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SAMMANFATTNING 
Regelverket för medicintekniska produkter är omfattande och medicintekniska företag lägger 
idag stora resurser på att säkerställa att deras produkter uppfyller de lagar och krav som finns. 
Detta arbete beskriver författarnas bidrag till CE-märkningsprocessen på det nystartade 
företaget LARA Diagnostics första produkt, en handhållen enhet för utvärdering av perifer 
neuropati samt hur processen att CE-märka en medicinteknisk produkt generellt går till för ett 
mindre eller nystartat företag. Arbetet syftar till att visa vilka utmaningar mindre bolag har i 
synnerhet vid processen att CE-märka sin första produkt samt vad företag kan göra för att 
effektivisera sin process. I arbetet visas att mindre företag kan effektivisera sin process 
genom att: 
● Tidigt lägga grunden till CE-märkningen.  
● Se till att rätt kompetens finns eller införskaffas utifrån 
● Redan i produktutvecklingen säkerställa att väsentliga krav uppfylls, gärna genom att 

följa harmoniserade standarder.  
Arbetet visar även att kraven inom det regulatoriska området för medicintekniska produkter 
blir hårdare med tiden och att den utvecklingen förväntas fortsätta.  
 
Nyckelord: medicinsk teknik, CE-märkning, MDD, medicintekniska regelverk, nystartade 
företag inom medicinsk teknik,  

ABSTRACT 
The regulatory framework for medical devices is extensive and the medical device industry 
spends considerable resources on ensuring that their products comply with existing laws and 
requirements. This paper describes the authors’ contribution to the CE marking process of the 
very first product from the startup company LARA Diagnostics, a handheld device for the 
evaluation of peripheral neuropathy, as well as how the process of CE marking a medical 
device is carried out in general for a small or startup business. The work aims to point out the 
challenges for smaller companies in particular to get their first product certified, but also 
what can be done to streamline that process. The paper shows that small companies can 
improve the process by:  
● Laying the foundation for CE marking early in the process. 
● Ensure that the right skills exist internally or are acquired externally. 
● Making sure that essential requirements are met early in the product development life 

cycle, preferably by adhering to harmonized standards. 
The paper also shows that the requirements within the regulatory framework for medical 
devices are becoming stricter over time and that this trend is expected to continue 
 
Key words: Medical technology, CE-marking, MDD, Regulatory framework for medical 
technology, startup companies in the field of medical technology 
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FÖRORD 
Detta arbete har gett oss en bra insikt i det regulatoriska arbetet med medicintekniska 
produkter. Vi tycker det är ett spännande område som vi kommer ha stor nytta av efter våra 
avslutade studier oavsett var inom den medicintekniska branschen vi kan komma att hamna. 
Vi vill därför rikta ett stort tack till Louise Warme, Rui Chen och Morgan Skarin på LARA 
Diagnostics som gav oss möjligheten att arbeta med dem och bidra till deras process att CE-
märka sin produkt. Vi tror starkt på deras produkt och det känns väldigt roligt att ha kunnat 
bidra till att föra den ett steg närmare frisläppning på marknaden. Louise, Rui och Morgan 
har under hela arbetet varit positiva, lösningsinriktade och gett oss alla förutsättningar vi 
behövt. Det är en härlig stämning på LARA! Under arbetet så har vi och LARA även fått 
hjälp av konsulterna Britt Novén och Lennart Carlsson på For Value AB vars insiktsfullhet 
och lättsamma inställning många gånger räddat humöret på oss. 
Vi vill även rikta stora tack till de personer som ställt upp på intervjuer. Samtliga vi träffat 
har varit väldigt tillmötesgående och genuint intresserade av att bidra till att detta arbete 
skulle bli bra. De personerna är Emil Jonsson och Karin Rye på Bactiguard, Mirva Boothe på 
Maquet Critical Care, Jan Heidebrandt på Swedish Medtech, Per Gillblom, tidigare utredare 
på Läkemedelsverket, Farzad Farzaneh på Intertek samt Lars-Gösta Hellström och Nils 
Holmström på KTH.  
Ett sista stort tack vill vi rikta till vår handledare på KTH, Peter Sillén som varit ett otroligt 
bra bollplank och som trott på oss och kommit med många kloka tankar, svar och inte minst 
frågor.  
 
Stockholm den 8 april 2016 
 
Casper Moberg och Niklas Kant 
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Förkortningar och förklaringar  
 
CE -  Conformité Européenne 
CEN -  Comité Européen de Normalisation 
CENELEC - Comité Européen de Normalisation Électrotechnique 
EES - Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet (Alla EU-länder + Island, Norge & 

Lichtenstein) 
EMC -  Elektromagnetisk kompabilitet 
ETSI -   European Telecommunication Standards Institute 
GHTF - Global Harmonization Task Force 
IEC -   International Electrotechnical Commission 
ISO -   International Organization for Standardization 
LARA - LARA Diagnostics 
MDD -  Medical Devices Directive (Medicintekniska direktivet) 
PN -  Perifer Neuropati 
Tillverkare -  Med tillverkare menas den legala tillverkaren, d.v.s. den som frisläpper 

produkten på marknaden och definieras i detta arbete på samma sätt som i lag 
(1993-584).  

QMS -  Quality Management System 
QST -  Quantitative Sensory Testing 
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1 Inledning 
Vården idag är till mycket stor del beroende av medicintekniska produkter. Definitionen av 
vad som är en medicinteknisk produkt är så pass bred att den inkluderar allt mellan en så 
enkel produkt som ett plåster eller en gåkäpp och oerhört avancerade tekniska apparater som 
magnetresonanskameror eller dialysapparater. Oavsett hur enkel eller avancerad produkten är 
omfattas den av samma regelverk och det gör regelverket stort och komplext.  
Detta examensarbete behandlar hur ett företag med begränsad erfarenhet kan klara av 
processen att CE-märka en produkt på ett effektivt sätt. En stor del av processen att sätta en 
medicinteknisk produkt på marknaden är den regulatoriska delen, att visa att applicerbara 
krav i lagar och föreskrifter följs. Det är tillverkaren själv som visar med hjälp av teknisk 
dokumentation att man följer dessa krav. När tillverkaren har sammanställt dokumentationen, 
gjort erforderliga tester, genomfört applicerbar klinisk utvärdering, fått godkännande från 
anmält organ på erforderliga punkter och anser sig följa kraven visar den det genom att fästa 
ett CE-märke på produkten. 
Författarna fick i uppdrag av LARA Diagnostics att hjälpa dem med att CE-märka deras 
medicintekniska produkt, en handhållen enhet för bedömning av perifera nervskador. 

1.1 Syfte 
Detta arbete syftar till att belysa den process som föregår en CE-märkning av en 
medicinteknisk produkt samt utröna hur små och nystartade företag inom den 
medicintekniska branschen, på ett effektivt sätt, kan uppnå en CE-märkning. Arbetet syftar 
även till att visa på hur en CE-märkningsprocess kan gå till i praktiken genom att beskriva 
författarnas bidrag i processen av CE-märkningen av LARA Diagnostics första produkt.  

