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Entreprenörskap inom medicinteknik



1) Programmets syften, målgrupper m.m.
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Ett program för entreprenörskap inom medicinteknik i en digital era!
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Programmet fokuserar särskilt på forskningsbaserat 

entreprenörskap!

Preklinisk 

medicin

Klinisk 

medicin

Medicin-

teknik 

Teknikvetenskap

Medicinvetenskap

Naturvetenskap



2022-01-27 Chalmers University of Technology 6

Programmet fokuserar särskilt på utmaningarna i en digital era!

Hälso- och sjukvård digitaliseras
Medicintekniska 

produkter digitaliseras

Forskning- och innovation 

digitaliseras



2022-01-27

Programmets bärande tanke och röda tråd är insikten om hur betydelsefullt 

regelefterlevnad (compliance) är för medicintekniskt entreprenörskap!

Harmoniserade standarder, gemensamma specifikationer m.m.

Vägledningsdokument, instruktioner m.m.

Conformité Européenne*

* i europeisk överenstämmelse
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Programmet riktar sig till olika grupper av entreprenörer som verkar i samspelet mellan hälso-

och sjukvård, universitet/högskolor och näringsliv!

Universitet/högskolor och 
institut

Hälso- och 
sjukvård/kommunal 

omsorg

Näringsliv – stora 
och små företag

Forskare, lärare, studenter m.fl. 

som driver F&I-projekt

Hälso- och sjukvårdpersonal m.fl. 

som driver utvecklingsprojekt i 

hälso- och sjukvård

Näringsidkare i nystartade och 

mindre företag 
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Programmet riktar sig också till dom som tillhandahåller och ansvarar för innovationsstöd i 

samspelet mellan hälso- och sjukvård, universitet/högskolor och näringsliv!

Universitet/högskolor och 
institut

Hälso- och 
sjukvård/kommunal 

omsorg

Näringsliv – stora 
och små företag

Rådgivare m.fl. på 

innovationskontor, 

universitetsanknutna inkubatorer 

m.fl.  

Rådgivare m.fl. inom och i 

anslutning till hälso- och 

sjukvården  

Rådgivare m.fl. inom  

teknikparker, 

inkubatorer m.fl. som 

riktar sig till näringslivet  
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Forskningsfas

Verifierat 

forsknings-

resultat

Verifierad 

konceptidé

Utvecklingsfas

Verifierad

och 

validerad

produkt

Produktionsfas

Produktions-

specifikation

Marknads-

godkänd

produkt

Marknadsfas

Specifikation 

för 

användning

Verifierad

patientnytta

Specifikationer 

för produkt-

koncept

Programmet har ambitionen att, med ett särskilt fokus på de tidiga faserna, bidra 

till att forsknings- och innovationsprojekt tar sig genom hela den medicintekniska 

produktlivscykeln!



*Verktygslådan består av ordnade och skiktade ramverk, checklistor 
m.m. att användas som verktyg

I. Verktyg för analys och utvärdering av F&I-projekt

II. Verktyg för operativa och strategiska överväganden som 
typiskt sätt behöver göras inom medicintekniska F&I-
projekt

III. Verktyg för innovationsstöd i förhållande till F&I-projekt

IV. Verktyg för utbildning av entreprenörer och av 
innovationsstödjande personer

Programmet har ambitionen att lägga grunden till en kontinuerligt förbättrad 

verktygslåda för medicintekniska entreprenörskap
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Utmärkande för forsknings- och innovationsprojekt inom medicinteknik är bl.a. 

följande entreprenöriella huvuduppgifter:

1. att utveckla, verifiera och validera medicintekniska produktidéer 

(produktkoncept) med utgångspunkt i forsknings- och innovationsprojektet, 

samt tydliggöra vilken kunskapsbaserad resursbas som krävs 

2. att organisera och i rätt tid och omfattning driva F&I-projektets 

utförandeprocesser avseende produktframtagning, riskhantering, klinisk 

prövning och andra nödvändiga åtgärder

3. att etablera och positionera forsknings- och innovationsprojektet på 

relevanta arenor, dvs. arenor för medicinteknisk forskning, nyttiggörande, 

produktion, distribution, implementering etc. 

4. att utveckla och exekvera värdeerbjudanden till hälso- och sjukvården 

och patient 

5. att driva medicintekniska forsknings- och innovationsprojekt då man är 

beroende av förändrade arbetssätt och annat som förutsätter 

policyutveckling.

