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Träffa
Intertek i 
Almedalen!
Intertek � nns på plats i Almedalen i Medtech 
Magazines Medtech Café på Hästgatan 10 under 
hela dagen 4 juli. Seminariet ”Skärpta krav på att 
följa regler och direktiv i medicinteknikbranschen” 
hålls 14.00-14.30. 

Dessutom � nns Intertek i tidningen Aktuell 
Hållbarhets arena på Gotlands museum på 
Strandgatan 14 mellan 5 och 7 juli. Seminariet kring 
produktsäkerhetsregler hålls torsdag 7 juli kl 10-11. 

Leverantörskedjor blir allt längre och 
komplexare. Konsumenter världen över 
kräver allt högre kvalitet, säkerhet och 
miljöprestanda på de produkter de köper. 
Får de inte det sprids dessutom deras 
missnöje som ett virus över världen. Ny 
teknik får allt större betydelse i allt � er 
produkter och den tekniska utvecklingen 
går allt snabbare.

För många företag innebär den här 
utvecklingen enorma möjligheter, men 
den kan också skapa en hel del nya 
utmaningar.

På Intertek är vi experter på att hjälpa 
företag hantera de risker som den här 
utvecklingen medför. Vi erbjuder en 
helhetslösning för att kvalitetssäkra hela 
kedjan från råvara till färdig produkt: 
vi granskar leverantörer, inspekterar 
skeppningar och produktionsanläggningar, 
identi� erar risker, testar och certi� erar 
produkter, och certi� erar ledningssystem. 
Vi hjälper helt enkelt att hjälpa våra 
kunder tänka efter före.

Erik Landgren, chef Norden och Baltikum

Att tänka efter före

SEMINARIER

4&7
JULI

Vad detta beror på – och vad företag, lagstiftare 
och myndigheter tillsammans kan göra för att minska 
riskerna – kommer att avhandlas i samtalet som, precis 
som tidigare år, äger rum i samarbete med tidningen 
Aktuell Hållbarhet.

För första året deltar Intertek även i debatten kring 
medicinteknik. I ett samtal lett av tidningen Medtech 
Magazine diskuterar Anna Lefèvre Skjöldebrand, VD för 
Swedish Medtech och Thomas Andersson, VD Intertek 
Certi� cation AB följderna av den senaste skärpningen 
av EU-reglerna kring medicintekniska produkter – för 
branschen och för patienterna.

– Branschorganisationen IFIA (International Federation 
of Inspection Agencies) gör sedan några år tillbaka 
en årlig undersökning av säkerheten hos elektriska 
produkter i EU och USA och Kanada, säger Farzad 
Farzaneh, expert på CE-märkingsgfrågor på Intertek, 
som deltar i samtalet i Almedalen. I den senaste 
undersökningen som gjordes 2015 fann man att så 
mycket som 77 procent av produkterna inköpta i EU 
inte levde upp till EU:s egna produktsäkerhetskrav, 
det vill säga kraven för CE-märkning. Av dessa visade 
dessutom en av sju produkter upp så allvarliga fel att de 
var direkt farliga att använda. 

Under årets Almedalsvecka går Intertek tillbaka till sina rötter med ett samtal 
om produktsäkerhet med inbjudna gäster från Swedac, Teknikföretagen och 
Clas Ohlson. Samtalet tar sitt avstamp i det faktum att många produkter i vår 
vardag inte uppfyller kraven på exempelvis elsäkerhet och kemikalieinnehåll.

– Intertek breddar
fokus i Almedalen
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N ya Karolinska Sjukhuset i Solna utanför Stockholm 
är ett av Sveriges största byggprojekt just nu. 2018 
ska det stå helt färdigt, med 730 vårdplatser för 
inlagda patienter, 35 operationssalar och en total 

verksamhetsarea på 330 000 kvadratmeter.
Exakt hur det kommer att se ut när det är klart är dock 

lite svårt att föreställa sig den förmiddag i mars när Gustav 
Sundström, ingenjör på enheten för medicinteknik på Intertek och 
besiktningsman, tillsammans med en grupp representanter från 
sjukhuset, leverantörer och projektledning drar på sig hjälm och 
skyddskläder och går in genom grinden till byggarbetsplatsen. 
Gustav Sundström är på plats idag för att genomföra en 
övertagandebesiktning av bildgivande utrustning i ett rum på det 
som ska bli barnröntgen.

Oberoende besiktning en trygghet
Övertagandebesiktningen är sista steget innan ägandet av 
utrustningen går över till köparen, i det här fallet Stockholms Läns 
Landsting (SLL), när så kallad byggnadspåverkande bildgivande 
utrustning levereras till ett sjukhus. Byggnadspåverkande 
utrustning är, precis som det låter, stor och tung utrustning som 
dessutom oftast kräver strålningsavskärmning, till exempel MR, 
CT, röntgen och nukleärmedicin (PET MR och PET CT). På grund 
av utrustningarnas speciella krav bygger man i praktiken färdigt 
sjukhuset runt dem i stället för tvärtom. 

När Gustav Sundström kommer har en mottagandekontroll, en 
ankomstkontroll och en prestandakontroll redan genomförts av 
sjukhusets personal på medicinteknik och fysik och leverantören. 
Utrustningen är installerad och driftsatt och det är Gustav 
Sundströms uppgift att kontrollera att alla avvikelser i de tidigare 
protokollen är åtgärdade och inget nytt som behöver åtgärdas 
upptäcks. 

– Att en oberoende besiktningsman genomför en heltäckande 
besiktning av utrustningen är viktigt för alla inblandade parter, 
säger Peter Mylly, övergripande projektledare på Philips som är 
ansvarig för implementationen av all bildgivande utrustning på Nya 
Karolinska sjukhuset. Det är en trygghet både för kunden och för 
oss som leverantör.

Landstinget tar över
Totalt handlar det om 55 byggnadspåverkande utrustningar 
som Philips ansvarar för gentemot slutkunden som är SLL. SLL 
har upphandlat Philips som huvudleverantör av bildgivande 
utrustning (både byggnadspåverkande och mobil utrustning). 
I den rollen levererar Philips en del utrustning själva – dagens 
skelettröntgenutrustning är en av dem – men fungerar även 
som upphandlare gentemot andra leverantörer. Den övriga 
utrustningen i rummet, en genomlysningsröntgenutrustning, 
levereras av Siemens, som också har en representant på plats 
under besiktningen. 

Med i barnröntgenrummet � nns också två röntgensköterskor, 
en röntgenläkare och en sjukhusfysiker som alla varit med och 
formulerat kliniska funktionskrav och utvärderat olika lösningar 
under upphandlingsprocessen. Deras synpunkter, bland annat 

att den önskade barnvänliga designen saknas, tas med i Gustav 
Sundströms slutprotokoll som består av tre delar: anmärkningar 
som åligger leverantören av utrustningen att åtgärda, brister i 
rummet som inte åligger utrustningsleverantörer utan byggherren 
och allmänna synpunkter och önskemål. 

När slutbesiktningen är avklarad går ägandet av utrustningen 
formellt över till SLL. Gustav Sundström gör en muntlig 
genomgång av protokollet och när gruppen lämnar rummet släcks 
lampan och dörren låses tills det är dags att genomföra utbildning 
för sjukhusets personal inför den skarpa driften under hösten 2016 
då den omkringliggande byggnaden ska stå klar.