1.2 Mål 
Målet med arbetet var att identifiera och beskriva centrala delar för nystartade företag i 
processen teknisk dokumentation i samband med CE märkning, identifiera utmaningar och ge 
förslag till hantering för en effektiv CE märknings process. 
Målet är även specifikt att bistå företaget LARA i processen teknisk dokumentation genom 
att identifiera återstående delar i början av arbetet, under processen, samt vid överlämning då 
exjobbet avslutas.  

1.3 Avgränsningar 
Detta arbete omfattar CE-märkningsprocessen endast ur ett svenskt perspektiv. Arbetet utgår 
från små företag eller företag som släpper sin första medicintekniska produkt på marknaden. 
Detta arbete behandlar endast produkter som omfattas av MDD och således inte 
medicintekniska produkter för aktiva implantat eller för in vitro-diagnostik, som omfattas av 
egna direktiv.  
Arbetet innefattar heller ingen statistik över hur stor andel av nystartade medicintekniska 
företag som når marknaden med sin första produkt. 
Arbetet avgränsas även av tidsramen på 10 veckor som motsvarar 15 hp heltidsstudier.  
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2 Bakgrund 

2.1 LARA Diagnostics 
LARA Diagnostics är ett svenskt medicintekniskt företag med mål att lansera en 
användarvänlig produkt för kvantitativ bedömning av perifer neuropati (PN). 
Företagets historia tog sin början i januari 2013 då företagets två grundare Louise Warme och 
Rui Chen genomgick programmet Clinical Innovation Fellowship. Det är ett program som 
anordnas av Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) som är ett samarbetsorgan 
mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Läns Landsting. 
Under fellowshipet uppmärksammades att undersökningen för PN ofta gjordes med hjälp av 
stämgaffel och att det fanns behov av ett bättre verktyg. Sedan dess har LARA utvecklat sin 
produkt och när detta examensarbete startade hade de den fjärde generationsprototypen klar 
och var redo att börja CE-märkningsprocessen.  

2.2 Beskrivning av produkten 
LARAs produkt är en handhållen enhet med inbyggd vibrationsgenerator och termoelektriskt 
element samt en display och knappar för att styra enheten. Det termoelektriska elementet är 
ett Peltierelement vars temperatur kan regleras från 10° till 45° C. Vibrationsgeneratorn 
består av en liten metallcylinder fäst vid ett piezoelektriskt element som i sin tur är fäst i 
enhetens chassi. Vibrationsgeneratorn styrs av en sinusformad spänningssignal som får 
piezoelementet och således också metallcylindern (vibrationsspetsen) att vibrera. Genom att 
ändra amplituden på spänningen ändras också vibrationsamplituden. Produkten styrs av en 
mikroprocessor och mjukvaran är skriven i C++. Produkten drivs av ett uppladdningsbart Li-
jonbatteri med en spänning på 2,8-4,3 V som laddas via en USB-anslutning. 

 
Figur 1. LARAs produkt. 
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Produkten är avsedd att användas av utbildad vårdpersonal för bedömning av huruvida en 
patient har eller riskerar att utveckla PN. Undersökningen går till så att operatören lägger an 
värmeelementsytan respektive vibrationsspetsen mot patientens hand- eller fotrygg och med 
små inkrement ändrar temperatur- respektive vibrationsnivåerna. Vid varje inkrement frågas 
patienten om den upplever stimuleringen och den nivå patienten anger som tröskelvärde kan 
sedan jämföras med normalpopulationens alternativt patientens värde vid en tidigare 
undersökning.  
Anledningen till att enheten har både vibrations- och termoelektriskt element är att 
vibrationer lättare kan påvisa skador på grova nervtrådar medan temperaturförändringar 
lättare påvisar skador på tunna nervtrådar.  

2.3 Neuropati och diagnostiska metoder 
Neuropati är en sjukdomsgrupp som innebär en funktionsnedsättning i de perifera nerverna. 
Oftast är funktionsnedsättningen distal och symptomen märks vanligen först i fötter, speciellt 
i främre delen av fötterna. Sjukdomsprocessen kan drabba myelin eller axon, motoriska eller 
sensoriska fibrer, respektive tunna eller grova nervfibrer.[1] 
Det finns ett stort antal orsaker som kan ligga bakom neuropati. Exempel på dessa är diabetes 
mellitus, alkoholism, brist på vitamin B12 och ärftlighet. I ca 25 % av fallen hittar man ingen 
orsak. Vid diabetes, som är den vanligaste orsaken till neuropati, leder en abnorm 
glukosmetabolism till nedsatt näringstillförsel och upplagring av toxiner som ger 
nervskador.[2],[3] 
Gängse praxis vid undersökning av neuropati är att använda en stämgaffel som alstrar 
vibrationer oftast i 128 Hz. Det kan kompletteras av monofilament som undersöker 
känslighet för beröring med hjälp av en tunn fiber som viker sig i förhållande till en viss 
belastning. Båda metoderna används på så sätt att patienten säger till om den upplever 
stimuleringen.[4]-[6] För att kontrollera stämgaffelns vibrationsfunktion så testas den på 
undersökarens egen hand och på patientens handrygg för att se att den fungerar på avsett 
sätt.[7] 
Quantitative Sensory Testing (QST) är en mer avancerad metod vid undersökning av 
neuropati som testar känslighet för så väl temperatur som vibration. De tunna nervfibrerna 
reagerar på stimuli i form av temperatur och de grova nervfibrerna reagerar på stimuli i form 
av vibration. Test för temperaturkänslighet undersöker om patienten känner av små inkrement 
av temperatur och första förnimmelsen av smärta för varierande förändringar av kyla och 
värme. Test av vibration utförs genom vibrationer med stegvis ökande styrka för att 
undersöka första förnimmelsen av vibration. Även denna metod bygger på att patienten själv 
meddelar när den upplever dessa stimuli. [8],[9] Den här typen av system är relativt dyra och 
kostnaden kan uppgå till omkring 200 000 kr.  
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2.4 CE-märket 
CE-märket är en märkning som för ett stort antal produkter inom olika produktkategorier 
krävs för att få dem frisläppta på marknaden inom EES. CE står för “Conformitée 
Européenne” vilket på franska betyder “Europeisk överensstämmelse”. Det är tillverkaren 
som sätter CE-märket på sin produkt och därigenom intygar att produkten uppfyller de 
lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa, miljö och andra produktegenskaper.[10] Några 
exempel på produktkategorier vars direktiv kräver att produkten CE-märks är 
medicintekniska produkter, personlig skyddsutrustning, radioutrustning, leksaker och 
lågspänningsprodukter. [11] 
CE-märket ska följa dimensionerna enligt figur 2 och vara minst 5 mm högt. Märket ska sitta 
direkt på produkten och även återfinnas i bruksanvisningen.  
 