2022-01-27

Programmet har ambitionen att lägga grunden till en kontinuerligt förbättrad 

verktygslåda för medicintekniska entreprenörskap



Forskningsfas

Forsknings-

resultat
Verifierad 

konceptidé

Utvecklingsfas

Verifierad

och 

validerad

produkt

Produktionsfas

Produktions-

underlag

Marknads-

godkänd

produkt

Marknadsfas

Användnings

specifikation

Verifierad

patientnytta

Specifikationer 

för produkt-

koncept

Programmet har/ska resultera i ett material som följer ett medicintekniskt forsknings-
och innovationsprojekt från ax till limpa – ett konstruerat praktikfall med ett narrativ 
kopplat till varje huvuduppgift 

Dahlströmska akademin Bedaborg tekniska högskola

FoI-projektet

FoI-projektet innefattar forskningsresultat som vardera forskningsmiljö 

upparbetat till dags dato. Just nu utvärderar projektet i vilken utsträckning 

som respektive forskningsresultat kan kombineras för medicinska 

ändamål. 

Ett särskilt intressant område är vårdprocesser för diagnostisering och 

behandling av cancertumörer. Forskargrupperna har identifierat hur man 

genom att kombinera sina forskningsresultat möjliggör nya 

medicintekniska lösningar för vårdåtgärder inom strålningsbehandling 

och medicinsk bilddiagnostik. 

Initiala studier visar att forskningsresultaten kan ligga till grund för 

medicintekniska produkter (och system) som mer effektivt kan ligga till 

grund för att diagnostisera och behandla djupsittande cancertumörer i 

människokroppens känsliga delar.

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp1ai4wZ_XAhXrK5oKHX3yBcwQjRwIBw&url=https://thenounproject.com/term/university/4407/&psig=AOvVaw3PkboatqTbufOaWese8e33&ust=1509699067428842


Programmet baseras på fyra huvudsakliga forskningsbaserade 
arbetspaket

1) Analys av EU-reglering, lagstiftning, rekommendationer, standarder, 
rutiner och andra källor

2) Kartläggningar av handlingsordningar inom och mellan 
universitet/högskolor, statliga myndigheter, region, kommun, anmälda 
organ och näringsliv m.m.

3) Analys av ett antal medicintekniska praktikfall

4) Intervjuer och workshops



1) Programmets syften, målgrupper m.m.

2) Varför medicinteknisk innovation förutsätter entreprenörskap och innovationsstöd som baseras 
på ”regelefterlevnadskompetens”

3) Programmets resultat som verktygslåda för entreprenörer och innovationsstöd

4) Avgränsning av ett medicintekniskt F&I-projekt för regelefterlevnad 

5) Dokumentationsskyldighet som entreprenöriell vägvisare

6) Huvuduppgiften att utveckla, verifiera och validera medicintekniska produktidéer

7) Huvuduppgiften att organisera och i rätt tid och omfattning driva F&I-projektets utförandeprocesser

8) Huvuduppgiften att etablera och positionera forsknings- och innovationsprojektet på relevanta arenor 

9) Huvuduppgiften att utveckla och exekvera värdeerbjudanden till hälso- och sjukvården och patient 

10) Huvuduppgiften att åstadkomma förändrade arbetssätt och annat som förutsätter policyutveckling

11) Om praktikfallet

12) Tillämpning av verktyg på praktikfallet
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Programmet redovisas i följande huvuddelar:



1) att materialet i detta skede primärt är utformat för att utgöra diskussionsunderlag

2) att vi som svarar för innehållet är mycket tacksamma för synpunkter m.m. på hur materialet kan 
förbättras

3) att programmets huvudmän inte ikläder sig något ansvar i förhållande till materialets användning i 
medicintekniska innovationsprojekt (detta gäller även när materialet färdigställts)
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Det redovisade innehållet är ”work in process”, vilket bl.a. innebär:



2) Varför medicinteknisk innovation 
förutsätter entreprenörskap och 
innovationsstöd som baseras på 
”regelefterlevnadskompetens”



1. Vad som utgör en framgångsrik medicinteknisk innovation och ett 
medicintekniskt F&I-projekt avgörs i stor utsträckning av hur 
entreprenören agerar i överenstämmelse med reglering, standarder och 
andra vägledningsdokument.

