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2016 kommer vi att prata ännu mer om hållbarhet

Som de allra � esta säkert redan vet har 
den svenska regeringen lagt förslag som 
innebär att ett stort antal svenska företag 
från och med 1 juli 2016 omfattas av lagkrav 
på hållbarhetsredovisning. De föreslagna 
lagändringarna är Sveriges sätt att genomföra 
det EU-direktiv som antogs 2014 och som gör 
hållbarhetsredovisning obligatorisk för stora 
bolag. 

Många företag hållbarhetsredovisar redan 
i dag, men om lagförslaget går igenom i sin 

nuvarande form kommer långt många � er 
att påverkas. På Intertek har vi länge jobbat 
med hållbarhetsrelaterade tjänster – till 
exempel global supplier management och 
leverantörsrevisioner – och det är ett område 
vi fortsätter att satsa stora utvecklingsresurser 
på. Under 2016 räknar vi med att hjälpa ännu 
� er företag att gå från snack till verkstad i sitt 
hållbarhetsarbete.

Erik Landgren, chef Norden och Baltikum

Framtidens
kvalitet

Läs mer på sid. 4.

läckage) för att se till att bränslecellen är säker, både att 
använda och att transportera. Eftersom många länder har 
regelverk som bygger på IEC-standarden � nns idag en global 
konsensus kring hur säkerheten för bränsleceller ska hanteras.

Snabb utveckling
Interteks labb i Kista har lång erfarenhet av att arbeta med 
bränsleceller, både vad gäller rådgivning och säkerhets- och 
prestandaprovning. Maria Wesselmark representerar dessutom 
Intertek i IEA Annex 35, ett internationellt samarbete för 
att främja utveckling och kommersialisering av bärbara 
bränsleceller, och Emelie Wennstam sitter med i SEK TK 
105, den tekniska kommitté inom SEK som arbetar med 
standardisering inom området.

Utvecklingen går framåt och enligt Maria Wesselmark 
och Emelie Wennstam är det inte alls otroligt att vi alla snart 
kommer att ladda våra mobiler och läsplattor med hjälp av 
bränsleceller.

– Med den nya generation av produkter som kommer ut nu 
har man lyckats ta fram ett genomtänkt koncept med en bättre 
teknik som är anpassad efter marknadens behov och som man 
kan bygga vidare på, säger Emelie Wennstam.

Parallellt med utvecklingen inom små bärbara bränsleceller 
händer det mycket inom exempelvis fordon, reservkraft, 
och större bärbara bränsleceller för exempelvis militära 
användningsområden. Det kommer vi att titta närmare på i 
kommande nummer av Intertek INFO.

Tidigt ute på

BRÄNSLECELLSBANAN

E   melie Wennstam, affärsutvecklare, och Maria 
Wesselmark, doktor i tillämpad elektrokemi och 
konsult inom energilagring, på Intertek, som följt 
utvecklingen sedan de allra första prototyperna av 

bärbara bränsleceller kom i slutet av 1990-talet, håller inte med.
– Utvecklingen har gått i cykler, säger Emelie Wennstam. 

Mellan 2010 och 2012 hände mycket, framförallt inom 
mikrosegmentet, det vill säga mindre bärbara bränsleceller och 
ett antal mikrobränsleceller för laddning av mobiltelefoner, 
ipads och laptops kom ut på marknaden. Därefter blev det 
ganska tyst ett tag.

Anledningen till tystnaden var enligt Emelie Wennstam att 
många av produkterna i mikrosegmentet drogs med en hel del 
barnsjukdomar. Men utvecklingen stannade de� nitivt inte av, 
och nu är en ny generation bränslecellsprodukter på väg ut på 
marknaden.

Säkerhetsaspekten viktig
Precis som för batterier � nns en del säkerhetsaspekter att 
ta hänsyn till när det gäller bränsleceller. Utvecklingen av 
standarder för att hantera detta har hållit relativt jämna steg 
med teknikutvecklingen, menar Maria Wesselmark. 

– Standardisering och regelverk för små bränsleceller 
har formats utifrån de tekniklösningar som idag kan ses på 
marknaden, vilket underlättar säkerhetsprovning inför en 
kommersialisering av de här produkterna, säger hon. 

För mikrosegmentet � nns en IEC-standard (IEC62282-6-100) 
som speci� cerar ett stort antal tester (t ex vibration, temperatur, 

”Bränsleceller är framtidens teknik – och det kommer den alltid att 
fortsätta vara.” Det säger bränslecellens belackare gärna, och visst 
kan man som outsider känna igen sig något i det. Det har pratats om 
bränsleceller länge, men än är de inte på långa vägar i var mans hand. 

Så fungerar en bränslecell
En bränslecell kan liknas vid ett batteri som behöver ett 
bränsle för att fungera. Bränslet som används är vanligtvis 
vätgas. Vid cellens anod delas vätet upp i elektroner och 
protoner. Elektronerna leds genom en elektrisk ledning 
och bildar en ström. Protonerna vandrar genom en 
elektrolyt till cellens katod, där protoner och elektroner 
reagerar med syrgas och bildar vatten. 



