut till >30 tillverkare av programvara med ett 

förmodat medicinskt syfte men där produkterna inte är registrerade hos 

Läkemedelsverket. Så många som 88 % svarade och analysen av enkätsvaren pågår. 

Förhoppningen är att undersökningen kommer att ge Läkemedelsverket en tydligare 

bild av programvarornas förekomst och användning samt identifiera produkter bland 

dessa som ska CE-märkas. 

- Diabetes, inom området initierades 2017 en europeisk samarbetsgrupp av EU-

kommissionen där Läkemedelsverket aktivt deltagit. Samarbetsgruppen arbetar med 

att ta fram en vägledning för tillverkarna gällande när och hur incidenter ska 

rapporteras till berörd myndighet. Arbetet med att ta fram denna vägledning fortsätter 

2020. Läkemedelsverket har tidigare uppmärksammat att rapportering från vården 

inom området är bristfällig och att risker finns med produkterna. På grund av den 

snabba teknikutvecklingen inom området och att nya produkter kommer ut på svensk 

marknad, bevakas området kontinuerligt. 

1.1.6. Information 

Genomförd marknadskontroll visar ofta på bristande kunskap om gällande regelverk och i 

vissa fall på oförmåga att omsätta lagtext till konkret verksamhet. Den 26 maj 2017 trädde två 

nya EU-förordningar för medicintekniska produkter i kraft (MDR/IVDR). De nya 

förordningarna ställer högre krav på tillverkarna samt inbegriper ett utökat tillsynsansvar för 

Läkemedelsverket. Ett tjugotal föreläsningar med fokus på förordningarna har hållits med 

både tillverkare och hälso- och sjukvården som målgrupper. Utöver den riktade informationen 

gällande MDR/IVDR har Läkemedelsverket under året föreläst om medicinteknik generellt. 

 

I oktober 2019 lanserade Läkemedelsverket ett nyhetsbrev om medicinteknik som främst 

riktar sig till företag som tillverkar, handlar med, eller på annat sätt hanterar medicintekniska 

produkter. Tre stycken nyhetsbrev publicerades på myndighetens webbplats under 2019.  

 

Förutom nyhetsbreven om medicinteknik publiceras enskilda nyheter på Läkemedelsverkets 

webbplats. Dessutom publiceras löpande information om det gällande regelverket och om 

ändringar i det.  
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Läkemedelsverket har under året informerat om risker med ett antal produkter och de åtgärder 

som har vidtagits för att korrigera upptäckta brister. Informationen har publicerats på 

Läkemedelsverkets webbplats och har bland annat omfattat: 

 

- 473 publiceringar där ansvariga tillverkare informerar om korrigerande 

säkerhetsåtgärder (Field Safety Notice) avseende produkter som har satts ut på 

marknaden. 

1.2. Samverkan 

1.2.1. Nationell samverkan 

Läkemedelsverket samverkar på nationellt plan med andra nationella myndigheter som 

arbetar med marknadskontroll. Som ett led i detta deltar Läkemedelsverket i 

Marknadskontrollrådets arbete. I specifika frågor söker Läkemedelsverket samverkan med 

myndigheter som har överlappande eller kompletterande ansvarsområden och kompetens, 

t.ex. Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

(TLV), Socialstyrelsen (SoS), eHälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen (KEMI), 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Elsäkerhetsverket, Swedac och 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Exempel på samverkan: 

- Med Socialstyrelsen har Läkemedelsverket samarbetat inom ramen för deras uppdrag 

på hjälpmedelsområdet.  

- Läkemedelsverket deltar regelbundet i gemensamma möten med Socialstyrelsen, 

Inspektionen för vård och omsorg, Försäkringskassan och Tandvårds- och 

Läkemedelsförmånsverket för informationsutbyte gällande tandvårdsfrågor. Fokus har 

under 2019 fortsatt varit oregistrerade tandtekniska laboratorier samt 

informationsaktiviteter för att uppmuntra rapportering från tandvården. 

- Läkemedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten träffas regelbundet för 

informationsutbyte i ärenden kring strålningsutrustning samt hade en gemensam 

monter och föreläsning på röntgenveckan 2019. 

- Läkemedelsverket har samverkan med Folkhälsomyndigheten genom att delta i 

myndighetsmöten som anordnas inom samverkansfunktion mot antibiotikaresistens 

och vårdrelaterade infektioner (VRI) där även Socialstyrelsen deltar. Frågor av 

intresse var bland annat användning av medicintekniska produkter för att ställa 

diagnos på distans och som resulterar i förskrivning av läkemedel. Frågan som väcks 

är om det kan påverka antibiotikaanvändningen.  

1.2.2. Intressenter 

Under året har Läkemedelsverket i samverkan med branschen anordnat seminarier och 

symposier så som Regulatory summit för medicinteknikbranschen och TOPRA Symposium. 

Läkemedelsverket har även haft möten tillsammans med branschen samt deltagit i 

branschmässor och föreläst i olika sammanhang.  

1.2.3. Internationell samverkan 

Internationell samverkan har skett genom kontakter med representanter från myndigheter, 

ministerier och ambassader.  
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Läkemedelsverket deltar och samverkar i följande EU-grupper initierade av EU-

kommissionen med fokus på medicinteknik och de nya förordningarna (EU) 2017/745 och 

(EU) 2017/746 

 

- Medical Device Coordination Group (MDCG) med följande undergrupper:  

o Notified Bodies Oversight (NBO)   

o Standards  

o Clinical Investigation and Evaluation (CIE)   

o Post-Market Surveillance and Vigilance 

o Market Surveillance 

o Borderline and Classification (B&C) 

o New Technologies 

o Unique Device Identification (UDI) 

o International Matters 

o In vitro Diagnostic Medical Devices (IVD) 

o Nomenclature 

o Annex XVI 

 

MDCG med undergrupper har i uppgift att ge råd till kommissionen och bistår kommissionen 

och medlemsländerna i att säkerställa en harmoniserad implementering av den nya 

lagstiftningen inom medicinteknik.  