När övertagandebesiktningen är slutförd går utrustningen över i 

Stockholms Läns Landstrings ägo. Rummet där besiktningen gjorts 

stängs i väntan på att resten av byggnaden färdigställs. 

RÄTT LEVERANS 
PÅ RÄTT PLATS

Illustration: White Tengbom Team

Just nu levereras stora mängder toppmodern medicinteknisk utrustning till 
Nya Karolinska Sjukhuset. Interteks besiktningar kvalitetssäkrar leveranserna. 

Interteks Gustav Sundström (t h) diskuterar besiktningsprotokollet med 

Peter Mylly, övergripande projektledare på Philips, och ansvarig för 

implementationen av bildgivande system på Nya Karolinska Sjukhuset.

Nya Karolinska sjukhuset
•  Byggnationen startade 2010 och ska vara klar 2018.

•  Det nya sjukhuset kommer innehålla ca 8 000 rum 
med bl.a. 36 operationssalar, 8 strålningssalar, 
168 mottagningsrum, forskningslaboratorium och 
undervisningsrum.

Källa: www.nyakarolinskasjukhuset.se



F talater används för att göra mjukplast just mjuk, 
till exempel i kablar eller plastdetaljer, förklarar 
Mats Forkman, kemikalierådgivare på Intertek. 
Vad som gör dem så skadliga är att de inte är 

bundna i materialet utan långsamt läcker ut och åter� nns 
bland annat i damm som vi andas in med inomhusluften. 
Exempelvis blir äldre typer av plast� ckor med tiden spröda 
eftersom de mjukgörande ftalaterna läckt ut över tid.

Mats Forkman har ett för� utet på Kemikalieinspektionen 
där han bland annat arbetade med tillsyn av kemikalie-
lagstiftning som Reach och RoHS. En bakgrund han har 
stor nytta av i sin nuvarande roll som kemikalierådgivare. 
De fyra ftalater som nu förbjuds enligt RoHS är redan 
informationspliktiga under Reach, vilket betyder att företag 
som levererar varor som innehåller dem är skyldiga att 
informera kunderna.

– Kemikalieinspektionen har i sin tillsyn sett att det 
� nns stora brister i hur företagen lever upp till sin 
informationsplikt enligt Reach, säger Mats Forkman. Därför 
ligger det nära till hands att tro att många företag brister i 
sin kunskap kring de här ämnena och var de åter� nns och 
därmed kan de få svårt att leva upp till RoHS efter 22 juli 
2019.

Dags att börja jobba nu
22 juli 2019 kan tyckas långt borta, men eftersom det 
då är skarpt läge – från och med det datumet är ämnena 
förbjudna i elektriska produkter – gäller det att påbörja 
arbetet nu. 

De berörda ftalaterna åter� nns 
som mjukgörare i plast, framför 
allt i kablar, men också i 
plastdetaljer som kanske inte 
från början är avsedda att 
användas i elektriska produkter. 
Därför gäller det att arbeta 
systematiskt med bedömning 
av riskmaterial och leverantörer. 

– Har man en systematisk 
approach till regelefterlevnad 
har man arbetssätt även för 
att hantera förändringar i 
produkter och regelverk, säger 
Mats Forkman. 

Trots att RoHS funnits 
sedan 2006 och blev CE-märkningsdirektiv 2013 haltar 
implementationen av regelverket fortfarande hos många 
företag, menar Mats Forkman. 

– När Kemikalieinspektionen i sin tillsynsverksamhet 
analyserar produkter hittas fortfarande förbjudna ämnen i 
så många som 10 procent av produkterna, säger han. Detta 
är ett stort problem. RoHS är en viktig lagstiftning, detta 
är farliga kemikalier som ska bort ur vår omgivning, inte ett 
byråkratiskt påfund för att skapa bekymmer för företagen.

Vill du veta mer, kontakta Anna Forsgren,
anna.forsgren@intertek.com

RoHS rensar upp
– Ytterligare kemiska ämnen ska vara
borta ur elektriska produkter från och 
med 22 juli 2019

Ftalater är en typ av ämnen som brukar kallas reprotoxiska, det vill 

säga de stör fortplantningen hos människor och djur när vi utsätts för 

dem. Förra våren klubbade EU igenom ett beslut att inkludera fyra av 

dessa ämnen i RoHS, det CE-märkningsdirektiv som kraftigt begränsar 

användningen av ett antal extra farliga kemikalier i elektriska produkter.

Mats Forkman, 
kemikalierådgivare på 
Intertek.

K ina har haft 
kemikaliekrav 
för elektriska 
produkter 

liknande EU:s RoHS-
direktiv sedan 2006. Kallad 
China RoHS 1 begränsar 
lagstiftningen i dagsläget 
användning av samma sex 
farliga ämnen som EU:s 
RoHS-direktiv: bly, kvicksilver, 
kadmium, sexvärt krom, 
PBB och PBDE i elektriska 
informationsprodukter (till 
exempel radarutrustning, 
basstationer, telefoner, mätinstrument och TV-apparater).

I januari 2016 tillkännagav Kinas departement för 
industri och informationsteknologi (MIIT) en uppdatering 
av lagstiftningen som träder i kraft 1 juli 2016. Den stora 
skillnaden gentemot tidigare utgåva av China RoHS är 
omfattningen. Där tidigare krav endast omfattade elektriska 
informationsprodukter omfattas nu alla elektriska produkter 
under 1500 V likström eller 1000 V växelström. Det enda 
undantag som hittills publicerats gäller utrustning som 
används för att generera eller distribuera ström. 

 – Detta betyder att många företag som tidigare inte 
berörts av China RoHS kommer att göra det från och med 
1 juli i år. Det är till och med så att � er produkter än i EU 
RoHS omfattas, säger Anna Forsgren, kemikalierådgivare på 
Intertek.

En produkt som berörs ska märkas med ett grönt 
”environmentally friendly”-märke om den inte innehåller 
något av de begränsade ämnena över de speci� cerade 
gränsvärdena.  Om produkten däremot innehåller mer av 
någon av substanserna får den fortfarande säljas, men ska 
märkas med ett orange ”Environmental Protection Use 
Period”-märke som speci� cerar hur lång tid det tar innan det 
begränsade ämnet börjar läcka från produkten. I ett sådant 
fall ska produkten även märkas med produktionsdatum. 

– Även om det är samma kemiska ämnen i nuläget som 
begränsas i China RoHS 2 och EU:s RoHS-direktiv, är den 
obligatoriska märkningen av alla omfattade produkter i 
China RoHS 2 en viktig skillnad. För att veta hur produkterna 
ska märkas måste man veta om de begränsade ämnena 
� nns i produkterna, säger Anna Forsgren. Det betyder att 
alla företag som säljer eller planerar att sälja sina elektriska 
produkter i Kina måste ta reda om de berörs. Gör man det 
gäller det att snarast ta fram en plan för hur man ska märka 
produkterna.

Vill du veta mer, kontakta Anna Forsgren,
anna.forsgren@intertek.com

Nya China RoHS 
kräver märkning 
av alla elektriska 
produkter
Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler 

för begränsade ämnen i elektriska produkter 

på den kinesiska marknaden. China RoHS 2 

tillämpar öppet scope med få undantag.

Anna Forsgren, kemikalie-
rådgivare på Intertek.