 

 
Figur 2. CE-märkets utformning och dimensioner [12] 
 
 

2.5 Vägen till CE-märkning 
För att nå CE-märkning för sin medicintekniska produkt finns ett antal punkter genom vilka 
tillverkaren säkerställer att den uppfyller regelverkets krav.[13] Utifrån litteraturstudien och 
intervjuer har följande tillvägagångssätt sammanställts. 
 
Steg 1. 
Undersök huruvida produkten definieras som en medicinteknisk produkt enligt lagen om 
medicintekniska produkter (1993:584). Om produkten är svår att definiera kan 
Läkemedelsverket tillfrågas och Europeiska kommissionens guidedokument MEDDEV 2.1 
"Definitions of “medical devices”, “accessory” and “manufacturer” kan ge vägledning. 
  
Steg 2 
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Klassificera den medicintekniska produkten. Klassificeringen av produkten är avgörande för 
hur vägen till CE-märkning ser ut. Klassificeringen utformas med hjälp av bilaga 9 LVFS 
(2003:11). Om produkten är svår att klassificera så kan guidedokumentet “MEDDEV 2.4/1 
Guidelines for the classification of medical devices” ge vägledning. 
  
Steg 3 
Oberoende av klassificeringen av produkten ska de väsentliga kraven i bilaga 1 LVFS 
2003:11 följas. Ett sätt att säkerställa att de väsentliga kraven uppfylls är att följa 
harmoniserande standarder.  
 
Steg 4 
Sammanställ den tekniska dokumentationen om produkten som underlag för att visa att de 
väsentliga kraven och andra applicerbara punkter i regelverket följs.  
  
Steg 5 
Om produkten klassas som Im, Is, IIa, IIb eller III ska ett anmält organ kontaktas. 
  
Steg 6 
Säkerställ att det enligt punkt 13, bilaga 1, LVFS 2003:11 med produkten medföljer 
tillräckligt mycket information för att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt samt 
att man kan identifiera tillverkaren. Denna information skall framgå av produktens märkning 
och bruksanvisning.  
  
Steg 7 
Upprätta en försäkran om överensstämmelse i vilken tillverkaren intygar att applicerbara krav 
i lagar och föreskrifter följs. 
  
Steg 8 
Märk produkten med CE-märket på ett tydligt och bestående sätt. Bruksanvisningen ska 
också CE-märkas. 
  
Steg 9 
För produkter i klass I, Is och Im ska en registrering lämnas till Läkemedelsverket med 
företagets adress och en kort beskrivning av produkten. Syftet med registreringen är att 
Läkemedelsverket får en överblick över marknaden samt ska kunna lokalisera tillverkaren av 
produkten. 
  
Steg 10 
Tillverkaren är skyldig att upprätta ett system för rapportering av tillbud och olyckor samt att 
rapportera dessa till Läkemedelsverket om olyckan inträffade i Sverige, annars till behörig 
myndighet där olyckan inträffade. 
  
Steg 11 
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Tillverkaren ska skapa ett system för att systematiskt granska erfarenheter av produkter som 
frisläppts på marknaden och att införa rutiner för att minimera de risker produkten är 
förknippad med. Den kliniska utvärderingen ska fortlöpande uppdateras. 
 
 

2.6 Lagar och föreskrifter 
Definitionen av en medicinteknisk produkt återfinns i lag (1993:584) om medicintekniska 
produkter: 
“2 § Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift 
ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor 
1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 
2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 
funktionsnedsättning, 
3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 
4. kontrollera befruktning. 
 
Om produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av farmakologiska, 
immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte en medicinteknisk produkt enligt 
denna lag. 
Med tillverkare avses i denna lag den fysiska eller juridiska person som har ansvaret för 
utformningen, tillverkningen, paketeringen och märkningen av en produkt innan den av 
tillverkaren själv eller av annan för tillverkarens räkning släpps ut på marknaden som 
tillverkarens produkt. De förpliktelser som åligger en tillverkare enligt denna lag ska gälla 
även den fysiska eller juridiska person som, i syfte att i eget namn släppa ut en produkt på 
marknaden, sätter ihop, förpackar, bearbetar eller märker en färdig produkt eller anger 
avsett syfte med produkten. Vad som nu sagts gäller inte den person som, utan att vara 
tillverkare enligt första meningen i detta stycke, för en enskild patient och för det avsedda 
syftet sätter ihop eller anpassar medicintekniska produkter som redan finns på marknaden. 
Lag (2009:271)”  
 
Det regelverk som gäller i Sverige angående säkerhets- och funktionskrav för 
medicintekniska produkter utgår från tre EU direktiv. Dessa är: 

• 93/42/EEG om medicintekniska produkter (MDD) 
• 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation (AIMD) 
• 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik (IVDD) 

Kraven i dessa direktiv har implementerats i svensk lagstiftning i följande föreskrifter från 
Läkemedelsverket:  

• LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter som motsvarar MDD  
• LVFS 2001:5 om aktiva medicintekniska produkter för implantation som motsvarar 

AIMD 
• LVFS 2001:7 om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik som motsvarar 

IVDD 
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Läkemedelsverket är enligt förordningen om medicintekniska produkter (1993:876) den 
myndighet som ska meddela sådana föreskrifter. Regelverket täcker alla medicintekniska 
produkter som definieras som sådana utifrån lagen om medicintekniska produkter 
(1993:584). Det är den avsedda användningen av produkten som bestämmer huruvida det är 
en medicinteknisk produkt.  
Innan en medicinteknisk produkt ska frisläppas på marknaden oavsett vem den ska användas 
för eller vilka risker den är förknippad med måste den uppfylla regelverket. Det är upp till 
tillverkaren att kontrollera detta, fästa CE-märket på produkten och ansvara för produktens 
hela livscykel. I Sverige är det Läkemedelsverket som ansvarar över tillsynen för de 
medicintekniska produkter som släpps på marknaden enligt lagen(1993:584). De har rätt att 
begära fram handlingar som visar att tillverkaren uppfyller regelverkets krav och få tillträde 
till lokaler där produkten finns. Om läkemedelsverket upptäcker avvikelser från regelverket 
så kan de kräva att problemen åtgärdas, införa säljförbud på produkten och/eller kräva att 
samtliga produkter på marknaden återkallas.[14] 
 