 

- Läkemedelsverket har också bidragit till utvecklandet av den nya EU-gemensamma 

databasen Eudamed genom att medverka i följande arbetsgrupper:  

o Actor Registration 

o Data exchange 2020 

o Clinical Investigation and Performance Studies 

o Market Surveillance 

o Vigilance 

o UDI & Devices 

 

Utöver de internationella grupper som initierats av kommissionen deltar Läkemedelsverket i 

Competent Authority Medical Devices meetings (CAMD) för diskussion av strategiska frågor 

inom det medicintekniska området (2 möten/år).  

 

Läkemedelsverket bistår även med en representant i styrgruppen CAMD Executive Group 

(CEG) som består av nio medlemmar. Under 2019 var representanten från Läkemedelsverket 

utsedd till ordförande för CAMD Executive Group.  

 

Under året har informationsutbyte med länder utanför EU skett med Indien och USA.  

 

Läkemedelsverket stod värd för Nordiskt Möte 2019, ett forum för de nordiska ländernas 

tillsynsmyndigheter inom medicinteknik där aktuella ämnen hanteras. Representerade länder 

var Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.  

1.3. Omvärldsbevakning 

Läkemedelsverkets omvärldsbevakning under 2019 har framförallt bestått i:  
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- Deltagande i det gemensamma kunskapsutbytet mellan medlemsstaterna och EU-

kommissionen i de medicintekniska arbetsgrupperna, inklusive bevakning av det 

vetenskapliga kunskapsläget. 

- Information inklusive bevakning av trender vid rapportering av olyckor och tillbud.  

- Hantering av inkomna frågor. 

- Deltagande i konferenser och mässor, både internationella och nationella.  

- Bevakning av media.  

Inom området medicinteknik har det varit ett intensivt år med implementering av de nya 

förordningarna, bland annat genom deltagande i många av EU: s arbetsgrupper. Sammantaget 

innebär det att omfattning och komplexitet i arbetet inom området har ökat under de senaste 

åren, så också under 2019. 

 

Under året har också förberedelserna inför Brexit fortsatt. Läkemedelsverket bevakade 

huruvida utträdesavtal skulle upprättas eller ej. Brist på medicintekniska produkter skulle 

kunna uppstå om tillverkare inte anlitat ett anmält organ inom EU i tid. Beredskapen i 

samband med Storbritanniens utträde ur EU bedömdes som god. 

 

Omvärldsbevakningen 2019 gav som tidigare år signaler att problemen, främst bristande 

användarvänlighet, med programvaror med medicinskt syfte fortsätter att vara stort. Samtidigt 

ser Läkemedelsverket en mycket kraftig tillväxt av medicintekniska programvaror på 

marknaden i allt från appar till Nationella Medicinska Informationssystem. Därför har 

informationsinsatser gjorts under 2019 för att informera tillverkare och hälso- och sjukvården 

om regelverket kring detta.    

1.4. Kostnader 

Den totala kostnaden för marknadskontrollaktiviteter 2019 för medicintekniska produkter 

uppgick till ca 33 miljoner kronor. I den kostnaden ingår personalkostnader för ca 20 

årsarbetskrafter.   

1.5. Slutsats 

Den 26 maj 2017 trädde två nya EU-förordningar för medicintekniska produkter i kraft. 

Förordning 2017/745 om medicintekniska produkter, MDR, och förordning 2017/746 om 

medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, IVDR. Under 2019 har likt tidigare år, 

mycket tid lagts på att förbereda myndigheten och branschen för de nya kraven. Inom 

medicinteknik har Läkemedelsverket arbetat med tillsynsuppdraget enligt nuvarande EU-

direktiv.  

Läkemedelsverkets experter har under 2019 aktivt deltagit i det EU-gemensamma arbetet. 

EU-samverkan sker bland annat genom nätverket Competent Authorities for Medical Devices 

(CAMD) som leds av CAMD Executive Group bestående av delegater från nio 

medlemsländer och för vilken delegaten från Läkemedelsverket under 2019 varit ordförande. 

Erfarenheten är att informationsbehovet är mycket stort och Läkemedelsverket måste göra ett 

riskbaserat urval för deltagande i olika sammanhang. De nya förordningarna, som innebär 

många förändringar inom området, har bidragit till ett ännu större informationsbehov.  

Antalet inrapporterade olyckor och tillbud med medicintekniska produkter har under lång tid 

totalt sett ökat. En trolig orsak är ökat antal medicintekniska produkter på marknaden. 

Bidragande kan också vara att uppmärksamhet i media lett till ökad kunskap hos vårdgivare 
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att de är skyldiga att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter. Under 

2019 har närmare samverkan med hälso- och sjukvården utvecklats och kommer att utvecklas 

vidare. Ibland krävs det en aktiv dialog mellan Läkemedelsverket och tillverkare för att 

åtgärder ska utföras av tillverkarna för att säkerställa att produkterna på marknaden är säkra i 

sin användning.  

 

Det är svårt att dra generella slutsatser om Läkemedelsverkets tillsyn av medicintekniska 

produkter då området medicinteknik är väldigt brett och slutsatser från ett produktområde är 

inte alltid gällande för ett annat produktområde.  
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