”Varför ska vi kalibrera egentligen?” är en fråga Lars Andersson, teknisk chef för kalibrering på Intertek,
får ganska ofta. För att besvara den och ett antal andra vanliga frågor om kalibrering startar vi nu
tillsammans med Lars Andersson, Intertek INFO:s egen kalibreringsskola. 

A tt kalibrera ett instrument innebär att man gör en 
jämförelse mellan en referens (mätnormal) och 
det instrument som ska kalibreras för att upptäcka 
eventuell felvisning hos instrumentet. Vid jämförelsen 

bestäms hur mycket instrumentet avviker från referensen. 
Resultatet av kalibreringen, avvikelsen eller det uppmätta felet, 
används sedan för att ”veri� era” en speci� kation eller godkänna 
resultaten mot de� nierade toleransgränser. Notera dock att en 
kalibrering inte nödvändigtvis innebär att instrumentet justeras. 

Varför är då det här viktigt? Jo, i tekniska sammanhang 
grundas nästan alltid beslut på ett mätresultat i en eller annan 
form. För att besluten ska bli korrekta måste det gå att lita på 
mätresultaten. De mätningar som görs under produktutveckling 
eller produktion påverkar allt från produktens prestanda till 
komponenters kompatibilitet och effektiviteten i produktionen. 
Ett mätfel redan i konstruktionen av en produkt kan resultera i 
allvarliga – och kostsamma – kvalitetsproblem längre fram.

Kraven på noggrannhet och tillförlitlighet har dessutom ökat 
markant under de senaste 20–30 åren. Kvalitetsstandarden 
ISO 9001 vars första utgåva publicerades 1987 stipulerar att i 
de fall det är nödvändigt att säkerställa korrekta mätresultat 
ska mätutrustningen vara kalibrerad. Sedan dess har 
utvecklingen fortsatt att drivas framåt av krav på effektivitet, 
toleranskontroll, energibesparingar och inte minst säkerhet. 
Att ställa krav på kvalitetsledningssystem och kalibrering hos 
leverantörer är också ett enkelt sätt för inköpare att säkerställa 
att grundkraven på kvalitet tillgodoses.

Spårbarhet
Spårbarhet är ett av kalibreringens mest grundläggande begrepp. 
Spårbarhet innebär att mätresultaten kan spåras tillbaka till 
en nationell/internationell normal – en referenspunkt – via en 
obruten kedja av jämförelser mot lämpliga normaler som alla 
har angivna mätosäkerheter.  De nationella normalerna för de 
olika storheterna – exempelvis längd, tryck, tid eller strålning 
– � nns hos av regeringen utsedda riksmätplatser. De svenska 
riksmätplatserna � nns hos SP och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kalibreringens omfattning
Krav på kalibrering kommer alltså från � era olika håll. Företagets 
kvalitetsledningssystem kräver det, kunderna förväntar sig det och 
tillverkaren av de mätinstrument man använder i sin verksamhet 
rekommenderar det. Men hur vet jag vad som är en lagom nivå för 
just mitt företags behov?

Diskussionen kring vilka instrument i verksamheten som ska 
kalibreras bör starta i en riskanalys. Vad är det vi provar och 
mäter och vilka risker tar vi genom att inte kalibrera instrumenten 
för dessa mätningar? Och vilka kostnader får vi om de risker 
vi identi� erat inträffar? Genom riskanalysen får man fram de 
kritiska punkter där kalibrerade instrument är extra viktiga. Det 
kan handla om t.ex. en produktspeci� kation, experiment- och 
typprov, leveranskontroll, provning av elsäkerheten hos elektriska 
installationer, apparater och maskiner, prov före installation och 
drift, certi� ering av installationer, system för övervakning och 
diagnostik, felsökning, reparation, men även underhåll. 

Å andra sidan, om det inte 
har någon betydelse att ditt 
mätinstrument visar fel, varför 
mäter du då?

I del två av Kalibrerings-
skolan diskuterar vi lämpliga 
kalibreringsintervall.

Vill du veta mer? Kontakta
Lars Andersson,
lars.andersson@intertek.com

VAD ÄR KALIBRERING?
OCH HUR OMFATTANDE BEHÖVER DEN VARA?

Figuren illustrerar hur spårbarheten säkras från det internationella organet Bureau Internationale des Poids et Mesures (BIPM) där den 
internationella meterkonventionen koordineras, via riksmätplatser till ackrediterade kalibreringslaboratorier och externa kalibreringskunder.

Interna	  kalibrerings-‐
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Ledningssystem	  för	  
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och	  terminologi
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Regulatoriskt nytt

D et började som ett sätt att öka livslängden på det mjuka 
tunnbrödet i forna tiders fattiga Jämtland. Genom att 
tillsätta smör eller olja, krydda och sedan grädda på nytt 
kunde man ge det traditionella jämtländska tunnbrödet 

nytt liv och, som Mörsjö Delis VD Anna Godevärn skämtsamt 
uttrycker det, ”dölja mögelsmaken”. Idag är råvarorna dagsfärskt 
bröd, olja och kryddor av högsta kvalitet och slutresultatet en 
delikatess, men Anna Godevärns företag är ändå starkt rotat i den 
jämtländska traditionen. 

Startskottet för det som skulle komma att bli Mörsjö Deli gick 
2007, då Anna Godevärn � ck en historia berättad för sig av en 
bekant.