2. Entreprenörskap inom medicinteknik innebär att man måste:  

• driva processer i enlighet med reglering, standarder och andra 
vägledningsdokument

• organisera verksamheten i enlighet med reglering, standarder 
och andra vägledningsdokument

• dokumentera och konstituera verksamheten i enlighet 
reglering, standarder och andra vägledningsdokument

• säkerställa överenstämmelse med MDR och IVDR för CE-
märkning

3. Det är avgörande att medicintekniska F&I-projekt tidigt och 
kontinuerligt får innovationsstöd för hur projektet måste drivas i 
överenstämmelse med reglering, standarder och andra 
vägledningsdokument för att kunna sättas på marknad och 
implementeras i hälso- och sjukvård

Ansatsen såväl som den röda tråden för programmet är insikten att ingående kunskap 
om vad som krävs för regelefterlevnad är avgörande för att möjliggöra medicinteknisk 
innovation



Exempel på medicintekniska produkter i ljuset av digitalisering

Materiella produkter – in vivo

Magnetresonanstomografer

Konstgjorda hjärtan
Hörapparat

Insulinspruta 

Stetoskop

Kirurgisk sax
Höftproteser

Dialysutrustning
Kateter 

Plåster
Rullatorer

Digitala produkter – in vivo

Analysprogram för 

diagnostik Planeringssystem för 

behandling

Webbaserade applikationer för 

att hantera diagnostik och 

behandling t.ex. i samband med 

triage

Medicinska informationssystem 

för att hantera diagnostik och 

behandling
Analysprogram som hjälpmedel för bestämning av 

blodgrupp inom blodgruppssystem

Digitala produkter – in vitro

Analysprogram som hjälpmedel för att påvisa, bekräfta 

och kvantifiera markörer i prover från människa 

blodgrupp inom blodgruppssystem

Analysprogram som hjälpmedel för diagnostisering 

och konfirmation av blodsjukdomar

Provrörsbehållare

Reagens för bestämning av 

blodgrupp inom blodgruppsystem

Kalibreringsmaterial för 

bestämning av blodgrupp 

inom blodgruppsystem

Kontrollmaterialmaterial för 

bestämning av blodgrupp inom 

blodgruppsystem

Produkter för självtestning för 

bestämning av blodsockerhalt

Materiella produkter – in vitro
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Forskningsämnesgrupper inom teknikvetenskapliga forskningsämnesområden

Forskningsämnesgrupper inom medicin- och hälsovetenskapliga forskningsämnesområden

Forskningsämnesgrupper inom naturvetenskapliga forskningsämnesområden

Från akademiska forskningsämnesområden till medicintekniskt F&I-projekt

*baserat på Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 rev. 2016 



Standarder, allmänna råd och 

instruktioner

Nationella föreskrifter

Nationella lagar och 

förordningar

EU förordningar 

• Harmoniserade Europeiska standarder för EU överenstämmelse 

• Gemensamma specifikationer för EU överensstämmelse

• MDCG framtagna vägledningsdokument och riktlinjer för 
ändamålsenlig implementering av MDR och IVDR

• Läkemedelsverkets vägledningsdokument för överenstämmelse, 
m.fl.

• Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:32) om 
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 
medicintekniska produkter

• Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av 
lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska 
informationssystem, m.fl.

• Lag (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om medicintekniska produkter

• Förordning (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om medicintekniska produkter, m.fl.

• Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/745 om 
medicintekniska produkter

• Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/746 om 
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, m.fl.
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Källor för regelefterlevnad och entreprenörskap inom EU (MDR & IVDR)
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Entreprenörens utgångspunkt – från en lös idé till en produktidé som kan realiseras!

Entreprenören utvecklar och verifierar produkt- och affärsidén genom att 

utvärdera:

• vad kunder efterfrågar, kundernas betalningsvilja och att det därigenom 

föreligger en tillräckligt intressant marknad, 

• att produkten möjliggör erforderliga tekniska funktioner och efterfrågad 

teknisk användning/nytta, 

• att forskningsresultaten är tillräckligt underbyggda för att ligga till grund för 

det fortsatta innovationsarbetet, 

• att idén går att kontrollera, bl.a. avseende patenterbarhet,

• att det föreligger erforderlig resursbas avseende kompetens/förmåga, 

finansiering m.m.