KEMIKALIENYTT

RoHS i dag och i morgon
De ämnen som nu regleras i RoHS-direktivet är:

• kvicksilver

• kadmium

• bly

• sexvärt krom

• � amskyddsmedlen PBB och PBDE

Från och med den 22 juli 2019 kommer dessutom 
följande fyra ftalater att regleras i RoHS direktivet: 

• DEHP

• BBP

• DBP

• DIBP

Användningen av ftalaterna i medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument är 

tillåten fram till den 22 juli 2021.

Källa: Kemikalieinspektionen



KUNDCASE

I en ventilator är säkerheten livsviktig på riktigt. Fallerar 
utrustningen står en människas liv på spel. Därför har 
tillverkare av den här typen av utrustning både extremt 
höga interna säkerhetskrav och oerhört tuffa regulatoriska 

krav att förhålla sig till. 
I Solna norr om Stockholm utvecklar och tillverkar Maquet 

ventilatorer och anestesimaskiner för världsmarknaden. 
Sommaren 2015 lanserade företaget en ny ventilator – SERVO-
air™, en produkt tänkt att öppna nya marknader. Till skillnad 
från företagets tidigare ventilatorer är SERVO-air oberoende av 
sjukhusets inbyggda infrastruktur för luft från vägguttag. I stället 
har den en turbin som komprimerar luften i rummet och syrgas 
tillsätts från en �aska. 

– Detta gör att maskinen passar för marknader 
som exempelvis Afrika, Indien och Kina där inbyggd 
syrgasinfrastruktur ofta saknas på sjukhusen, säger Jonas 
Berglind, Test Engineer på Maquet. Eftersom den är enkel att 
transportera, tyst och bekväm för patienten att använda passar 
den även för ventilation utanför intensivvårdsavdelningar och 
långvarig ventilatorvård då ventilatorn inte behöver användas 
kontinuerligt. Den nya ventilatorn håller samma höga kvalitet 
som de övriga SERVO-produkterna. Produkten är utvecklad i 
nära samarbete med läkare och sjuksköterskor i Indien, Sydafrika, 
Japan och USA. 

Nya marknader – nya regler
En ny produkt för ett nytt marknadssegment innebär ofta nya 
regler att ta hänsyn till. För att minimera riskerna och göra 
rätt från början valde Maquet att involvera Intertek redan på 
ritningsstadiet i SERVO-air-projektet. 

– Tredjepartstestningen innebär alltid en risk i projektet. 
Med det traditionella arbetssättet där man provar en färdig 
produkt blir den risken stor och potentiellt kostsam, säger Jonas 
Berglind. Kan vi i stället ha den regulatoriska kravbilden klar 
från start i projektet så att vi kan designa efter den minimerar vi 
riskelementet. Vi anser dessutom att de tekniska lösningarna blir 
bättre på det sättet. 

Lösningen för Maquet är ett nära samarbete med Intertek som 
innebär noggranna genomgångar av applicerbara standarder, 

tidiga konstruktionsgenomgångar och så kallad pre-compliance 
testing. Förutom att riskerna i projektet minskas medför 
arbetssättet kortare ledtider från färdig produkt till marknad. 

Rörligt regulatoriskt landskap
Grunden i Maquets regulatoriska arbete är den generella 
medicinteknikstandarden IEC 60601-1. Till detta kommer 
en speci�k ventilatorstandard samt ett antal region- eller 

landspeci�ka anpassningar (nationella avvikelser) till varje 
standard. Den regulatoriska kravbilden ändras dessutom 
kontinuerligt.

– Vi har nästan alltid någon närliggande regulatorisk 
förändring vi måste hantera i varje projekt. Även när vi gör 
mindre uppdateringar av en äldre produkt kommer den nya 
regulatoriska kravbilden in och måste hanteras.

Det är heller inte bara de speci�ka kraven på exempelvis 
säkerhet, EMC, användargränssnitt, larm och gashantering 
som skiljer sig mellan olika marknader. Det �nns också stora 
skillnader i hur de olika ländernas myndigheter kontrollerar att 
reglerna följs – vilken dokumentation, certi�kat och annat som 
krävs för marknadstillträde. Det kan handla om allt från komplett 
omveri�ering av en standard till att dokumentationen granskas 
innan produkten godkänns eller att tillverkaren själv garanterar 
att produkten uppfyller kraven. 

– Vi använder de CB-rapporter och -certi�kat som Intertek 
utfärdar som grund för alla våra marknadstillträdesansökningar, 
säger Jonas Berglind. Att ett oberoende testhus har veri�erat 
vår produkt är därför mycket viktigt för oss. Med det arbetssätt 
vi har är det också viktigt att testhuset fungerar som en partner 
och är �exibla nog att hantera de frågor som dyker upp under 
produktutvecklingens gång. Tillsammans med Intertek har vi 
hittat en lösning som fungerar väl för våra behov.

Regler och krav med från början
I samarbete med Intertek har medicinteknikföretaget Maquet hittat en effektiv 
lösning för att möta några av världens tuffaste regulatoriska krav – designa in 
regelefterlevnad från start. 

Ett företagsförvärv innebär stora risker för köparen. Därför görs 
rutinmässigt en så kallad due diligence (företagsbesiktning) vid 
förvärv – en genomgång av �nanser, viktiga avtal och annat hos 
företaget som är målet för förvärvet. Men gemensamt för de �esta 
företagsförvärvsprocesser är att man inte tittar speci�kt på risker 
förknippade med det regulatoriska landskapet runt produkten.

– Den regulatoriska hälsan hos ett företags produkter är en 
mycket viktig parameter vid ett förvärv, säger Emelie Wennstam, 
affärsutvecklare på Intertek. Det företag som köper upp ett annat 
företag tar i och med uppköpet över det regulatoriska ansvaret 
för produktportföljen. Om det efter förvärvet framkommer 
brister, kan det få stora påföljder. 

Det �nns en stor risk för företag att produkter inte lever 
upp till relevanta lagkrav på olika marknader. Konsekvenserna 
kan bli allvarliga för det förvärvande företaget. Produkter som 
inte lever upp till de relevanta kraven kan förbjudas tillträde till 
marknaden, vilket i praktiken kan betyda stora osålda lager, 
produktåterkallelser, dyra omkonstruktioner och inte minst skada 
på företagets varumärke. Vid sidan av detta gäller även det 
straffrättsliga regelverket. Därför har Intertek tagit fram en tjänst 
kallad ”Product Due Diligence” för att hjälpa företag att hantera 
denna typ av allvarliga risker.

Grunden är riskanalys
En product due diligence tar avstamp i riskanalysen. Information 
om produktportföljen, var produkterna säljs, hur de används 
och var de produceras samlas in. Dessutom tar man in be�ntlig 
dokumentation, som exempelvis försäkran om överenstämmelse 
(DoC), certi�eringar och testrapporter.

– Med vår tekniska kunskap om produkter och regelverk både 
inom och utanför EU har vi en unik möjlighet att identi�era och 
bedöma riskområden för en produkt, säger Emelie Wennstam.  

Beroende på resultatet av den första genomgången kan 
product due diligence-processen stanna där. Framkommer 
däremot brister under riskanalysen har Intertek möjlighet att gå 
vidare med en detaljerad genomlysning och föreslå åtgärder för 
att hantera riskerna.