– Det var en tjej på Frösön som skulle på fest, och hon blev 
tillfrågad om hon ville ta med sig något gott tilltugg. Då kom hon 
ihåg hur hennes farmor brukade grädda tunnbröd med olja och 
kryddor i ugnen och gjorde likadant. Det blev succé. Vi köpte idén av 
den här tjejen och det blev starten på vårt företag. 

Livsmedelsproduktion var nytt för Anna Godevärn och till en 
början var hon tveksam.

– Jag visste hur tufft regelverket kring livsmedelsproduktion är, 
säger hon. Men samtidigt trodde vi så mycket på idén att vi kände 
att vi ville testa.

Tidigt ute med certi� ering
Sagt och gjort. Förtaget drog igång produktion i ett hyrt garage på 
50 kvadratmeter på Frösön utanför Östersund. En första blygsam 
order på åtta kartonger kändes nästan oöverstiglig. Numera 
produceras 700 000 påsar tunnbrödchips om året – sedan en tid 
tillbaka i nya 700 kvadratmeter stora lokaler i centrala Östersund –  
och sortimentet har utökats med � era närliggande produkter. 

Anna Godevärn har en bakgrund inom processutveckling 
och kvalitetsarbete och för henne var certi� ering en självklarhet. 
Företaget certi� erades 2011 enligt IP Livsmedel av Intertek. 

– Från mina tidigare arbeten visste jag att ett systematiskt 
kvalitetsarbete är oerhört viktigt, säger hon. Vi ska kunna lova 
våra kunder samma smakupplevelse varje gång och för att göra 
det måste vi ha stabila processer och totalkoll på ingredienser 
och leverantörer. Jag tog steget att IP-certi� era innan marknaden 

började ställa krav på certi� ering. Det visade sig dock vara ett riktigt 
bra drag, nu har de � esta stora återförsäljarna stängt dörren för 
leverantörer som inte är certi� erade. 

Revisionerna från Intertek är något Anna Godevärn ser fram emot. 
– Vi vill ligga i framkant och vår Intertek-revisor är en viktig källa till 

kunskap för oss, säger hon. 
Nu är Mörsjö Deli steg för steg på väg ut i världen och med 

på den resan � nns Intertek som certi� eringsbolag och bollplank 
angående vilka certi� eringar som krävs på de olika marknaderna. 
Hittills kan man äta Mörsjö Delis tunnbrödchips i Norge, Finland, 
Estland och Italien. Och det är bara början.

TRADITION OCH 
ENTREPRENÖRSANDA
2011 certi� erade Intertek för första gången ett litet familjeföretag i Jämtland enligt IP Livsmedel. Idag är 
Mörsjö Deli och deras tunnbrödchips på väg ut i världen, fortfarande med Intertek vid sin sida.

För Anna Godevärn, grundare och VD för Mörsjö Deli, är certi� ering en självklarhet: 

– Certi� eringen hjälper oss att upprätthålla stabila processer och hålla koll på våra ingredienser och leverantörer, säger hon.

Israel: Utökat samarbete ger smidigare 
marknadstillträde

Nu utökar Intertek sitt samarbetsavtal med det israeliska 
standardiserings-, provnings- och certi� eringsorganet 
Standards Institute of Israel (SII) till att omfatta ytterligare ett 
stort antal produktgrupper, standarder och testmetoder och 
labb. 

Israel har i mångt och mycket anammat den europeiska 
synen på produktsäkerhet och de � esta produkter som 
regleras i Europa regleras även där. Interteks labb i Kista 
utanför Stockholm har sedan 2004 haft ett samarbetsavtal 
med SII som inneburit att SII accepterar provningsrapporter 
från Intertek Sverige för elektriska och elektroniska produkter. 
I klartext betyder det att exempelvis en belysningsarmatur 
som genomgått en komplett provning i Kista är godkänd för 
införsel i Israel utan ytterligare provning. 

I oktober 2015 skrev Intertek och SII under ett nytt, utökat 
avtal, som ger kunder till Interteks övriga provningslabb runt 
om i världen samma möjligheter. Förutom provningsrapporter 
från Intertek Sverige accepterar SII nu rapporter från ett antal 
av Interteks ackrediterade provningslabb i Europa, Asien och 
USA. Dessutom har omfattningen av avtalet utökats från 
endast elektriska produkter till att gälla ett stort antal andra 
produktgrupper, som exempelvis leksaker, barnartiklar, cyklar, 
motorcykelhjälmar och skyddshandskar. Ackrediterad provning 
som omfattas förutom elsäkerhet är bland annat EMC, 
energieffektivitet, kemikalieinnehåll, material i kontakt med 
livsmedel och brandsäkerhet.

Förutom att själva avtalet underlättar tillträdet till den 
israeliska marknaden för produkter som provats hos Intertek 

kan Interteks Global Market Access-enhet hjälpa till med 
kontakter, ansökningar och registrering.

Vill du veta mer, kontakta Anders Delsborn,
anders.delsborn@intertek.com

Elsäkerhet EU: Ny standard för elektriska handverktyg

Standarden EN 62841-1:2015 – säkerhet för ”handhållna och 
transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner” ersätter EN 

60745-1 som behandlar säkerhet för elektriska handverktyg, EN 
61029-1 för transportabla motordrivna elverktyg och de delar 
av EN 60335-serien som hanterar säkerhet för gräsklippare och 
andra elektriska trädgårdsredskap. 