2.7 Klassificering  
Samtliga medicintekniska produkter som omfattas av MDD och LVFS 2003:11 indelas i fyra 
klasser; I, IIa, IIb och III. Klass I har även underklasserna Is (steril medicinteknisk produkt) 
och Im (medicinteknisk produkt med mätfunktion).[15] 
Generellt gäller att indelningen avspeglar de risker som finns med produkten och ju högre 
risk desto högre klassificering. Klassificeringen styr vilka rutiner som ska tillämpas för att 
säkerställa att produkten lever upp till regelverkets krav. 
För produkter i klass I gäller att tillverkaren eller dennes auktoriserade representant i Sverige 
anmäler sig och sin produkt till Läkemedelsverket och genom en försäkran om 
överensstämmelse intygar att produkten uppfyller regelverkets krav. 
För produkter i klass Im eller Is gäller dock även att ett anmält organ granskar 
tillverkningsprocessen för att kontrollera mätfunktionen eller steriliteten. 
Den svenska tillsynsmyndigheten SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk 
kontroll) utser och/eller ackrediterar Anmälda organ (Notified Bodies) som är oberoende 
organisationer med uppgift att verifiera att de medicintekniska produkter som släpps ut på 
marknaden uppfyller de regler som gäller.[16] 
Produkter i klass IIa, IIb och III kan ett anmält organ granska antingen genom att göra en 
typprovning av produkten eller genom att certifiera tillverkarens kvalitetsledningssystem. 
Granskningen av produkter i klass IIa kan vara mindre omfattande och endast gälla vissa 
delar.[15]-[17] 
Bedömning av vilken klass en medicinteknisk produkt ska tillhöra görs utifrån 
Läkemedelverkets föreskrift (LVFS 2003:11), bilaga 9. Europakommissionen tillhandahåller 
även MEDDEV som är riktlinjer för att klassificera medicintekniska produkter. MEDDEV är 
inte juridiskt bindande men har reviderats i samråd med olika intressenter (t.ex. myndigheter, 
kommissionen, industrin, näringslivet mm.) och ger därför en konsensus om branschens 
praxis för klassificering.[17] 
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2.8 Teknisk dokumentation 
Tillverkaren måste upprätta teknisk dokumentation för sin medicintekniska produkt för att 
visa att den följer applicerbara krav i lagar och föreskrifter. Dokumentationen ska 
färdigställas innan tillverkaren upprättar en EG-försäkran om överensstämmelse. Den 
tekniska dokumentationen ska kunna granskas av Läkemedelsverket och ska utgå från de 
västenliga kraven i LVFS(2003:11) bilaga 1, samt övriga applicerbara krav i lagar och 
föreskrifter. Den bör innehålla följande: [13] 
  
● Beskrivning av produkten, den avsedda användningen och planerade varianter av den. 
● Förteckningen över de komponenter och material som ingår i produkten, 

konstruktionsritningar, kopplingsscheman, etc. för delkonstruktioner och slutprodukt 
samt instruktioner för kvalitetskontroll. 

● Specifikation över instruktioner för förpackning, kopior på märkningar och eventuell 
bruksanvisning. 

● Resultat av beräkningar som rör konstruktionen, tester för att visa att produkten 
fungerar enligt den avsedda användningen. 

● Resultat av riskanalysen där fördelarna med produkten ska vägas mot de risker 
produkten är förknippad med. Om produkten är i direkt kontakt med huden eller 
invasiv krävs biokompabilitetstester eller referenser till vetenskaplig litteratur som 
påvisar biokompabiliteten. 

● En lista över de harmoniserade standarder som helt eller delvis tillämpas. För delar 
där standarder inte kan tillämpas måste fullständiga beskrivningar finnas för att visa 
att de väsentliga kraven har följts. 

● Klinisk data utifrån ett säkerhetsperspektiv. Vetenskaplig litteratur som beskriver 
andra produkter kan användas om det kan påvisas att produkterna är jämförbara med 
varandra. Om det inte finns någon sådan litteratur måste en egen sammanställning 
över klinisk data upprättas. 

● Tillverknings- och testprotokoll som visar överensstämmelse med definierade 
metoder och specifikationer.  

2.9 Standarder 
Europeiska harmoniserade standarder är framtagna av standardiseringsorganisationerna CEN, 
CENELEC och ETSI. Den internationella organisationen ISO tar även fram standarder. 
Några exempel på standarder som är vanliga för medicintekniska produkter är:  

• ISO-13485- medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för 
regulatoriska ändamål 

• ISO-14971 -Medicintekniska produkter - Tillämpning av ett system för riskhantering 
för medicintekniska produkter 

• IEC-60601 - Elektrisk utrustning för medicinskt bruk.  
Standarder är utformade på så sätt att om standarden följs så uppfylls även regelverket helt 
eller delvis. En produkt som uppfyller kraven i en harmoniserad standard antas enligt 
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presumtionsprincipen även uppfylla motsvarande väsentliga krav i regelverket. Det är upp till 
tillverkaren att ta reda på vilka standarder som är applicerbara på produkten.[18]  

2.10 Kvalitetsledningssystem 
Ett kvalitetsledningssystem beskriver en organisations struktur, rutiner, processer och 
resurser som behövs för ledning, styrning och förbättring av verksamheten med avseende på 
kvalitet. Det är de dokumenterade beskrivningarna av detta som utgör hur verksamheten skall 
nå sina kvalitetsmål. Systemet ska förbättra sig själv och därmed göra verksamhetens varor 
och tjänster bättre.[19] “ISO-13485 Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet 
- Krav för regulatoriska ändamål” är en standard för kvalitetsledningssystem för 
medicintekniska företag.  
ISO-13485 liknar till stor del “ISO-9001 Ledningssystem för kvalitet - Krav” men inkluderar 
vissa specifika krav för medicintekniska produkter och exkluderar somliga krav från ISO-
9001. En följd av dessa exkluderade krav är att företag som certifieras för ISO-13485 inte 
automatiskt kan hävda att de är certifierade för ISO-9001.[20]  
 
Ett företag som har ett, av ett anmält organ, certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO-
13485 kan CE-märka sin produkt enligt bilaga 2 LVFS(2003:11). Det innebär att det anmälda 
organet kontrollerar och certifierar kvalitetsledningssystemet och därigenom ges tillverkaren 
tillåtelse att CE-märka sina produkter.[21] Tillverkaren kan således CE-märka sina produkter 
utan att behöva genomgå typkontroll och eller typprovning av sina produkter, vilket oftast 
innebär mindre kostnader och en effektivare process enligt intervjun på Bactiguard. Produkter 
i klass I behöver inte typkontroller eller typprovning även utan ett certifierat 
kvalitetsledningssystem utan kan CE-märka sin produkt enligt bilaga 7 LVFS(2003:11).  
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3 Metod 
Grunden till arbetet var att använda LARA Diagnostics som fallstudie och utifrån deras 
situation undersöka hur en CE-märkning kan uppnås på ett effektivt sätt. 
För att kunna besvara problemställningen sattes följande metod upp; 
Arbetet bygger på litteraturstudier, intervjuer med personer med god insikt i och erfarenhet av 
CE-märkning av medicintekniska produkter, samt aktivt deltagande i LARAs CE-
märkningsprocess för att uppnå en förståelse både teoretiskt och praktiskt för processen att 
CE-märka en produkt. 
Litteraturstudien består av en systematisk genomgång av relevant vetenskaplig litteratur, 
tillämpliga lagar, direktiv och förordningar samt guidelines och hjälpdokument från relevanta 
myndigheter och organisationer. 
Valet av intervjuer som datainsamlingsmetod gjordes för att få en övergripande bild av det 
regulatoriska området med huvudfokus på CE-märkning. För att få en så heltäckande bild 
som möjligt eftersträvades ett representativt urval. 
De intervjuer som har genomförts var med: 