– Det kan handla om att ta fram metoder för att tekniskt testa 
att produkten uppfyller prestandakrav och regulatoriska krav, 
genomföra kemiska analyser mot materialkrav eller inspektera 
berörda produktionsställen för kontroll av företagets processer 
och tillverkning, fortsätter  Emelie Wennstam. Den djupare 
analysen kan antingen genomföras innan företagsförvärvet 
eller direkt efter, för att städa upp på det regulatoriska området 
kring produktportföljen och minimera risken för ett skadat 

produktvärde och varumärke.
Under våren har Intertek samarbetat med Mannheimer 

Swartling, en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer, 
för att tillsammans kunna 
erbjuda företag som står i 
begrepp att göra ett förvärv en 
totalbild av riskerna.

– Product compliance har 
kommit att bli en allt viktigare 
del av byråns arbete – inte minst 
i transaktionssammanhang. 
Risken för att produkter inte 
lever upp till lagkrav på olika 
marknader är ofta hög och 
konsekvenserna kan bli allvarliga, 
säger Therese Strömshed, 
Advokat och Senior Associate på 
Mannheimer Swartling.

Kort om Maquet
• Maquet tillhör Getinge-koncernen, som också arbetar 

under varumärkena Getinge och Arjo-Huntleigh.

• Getinge-koncernen är en ledande leverantör 
av innovativa lösningar för operationssalar, 
intensivvårdsenheter, sjukhusavdelningar, 
sterilcentraler, äldrevård och företag och institutioner 
inom life science.  

• Omsättning: SEK 30 miljarder

• Mer än 15 000 anställda i 40 länder

Product Due Diligence

– en regulatorisk hälsokontroll

I arbetet med livsuppehållande produkter är säkerheten a och o: 
– Med patienten i fokus känns arbetet med den regulatoriska 
kravbilden verkligen meningsfull, säger Jonas Berglind, Test 
Engineer på Maquet.

Vill du veta mer, kontakta
Emelie Wennstam, 
emelie.wennstam@intertek.com

När ett företag förvärvar ett helt bolag eller delar av ett bolag görs en noggrann genomlysning av �nanser, 
juridiska frågor, skattefrågor och frågor kring eventuell teknik. Vad som ofta glöms bort i processen är den 
regulatoriska hälsan hos företagets produkter.



E n ljusridå som märker när en människa kommer för 
nära en farlig del av en maskin och initierar ett stopp 
av den farliga rörelsen. En magnetbrytare som slår av 
en farlig strålningskälla när en lucka öppnas. Det här 

är exempel på det som omfattas av begreppet funktionssäkerhet 
(Functional Safety på engelska) dvs mjukvara eller fysiska 
komponenter som skapar ett säkerhetsrelaterat system. 

– Idag används den här typen av säkerhetsrelaterade 
system i allt � er produkter, säger Linda Klang, ingenjör inom 
funktionssäkerhet på Intertek. Det har i sin tur skapat ett behov 
av oberoende granskning av systemen.

De vanligaste internationella standarderna för funktionssäkerhet 
rörande maskiner och komponenter heter ISO 13849 och IEC 
61508. De används för att få fram en PL-nivå eller SIL-nivå, som 
deklarerar hur säker en komponent eller en säkerhetsfunktion 
är. Dessutom � nns ett antal produktspeci� ka standarder som till 
exempel IEC 62304 för medicintekniska produkter, IEC 62061 

för maskiner, IEC 60335-serien 
för hem- och hushållsprodukter 
och IEC 60730-serien för bland 
annat styrsystem, termostater och 
magnetventiler. 

– Oavsett vilken av de här 
standarderna man använder kan 
Intertek hjälpa till med oberoende 
granskning av säkerhetsrelaterade 
system, säger Linda Klang.

Oberoende veri� ering av 
funktionssäkerheten konkurrensfördel
En granskning av funktionssäkerheten hos en 
produkt tar ett helhetsgrepp om det säkerhetsrelaterade 
systemet för att kontrollera att den av tillverkaren, eller 
standarden, de� nierade säkerhetsnivån uppfylls. Beroende på 

produkt och applicerbar standard 
tittar man under veri� eringen 
bland annat på hur processerna 
kring framtagandet av det 
säkerhetsrelaterade systemet ser 
ut och genomför matematiska 
beräkningar av livslängden innan ett 

farligt fel inträffar i produkten.
– Funktionssäkerheten är en 

mycket viktig del av säkerheten hos 
en produkt, säger Linda Klang. Genom 

att låta ett oberoende testlabb veri� era 
produktens säkerhetssystem kan tillverkaren 

bevisa att det överensstämmer med gällande krav.

Vill du veta mer, kontakta Andreas Marström,
andreas.marstrom@intertek.com

När kontrollerade du ditt 
säkerhetssystem senast?
Alla elektriska produkter kan vara mer eller mindre farliga att använda. 
För att minska skaderisken kan en möjlig lösning vara att använda 
sig av säkerhetsrelaterade system. En oberoende granskning av 
dessa hjälper till att veri� era att säkerhetsnivån är acceptabel.

KALIBRERINGSSKOLA   |   DEL 3

I den tredje och sista delen av Intertek INFO:s kalibreringsskola reder Lars Andersson,

teknisk chef för kalibrering på Intertek, ut begreppen kring mätosäkerhet och toleransgränser. 

Som så ofta startar resonemanget i riskhantering. 
Vilka risker utsätter vi oss för om vi mäter fel, hur 
sannolikt är det att de uppträder och hur allvarliga blir 
konsekvenserna för vårt företag i så fall? 

I det här sammanhanget talar vi om två olika typer av risker, 
eller konsekvenser, av mätfel. Det ena kallas produktionsrisk och 
innebär att vi underkänner en mätning på felaktiga grunder. 
Konsekvenserna av ett felaktigt underkännande kan bli stora 
och kostsamma. Vi kanske måste förbättra produkten, köpa 
andra komponenter eller göra förändringar på produktionslinan. 
Den andra sidan av myntet – att vi felaktigt godkänner – brukar 
kallas konsumentrisk och kan även den bli väldigt kostsam. 
En användare kanske skadas av produkten som inte längre 
är elsäker, produkten måste återkallas, arbetet göras om 
och företagets varumärke är skadat för en lång tid framåt. 
Riskanalysen mynnar ut i gränser för hur stor andel fel vi kan 
tillåta och hur stora toleransgränser vi ska ha, d.v.s. inom vilket 
intervall vi tillåter att mätvärdet ligger innan vi underkänner 
produkten.

Mätosäkerhet
För att kunna göra en korrekt riskanalys krävs bland annat att 
man känner till hur stor mätosäkerheten hos instrumentet är. 
Den internationella organisationen Bureau International des 

Poids et Mésures har tagit fram en guide för hur man räknar 
fram mätosäkerhet, Guide to the Expression of Uncertainty 
in Measurement (GUM). I det arbetet ska hänsyn tas till 
känd osäkerhet hos själva instrumentet, (speci� kationer från 
tillverkarens kalibreringsdata, men även exempelvis mätmiljö, 
mätmetod och handhavande).

Ett förenklat exempel (se Fig 1): En testpunkt på 10 volt. Vi har 

en speci� kation som säger att vi godkänner mätvärdet inom ± 1 
procent, vilket ger ett toleransintervall mellan 9,9 och 10,1 volt. 
Vid mätningen visar instrumentet 9,92 volt vilket ligger innanför 
den nedre toleransgränsen. Godkänt alltså. Men då har vi inte 
tagit hänsyn till mätosäkerheten som i det här fallet har räknats 
fram till 0,03 volt. När hänsyn tas även till mätosäkerheten kan 
det faktiska värdet vara så lågt som 9,89 volt vilket då skulle vara 
underkänt. Med andra ord, med en mätosäkerhet på 0,03 volt 
får vi en gråzon i varje ände av toleransintervallet (9,9 ± 0,03 och 
10,1 ± 0,03) där mätvärdet är obestämbart, där vi inte vet om 
värdet är godkänt eller inte.