Uppgiften att 
utveckla 

produktidén 
och dess 
resursbas



• Identifiera och dokumentera användarkrav inbegripet fastställande och 
genomgång av produktrelaterade krav (se 7.1-2 ISO 13485). IEC 62366 m.fl

• Upprätta och dokumentera konstruktions- och utvecklingsresultat (se 7.3.3 
ISO 13485)

• Upprätta och dokumentera verifiering och validering av konstruktions- och 
utvecklingsresultatet (se 7.3.6-7 ISO 13485) inbegripet klinisk utvärdering
och klinisk prövning enligt bilaga XIV respektive bilaga XV MDR samt ISO 
14155. Se även ISO 14971 samt IEC 60601, IEC 62366 m.fl.

• Upprätta och dokumentera överföring av konstruktions- och 
utvecklingsresultat till produktion samt styrning och validering av 
tillverkningsprocesser (se 7.3.8 samt 7.5 ISO 13485)

• Upprätta och dokumentera produkt och produktionsspecifikationer från 
korrigerande och förebyggande åtgärder (se 8.1-5 ISO 13485), samt även kap. 
VII MDR, inbegripet klinisk uppföljning
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Uppgiften att 
utveckla 

produktidén 
och dess 
resursbas

Regelefterlevnad (compliance) som entreprenörskap!

En medicinteknisk 

produkt i 

överensstämmelse 

med 

MDR 2017/745



Forskningsfas

Verifierat 

forsknings-

resultat

Verifierad 

konceptidé

Utvecklingsfas

Verifierad

och 

validerad

produkt

Produktionsfas

Produktions-

specifikation

Marknads-

godkänd

produkt

Marknadsfas

Användnings-

specifikation

Verifierad

patientnytta

Specifikationer 

för produkt-

koncept

Entreprenörens förmåga att ”i överensstämmelse” driva forsknings- och innovationsprojektet 

genom ett antal faser

En 

medicinteknisk 

produkt i 

överens-

stämmelse med 

MDR 2017/745

Identifiera och dokumentera användarkrav

inbegripet fastställande och genomgång av 

produktrelaterade krav (se 7.1-2 ISO 13485)

Upprätta och dokumentera av konstruktions- och utvecklingsresultat (se 

7.3.3 ISO 13485)

Upprätta och dokumentera verifiering och validering av 

konstruktions- och utvecklingsresultatet (se 7.3.6-7 ISO 

13485) inbegripet klinisk utvärdering och klinisk prövning 

enligt bilaga XIV respektive bilaga XV MDR samt ISO 14155. 

Se även ISO 14971 samt IEC 60601, IEC 62366 m.fl.

Upprätta och dokumentera överföring av 

konstruktions- och utvecklingsresultat till 

produktion samt styrning och validering av 

tillverkningsprocesser (se 7.3.8 samt 7.5 ISO 13485)

Upprätta dokumentera produkt och 

produktionsspecifikationer från korrigerande och 

förebyggande åtgärder (se 8.1-5 ISO 13485), samt 

även kap. VII MDR, inbegripet klinisk uppföljning
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Entreprenörens utgångspunkt – från ett diffust projekt till välorganiserat företag

Entreprenören:

• verkar inom en nyetablerad eller existerande privat association, alternativt 

statlig eller regional/kommunal organisation

• inrättar och utvecklar organisatoriska funktioner

• preciserar vilken roller som behövs och vilka arbetsuppgifter som ska 

utföras

• rekryterar personer som ska ikläda sig rollerna och i övrigt utvecklar 

företagets humankapital

• systematiserar, leder och bedriver operativt arbete

• m.m.

Uppgiften att 

organisera 

och driva F&I-

projektets 

utförande-

processer 
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Uppgiften att 

organisera och 

driva F&I-

projektets 

utförande-

processer 

Regelefterlevnad (compliance) som entreprenörskap!

Tillverkare som 

tillhandahåller 

medicinteknisk 

produkter i 

överensstämmelse 

med 

MDR 2017/745

• Organisera och hantera kvalitetsledningsprocessen inklusive planera och 
leda arbetet med  kvalitetsstyrning, ledningens ansvar, hanterings av resurser, 
dokumentationskrav, användarbehov inom ramen för kundrelaterade processer, 
produktframtagning m.m. (se 4-7 ISO 13485)

• Organisera och hantera verifiering och valideringsprocesser av 
konstruktions- och utvecklingsresultatet (se 7.3.6-7 ISO 13485) samt 
processer för klinisk utvärdering och klinisk prövning enligt bilaga XIV 
respektive bilaga XV MDR samt ISO 14155. Se även ISO 14971 samt IEC 
60601, IEC 62366 m.fl.