• Emil Jonsson och Karin Rye, QA- respektive regulatorisk chef på Bactiguard AB 
• Mirva Boothe, Regulatory Affairs Manager på Maquet Critical Care.  
• Jan Heidebrandt, utbildningsansvarig samt ansvarig för fokusgruppen ”Regulatory 

Affairs” på branschorganisationen Swedish Medtech. 
• Per Gillblom, tidigare utredare på Läkemedelsverket. 
• Farzad Farzaneh, Project Manager, CE-marking and international regulatory 

compliance specialist på testhuset och anmälda organet Intertek. 
• Lars-Gösta Hellström, Studierektor i medicinsk teknik KTH/STH. 
• Nils Holmström, forskare och lärare på KTH/STH samt grundare av uppstartsbolaget 

Neosense Technologies AB. 
 
Dessa personer tillfrågades om intervju för att ge studien olika infallsvinklar på ämnet CE-
märkning. Företag (Bactiguard, Maquet Critical Care och Neosense Technologies) 
tillfrågades då det är de som tvingas följa regelverket och i praktiken jobbar med CE-
märkning av sina produkter. Fler företag än dessa tillfrågades om intervju men återkom ej 
med svar eller ansåg sig inte ha möjlighet att ställa upp. Myndigheter(Läkemedelsverket) och 
anmälda organ(Intertek) tillfrågades då det är de som kontrollerar, bedömer och sköter tillsyn 
av företag och tillser att regelverket efterföljs. Swedish Medtech tillfrågades då de är 
branschorganisationen som representerar runt 170 medicintekniska företag i Sverige och 
bland annat arbetar för att beslutsfattare har en god förståelse för branschen i arbetet med 
lagstiftningen, både i Sverige och på EU-nivå.  
Samtliga intervjuer utom den med Per Gillblom utfördes muntligt på plats. Per Gillblom 
intervjuades muntligt via telefon. Upplägget för intervjuerna var öppna frågor och vi försökte 
undvika ledande frågor i så stor utsträckning som möjligt för att undvika styrning och 
partiskhet från vår sida.  
I arbetet med LARA har vi även varit i kontakt med och haft ett flertal möten med 
konsulterna Britt Novén och Lennart Carlsson från For Value AB. De har över 20 års 
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erfarenhet av regulatorisk verksamhet inom medicinteknik och har funnits tillgängliga för att 
svara på frågor och bedöma det material vi producerat.  
Detta urval av intervjuer tillsammans med kontakten och arbetet med konsulter torde främja 
studiens validitet, såväl den interna som den externa validiteten, och även studiens 
generaliserbarhet.  
 
Det praktiska arbete som vi utfört åt LARA har till stor del innefattat sammanställande och 
framtagande av dokumentation, säkerställande av att krav uppfylls, kravställande mot LARA 
på punkter som måste åtgärdas samt test av produkten. Under hela arbetet har vi haft tillgång 
till samtlig information och dokumentation som krävts och haft en regelbunden dialog med 
ansvariga på LARA.  
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4 Resultat 

4.1 Genomförande hos LARA Diagnostics 
När detta examensarbete startade hade LARA sin fjärde generationsprototyp av produkten 
och ville sätta igång processen att CE-märka den. Vi fick tillgång till samtlig tillgänglig 
dokumentation så som riskanalys, testrapporter, produktspecifikationer, kretsscheman, 
mjukvarukod etc.  
Inledningsvis utgjordes en stor del av arbetet av att sätta sig in i den dokumentation som 
fanns tillgänglig samt att undersöka vad som skulle krävas för att uppnå en CE-märkning i 
just LARAs fall. 

4.1.1 Klassificering 
Efter att ha läst igenom LVFS 2003:11 och guidedokument från Läkemedelsverket stod det 
klart att det första som behövde göras var att fastslå vilken klassificering produkten skulle ha. 
I och med att produktidén är ny var detta inte självklart från början. Det som var avgörande 
för klassificeringen var huruvida produkten kunde anses vara diagnostisk eller inte.  
Efter mycket diskuterande och rådgivning av konsulter beslutades att produkten tillhör klass 
I. Detta grundades på att produkten, enligt LVFS 2003:11 bilaga 9, definition 1.4, är en aktiv 
medicinteknisk produkt. 
De regler som då behövde bedömas var under punkt 3 ”Ytterligare bestämmelser för aktiva 
produkter”:  

• Regel 9: ” Alla aktiva terapeutiska produkter som är avsedda att tillföra eller utbyta 
energi tillhör klass IIa, om de inte har sådana egenskaper att de kan tillföra energi till 
eller utbyta energi med människokroppen på ett potentiellt farligt sätt, med tanke på 
energins egenskaper, täthet och platsen där energin ska användas – de tillhör då 
klass IIb.  
Alla aktiva produkter som är avsedda att styra och/eller övervaka prestanda hos 
aktiva terapeutiska produkter i klass IIb eller är avsedda att direkt påverka sådana 
produkters prestanda tillhör klass IIb.” 

• Regel 10: ”Aktiva produkter avsedda för diagnostik tillhör klass IIa 
o om de är avsedda att avge energi som kommer att absorberas av 

människokroppen, med undantag av produkter som används för att belysa 
patientens kropp i det synliga spektret.  

o om de är avsedda att avbilda spridningen av radiofarmaka i kroppen.  
o om de är avsedda att möjliggöra direkt diagnos eller övervakning av vitala 

fysiologiska processer, om produkterna inte är särskilt avsedda för att 
övervaka vitala fysiologiska variabler, vars variationer är sådana att de skulle 
kunna resultera i omedelbar fara för patienten, t. ex. variationer i 
hjärtverksamhet, andning eller det centrala nervsystemets aktivitet – de tillhör 
då klass IIb.  

Aktiva produkter som är avsedda att avge joniserande strålning och avsedda för 
diagnostik och behandlande interventionell radiologi, inklusive produkter som 
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styr och/eller övervakar sådana produkter eller som direkt påverkar deras 
prestanda, tillhör klass IIb.” 

• Regel 11:” Alla aktiva produkter som är avsedda att administrera eller avlägsna 
läkemedel, kroppsvätskor eller andra ämnen till eller från kroppen tillhör klass IIa, 
om det inte görs på ett sätt som är potentiellt skadligt med tanke på de aktuella 
ämnenas egenskaper, den kroppsdel och det användningssätt det är fråga om – de 
tillhör då klass IIb.” 