Guard-banding
För att minska risken för felaktiga beslut baserade på mätvärdet 
används ofta något som kallas för ”guard-banding”. Enkelt 
uttryckt innebär detta att man sätter en nivå som är något 
mindre än givna toleransgränser för att ”kontrollerat begränsa 
risken” för felaktiga mätresultat med hänsyn tagen till 
mätosäkerheten.

För att hitta rätt bland toleransgränser och tillåten 
mätosäkerhet kan man använda sig av OIML:s (Organisation 
Internationale de Métrologi Légale) rekommendationer. 
Mätosäkerhetens andel av största tillåtna fel i mätningen brukar 
variera mellan 1/10 och 1/3 beroende på bransch, men även 
myndighetskrav bör beaktas i frågan.

Grundläggande i allt detta arbete är ett rätt kalibrerat 
instrument. Och det måste vara kalibrerat från start. En 
tillverkare producerar kanske 100 000 voltmetrar på ett år. 
Tillverkaren speci� cerar att dessa med 95 procents säkerhet 
ligger innanför satta toleransgränser vid leverans. I praktiken 
betyder det att ganska många av de 100 000 levererade 
voltmetrarna faktiskt mäter fel. Med kalibrering vet jag alltid 
hur mitt instrument visar och kan ta med det i alla beräkningar. 
Dessutom med en dokumenterad spårbarhet som är ett ISO-
krav.

Vill du veta mer, kontakta Carl Lidén, carl.liden@intertek.com

Är mätosäkerheten av betydelse?

Fig 1: Ett exempel på hur mätosäkerheten påverkar resultatet. 

Fig 2: Mätosäkerheten påverkar storleken på tillåtna toleranser (eller tillåtna fel) i mätningen. 

Mätresultatet ligger innanför toleransen, men om mätosäker-
heten är med i beräkningen blir resultatet: 9.92 ± 0.03 V. Mao 
kan det riktiga värdet vara så lågt som 9.89 V,
...vilket är underkänt.



I dag delar � er människor med sig av mer privat information 
än någonsin. Samtidigt blir vikten av att skydda information 
från obehöriga ögon och öron och se till att rätt information 
är tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt och på ett 

spårbart sätt allt större. Många företag och organisationer 
investerar därför enorma summor i tekniska lösningar för att höja 
IT-säkerheten. Och visst behövs tekniken, men det är inte där de 
största säkerhetsriskerna � nns, menar Per Sundqvist, program 
manager informationssäkerhet på Intertek.

– Den största fallgropen är faktiskt att tro att 
informationssäkerhet enbart handlar om teknik, system 
och IT, säger han. I stället handlar det om oss människor, 
vår medvetenhet och vårt beteende. Ett framgångsrikt 
informationssäkerhetsarbete kräver ett systematiskt arbete med 
hur vi som organisationer och individer hanterar all information.

I det arbetet är standarden ISO 27001 till stor hjälp. Standarden 
fokuserar på ett systematiskt arbete med identi� ering av risker 
och ständiga förbättringar. Med den som grund kan man bygga 
upp ett hållbart informationssäkerhetsarbete som genomsyrar 
hela organisationen.

Internetstiftelsen i Sverige om ISO 27001
Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på IIS, 
Internetstiftelsen i Sverige. IIS, som bland annat ansvarar för 
internets svenska toppdomän .se, är certi� erad av Intertek enligt 
ISO 27001 sedan 2012. För Anne-Marie Eklund Löwinder är 
certi� eringen ett stort stöd i arbetet med informationssäkerhet.

– Framför allt det systematiska arbetet och kravet på 
återkommande certi� eringar är både en bra morot och en 
bra piska, säger hon. Jag lägger personligen mycket tid 
på omvärldsbevakning och riskanalyser som stöd dels till 
organisationen som helhet, dels till verksamhetskritiska tjänster 
vilket gör att vi alltid har en uppdaterad hotbild. Vi har fortfarande 
en stark tillväxt när det gäller uppgifter och personal och där är 
det en klar fördel att ha tydliga rutiner och processer. Ingenting 
får lämnas åt slumpen.

IIS är en matrisorganisation som arbetar dels som en 
linjeorganisation, dels som en tjänsteorganisation. Eftersom 
informationssäkerhetsarbetet är delegerat ut i organisationen är 
det en utmaning att hålla alla medarbetare uppdaterade om roller 
och ansvar när det gäller informationssäkerhet. Här har kravet på 
ledningens engagemang i ISO 27001 varit ett stort stöd. 

– Kraven på ledningens engagemang har lett till att vi har 
de� nierat en speci� k informationssäkerhetsprocess, säger Anne-
Marie Eklund Löwinder. Bland annat innefattar den processen en 
metod vi kallat den operativa ledningens informationssäkerhetsår 

med syftet att säkerställa att ledningssystemet är lämpligt, 
tillräckligt och verkningsfullt och att införda kontroller är 
effektiva.

Grunden i riskanalys och ständiga förbättringar
Ledningens informationssäkerhetsår omfattar bland annat att man 
med en fastställd metodik går igenom och följer upp vilka interna 
och externa frågor som måste beaktas vid bedömning av vad som 
inom organisationen ska betraktas som verksamhetskritiskt. Syftet 
med detta är att underlätta ledningens bedömning och säkerställa 
konsekventa resultat. Anne-Marie Eklund Löwinder fortsätter:

– På samma sätt sker regelbundet en organisationsövergripande 
riskanalys som syftar till att kontinuerligt utvärdera de hotbilder 

som kan urskiljas och ställa dem i relation till de sårbarheter som 
verksamheten eventuellt har. Detta för att kunna vidta de åtgärder 
som krävs för att balansera riskerna till acceptabla nivåer.

Nyckeln till framgång ligger alltså främst i systematiken och inte 
i tekniken. Arbetet med riskhantering och ständiga förbättringar 
kan mycket väl resultera i nya tekniska lösningar, men landar minst 
lika ofta i utbildnings- och informationsaktiviteter för personalen. 

– Idag har alla organisationer information som behöver skyddas, 
säger Per Sundqvist. Med stöd i ISO 27001 blir det enklare att 
hitta rätt nivå på sitt informationssäkerhetsarbete.

Vill du veta mer om certi� ering av ledningssystem, kontakta Jesper 
Ghildiyal, jesper.ghildiyal@intertek.com.

Nya EU-krav påverkar 
Tidigare i år antogs ett EU-direktiv om Network and 
Information Security (NIS) som ställer krav som direkt träffar 
vissa samhällskritiska verksamheter. Bland annat innehåller 
direktivet krav på att medlemsländerna ska utse myndigheter 
med särskilda uppgifter på detta område och att införa 
bestämmelser som syftar till att stärka samverkan mellan 
medlemsstaterna på operativ och strategisk nivå.

Hur direktivet ska implementeras i Sverige är nu under 
utredning. Utredningen som tillsattes i mars i år ska redovisa sitt 
uppdrag senast 1 maj 2017. Parallellt med utredningen pågår 
också ett arbete med att ta fram en nationell strategi för IT-
säkerhet. 