• Organisera och hantera överföringsprocesser av konstruktions- och 
utvecklingsresultat till produktion samt processer för styrning och 
validering av tillverkning (se 7.3.8 samt 7.5 ISO 13485)

• Organisera och hantera övervaknings- och mätningsprocesser samt 
processer för förbättringar inbegripet korrigerande och förebyggande åtgärder
(se 8.1-5 ISO 13485), samt även kap. VII MDR, inbegripet klinisk uppföljning



Forskningsfas

Verifierat 

forsknings-

resultat

Verifierad 

konceptidé

Utvecklingsfas

Verifierad

och 

validerad

produkt

Produktionsfas

Produktions-

specifikation

Marknads-

godkänd

produkt

Marknadsfas

Användnings-

specifikation

Verifierad

patientnytta

Specifikationer 

för produkt-

koncept

Entreprenörens förmåga att ”i överensstämmelse” driva forsknings- och innovationsprojektet 

genom ett antal faser

Tillverkare som 

tillhandahåller 

medicinteknisk 

produkter i 

överens-

stämmelse med 

MDR 2017/745

Organisera och hantera kvalitetsledningsprocessen inklusive 

planera och leda arbetet med  kvalitetsstyrning, ledningens ansvar, 

hanterings av resurser, dokumentationskrav, användarbehov inom 

ramen för kundrelaterade processer, produktframtagning m.m. (se 4-

7 ISO 13485)

Organisera och hantera verifiering och validering av konstruktions-

och utvecklingsresultatet (se 7.3.6-7 ISO 13485) samt processer för 

klinisk utvärdering och klinisk prövning enligt bilaga XIV respektive 

bilaga XV MDR samt ISO 14155. Se även ISO 14971 samt IEC 60601, 

IEC m.fl. 62366

Organisera och hantera överföringsprocesser av 

konstruktions- och utvecklingsresultat till produktion 

samt processer för styrning och validering av tillverkning (se 

7.3.8 samt 7.5 ISO 13485)

Organisera och hantera övervaknings- och mätningsprocesser 

samt processer för förbättringar inbegripet korrigerande och 

förebyggande åtgärder (se 8.1-5 ISO 13485), samt även kap. VII 

MDR, inbegripet klinisk uppföljning
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Entreprenörens utgångspunkt – från en ospecifik kunskapsposition till en stark 

konkurrens- och marknadsposition

Entreprenören utvecklar konkurrenskraft genom att:

• utveckla och stärka projekts forsknings- och teknikposition,

• utveckla och stärka patent- och kontrollpositioner

• etablera strategiska relationer vad gäller utveckling m.m.

• positionera projektet i förhållande till konkurrenter

• m.m.

Uppgiften att 

etablera och 

positionera 

F&I-projektet
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• Etablera och hantera relationer med ekonomiska aktörer, inbegripet positionering 
mellan tillverkare, auktoriserad representant, importör, distributör, se artikel 2:35, 10-
14, 16, 25 samt 31 MDR

• Etablera och hantera relationer med person som ansvarar för att regelverket efterlevs 
se artikel 15 MDR

• Etablera och hantera relationer med aktörer för klinisk utvärdering och prövning 
inbegripet sponsor, utvärderare och anmälda organ samt Etikprövningsmyndighet och 
Läkemedelsverket se MEDDEV 2.7/1 rev.4 och kap VI MDR 

• Etablera och hantera relationer med anmälda organ och tillsynsmyndigheter för att 
bestyrka allmänna krav på säkerhet och prestanda se kap IV och bilaga I MDR

 Etablera och hantera relationer med användare (kunder) för att kunna samla in 
eftermarknadsinformation att kontinuerligt bestyrka allmänna krav på säkerhet och 
prestanda se kap VII  och bilaga XIV MDR samt 8.2 ISO 13485

Uppgiften att 

etablera och 

positionera 

F&I-projektet

Regelefterlevnad (compliance) som entreprenörskap!