EN 60745-1:2009 och EN 61029-1:2009 är giltiga till dess att 
alla tillhörande standarder har slutat gälla. 

För de del-2 och del-3 standarder (EN 62841-x-x) som fram till nu 
publicerats upphör de tidigare utgåvorna att gälla 2019-08-21.

Vill du veta mer, kontakta Tom Bengter,
tom.bengter@intertek.com.

Afrika: Kenya utökar krav på certi� ering

Från och med 1 dec 2015 måste de � esta färdiga produkter som 
importeras till Kenya åtföljas av ett Certi� cate of Conformity. 
Undantagna från regeln för färdiga produkter är specialbyggda 
maskiner som inte är till försäljning. 

Kenya Board of standardization (KEBS) meddelar dessutom att 
följande produktgrupper nu hanteras under landets Pre-Export 
Veri� cation Program: 

• Takplåt
• Gasolprodukter (LPG)
• Metanol

Skeppningar av produkter som hanteras under detta program 
måste åtföljas av ett Certi� cate of Conformity (CoC) när det 
anländer till landet. Om CoC saknas vid ankomst tas en avgift 
på 15% av skeppningens CIF-värde ut för en så kallad ankomst-
inspektion. 

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

Tillträde till den israeliska marknaden
Elektriska produkter som ska säljas på den israeliska 
marknaden måste genomgå typprovning för att kunna 
certi� eras och registreras som ”godkänd produkt”. I 
dagsläget � nns tre vägar in på den israeliska marknaden:

1. SII eller ett annat godkänt israeliskt testlabb provar 
produkten.

eller

2. Produkten CB-certi� eras enligt nationella avvikelser. 
CB-certi� katet och ett provexemplar av produkten 
bifogas ansökan.

eller

3. Genom samarbetsavtalet mellan Intertek och SII 
accepterar SII ackrediterade provningsrapporter med 
nationella avvikelser från Intertek som underlag för 
certi� ering och registrering. I det här fallet behöver man 
inte skicka med något provexemplar.

Kort om Mörsjö Deli
• Grundades 2007
• 12 anställda, tillverkning i Östersund.
• Produkter: Tunnbrödchips med olika smaker 

(t ex salt, nachokryddblandning, socker och 
kanel och choklad), rotsakschips, salamichips, 
prosciuttochips, ostar och dipp.

• Har samarbetat med Intertek sedan 2011, har 
idag certi� ering enligt IP Livsmedel. 

KUNDCASE



2013 skärptes reglerna för anmälda organ inom medicinteknik. Resultatet? Färre anmälda organ med
en betydligt tuffare kravbörda ska hantera ett växande antal kunder med allt komplexare produkter.

I     kölvattnet av den så kallade PiP-skandalen 
2012 tog EU-kommissionen krafttag i form 
av det som kom att kallas ”Action Plan for 
Immediate Actions under Existing Medical 

Devices Legislation” – ett åtgärdspaket i syfte 
att skärpa kraven på medicintekniska produkter 
under nuvarande regelverk. Detta betyder 
att tillämpningen av dagens medicintekniska 
regler hårdnat betänkligt, något som fått 
konsekvenser både för EU:s anmälda organ för 
medicinteknik och för deras kunder. 

Som en följd av tuffare insyningar och 
högre kompetenskrav har ett antal av Europas 
anmälda organ antingen tvingats begränsa 
sitt scope eller stänga helt. På kort tid har 
antalet anmälda organ minskat med nästan 

en tredjedel. Dessutom har ytterligare ett 
antal anmälda organ ännu inte ens påbörjat 
processen med förnyat utseende enligt 
det hårdare protokollet, vilket med största 
sannolikhet leder till att ytterligare av dem faller 
bort. För deras kunder – de medicintekniska 
företagen – betyder det att vissa tvingas till ett 
byte av anmält organ, samtidigt som trycket 
på de kvarvarande anmälda organen redan är 
stenhårt.

– Det här har skapat ett kritiskt läge för 
branschen, säger Joakim Jemseby, chef för 
Interteks anmälda organ för medicinteknik 
i Kista och en av de som klarat sig igenom 
nålsögat. I dagsläget prioriterar vi våra 
befintliga kunder samtidigt som vi försöker 

växa i den takt som regelverket tillåter. 
Även om ambitionen med åtgärderna är att 

de medicintekniska produkter som kommer ut 
på marknaden ska bli säkrare för patienterna 
har de fått en del ofördelaktiga bieffekter på 
kortare sikt, menar Joakim Jemseby.

– Den mer omfattande myndighets-
kontrollen och de hårdare kraven har gjort 
notifieringen dyrare att upprätthålla för de 
anmälda organen, säger han. Dessa kommer i 
sin tur tvingas att höja priserna till sina kunder. 
Handläggningstiden hos de anmälda organen 
har också blivit betydligt längre. Sammantaget 
gör detta dels att en del produkter faller bort 
från marknaden eftersom de helt enkelt inte 
kan bära kostnaderna, dels att nya innovativa 

produkter inte kommer ut på marknaden i 
rimlig tid.

Vad kan man då som medicintekniskt företag 
göra för att minimera påverkan?