Kort om IIS 
IIS (Internetstiftelsen i Sverige) är en oberoende allmännyttig 
organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i 
Sverige. Stiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän 
.se, med registrering av domännamn samt administration och 
teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Sedan 
september 2013 sköter IIS också drift och administration för 
toppdomänen .nu.

I uppdraget ingår också att sprida kunskap om internet 
och stiftelsen har en omfattande informations- och 
utbildningsverksamhet för skolelever, lärare och allmänhet. 

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm och har idag cirka 70 
anställda.

I arbetet med att ta fram en ISO-standard för arbetsmiljö 
som påbörjades redan 2013 deltar över 70 länder och 
organisationer. I februari i år publicerades en DIS (Draft 
International Standard) och en tre månader lång remissperiod 

inleddes där ISO:s medlemmar får rösta och kommentera förslaget. 
– Vanligtvis innebär publiceringen av en DIS att man ligger nära 

den slutliga versionen, säger Ingegerd Michel, program manager 
för arbetsmiljö på Intertek. Men arbetsmiljö är ett stort område där 
det � nns många olika uppfattningar bland olika intressenter och där 
det är svårt att enas. Det har inkommit över 3 000 kommentarer 
till DIS-utgåvan under remissperioden. Därför kommer troligen 
en andra DIS-utgåva innan man kan gå vidare i processen. Detta 
innebär att standarden sannolikt kommer att publiceras under 2017 
och inte under 2016, som tidigare varit planen.

Innehåll och struktur
Redan av DIS-utgåvan kan man dock dra tämligen långtgående 
slutsatser om den kommande standardens innehåll. ISO 45001 
följer ISO:s så kallade High Level Structure, vilket innebär att den är 
uppbyggd på samma sätt som till exempel ISO 9001 och 14001 och 
använder samma kapitelindelning, terminologi och de� nitioner. Det 
betyder att det blir enklare att integrera certi� eringen av arbetsmiljö 

med övrig ledningssystemcerti� ering, något som enligt Ingegerd 
Michel är en stor fördel.

– Många företag har tidigare integrerat sitt ledningssystem med 
ledningssystemet för kvalitet och miljö, men hittills valt att inte 
certi� era just arbetsmiljödelen, säger hon. 

Andra förändringar, som också åter� nns i de senaste 
utgåvorna av ISO 9001 och 14001 från 2015, är ett ökat fokus 
på organisationens förutsättningar (kontext), krav på att bedöma 
risker och möjligheter, att systematiskt arbeta för ständig 
förbättring samt på ett tydligt ledarskap. Man lägger också större 
tyngd på medarbetarnas delaktighet i arbetsmiljöarbetet – det 
kapitel som i OHSAS 18001 i den svenska översättningen heter 
”Deltagande och samråd” heter i ISO 45001 ”Leadership and 
worker participation”. 

Tillämpbar överallt
Precis som sin föregångare OHSAS 18001 saknar ISO 45001 fasta 
värden som ska uppnås utan fokuserar helt på processen. Allt för att 
standarden ska gå att tillämpa i alla typer av organisationer runt om 
i världen.

– Beroende på var i världen man be� nner sig har olika 
organisationer och intressenter olika startpunker för sitt 

arbetsmiljöarbete och kan ha olika uppfattningar om vad som 
ingår i begreppet arbetsmiljö (hälsa och säkerhet), säger Ingegerd 
Michel. Men alla organisationer kan tillämpa standarden och har 
allt att vinna på att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor och 
på att låta en oberoende part granska och certi� era.

ISO KOPPLAR GREPPET OM 

ARBETSMILJÖN

Intertek Academy utbildar 
Vill du lära dig mer om arbetsmiljö, certi� ering enligt OHSAS 
18001 och den kommande ISO 45001? Intertek Academy ger en 
utbildning i ämnet 8–9 november. Utbildningen vänder sig till dig 
som är chef, arbetsmiljö/EHS/SHM-chef, EHS/SHM-koordinator, 
skyddsombud eller representant från Företagshälsovård med 
arbetsmiljöcerti� erade kunder och syftar till att ge kunskap, 
verktyg och metoder att utveckla ett ledningssystem för 
arbetsmiljö, belysa skillnader mellan OHSAS 18001 och förslag 
till ny standard ISO 45001, förklara varför och hur man gör 
riskbedömningar och beskriva hur man kan integrera arbetsmiljö 
med miljö- och kvalitetsledningssystem.

Framåt 2017 förväntas den vara klar. När OHSAS 18001 ersätts av ISO 45001 utlovas 
enklare integration med kvalitets- och miljöledningsstandarderna och bättre genomslag.

Informationssäkerhet ≠ IT
Informationssäkerheten har kommit allt högre på agendan på senare år. Bedrägeriförsök, 
överbelastningsattacker och IT-haverier har blivit vardagsmat. Alla organisationer – stora som 
små – vinner på ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på 
Internetstiftelsen i Sverige som bland annat ansvarar för 

internets svenska toppdomän .se.
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G-märkningståget lämnar stationen
Från 1 juli 2016 krävs att alla elektriska produkter som sätts ut på marknaden i 
Saudiarabien och sex andra gulfstater märks med G-märket. För vissa produkter krävs 
dessutom att ett anmält organ godkänner produkten innan G-märket får sättas på. 
Intertek är i dagsläget det enda anmälda organet för G-märkning i Sverige. 

Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman, Bahrain, 
Jemen och Qatar har ett gemensamt standardiseringsorgan – 
Gulf Standardization Organization (GSO) – som arbetat fram 
två listor av produktgrupper som omfattas av G-märkningen. 
För produkter upptagna på den så kallade lista 1 gäller ett 
förfarande med självdeklaration som liknar systemet med CE-
märkning. 

– Lista 1 � nns dock inte tillgänglig, så i praktiken kan 
man säga att detta förfarande gäller för alla elektriska 
lågspänningsprodukter som inte är upptagna på Lista 2, säger 
Fredrik Wennersten, certi� eringschef på Intertek. 

Lista 2, däremot, är offentlig och där åter� nns ett 
begränsat antal produktgrupper, bland annat elektriska 
� äktar, kyl- och frysskåp, juicemaskiner och mixers, 
luftkonditioneringsaggregat, spisar och förlängningssladdar.

Lista 2-produkter kräver typgodkännande
Att veta vilka produkter som tas upp i Lista 2 är viktigt eftersom 
speciella regler gäller för dessa produkter. För att en Lista 
2-produkt ska få G-märkas krävs nämligen ett typgodkännande 
från ett anmält organ. Detta i sin tur kräver att produkten 

provats enligt tillämplig standard av ett ILAC-ackrediterat 
laboratorium och att det anmälda organet granskat och godkänt 
den tekniska dokumentationen inklusive provningsrapporten. 
Förutom provningsrapporten ska den tekniska dokumentationen 
bland annat innehålla resultat från konstruktionsberäkningar 
och interna tester, tillverkarens riskbedömning av produkten 
under hela dess livstid och en plan för hur produktionen ska 
kvalitetssäkras. 

I dagsläget är Intertek det enda anmälda organet för 
G-märkning i Sverige. Labbet i Kista är också ILAC-ackrediterat 
att prova alla produktgrupper på Lista 2. Detta gör det 
enkelt och smidigt för Interteks svenska kunder att hantera 
sin G-märkning, något som är av yttersta vikt enligt Fredrik 
Wennersten.