Tillverkares 

etablerade relationer 

i överensstämmelse 

med 

MDR 2017/745



Forskningsfas

Verifierat 

forsknings-

resultat

Verifierad 

konceptidé

Utvecklingsfas

Verifierad

och 

validerad

produkt

Produktionsfas

Produktions-

specifikation

Marknads-

godkänd

produkt

Marknadsfas

Användnings-

specifikation

Verifierad

patientnytta

Specifikationer 

för produkt-

koncept

Entreprenörens förmåga att ”i överensstämmelse” driva forsknings- och innovationsprojektet 

genom ett antal faser

Tillverkares 

etablerade 

relationer  i 

överens-

stämmelse med 

MDR 2017/745

Etablera och hantera relationer med anmälda organ och tillsynsmyndigheter 
för att bestyrka allmänna krav på säkerhet och prestanda enligt kap IV och 
bilaga I MDR 

Etablera och hantera relationer med ekonomiska aktörer, inbegripet positionering mellan tillverkare, auktoriserad representant, 

importör, distributör, i enlighet med artikel 2:35, 10-14, 16, 25 samt 31 MDR

Etablera och hantera relationer med person som ansvarar för att regelverket efterlevs i enligt artikel 15 MDR

Etablera och hantera relationer med aktörer för klinisk utvärdering och prövning inbegripet 

sponsor, utvärderare och anmälda organ samt tillsynsmyndigheter enligt MEDDEV 2.7/1 rev.4 

och kap VI MDR 

Etablera och hantera relationer med användare (kunder) 

för att kunna samla in eftermarknadsinformation att 

kontinuerligt bestyrka allmänna krav på säkerhet och 

prestanda se kap VII  och bilaga XIV MDR samt  8.2 ISO 

13485
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Entreprenörens utgångspunkt – från en vision om kundnytta till en realiserad 

patientnytta

Entreprenören:

• utvecklar affärsmodeller,

• prissätter

• hanterar upphandling

• möjliggör implementering

• säkerställer patientnytta

• m.m.

Uppgiften att 

utveckla och 

exekvera 

värdeerbjudan

de till hälso-

och sjukvården 

och patient 
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• Erbjuda och hantera service och installationsåtgärder för avsedd användning av 
medicinteknisk produktlösning  (se 7.5.3-4 ISO 13485)

• Erbjuda och hantera identifikations- och spårbarhetsåtgärder gällande ibruktagande 
produkter (se 7.5.8-9 ISO 13485)

• Erbjuda och hantera återföringsåtgärder gällande hantering av klagomål från 
användare av produkter (se 8.2.1 ISO 13485)

• Erbjuda och hantera rapporteringsåtgärder till tillsynsmyndigheter (se 8.2.3 ISO 
13485)

• Erbjuda och hantera åtgärder för avvikande produkter som upptäcks före eller efter 
leverans (se 8.3.2-3 ISO 13485)

• M.m.

Uppgiften att 

utveckla och 

exekvera 

värdeerbjudan

de till hälso-

och sjukvården 

och patient 

Regelefterlevnad (compliance) som entreprenörskap!

En i hälso- och 

sjukvården 

implementerad 

produkt i överens-

stämmelse med 

MDR 2017/745



Forskningsfas

Verifierat 

forsknings-

resultat

Verifierad 

konceptidé

Utvecklingsfas

Verifierad

och 

validerad

produkt

Produktionsfas

Produktions-

specifikation

Marknads-

godkänd

produkt

Marknadsfas

Användnings-

specifikation

Verifierad

patientnytta

Specifikationer 

för produkt-

koncept

Entreprenörens förmåga att ”i överensstämmelse” driva forsknings- och innovationsprojektet 

genom ett antal faser

En i hälso- och 

sjukvården 

implementerad  

produkt i 

överens-

stämmelse med 

MDR 2017/745

Erbjuda och hantera åtgärder för avvikande produkter som upptäcks före eller efter leverans (se 8.3.2-3)

Erbjuda och hantera service och installationsåtgärder för avsedd användning av medicinteknisk 

produktlösning  (se ISO 13485 7.5.3-4)

Erbjuda och hantera identifikation och spårbarhetsåtgärder gällande ibruktagande produkter (se 7.5.8-9)

Erbjuda och hantera återföringsåtgärder gällande hantering av klagomål från användare av produkter (se 8.2.1)

Erbjuda och hantera rapporteringsåtgärder till tillsynsmyndigheter (se 8.2.3)
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Affärsplan

Aktieägar-

avtal

Arbets-

ordning för 

styrelse

VD-

instruktion

Vision & mål 

dokument

Anställnings

avtal

FoU-avtal

Finansiering-

plan

Tillverkar-

kontrakt

Distributörs-

kontrakt

Försäljnings-

kontrakt

Riktlinjer för 

arbets-

utförare

Uppförande-

koder m.m.