– Var ute i mycket god tid när nya produkter 
ska lanseras och vårda det ”regulatoriska 
underhållet” för befintliga produkter, säger 
Joakim Jemseby.

Vad är ”Action Plan for Immediate Actions under Existing Medical Devices Legislation”?
Åtgärdspaketet består av två delar: 
1. En utförandeförordning (Commission 
Implementing Regulation 920/2013) som 
skärper reglerna kring noti� eringen och 
övervakningen av anmälda organ inom 

medicinteknik. Detta innebär bland annat 
att representanter från minst två andra 
medlemsstaters myndigheter och EU-
kommissionen förutom det egna landets 
myndighet ska delta i de regelbundna 

insyningar som genomförs hos de anmälda 
organen. 
2. En rekommendation (Commission 
Recommendation 2013/473/EU) som ska 
harmonisera de anmälda organens processer 

för bedömning av produkter. Detta ska 
bland annat ske genom högre krav på klinisk 
kompetens hos anmälda organ och krav 
på att de anmälda organen ska genomföra 
oannonserade revisioner hos sina kundföretag.

P  atrik Flink, Global Customer Manager/Lead Auditor 
på Intertek, var en av fyra deltagare i en expertpanel 
med siktet inställt på morgondagens kvalitetsarbete vid 
kvalitetskonferensen Kvalitetsmagasinet Live i oktober. 

Här delar han med sig av delar av sin framtidsspaning till Intertek 
INFO:s läsare.

I din spaning fokuserade du en hel del på 
begreppet risk, vilka anser du kommer att bli de stora 
utmaningarna inom det området?

Jag tror organisationer kommer att behöva ha en bredare syn 
på risk, där man inkluderar riskhantering i sina affärsprocesser och 
i sin strategiska planering. Vi ser framför oss en ökad globalisering, 
en fortsatt befolkningstillväxt, ett klimathot som inte minskar och 
en ökad andel digitala hot. Utmaningen blir att hitta effektiva sätt 
att jobba med riskreducering, men också att hantera oönskade 
konsekvenser om det man ser som en risk faktiskt inträffar. Man ska 
heller inte glömma att det är oerhört viktigt att agera snabbt när 
något väl händer. 

Vad gäller risk ser vi på Intertek också ett ökat fokus på 
leverantörsfrågan. Allt � er företag vill jobba bort blinda � äckar i sina 

leverantörskedjor för att möta konsumenternas krav på information 
om de produkter de köper. Konsumenter idag vill ha koll på innehåll 
och ursprung och arbetsförhållanden i fabrikerna. 

Ni var alla i panelen eniga om att det är viktigt 
att skapa ett ledningssystem som är stabilt, men 
samtidigt � exibelt nog att smidigt anpassas till 
dagens snabba förändringar. Hur gör man det?

Som jag sade under konferensen ser vi revisorer ofta att 
ledningssystemet släpar efter verkligheten. Att skapa ett 
ledningssystem som hänger med och snabbt kan anpassas till en 
förändrad verklighet är troligen den största utmaningen vi har 
inom kvalitetsarbetet framöver. Som jag ser det är ett sätt att tackla 
detta att jobba mer med värderingar, kompetens och målstyrning. 
Detta ger en lägre detaljeringsgrad i systemet vilket gör det mindre 
tungrott samtidigt som det ändå ger styrning och vägledning där 
det behövs. Ju högre kompetens hos medarbetarna, ju mindre 
detaljerat måste ledningssystemet vara och ju enklare blir det att 
hålla det up-to-date. 

Till sist, hur väl svarar den nya utgåvan av ISO 9001 

upp mot det du just sagt? Är den ett bra verktyg även 
en bit in i framtiden?

Ja, de� nitivt. De nuvarande utgåvorna av ISO 9001 och ISO 
14001 har funnits ett tag – sedan 2008 och sedan 2004. Under 
dessa år har omvärlden förändrats allt snabbare och en av de 
främsta orsakerna till att nya utgåvor kommit ut är att man vill hålla 
standarderna aktuella för att möta de senaste trenderna.

Det är välkommet att ledningssystemet ska vara förenligt 
med verksamhetens strategiska inriktning och en integrerad del 
i verksamhetens affärsprocesser. Vidare tror jag att den fokus 
på risk som � nns i de nya utgåvorna gör dem till bra verktyg 
även i framtiden. Olika typer av risker är idag en av de viktigaste 
samhällsfrågorna. Oviss framtid sätter riskvärdering i fokus.

Mindre fokus på dokumentation och mer fokus på resultat 
bidrar till att vi går mot den lägre detaljeringsgrad som krävs. 

De nya standardversionerna kommer ofrånkomligen innebära 
en del utmaningar, såväl för organisationer som för revisorer. 
Mitt råd till användare är att vara tidigt ute i övergångsarbetet. 
Övergången kan vara ett bra tillfälle att genomföra förbättringar 
av verksamheten och dokumentationen så att man hittar rätt 
detaljeringsgrad.

Tufft läge i medicinteknikbranschen

STABILT OCH FLEXIBELT
PÅ SAMMA GÅNG
– den största utmaningen för framtidens ledningssystem

Tillsammans med Jacob Hallencreutz från EPSI Rating-gruppen, 
Anna Lundgren från Teliasonera och Anders Fundin från Mälardalens 

Högskola bjöd Interteks Patrik Flink deltagarna i årets upplaga 
av kvalitetskonferensen Kvalitetsmagasinet Live på en resa in i 

morgondagens kvalitetsarbete.