– I skrivande stund är 1 juli 2016 en hård deadline, säger 
han. Produkter som skeppas efter det datumet och saknar 
märkningen får inte säljas i de här länderna och riskerar att 
stoppas vid gränsen.

Vill du veta mer, kontakta Andreas Marström,
andreas.marstrom@intertek.com

G-märkning vs Certi� cate of Conformity? 
Ersätter G-märkningen förfarandet med Certi� cate of Conformity 
för export till Saudiarabien av elektriska produkter? Svaret på den 
frågan är ”nej”. I dagsläget omfattar G-märkningen endast regler 
kring elsäkerhet och EMC. Övriga produktkrav, som till exempel 
kemikalieanvändning och energieffektivitet hanteras fortfarande 
genom Conformity Assessment-programmet. För export till 
Saudiarabien efter 1 juli 2016 krävs alltså både att produkterna 
är G-märkta och att skeppningen åtföljs av ett Certi� cate of 
Conformity (CoC). 

Kort om NOM-certi� ering
Kravet på NOM-certi� ering gäller alla elektriska 
och elektroniska produkter som ska importeras 
till Mexiko. NOM-certi� kat utfärdas endast till 
inhemska tillverkare eller till tillverkare med säte 
i länder med vilka Mexiko har ett frihandelsavtal 
(ett frihandelsavtal mellan Mexiko och EU 
existerar sedan 1997). 

Generellt fokuserar NOM- kraven på färdiga 
produkter, men för vissa produktgrupper som 
t ex lysrör och halogenlampor ska även vissa 
komponenter certi� eras. I dagsläget omfattar 
reglerna elsäkerhet och energieffektivitet, 
standarder för EMC är under framtagande. 
Enligt reglerna ska dessutom all information 
kring produkten – manual, förpackning, 
garantisedel etc – � nnas på spanska.

Förutom ett övergripande krav på att det exporterande 
företaget har en importör/distributör i Mexiko måste elektriska 
produkter som ska säljas i Mexiko möta de nationella NOM-
kraven på elsäkerhet. NOM står för Norma O� cial Mexicana 
och är den standardsamling som fastställs av den mexikanska 
standardiseringsorganisationen Dirección General de Normas 
(DGN).

– De här reglerna gäller för över 2000 produktkategorier, till 
exempel kylskåp, tvättmaskiner, vattenpumpar, motordrivna 
verktyg, lysrör och telekom- och radioprodukter, säger Mats 
Nordin, chef för Interteks Global Market Access-team i Kista. 
För ett mindre antal produkter som exempelvis kyl och frys, 
luftkonditioneringsapparater och tvättmaskiner ingår krav på 
energieffektivitet och för telekomprodukter tillkommer krav på 
det som kallas SCT Homologation , ett typgodkännande för 
telekom-produkter.

Att produkten lever upp till reglerna visas genom ett NOM-
certi� kat. För att ett NOM-certi� kat ska kunna utfärdas krävs 
provning av produkten enligt tillämpbara NOM-standarder. 
Certi� katet gäller ett år i taget och för förnyelse krävs att 
produkten provas på nytt. Dessutom krävs en så kallad 

uppföljningsinspektion på tillverkningsstället varje år.
– Interteks kontor i Mexiko City är ackrediterat av DGN för att 

utfärda NOM-certi� kat, säger Mats Nordin. Dessutom är vårt 
provningslaboratorium där ackrediterat för provning enligt ett 
stort antal NOM-standardarder. 

Men det stannar inte där. Genom ett avtal om ömsesidigt 
erkännande (Mutual Recognition Agreement – MRA) mellan 
Interteks labb i Mexiko och Kista kan nordiska företag prova sina 
produkter för NOM-certi� ering i Kista.

– Detta förenklar betänkligt för våra nordiska kunder, som 
slipper skeppa provobjekt till Mexiko, säger Mats Nordin. 
Avtalet för lokal provning omfattar även ett antal av våra labb i 
Asien och Nordamerika för kunder som har det behovet.

Förutom den provning som labbet i Kista kan bistå 
med hjälper Interteks GMA-team till med rådgivning och 
handläggning av hela processen för marknadstillträde i Mexiko.

– Vi kan ta ett helhetsgrepp om kundens behov och fungera 
som lots och bollplank genom den här komplexa processen, 
säger Mats Nordin.

Vill du veta mer, kontakta Andreas Marström,
andreas.marstrom@intertek.se

Rätt kurs mot Mexiko
Under senare år har Mexiko växt fram som Sveriges näst största exportmarknad i 
Latinamerika efter Brasilien. Landet erbjuder affärsmöjligheter inom bland annat 
fordons-, gruv-, energi- och IT- och telekom och medicinteknik. Men precis som i 
de � esta länder � nns en del regulatoriska hinder att ta sig över på vägen.

EU: Morgondagens regler för medtech
Den 25 maj nåddes en politisk överenskommelse mellan 
EU-parlamentet och Europeiska rådet om nya regler för 
medicintekniska produkter och in vitro-diagnostiska 
produkter inom EU. Detta innebär att publiceringen av nya 
medicinteknikregler kommit ett steg närmare. Nu återstår 
att COREPER (Europeiska rådets kommitté av ständiga 
representanter) och EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (ENVI) godkänner förslaget, vilket 
de förväntas göra i mitten av juni. Efter det ska Rådet och 
Parlamentet formellt godkänna förslaget innan det kan publiceras. 
De nya reglerna för medicintekniska produkter träder i kraft tre 
år efter publicering medan reglerna för in vitro-diagnostiska 
produkter träder i kraft fem år efter publiceringsdatum. 

Vill du veta mer, kontakta Anna Bergholtz,
anna.bergholtz@intertek.com.

Saudiarabien: Nya energieffektivitetskrav för belysning
Den saudiska standardiseringsorganisationen SASO gav nyligen ut 
en ny förordning med krav på energieffektivitet, funktionalitet och 
märkning för belysningsprodukter. Förordningen trädde i kraft 1 
maj 2016 och innebär att alla företag som vill sälja sina produkter 
på den saudiska marknaden ska registrera sina produkter hos 
SASO för att erhålla ett energieffektivitetscerti� kat. Produkterna 
ska dessutom energieffektivitetsmärkas. Från och med 1 maj 
2016 ingår energieffektivitetscerti� kat och -märkning i kraven för 
Certi� cate of Conformity (CoC). 

Den saudiska tullen meddelar att dessa regler kommer att 
tillämpas strikt från och med 1 augusti 2016. 

Reglerna omfattar indirekta och direkta ljuskällor (glödlampor, 
halogenlampor, kompaktlysrör med integrerad ballast (CFL) och 
LED med lumen mellan 60 och 12000.

Vill du veta mer, kontakta Ann-Maud Andersson,
ann-maud.anderzon@intertek.com

EU: Ny blue guide publicerad
A ny utgåva av EU:s Blue Guide som ger riktlinjer för tolkning 
och tillämpning av EU:s produktsäkerhetsregler publicerades 
5 april. Guiden ersätter en tidigare utgåva från år 2000 och 
tar upp de förändringar i det europeiska regelverket som skett 
sedan dess. Bland nyheterna i 2016 års utgåva åter� nns kapitel 
om de ekonomiska aktörernas rättigheter och skyldigheter och 
ackreditering samt helt omarbetade kapitel om exempelvis 
standardisering och marknadskontroll.