Exempel på entreprenörens konstituerande dokument
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Affärsplan

Aktieägaravtal
Arbetsordning 

för styrelse

VD-instruktion
Vision & mål 

dokument

Anställnings

avtal

FoU-avtal

Finansierings-

plan

Tillverkar-

kontrakt

Distributörs-

kontrakt

Försäljnings-

kontrakt

Riktlinjer för 

arbetsutförare

Uppförande-

koder m.m.

Exempel på entreprenörens konstituerande dokument inom medicinteknik

Teknisk dokumentation för 

medicintekniska produkter

Kvalitets-

manual

Underlag 

konstruktion 

och utveckling

Verifierings-

planer och 

rapporter

Kvalitetspolicy

Validerings-

planer och 

rapporter

Riskhanterings

plan och 

rapport

Medicinteknisk 

produkt-

information

Klinisk 

utvärdering 

och prövning

Klinisk 

uppföljning

Uppföljning på  

eftermarknad

Överföring av 

resultat till 

produktion

Säkerställa 

användar-

vänlighet



• Hur ser förutsättningarna ut för att ”in-house”, och i samverkan med andra, utveckla 
materiella och digitala medicintekniska lösningar inom hälso- och sjukvård?

• Hur ser förutsättningarna ut för att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt som 
resulterar i nya innovationer och företag inom universitet och högskola?

• Hur ser förutsättningarna ut för att starta nya företag för att bedriva medicinteknisk 
innovation?

• Hur ser förutsättningarna ut för att förvärva, implementera, och utnyttja medicintekniska 
lösningar inom hälso- och sjukvården?

• Hur ser förutsättningarna ut vad gäller innovationsstödjande åtgärder för att möjliggöra 
framgångsrika medicintekniska innovationer?

Entreprenöriella utmaningar då man driver medicintekniska forsknings-

innovationsprojekt

Uppgiften att 

påverka 

policy m.m. 

för att 

möjliggöra 

innovation



3) Programmets resultat som verktygslåda för 
entreprenörer och innovationsstöd

– ramverk, checklistor och övrigt innehåll
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Medicin-
tekniskt 

entreprenör-
skap 

Uppgiften att 
utveckla 

produktidén 
och dess 
resursbas

Uppgiften att 
organisera och 

driva F&I-
projektets 
utförande-
processer 

Uppgiften att 
etablera och 
positionera 

F&I-projektet

Uppgiften att 
utveckla och 

exekvera 
värdeerbjudan
de till hälso-

och 
sjukvården 
och patient 

Uppgiften att 
påverka policy 

m.m. för att 
möjliggöra 
innovation

A. Den som bedriver medicintekniskt 

entreprenörskap har att hantera bl.a. följande 

huvuduppgifter:

*För varje huvuduppgift krävs:

• utvärdering och analys

• strategiska överväganden

• operativ hantering
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Huvuduppgift 1 – utveckla produktidé/koncept och F&I-projektets resursbas 

Huvuduppgift 2 – organisera och driva F&I-projektets utförandeprocesser 

Huvuduppgift 3 – etablera och positionera F&I-projektet 

Huvuduppgift 4 – utveckla och exekvera värdeerbjudanden till hälso- och sjukvården och patient  

Huvuduppgift 5 – möjliggöra policyutveckling, förändrade rutiner och arbetssätt   

Forskningsfas

Verifierat 

forsknings-

resultat

Verifierad 

konceptidé

Utvecklingsfas

Verifierad

och 

validerad

produkt

Produktionsfas

Produktions-

specifikation

Marknads-

godkänd

produkt

Marknadsfas

Specifikation 

för 

användning

Verifierad

patientnytta

Specifikationer 

för produkt-

koncept
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Innovations-
stödjande 

system 

Stödsystem för 
att möjliggöra 
utvecklande av 
produktidéer 

och dess 
resursbas

Stödsystem för 
att möjliggöra 
att produkter 

tillverkas

Stödsystem för 
att möjliggöra 
marknads- och 

bransch-
utveckling

Stödsystem för 
att möjliggöra 
att produkter 

implementeras i 
hälso- och 
sjukvård

Stödsystem för 
att möjliggöra 

policy-
utveckling m.m

Innovationsstödjande råd och tjänster som bl.a. 