Förändringar i EU-direktiven för lågspänning, EMC och radio i vår
Behöver du veta mer om hur de nya utgåvorna av lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet och 
radiodirektivet påverkar ditt företags CE-märkning? Interteks kurser om CE-märkning med 
inriktning på elektriska produkter ger dig allt du behöver (21 januari, 30 mars och 26 maj).

Intertek Academy våren 2016 
Januari

ISO 9001:2015 i praktiken – ledningssystem för kvalitet 19–20 januari Stockholm

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 21 januari Stockholm

Det nya LVD-direktivet 28 januari Stockholm

Februari

CE-märkning enligt Maskindirektivet 9–10 februari Stockholm

REACH i praktiken 11 februari Stockholm

Transport av farligt gods på väg och vatten 17 februari Stockholm

CE-märkning av medicintekniska produkter
17–18 
februari

Stockholm

IEC 62368-1
24–25 
februari

Stockholm

Mars

ISO 27001 i praktiken – ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS)

8 mars Stockholm

CLP och säkerhetsdatablad (SDS) 16–17 mars Stockholm

ISO 9001:2015 i praktiken – ledningssystem för kvalitet 16–17 mars Stockholm

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

17 mars Stockholm

EN ISO 13485 – Kvalitetssystem för medicinteknik 29–30 mars Stockholm

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 30 mars Stockholm

Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 – för medicintekniska 
verksamheter

31 mars–
1 april

Stockholm

April

Internrevision & revisionsteknik 5–7 april Stockholm

Det nya LVD-direktivet 7 april Stockholm

ISO 22000 FSSC 22000 – Livsmedelssäkerhet 12–13 april Stockholm

HACCP för FSSC 22000 14 april Stockholm

IEC 62368-1 13–14 april Stockholm

Food Contact Materials 2 – Fortsättningskurs 20–21 april Stockholm

CE-märkning av medicintekniska produkter 26–27 april Stockholm

Maj

Kon� iktmineraler – ny lagstiftning 3 maj Stockholm

Ecodesign – Energi- och prestandakrav på LED 10 maj Stockholm

Produktsäkerhet 10–11 maj Stockholm

RoHS och WEEE 10–11 maj Stockholm

REACH i praktiken 12 maj Stockholm

Transport av farligt gods på väg och vatten 17 maj Stockholm

Grundkurs i EMC 17 maj Stockholm

R&TTE-direktivet och RED, Trådlös kommunikation 18 maj Stockholm

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

CE-märkning enligt Maskindirektivet 24–25 maj Stockholm

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

25 maj Stockholm

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 26 maj Stockholm

ISO 14001 i praktiken – Miljöledningssystem 31 maj–1 juni Stockholm

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

31 maj–1 juni Stockholm

Juni

Batterikunskap 1 juni Stockholm

Litiumjonbatterier 2 juni Stockholm

Riskhantering för medicinteknik – enligt ISO14971 7 juni Stockholm

IEC 62304 Medical device software – Software life-cycle 
processes

8 juni Stockholm

IEC 62366 – Medical Device Usability 9 juni Stockholm

Ett aktuellt kalendarium hittar du alltid på www.intertekacademy.se

Kon� iktmineraler gav eko
på konferens om hållbar IT
Anna Forsgren, kemikalierådgivare och 
expert på kon� iktmineraler på Intertek deltog 
nyligen tillsammans med företrädare för 
Upphandlingsmyndigheten och Diakonia i en 
paneldiskussion kring etisk upphandling och 
hållbar IT anordnad av IT-konsultföretaget Atea.

Syftet med konferensen var att belysa 
utmaningar avseende socialt ansvarstagande 
i hela leverantörskedjan, vilket gjordes under 
ett antal paneldiskussioner under dagen. I 
den diskussion där Anna Forsgren deltog 
låg tyngdpunkten på den kommande EU-
lagstiftningen kring kon� iktmineraler och 
vad upphandlare och inköpare kan göra för 
att påverka förekomsten av dessa mineraler 

i sitt företags produkter. Anna Forsgren 
poängterade bland annat vikten av kunskap 
om material hos inköpsorganisationer och 
upphandlare.

– Materialkunskap är nödvändig för 
att förstå och följa upp de deklarationer 
som inkommer från leverantörer på rätt 
sätt. Det gäller att veta i vilka produkter 
och komponenter de olika mineralerna 
regelmässigt används för att kunna ställa rätt 
följdfrågor till leverantörerna, slog hon fast. 

På plats fanns även � era globala företag 
med tillverkningsprocesser i Asien och Afrika, 
såsom Ericsson, Cisco och Telenor som kunde 
berätta om sina strategier och insatser.

Nytt ansikte på Intertek

P-O Ehinger
Key Account Manager, Business Assurance.

P-O kommer närmast från DNV GL där han i en 
liknande roll ansvarat för en speci� k kundportfölj 
inom ledningssystemcerti� ering.