• Regel 12:” Alla andra aktiva produkter tillhör klass I.” 
 
Varken regel 9, 10 eller 11 är tillämpliga, utan regel 12 tillämpas.  
Att regel 10 inte är tillämplig ges stöd av från MEDDEV 2.5/1 med formuleringen “a device 
have a measuring function if some criteria’s are fulfilled; The device measures current, 
voltage, temperature, time but those measurements are only used internally in a control loop 
or to monitor battery status.”. Eftersom LARAs produkt inte ger mätresultat i någon form av 
SI-enheter utan bara representerar de olika inkrementen av temperatur och vibration med 
olika nivåer kan den inte anses ha mätfunktion.  
I intervjuer med företagen Bactiguard och Maquet har det framkommit att det är en fördel att 
kunna klassa sin produkt så lågt som möjligt då en lägre klassning leder till mindre 
regulatoriskt arbete. I början av arbetet hade vi en frågeställning om företag vid tveksamheter 
väljer att klassa sin produkt i en högre klass för att vara på den säkra sidan. Konsensus var 
dock att man strävar efter den lägre klassningsgraden och ser till att underbygga sitt beslut 
med dokumentation och välgrundade argument.  

4.1.2 Teknisk fil 
När klassificeringen hade fastslagits var nästa steg att sammanställa den tekniska 
dokumentationen till en teknisk fil. Den mall som användes för den tekniska filen var STED 
(Summary Technical Document). Mallen innehåller generella rubriker såsom Device 
Description – Mode of Action, Product Specification, Reference to similar and previous 
generations of the device, Labelling, Design and Manufacturing Information, Essential 
Principles (EP) Checklist, Risk Analysis and Control Summary, Product Verification and 
Validation.  
Dessa avsnitt ska utgöras av sammanfattningar och hänvisa till andra mer specifika dokument 
och testrapporter för att undvika att samma ändringar måste göras i flera dokument. För att 
säkerställa att informationen i den tekniska filen var tillräckligt omfattande användes 
hjälpdokumentet “Summary Technical Documentation for Demonstrating Conformity to the 
Essential Principles of Safety and Performance of Medical Device” utgiven av Global 
Harmonization Task Force (GHTF).[22] 
Mycket av informationen som behövdes till den tekniska filen fanns i dokumentationen som 
LARA tillhandahöll.  
Arbetet bestod av att:  

• Gå igenom all LARAs interna dokumentation rörande produkten och utvecklingen av 
den.  
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• Undersöka vilken dokumentation som utifrån väsentliga krav i LVFS (2003:11) 
behövde inkluderas i den tekniska filen.  

• Kontrollera vilken intern dokumentation som var applicerbar, och antingen direkt 
eller efter mindre bearbetning och översättning införa denna i den tekniska filen.  

• Genom informationsinskaffande fylla på dokumentationen med kompletterande 
information. Detta genom antingen egna efterforskningar, utfrågning av medarbetare 
på LARA eller efter rådgivning av konsulter.  

De delar i den tekniska dokumentationen som framförallt har utförts är beskrivning av 
produkten, den avsedda användningen, komponent- och materialförteckning samt 
riskanalysen. All dokumentation har skrivits på engelska.  
Eftersom LARAs produkt har elektronisk utrustning i sig måste den uppfylla kraven i RoHS-
direktivet (Restiction of the use of Hazardous Substances in electrical and electronic 
equipment). Direktivet reglerar kraftigt användningen av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt 
krom, polybromerade bifenyler samt polybromerade difenyletrar i elektrisk och elektronisk 
utrustning. I LARAs fall avkrävdes leverantören av kretskort ett intyg att det uppfyller RoHS-
direktivet och med det kunde LARAs tekniska fil innehålla en deklaration att RoHS-
direktivet uppfylldes.  

4.1.3 Riskanalys 
Ett krav för CE-märkning är att en riskanalys för produkten har gjorts. LARA hade redan 
arbetat fram riskerna med produkten när detta arbete startade. Det arbetet bestod av att de 
identifierbara riskerna hade punktats upp i ett dokument.  
Utifrån dessa identifierade risker sammanställdes riskanalysen genom att:  

• Bedöma och kvantifiera konsekvenserna av riskerna och gradera dem enligt skalan A, 
B och C. A innebar allvarlig utgång, död eller sjukhusvistelse för patienten. B innebar 
behov av undersökning av läkare för patienten. C innebar obehag för patienten. 

• Bedöma och kvantifiera sannolikheten att riskerna skulle inträffa och gradera dem 
enligt skalan D, E och F. D innebar att risken var mycket sannolik. E innebar att 
risken kan inträffa. F innebar att risken är osannolik. 

• För varje risk skriva en kort diskussion som motiverar graderingen av riskens 
konsekvens och sannolikhet. 

• För varje risk ange vad LARA som tillverkare gjort för att minimera risken.  
• För varje risk ange huruvida risken är acceptabel eller ej. (För LARAs produkt 

bedömdes samtliga risker vara acceptabla.) 
• Skriva en summering av riskerna och en konklusion att nyttan med produkten 

överväger riskerna.  

4.2 Vad som kvarstår i LARAs process 
När detta arbete avslutas är LARA mycket nära att kunna CE-märka sin produkt. Ett antal 
beslut kvarstår för beslutsfattarna att ta innan dokumentationen helt kan färdigställas. Dessa 
beslut innefattar bland annat vilket batteri som slutgiltigt skall användas och vilken leverantör 
av plasthöljet som skall användas. Den kliniska rapporten, bruksanvisningen samt 
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kvalitetsledningssystemet skall färdigställas. Det är ett krav för CE-märkningen att ett 
kvalitetsledningssystem finns, så ett sådant behöver upprättas. Det behöver dock inte vara 
certifierat eftersom CE-märkningen görs enligt försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 
7 LVFS (2003:11). Ovan nämnda punkter är de vi har identifierat som kvarstående för att 
CE-märkningen skall kunna göras. Dessa punkter är planerade att genomföras.  
 

4.3 Regelverk och bedömningar blir hårdare med tiden 
Genomgående har det i intervjuer framkommit att regelverk och bedömningar av dessa från 
så väl myndigheter som anmälda organ blir hårdare med tiden. Flera som intervjuats bedömer 
att dokumentation som räckte för en CE-märkning för så lite som 3-5 år sedan inte skulle 
räcka i dagsläget. Samtidigt tror samtliga intervjuade att utvecklingen mot hårdare regelverk 
och strängare krav kommer att fortsätta de kommande åren. Flera intervjuade tog upp att det 
förekommit uppmärksammade incidenter som satt press på politiker i EU att hårdare reglera 
systemet.  
Såväl lagar och direktiv som standarder är konstant under utvärdering och förändringar och 
uppdateringar kommer titt som tätt. Det är tillverkarens skyldighet att säkerställa att de 
gällande kraven uppfylls. Därför är det viktigt för tillverkaren att se till att hålla sig 
uppdaterad. Det finns tillgänglig information från t ex anmälda organ, branschorganisationer 
samt branschtidskrifter som möjliggör detta. Som exempel kan nämnas att under detta arbetes 
gång (1 mars 2016) släpptes en ny version av ISO-13485 och en ny version av MDD väntas 
komma under 2016. 
 

