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Medicintekniska produkter som 
innovationer inom VGR 
Begreppet medicintekniska produkter innefattar ett mycket brett område av 
produkter som är avsedda att användas inom alla former av hälso- och sjukvård. 
Hit hör allt från enkla produkter som plåster och stetoskop till stora avancerade 
system som till exempel magnetkameror och kirurgiska robotar samt digitala 
beslutstöd så som appar och AI-lösningar. Begreppet medicinteknik innefattar 
t.ex. även gånghjälmedel och produkter för att underlätta patientförflyttning 
samt utrustning och program som användas vid analys av blodprover. Det är 
produktens egenskaper, och vad den är avsedd att användas till, som avgör om 
det är en medicinteknisk produkt eller inte.   
 
För att framgångsrikt driva innovationsprojekt behöver man kunskap om de 
ramar och regler som finns för det koncept man utvecklar. Att veta om 
konceptet faller inom regelverket för medicintekniska produkter eller ej är 
viktigt för att veta hur konceptet kan vidareutvecklas.  

Vad är en medicinteknisk produkt? 
Begreppet medicintekniska produkter innefattar ett mycket brett område av 

produkter. Definitionen av en medicinteknisk produkt är instrument, apparat, 

anordning, programvara, implantat, reagens, material eller annan artikel som 

av tillverkaren är avsedda att användas på människa för ett eller flera av 

följande medicinska ändamål: 

 

• diagnos, profylax, övervakning, prediktion, prognos, behandling eller lindring av 

sjukdom 

• diagnos, övervakning, behandling, lindring av eller kompensation för en skada eller 

funktionsnedsättning 

• undersökning, ersättning eller ändring av anatomin eller av en fysiologisk eller 

patologisk process eller ett fysiologiskt eller patologiskt tillstånd 

• tillhandahållande av information genom undersökning in vitro av prover från 

människokroppen, inklusive donationer av organ, blod och vävnad  
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• och som inte uppnår sin huvudsakliga, avsedda verkan i eller på människokroppen med 

hjälp av farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel, men som kan 

understödjas i sin funktion av sådana medel.  

Se mer förordningar om medicintekniska produkter (ofta benämnd som MDR) här. 

 

Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik  

För medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik finns en specifik 

förordning. Se mer om lagstiftning runt medicintekniska produkter längre 

ner. Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik är en medicinteknisk 

produkt som är en reagens, en reagerande artikel, en kalibrator, ett 

kontrollmaterial, en uppsättning (ett kit), ett instrument, en apparat, en 

utrustning, en programvara eller ett system, som används separat eller i 

kombination, och som av tillverkaren är avsedd att användas in vitro vid 

undersökning av prover från människokroppen, inklusive donerat blod och donerad vävnad, 

enbart eller huvudsakligen för att ge information om ett eller flera av följande alternativ:  

a) om en fysiologisk eller patologisk process eller ett fysiologiskt eller patologiskt tillstånd,  

b) om medfödda fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,  

c) om anlag för ett medicinskt tillstånd eller en sjukdom,  

d) som gör det möjligt att bestämma säkerhet och kompatibilitet med möjliga mottagare,  

e) som gör det möjligt att förutsäga behandlingseffekter eller behandlingsreaktioner,  

f) som gör det möjligt att fastställa eller övervaka terapeutiska åtgärder. Provbehållare ska 

också anses vara medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. 

Se mer i förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (ofta benämnd som 

IVDR) här. 

Andra produkter som också anses vara medicintekniska 
produkter 
Det finns även andra produkter som anses vara medicintekniska produkter. Bl.a.: 

• Produkter avsedda för befruktningskontroll eller fertilitetsstöd 

• Artiklar särskilt avsedda för rengöring, desinficering eller sterilisering av 

medicintekniska produkter 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20200424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=EN
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Lagstiftning runt medicintekniska produkter 

Det finns en rad lagar och riktlinjer kring utveckling, tillverkning och användning av 

medicintekniska produkter. Två förordningar ställer de huvudsakliga krav som tillverkare ska 

följa: 

• Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter 

(ofta benämnd som MDR) 

 

• Förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter 

för in vitro-diagnostik (ofta benämnd som IVDR). 

 

När en produkt är CE-märkt innebär det att produkten överensstämmer med regelverkets krav.   

I Sverige är det Läkemedelsverket som har i uppdrag att kontrollera medicintekniska tillverkare 

och deras produkter. IVO har i uppdrag att kontrollera egentillverkade medicintekniska 

produkter och de verksamheter som tillverkar dessa. Mer information om gällande regelverk 

för medicintekniska produkter finns på Läkemedelverkets webbplats. Läs mer om 

egentillverkning längre ner. 