Hej kursledare!
Varje år erbjuder Intertek Academy över 
70 öppna kurser i ett brett spektrum av 
ämnen inom produktsäkerhet, EMC och 
kvalitetsledningssystem. Det genomförs 
också utbildningar inom kemi- och 
miljöområdet, som växer allt mer. Utöver 
detta hålls ett stort antal företagsanpassade 
kurser.

Kursledarna är Interteks experter – 
tekniska chefer och kemikalierådgivare 
– som alla brinner för att dela med sig av 
sin kunskap. Förutom sin tekniska expertis 
har samtliga Intertek Academys kursledare 
pedagogisk utbildning.

Under den här vinjetten kommer vi 
framöver att presentera några av våra 
kursledare och följa deras arbete. Först 
ut är Åke Carlson, chef för Interteks 
radioprovning, som leder kursen ”R&TTE-
direktivet och RED, Trådlös kommunikation”.

Hej Åke, vad kan man lära sig på din kurs?
Idag monteras trådlös kommunikation in i allt � er produkter. Hemlarm, leksaker, 
strömbrytare, styrsystem, billarm, dörröppnare, hushållsprodukter och mer traditionella 
kommunikationsradioapparater är bara några exempel på produktkategorier som ofta 
innehåller någon slags radiosändare. När trådlös kommunikation integreras i en be� ntlig 
produkt förändras de krav som slutprodukten måste uppfylla.

Kursen ”R&TTE-direktivet och RED, Trådlös kommunikation” ger er en översiktlig 
bild av hur kraven som ställs på tillverkare eller importörer av produkter som innehåller 
trådlös kommunikation ser ut. Kraven för olika typer av trådlös kommunikation/
radiosändare varierar från land till land och kursen är i huvudsak inriktad på europeiska 
och nordamerikanska krav.  

I EU styr idag Radio & Teleterminaldirektivet 1999/5/EC (R&TTE). R&TTE-direktivet 
omfattar all radiokommunikationsutrustning och teleterminalutrustning som ska placeras 
på den europeiska marknaden, med ett par undantag. 

Nästa år träder ett nytt direktiv i kraft – RED, (Radio Equipment Directive). Under 
kursen går vi igenom förändringarna gentemot det gamla direktivet och vad de innebär 
för tillverkarna.

Vilka vänder sig kursen till?
Kursen vänder sig till de som arbetar med produkter som innehåller trådlös 
kommunikation/radiosändare. Den är anpassad till de som idag funderar på att utveckla/
uppgradera en be� ntlig produkt med någon form av trådlös kommunikation och vill veta 
hur kravbilden för CE-märkning samt utomeuropeisk export förändras. Det kan till exempel 
vara konstruktörer, produktchefer, kvalitetsansvariga eller importörer. 

Nästa tillfälle att lära sig mer om krav och regler för trådlös kommunikation av Åke 
Carlson är 18 maj, 2016. 

Åke Carlson, chef för radioprovnings-
labbet på Intertek, leder Intertek 
Academys kurser om regler och krav 
för trådlös kommunikation. 
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Ny standard Namn Standarden ersätter Datum när 
standar-
den slutar 
gälla

EN 60601-2-63:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
dental extra-oral X-ray equipment

ny standard 2018/05/29

EN 60601-2-64:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
light ion beam medical equipment

ny standard 2018/05/29

EN 62386-201:2015 Digital addressable lighting interface 
- Part 201: Particular requirements 
for control gear - Fluorescent lamps 
(device type 0)

EN 62386-201:2009, ny 
utgåva

2018/07/01

EN 62756-1:2015 Digital load side transmission lighting 
control (DLT) - Part 1: Basic require-
ments

ny standard 2018/07/01

EN 61008-1: 
2012+A1+A2+A11 

Residual current operated circuit-
breakers without integral overcurrent 
protection for household and similar 
uses (RCCBs) - Part 1: General rules

EN 61008-1:2012 
+A1+A2, nytt tillägg

2018/07/06

EN 61009-1: 
2012+A1+A2+A11

Residual current operated circuit-
breakers with integral overcurrent 
protection for household and similar 
uses (RCBOs) - Part 1: General rules

EN 61009-
1:2012+A1+A2, nytt 
tillägg

2018/07/06

EN 60601-2-37/ 
A1:2015

Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
ultrasonic medical diagnostic and 
monitoring equipment

nytt tillägg 2018/07/13

EN 50416/A1:2015 Particular requirements for commer-
cial electric conveyor dishwashing 
machines

EN 50416:2005, nytt 
tillägg

2018/08/10

EN 60335-2-54/ 
A1:2015

Particular requirements for surface-
cleaning appliances for household use 
employing liquids or steam

EN 60335-2-54:2008, 
nytt tillägg

2018/09/09

EN 62841-2-2:2015 Particular requirements for hand-held 
screwdrivers and impact wrenches

EN 60745-2-2:2010, ny 
standard

2019/08/21

EN 62841-2-4:2015 Particular requirements for hand-held 
sanders and polishers other than disc 
type

EN 60745-2-4:2009+A11, 
ny standard

2019/08/21

EN 62841-2-5:2015 Particular requirements for hand-held 
circular saws

EN 60745-2-5:2010, ny 
standard

2019/08/21

EN 62841-2-9:2015 Particular requirements for hand-held 
tappers and threaders

EN 60745-2-9:2009, ny 
standard

2019/08/21

EN 62841-3-1:2015 Particular requirements for transporta-
ble table saws

EN 61029-2-1:2012, ny 
standard

2019/08/21

EN 62841-3-6:2015 Particular requirements for transporta-
ble diamond drills with liquid system

EN 61029-2-6:2010, ny 
standard

2019/08/21

EN 62841-1:2015 Electric motor-operated hand-held 
tools, transportable tools and lawn 
and garden machinery - Safety - Part 
1: General requirements

EN 60745-1,EN 61029-1 
and EN 60335-1 for lawn 
and garden machinery, ny 
standard

Listan med standarder ovan är ett urval av alla standarder som utkommit sedan förra numret av Intertek 
INFO. Standardlistan hittar du också på www.intertek.se/om-oss/intertekinfo.