4.4 CE-märkningsprocessen bör börjas tidigt 
Genomgående framkom det i intervjuerna att det regulatoriska arbetet och framförallt CE-
märkningsprocessen bör planeras och starta så tidigt som möjligt i arbetet med en ny produkt 
om processen ska göras på ett effektivt sätt. Några av de största kostnaderna i så väl pengar 
som tid, som går att undvika, är när man sent i processen inser ett problem eller fel som 
kräver att processen måste backas eller i värsta fall börjas om. Ju bättre insatt man kan bli i 
regelverk, standarder och guidedokument från början, desto större är chanserna att man gör 
rätt från början och slipper oväntade problem och kostnader längre fram.  
Farzad Farzaneh på Intertek uppgav i intervju att de vanligaste bristerna bolag som skall CE-
märka sin första produkt har är att produkten inte klarar EMC-test och att bruksanvisningen 
inte håller måttet.   
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5 Diskussion 

5.1 De ökade regulatoriska kraven 
Resultatet visar att en majoritet av de intervjuade anser att de regulatoriska kraven på senare 
år blivit tuffare och tuffare, och att den tekniska dokumentationen som var tillräcklig för 
några år sedan inte skulle hålla måttet idag. Det finns inget som tyder på att denna utveckling 
i framtiden kommer att stagnera. Tvärtemot kommer sannolikt de regulatoriska kraven 
fortsätta öka med tiden. För ett nystartat medicintekniskt företag är det väldigt svårt att 
orientera i djungeln av krav i lagar och föreskrifter. Att förstå vilka krav som är applicerbara 
eller inte är kanske inte det svåraste. Svårigheten ligger i att på ett tillräckligt sätt visa att man 
följer kraven samt vilken nivå dokumentationen ska hålla för att vara godtagbar. De som 
arbetar med regulatoriska frågor på företag som varit på marknaden i flertalet år har förvärvat 
sin kunskap till stor del genom praktisk erfarenhet. 
Regelverkets största prioritet är patientens säkerhet och det är självklart bra med ett strängt 
regelverk för att skydda patienternas liv och hälsa. Det finns samtidigt en risk att bra idéer 
och innovationer aldrig når marknaden på grund av att små nystartade företag inte lyckas ta 
sig igenom en hel CE-märkningsprocess om kraven och regelverket blir oöverstigliga. 
Personer i nystartade företag kan generellt antas vara duktiga på att utveckla och konstruera 
produkter men saknar troligtvis erfarenhet av hur de regulatoriska kraven ska tolkas och 
tillämpas. Ofta har nystartade företag begränsade resurser och inte råd att ta hjälp av ett 
anmält organ. Mycket av arbetet för att nå CE-märkning går att göra själv. Om tillverkaren 
redan vid ritningsstadiet av produkten tänker på de regulatoriska kraven och konstruerar 
produkten utifrån de direktiv och harmoniserade standarder som är applicerbara bör chansen 
öka att produkten vid färdigställandet överensstämmer med de gällande direktivens krav. 
Underlåtenhet att göra detta eller oaktsamhet kan leda till bakslag och det kan dröja åratal 
innan produkten når marknadens ljus. 

5.2 Hur regelverket för medicintekniska produkter påverkar 
marknaden. 
Den hårda utvecklingen av kraven kommer troligtvis göra det svårare för nystartade företag i 
den medicintekniska branschen att nå ut till marknaden med sina produkter. 
För att marknaden inte ska gå miste om bra medicintekniska produkter och för att den 
regulatoriska biten inte ska vara en flaskhals i processen när medicintekniska produkter ska 
nå marknaden bör vägen till en CE-märkning för nystartade bolag förenklas. Idag finns en 
guide på Läkemedelsverkets webbsida för klass I produkter. Fler hjälpmedel skulle kunna 
göra vägen lättare. Läkemedelverket skulle kunna erbjuda hjälp i form av tydligare mallar 
med vad som ska dokumenteras och finnas tillgängliga för att svara på vilken nivå som är 
godtagbar. Självklart skulle det innebära en ökad kostnad och man kan diskutera huruvida det 
är Läkemedelsverkets uppgift att konsultera nystartade bolag. Dock bör man väga in 
samhällsnyttan i diskussionen och huruvida den gynnas av att nya medicintekniska produkter 
faktiskt når marknaden alternativt missgynnas av att de inte gör det.  
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Flera av de vi intervjuat har understrukit att strängare regelverk till stor del gynnar de stora 
bolag som redan har väl implementerade kvalitetssystem och anställda som jobbar med 
regulatoria samt de ekonomiska musklerna att driva igenom och klara av processen att CE-
märka sina produkter. De gynnas förstås om mindre och nystartade bolag inte når marknaden 
och erövrar marknadsandelar. Detta kan leda till att konkurrensen på marknaden blir 
snedvriden och vi tror inte att det i slutändan gynnar vården och i förlängningen patienterna.  