• Tydliggör vilka utvärderingar som behöver göras,  

tillhandahåller verktyg för utvärdering, samt genomför 

understödjande utvärderingar

• Förklarar vilka strategiska överväganden som behöver 

göras, tillhandahåller verktyg för strategiska 

överväganden, samt understödjer de strategiska arbetet

• Förklarar vad som operativt behöver göras, tillhandhåller 

verktyg, samt ger operativt stöd

Den individuella förmågan att tillhandahålla tjänster 

förutsätter en organisatorisk förmåga, vilken bl.a. 

innefattar 

• Ordning och ansvarsfördelning mellan olika aktörer

• Uppdaterad verktygslåda 

• Uppdaterade kunskapsbaser

Vidare krävs åtgärder och samordning som stimulerar 

medicinteknisk branschutveckling m.m.

B. För de som bedriver medicintekniska entreprenörskap inom 

universitet och högskolor, hälso- och sjukvård och mindre företag 

föreligger ett tydligt behov av ett innovationsstödjande system. Ett 

sådant innovationsstödjande system, innefattar rimligen bl.a. 

följande:
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Ramverk för 
medicin-
tekniskt 

entreprenör-
skap

Ramverk för 
utvecklande av 
produktidéer 

och dess 
resursbas

Ramverk för att 
organisera och 

driva F&I-
projektets 
utförande-
processer 

Ramverk för 
etablering och 

positionering av 
F&I-projekt

Ramverk för att 
utveckla och 

exekvera 
värdeerbjudande
n till hälso- och 
sjukvården och 

patient 

Ramverk för att 
möjliggöra 

policy-
utveckling m.m.

2022-01-27

C. För att bidra till en kompetensutveckling hos medicintekniska 

entreprenörer och hos dom som ska understödja dessa 

föreligger ett behov av ramverk som bl.a. innefattar följande 

delar: 

*Ramverken består i ordnade och skiktade utvärderingssteg 
och överväganden att användas som verktyg

I. Verktyg för analys och utvärdering av F&I-projekt

II. Verktyg för operativa och strategiska överväganden som 
typiskt sätt behöver göras inom medicintekniska F&I-projekt

III. Verktyg för innovationsstöd i förhållande till F&I-projekt

IV. Verktyg för utbildning av entreprenörer och av 
innovationsstödjande personer

*Ramverken beaktar särskilt de centrala rättsregler som styr 
medicinteknisk innovationssystem på olika nivåer. 



*Ramverken består i ordnade och skiktade 
utvärderingssteg och överväganden att användas som 
verktyg

A-nivå. Översikt av uppgifter

B-nivå. Utvärderingssteg

C-nivå. Checklista

D-nivå. Förtydliganden och vägledning m.m. (både för entreprenörer 
och innovationsstöd)

E-nivå. Informationsinhämtning och andra processer

En verktygslåda… 



4) Avgränsning av ett medicintekniskt F&I-
projekt för regelefterlevnad 



Forsknings-

resultat/

idé

* Den initiala uppgiften att bestämma om och i vilken utsträckning
forskningsresultat och/eller annan kunskap kan och ska hanteras som 
medicinteknisk produkt

Forskningsfas

Verifierat 

forsknings-

resultat

Verifierad 

konceptidé

Utvecklingsfas

Verifierad

och 

validerad

produkt

Produktionsfas

Produktions-

specifikation

Marknads-

godkänd

produkt

Marknadsfas

Användnings-

specifikation

Verifierad

patientnytta

Specifikationer 

för produkt-

koncept



* Den initiala uppgiften att bestämma om och i vilken utsträckning
forskningsresultat och/eller annan kunskap kan och ska hanteras som 
medicinteknisk produkt

A-NIVÅ

ÖVERSIKT AV UPPGIFTER

I. Uppgiften att initialt avgränsa FoI-projektets resursbas

II. Uppgiften att utvärdera för vilka forskningsresultat etc. MDR är tillämplig

III. Uppgiften att utvärdera för vilka forskningsresultat etc. IVDR är tillämplig

IV. Uppgiften att utvärdera i vilken utsträckning projektet innefattar datorprogram som ska hanteras 

enligt MDR eller IVDR

V. Uppgiften att utvärdera för vad och i vilken utsträckning GDPR är tillämplig på projektet

VI. Uppgiften att utvärdera vilka andra regelsystem FoI-projektet kommer att behöva drivas ”i 

överensstämmelse med” för att produkter/tjänster ska kunna omsättas på marknad och användas 

inom hälso- och sjukvård

…