STANDARDNYTT
inom elsäkerhet, EMC och trådlöst.

Ny standard Namn Standarden ersätter Datum när 
standar-
den slutar 
gälla

EN 300328 V1.9.1 Electromagnetic compatibility and 
Radio spectrum Matters (ERM); 
Wideband transmission systems; Data 
transmission equipment operating 
in the 2,4 GHz ISM band and using 
wide band modulation techniques; 
Harmonized EN covering the essential 
requirements of article 3.2 of the 
R&TTE Directive

EN 300328 V1.8.1 2016/11/30

EN 302208-2 V2.1.1 Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Radio
Frequency Identi� cation Equipment 
operating
in the band 865 MHz to
868 MHz with power levels up to
2 W and in the band 915 MHz to
921 MHz with power levels up to 4 W;
Part 2: Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2 of
the R&TTE Directive

EN 302208-2 V1.4.1 2016/11/30

EN 300330-2 V1.6.1 Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Short
Range Devices (SRD); Radio equipment
in the frequency range 9 kHz to
25 MHz and inductive loop systems in
the frequency range 9 kHz to 30 MHz;
Part 2: Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2 of
the R&TTE Directive

EN 300330-2 V1.5.1 2016/11/30

EN 301893 V1.8.1 Broadband Radio Access Networks
(BRAN); 5 GHz high performance
RLAN; Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2 of
the R&TTE Directive

EN 301893 V1.7.1 2016/12/31

EN 60335-2-25/
A1:2015

Particular requirements for microwave 
ovens, including combination micro-
wave ovens

EN 60335-2-25:2010, 
nytt tillägg

2017/09/16

EN 60630/A7:2015 Maximum lamp outlines for incan-
descent lamps

nytt tillägg 2018/01/19

EN 60601-2-8:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
therapeutic X-ray equipment opera-
ting in the range 10 kV to 1 MV

EN 60601-2-8:1997, ny 
utgåva

2018/04/14

EN 60601-2-16:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
haemodialysis, haemodia� ltration and 
haem� ltration equipment

EN 60601-2-16:1998, ny 
utgåva

2018/04/14

EN 62811:2015 AC and/or DC-supplied electronic con-
trolgear for discharge lamps (exclu-
ding � uorescent lamps) - Performance 
requirements for low frequency square 
wave operation

ny standard 2018/05/14

Kemikalienytt
Slutspurt för nanoregisterförslag

Kemikalieinspektionens uppdrag för miljödepartementet om 
hur ett nationellt nanomaterialregister ska utformas, väntas 
bli klart i början av december. En referensgrupp bestående 
av industri, akademi och myndigheter har vid två tillfällen 
diskuterat utformningen av förslaget. 

Syftet med registret är att skapa en överblick över 
användningen av nanomaterial i Sverige, inte att det ska 
utgöra en grund för riskbedömning. 

Förslaget ska nu behandlas i departementet och 
eventuellt träda i kraft tidigast under 2017. Om EU-
kommissionen beslutar att skapa ett europeiskt register för 
nanomaterial kommer ett svenskt register inte att lanseras, 
eftersom det inte är förenligt med EU-rätten att införa 
nationella regler på områden som redan är reglerade på 
EU-nivå.

Nya krav för material i kontakt med livsmedel
Från och med 1 januari 2016 gäller enbart reglerna i EU:s 
plastförordning (EG) nr 10/2011 för produkter i kontakt 
med livsmedel. Under en övergångsperiod mellan 1 januari 
2013 och 31 december 2015, har det varit möjligt att 
tillämpa reglerna i plastförordningen och/eller direktiv 
82/711/EEG ”om fastställelse av de grundregler som 
behövs för undersökning av migration av beståndsdelar 
i material och produkter av plast avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel”. Från och med den 1 januari 2016 
är det alltså endast platsförordningen som ska tillämpas.  

I och med detta tillkommer nya skallkrav, bland annat 
med avseende på kemisk analys av plastmaterial och den 
styrkande dokumentationen. Skyldigheten att säkerställa 
att en produkt uppfyller de nya kraven ligger hos 
tillverkaren. 

– Exakt vad som måste göras behöver utredas från 
fall till fall, säger Miriam Jallow, kemikalierådgivare och 
expert på material i kontakt med livsmedel på Intertek. 
Men vi råder våra kunder att börja med att se över sina 
testrapporter och leverantörsintyg för att säkerställa att 
man har utfört testerna enligt nya regler och refererar till 
plastförordningen istället för till de gamla reglerna.

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