5.3 Vad företag kan göra för att effektivisera sin CE-
märkningsprocess 
Regelverket och framförallt branschnormer och praxis kan upplevas som komplicerade och 
överväldigande för oinsatta personer. En god rekommendation är därför att i ett tidigt skede i 
utvecklingen av en ny produkt ta hjälp av en konsult eller annan väl insatt person. Lagar och 
regler finns tillgängliga att läsa och tolka på egen hand men vilken dokumentation som krävs, 
vilken nivå denna ska läggas på samt vad som krävs för att få godkännande från anmält organ 
eller myndigheter kan vara svårt att veta och att från början få hjälp med detta bör i de allra 
flesta fall gynna nystartade bolag. Ett mindre antal konsulttimmar för att hamna på rätt spår är 
troligen ett betydligt billigare alternativ i slutändan än att på egen hand försöka göra allt själv 
och riskera att göra fel, under- eller överarbeta dokumentation och annat regulatoriskt arbete.  
Det är tillverkaren själv som avgör vilka harmoniserade standarder som man vill följa. 
Eftersom det finns många tillgängliga standarder är det svårt att få en överblick över vilka 
som är applicerbara. Om en standard skulle kunna appliceras på produkten men tillverkaren 
missar detta blir det svårare att visa att man följer regelverket eftersom det generellt är 
enklast att visa detta genom att följa en standard. En stor fördel med att följa standarder är att 
stora delar av riskanalysen, tester och övrig teknisk dokumentation kan förenklas genom att 
helt enkelt uppge att man följt en standard och därigenom uppfyller direktivets krav genom 
presumtionsprincipen. Även här kan det vara en fördel att ta hjälp av en konsult eller annan 
insatt person i början av utvecklingen av en produkt. 
Farzad Farzaneh på Intertek uppgav att de vanligaste bristerna bolag som skall CE-märka sin 
första produkt har är att produkten inte klarar EMC-test och att bruksanvisningen inte håller 
måttet. Detta kan ses som lite förvånande då det för både EMC och bruksanvisning finns 
standarder som tillverkaren kan följa. EMC kan förvisso vara svårt att helt räkna ut och det 
krävs ett test för att helt konkludera att produkten klarar EMC-kraven. Dock är det helt klart 
så att ju bättre planering och simuleringar tillverkaren kan göra redan i det tidiga skedet av 
produktutvecklingen desto större är chansen att produkten klarar EMC-kraven och inte i ett 
senare skede behöver omkonstrueras vilket kan leda till ökade kostnader och ökade ledtider. 
Kraven för EMC finns i EMC-direktivet och standarden IEC-60601 är harmoniserande för 
EMC-kraven. Vad gäller bruksanvisningen uppgav Farzaneh att den troligaste orsaken till att 
företag inte klarar att uppfylla kraven att de antingen har underskattat uppgiften att göra den 
tillräckligt bra eller att de inte läst på om standarden och känner till kraven. För att undvika 
att gå i den fällan bör företag i ett tidigt skede planera för vad som ska finnas med i 
bruksanvisningen, bland annat genom att utgå från riskanalysen samt att följa standarden 
“ISO-15223 Medicintekniska produkter - Symboler att användas vid märkning av produkt 
och information till användare”.  



  20 

 

5.4 Förmedlar detta arbete en fullständig bild? 
Det något begränsade antalet företag som utgör urvalet i vår metod ger troligtvis inte en 
fullständig bild av hur den regulatoriska verksamheten fungerar i praktiken. Det noga utvalda 
och representativa urvalet tillsammans med de samstämmiga svaren på våra frågeställningar 
tyder dock på att studien/arbetet förmedlar en realistisk bild av verkligheten och att 
resultaten, åtminstone i flera avseenden, går att generalisera till en bredare population av 
företag och produkter än de som är representerade i denna studie. 
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6 Slutsatser 

6.1 Slutsats utifrån intervjuer och litteraturstudier 
För små och nystartade bolag finns det utmaningar i processen att CE-märka en produkt. Ofta 
grundas svårigheten i dessa utmaningar på brist på erfarenhet av regulatoriskt arbete och 
begränsade resurser. Det finns emellertid saker dessa företag kan göra för att underlätta och 
effektivisera CE-märkningsprocessen. Dessa saker kan sammanfattas i följande punkter:  
● Börja processen att CE-märka i god tid 

CE-märkningsprocessen bör inte ses som ett separat projekt utan som en del i 
processen att utveckla och lansera en ny produkt. Ju tidigare i utvecklingen 
uppfyllandet av de regulatoriska kraven kan säkerställas desto bättre. Om tillverkaren 
vid varje beslut i utvecklingsprocessen tar hänsyn till direktivens krav och väljer att 
följa en standard, alternativt underbygger sina beslut med välgrundade argument 
kommer den slutgiltiga produkten med största säkerhet klara kraven för CE-
märkningen 
 

● Införskaffa den kunskap och information som behövs 
Alla krav, lagar och direktiv som krävs för en CE-märkning finns tillgängliga för 
tillverkare att införskaffa. Att vara påläst om vad som gäller är avgörande för att 
kunna säkerställa att man lyckas med sin CE-märkning. Standarder är inte officiella 
dokument utan måste köpas. Det är dock med stor säkerhet en god investering då att 
följa standarder kan bespara tillverkaren mycket arbete. Ett annat sätt att säkerställa 
kunskap är att ta hjälp av konsulter. Även det bör ses som en god investering att göra 
tidigt i sitt projekt. Det kan bli betydligt dyrare och tidskrävande att senare i projektet 
inse att någonting gjorts felaktigt och att processen måste backa.  
 

● Dokumentera löpande 
Att under utvecklingsprocessen dokumentera alla beslut och val av t ex material, 
komponenter och funktioner samt att dokumentera anledningar och argument för 
dessa beslut och val innebär en stor avlastning när dokumentationen skall 
sammanställas. Att i efterhand tvingas leta upp eller skapa sådan dokumentation 
skapar merarbete och är resurskrävande.  
 

● Planera för framtiden 
Att som tillverkare se till att hålla sig uppdaterad om förväntade förändringar i 
direktiv, lagar och standarder innebär att man ger sig själv möjlighet att planera och 
justera sin process så att ens produkt uppfyller kraven även i framtiden. Utveckling av 
nya produkter kan ofta ta ett flertal år och det är mycket sannolikt att krav och 
standarder inte är de samma när produkten ska frisläppas som de var när 
utvecklingsarbetet inleddes.  
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6.2 Slutsatser utifrån det praktiska arbetet hos LARA 
Författarnas bidrag till CE-märkningen av LARAs produkt bestod i att sammanställa 
dokumentation gällande produktens utformning och egenskaper, säkerställa att väsentliga 
krav på produkten uppfylldes samt att sammanställa och färdigställa produktens riskanalys. 
Det praktiska arbetet i CE-märkningsprocessen har förutom att det gett författarna en bra 
inblick i det regulatoriska arbetet med medicintekniska produkter även påvisat att det är 
möjligt att genomföra en CE-märkning även med begränsade resurser och förkunskaper om 
man skaffar sig den erforderliga kunskapen och noggrant säkerställer att samtliga krav 
uppfylls. När detta arbete avslutas har LARA inte långt kvar i processen att CE-märka sin 
produkt och de kvarstående bitarna är identifierade och planeras att genomföras. 

6.3 Bedömning av arbetets validitet och reliabilitet 
Vi bedömer att reliabiliteten, validiteten och även generaliserbarheten i arbetet är god. Det 
hade emellertid varit intressant att träffa fler mindre företag som antingen var mitt i en CE-
märkningsprocess eller nyligen avslutat en. Självklart hade fler intervjuer kunnat genomföras 
men svaren på frågeställningarna har varit genomgående samstämmiga och även bekräftats 
av våra egna erfarenheter i det praktiska arbetet. Därför bedömer vi så väl den inre som yttre 
validiteten som god och lika så reliabiliteten.  

6.4 Förslag på framtida studier 
Vi har, som nämns i avgränsningarna, i detta arbete inte tittat på någon statistik över hur 
många nystartade bolag som faktiskt når marknaden med sin första produkt, hur många som 
tvingas lägga ner verksamheten och hur många som köps upp av större bolag men en sådan 
undersökning vore intressant att göra en studie av.  
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