Vill du veta mer, kontakta Farzad Farzaneh,
farzad.farzaneh@intertek.com.
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Hösten 2016 med Intertek Academy
Passa på att lära dig grunderna i EMC i höst. Intertek har ett eget topputrustat EMC-labb, 
där vi har möjlighet att ge deltagarna i Intertek Academys EMC-kurser en unik inblick i hur 
EMC-mätningar går till i praktiken. Missa inte grundkursen i EMC i november – en heldag där 
vi går igenom grunderna i EMC på ett lättbegripligt sätt och ger en översikt över vad som 
krävs för att uppfylla EU:s EMC-direktiv.

Vi är också stolta och glada över att kunna erbjuda vår första IRCA-certi� erade utbildning 
under hösten. Kursen ”Lead Auditor Business Continuity Management, ISO 22301” ges på 
engelska under fem dagar i oktober och ger dig de kunskaper du behöver för att bygga och 
utvärdera ledningssystem för kontinuitet.

Ytterligare en nyhet i höstens utbud är ”Leverantörsuppföljning av sociala krav (CSR)”, en 
utbildning som vänder sig till dig som ska koordinera eller själv planera leverantörsrevisioner 
eller är inköpare eller beslutsfattare inom CSR. Kursen ges i oktober och leder till certi� katet 
“CPI Lead Auditor Training Course on Corporate Social Responsibilty”.

Ett aktuellt kalendarium hittar du alltid på www.intertek.se/intertek-academy/

Utbildning Datum Plats

September

ISO 14001 i praktiken – Miljöledningssystem 7–8 sept Stockholm

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 8 sept Stockholm

R&TTE-direktivet och RED, Trådlös kommunikation 20 sept Stockholm

CE-märkning av medicintekniska produkter 21–22 sept Stockholm

CLP och säkerhetsdatablad (SDS) 21–22 sept Stockholm

Det nya LVD-direktivet 27 sept Stockholm

REACH för varor 28 sept Stockholm

Food Contact 1 – Regelverket för material och produkter 
som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

29 sept Stockholm

Oktober

Exponeringsscenarier och e-SDS 4 oktober Stockholm

CE-märkning enligt Maskindirektivet 4–5 oktober Stockholm

Grundkurs i EMC 6 oktober Stockholm

Lead Auditor Business Continuity Management – ISO 22301
10–14 
oktober

Stockholm

REACH registrering 2018 18 oktober Stockholm

IUCLID, programvaran för REACH registrering 19 oktober Stockholm

IEC/EN 60598-1, ed 8 19 oktober Stockholm

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 20 oktober Stockholm

IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning 
och laboratorieändamål

25 oktober Stockholm

ISO 17025
25–26 
oktober

Stockholm

Leverantörsuppföljning av sociala krav (CSR) – CPI utbildning
25–28 
oktober

Stockholm

November

ISO 22000 FSSC 22000 – Livsmedelssäkerhet 8–9 november Stockholm

RoHS – Den tekniska � len enligt 50581 9 november Stockholm

HACCP för FSSC 22000 10 november Stockholm

Det nya LVD-direktivet 10 november Stockholm

Kon� iktmineraler – ny lagstiftning 15 november Stockholm

IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive nya Amendment 1 
samt riskhantering

15–16 
november

Stockholm

R&TTE-direktivet och RED, Trådlös kommunikation 16 november Stockholm

REACH för varor 17 november Stockholm

STANDARDNYTT
inom elsäkerhet, EMC och trådlöst.

Ny standard Namn Standarden ersätter Datum när 
standarden 
slutar gälla

ICES-005, Issue 4 Lighting Equipment ICES-005, Issue 3 2016-12-01

EN 60320-1:2015 Appliance couplers for household 
and similar general purposes - Part 1: 
General requirements

EN 60320-1:2001+A1
Ny utgåva

2018-07-29

EN 60947-3/A2:2016 Low-voltage switchgear and control-
gear - Part 3: Switches, disconnectors, 
switch-disconnectors and fuse-combi-
nation units

EN 60947-3:2009
Nytt tillägg

2018-08-31

EN 60335-2-35:2016 Particular requirements for instanta-
neous water heaters

EN 60335-2-
35:2002+A1 Ny utgåva

2018-10-12

EN 62838:2016 LEDsi lamps for general lighting servi-
ces with supply voltages not excee-
ding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple 
free d.c. - Safety speci� cations

Ny standard 2018-11-11

EN 61242/A2:2016 Electrical accessories - Cable reels for 
household and similar purposes

EN 61242:1997+A1
Nytt tillägg

2018-12-03

EN 60335-2-14/
A12:2016

Particular requirements for kitchen 
machines

EN 60335-2-
14:2006+A1+A11
Nytt tillägg

2018-12-14

EN 60335-2-8/A1:2016 Particular requirements for shavers 
and hair clippers

EN 60335-2-8:2015
Nytt tillägg

2018-12-28

EN 60335-2-25/
A2:2016

Particular requirements for microwave 
ovens

EN 60335-2-
25:2012+A1 Nytt tillägg

2018-12-28

EN 60601-1-2:2015 Medical electrical equipment - Part 
1-2: General requirements for basic 
safety and essential performance - 
Collateral Standard: Electromagnetic 
disturbances - Requirements and tests

EN 60601-1-2:2007 2018-12-31

EN 60335-2-89/
A1:2016

Particular requirements for commercial 
refrigerating appliances

EN 60335-2-89:2010 
Nytt tillägg

2019-02-12

EN 61048:2006/
A1:2016

Auxiliaries for lamps - Capacitors for 
use in tubular � uorescent and other 
discharge lamp circuits - General and 
safety requirements

EN 61048:2006
Nytt tillägg

2019-02-19

EN 62087-1:2016 Audio, video, and related equipment – 
Determination of power consumption 
– Part 1: General

EN 62087:2012 2019-02-19

EN 60929:2011/
A1:2016

AC and/or DC-supplied electronic 
control gear for tubular � uorescent 
lamps - Performance requirements

EN 60929:2011
Nytt tillägg

2019-03-11

EN 62841-3-10:2015 Particular requirements for transporta-
ble cut-off machines

EN 61029-2-
10:2010+A11
Ny standard

2019-10-19

EN 62841-3-9:2015 Particular requirements for transporta-
ble mitre saws

EN 61029-2-
9:2012+A11
Ny standard

2019-11-15

EN 55014-2:2015 Electromagnetic compatibility – Re-
quirements for household appliances, 
electric tools and similar apparatus –
Part 2: Immunity – Product family 
standard

EN 55014-2:1997 + A1 
+ A2

Ej harmoni-
serad ännu

Draft EN 303 345 
V1.1.0

Radio Broadcast Receivers;
Harmonised Standard covering the 
essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/
EU

N/A Ej harmoni-
serad ännu

Nya ansikten på Intertek

Maria Larsson
Project Manager

Maria kommer närmast från Bureau 
Veritas Certi� cation Sverige AB där 
hon arbetade som Key Account 
Project Manager med ansvar för 
globala storkunder.

Matts-Ola Samuelsson
Competence & Technical Manager

Matts-Ola Samuelsson har 20 års 
erfarenhet som revisionsledare 
inom kvalitets- miljö- och 
arbetsmiljösystem från Det Norske 
Veritas, där han bland annat var 
ansvarig för globala kunder.

Carl Lidén
Key Account Manager, Calibration

Carl kommer närmast från 
Stegia AB där han arbetade som 
försäljningsingenjör för nationella 
och internationella kunder.