Utveckling av medicintekniska produkter inom 
VGR 

VGR har ingen organisation för CE-märkning av medicintekniska produkter. Därför kan 

utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter inom VGR endast ske inom ramen 

för en verksamhets egentillverkning. 

Egentillverkning av medicinteknisk produkt  

En egentillverkad medicinteknisk produkt (interna produkter) är en medicinteknisk produkt där 

en vårdgivare har tagit ansvar som tillverkare och där produkten har konstruerats och tillverkats 

för att uteslutande användas inom samma juridiska enhet (enl. MDR/IVDR artikel 5).  

Egentillverkade medicintekniska produkter får alltså inte säljas, distribueras, skänkas, överlåtas 

eller användas av annan vårdgivare. Egentillverkning får inte ske i industriell skala. 

Vidare får egentillverkning inte ske om det finns en likvärdig produkt på marknaden som kan 

tillgodose patientgruppens särskilda behov eller som uppfyller en motsvarande prestandanivå. 

Detta måste motiveras i egentillverkningsdokumentationen. Denna regel gäller en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20200424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=EN
https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/tillverka/regelverk
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medicinteknisk produkt vars ”försäkran om överensstämmelse” signeras efter 26 maj 2021 (för 

en in vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt gäller datumet 26 maj 2022). 

Generellt ska egentillverkade medicintekniska produkter uppfylla de krav som ställs på CE-

märkta medicintekniska produkter. För egentillverkade medicintekniska produkter ska det 

finnas en ”försäkran om överensstämmelse” underskriven av vårdgivaren enligt MDR/IVDR 

för den verksamhet där produkten ska användas. Underskriften innebär att verksamhetschefen 

försäkrar att all dokumentation finns på plats, motsvarande dokumentationen för CE-märkning. 

En egentillverkad medicinteknisk produkt måste på samma sätt som en CE-märkt produkt 

förvaltas under hela produktens livscykel. Verksamheten tar på sig ett tillverkaransvar och 

måste t.ex. granska erfarenheter från klinisk användning, utreda eventuella incidenter och 

hantera korrigerande åtgärder. Läs mer i förordning om medicintekniska produkter (MDR) och 

förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR). 

Fribrev, bisyssla och ägande 
För det fall en medarbetare har en idé om en patenterbar uppfinning som definieras som 

medicinteknisk produkt, och medarbetaren önskar utveckla sin idé, kan önskemål om att ingå 

s.k. fribrevsavtal med VGR framföras. Ett fribrevsavtal innebär att medarbetaren kan utveckla 

sin idé på egen hand utan att VGR kan göra anspråk på några rättigheter kopplade till 

uppfinningen. För mer information om VGR:s rutiner för fribrev finns i Informationsblad för 

medarbetare inom hälso- och sjukvården med patenterbar uppfinning. Vid frågor kontakta 

Innovationsplattformen. Observera att rutiner för bisyssla behöver beaktas om detta kommer 

innebära arbete vid sidan av VGR-anställningen.  

Mer information medicintekniska produkter 
 
Läkemedelsverkets webbplats  
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska 

produkter i hälso- och sjukvården  

Gothia Forum VGR ger stöd vid klinisk forskning med 

medicintekniska produkter 

Informationsblad för medarbetare inom hälso- och sjukvården med patenterbar uppfinning. 

Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (ofta benämnd som MDR) 

Förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (ofta benämnd 

som IVDR). 

 

Dokumentet är sammanställt av Innovationsplattformen. Följande funktioner/verksamheter har 

bidragit i framtagningen:  

• Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel  

• Vårdens digitalisering  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20200424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=EN
https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/rapporter_och_dokument/informationsblad-for-medarbetare-inom-halso--och-sjukvarden-med-patenterbar-uppfinning/
https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/rapporter_och_dokument/informationsblad-for-medarbetare-inom-halso--och-sjukvarden-med-patenterbar-uppfinning/
https://insidan.vgregion.se/min-anstallning/arbetstid-och-ledighet/bisyssla/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20081-om-anvandning-av-medicintekniska-produkter-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20081-om-anvandning-av-medicintekniska-produkter-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.gothiaforum.com/
https://www.gothiaforum.com/
https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/rapporter_och_dokument/informationsblad-for-medarbetare-inom-halso--och-sjukvarden-med-patenterbar-uppfinning/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20200424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=EN
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• Verksamhet Medicinsk fysik och teknik, SU 

• Digital vård och utveckling, SU  

• Innovationsplattformen 

 

 


