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Alle produkter skal være sikre at anvende, og de må ikke skade forbru-
gerne. Vi ønsker, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til, at stikprø-
vekontrollen på markedet styrkes.   
 

 

Baggrund 

Sikre produkter skabes gennem sikkert design. 

Hvis standarden er god, vil kravene dække 

hovedparten af de risici, der måtte være ved 

produktet. Standarden bør som hovedregel 

bygges op over risici frem for at være baseret 

på produktspecifikke krav, så standarden også 

vil kunne dække fremtidige produkter.  

 

Standarder udarbejdes i privat regi. Processen 

er i princippet åben for alle, men industrien 

spiller en stor rolle, da de har de fleste ressour-

cer.  

 

Ikke alle producenter har styr på regler og 

standarder. Der trækkes jævnligt produkter 

tilbage på markedet, som ikke opfylder regler-

ne. I pressen har vi set flere sager, hvor forbru-

gere er blevet skadet som følge af brugen af 

medicinsk udstyr, fx brystimplantater, under-

livsnet og hofteproteser.  

 

Det er udtryk for, at kontrollen med produk-

terne er for ringe. Generelt viser vores test også 

ofte, at der er produkter på markedet, der ikke 

burde være der. Forbrugerrådet Tænk arbejder 

(i enighed med industrien) for, at myndighe-

derne forbedrer markedskontrollen.  

 

Både nationalt og internationalt arbejder For-

brugerrådet Tænk med produktsikkerhed, hvor 

en stor del af arbejdet foregår i standardise-

ringskomitéer. Desuden har vi et tæt samar-

bejde med vores europæiske organisationer 

ANEC og BEUC. 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

Mange forbrugere tror, at alle produkter er 

godkendt og testet af myndighederne eller en 

uvildig instans, inden de sættes på markedet – 

det er ikke tilfældet. For hovedparten af for-

brugerprodukter er det producenten, der selv 

står for at sikre, at produktet lever op til gæl-

dende lovgivning. Myndighederne står for at 

lave markedskontrol.  

 

Særligt produkter til børn kræver opmærk-

somhed, da det er en sårbar gruppe. Mange 

produkter bruges, mens barnet er uovervåget, 

og det er derfor vigtigt, at man ikke forlader sig 

på advarsler og information. Både voksne og 

børn bruger produkter på meget forskellig vis. 

Børn er yderst kreative. For at forstå disse 

brugsmønstre er det vigtigt at kunne følge de 

ulykker, der sker. Ulykkesdata er vigtige for 

standardiseringsarbejdet. 
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Sikre produkter 

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Produkter skal være sikre i sig selv, og sikkerhed skal ikke erstattes af advarsler og information til 

brugerne. 

 Forbrugerinformation om produkterne skal forbedres, og data skal være statistisk valide, sam-

menlignelige og tilgængelige. 

 Den uvildige kontrol af produkter skal styrkes. 

 Der skal afsættes ressourcer til et fælleseuropæisk ulykkesregistreringssystem. 

 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

Også medicinsk udstyr kræver særlig opmærk-

somhed. Hvert år er der patienter, der lider 

alvorlig skade eller dør som konsekvens af fejl, 

der involverer medicinsk udstyr.   

 

Lovgivningen om produkterne fastsættes i EU, 

mens overvågning primært foregår nationalt. 

Det drejer sig om en halv million produkter - 

fra selv-test, kontaktlinser og kondomer til alle 

former for implantatudstyr såsom hjerteklap-

per og brystproteser. Der er fortsat brug for 

regulering, kontrol og evaluering af medicinsk 

udstyr. 

 

Løsningsforslag – politisk: 

EU-Kommissionen og alle medlemslande bør 

afsætte økonomiske ressourcer til et fælles 

europæisk ulykkesregistreringssystem, der kan 

bruges i forebyggelsesarbejdet. Til sammenlig-

ning er EU på vej med en database om virkning 

og bivirkninger ved medicinsk udstyr. 

 

Der bør etableres en uvildig organisation, som 

foreslår første valg af implantater og udarbej-

der sammenlignelig information. 

 

Internationale sikkerhedsstandarder skal tage 

udgangspunkt i risici (hazard-based approach). 

 

Virksomheder og brancher bør tilslutte 

sig: 

Forbrugerrådet Tænks og DI’s fælles politikpa-

pir om ulykkesregistrering og markedsover-

vågning.

 

 

Yderligere oplysninger 

Seniorrådgiver Helen Amundsen, ha@fbr.dk / 2715 7431.  

Vedrørende medicinsk udstyr: Seniorrådgiver Sine Jensen, sj@fbr.dk / 4194 7908. 

 

 

Faktaboks: Sikre produkter1 

 

 43 % af forbrugerne tror, at børneprodukter er sikkerhedstestet af myndighederne, inden de sen-

des på markedet, mens andre 40 % tror, at en uvildig instans har testet børneprodukter, inden de 

sendes på markedet. (Forbrugerrådet Tænks panelundersøgelse fra 2013). 

 De 0-1-årige står for 15.000 skadestuebesøg om året, hvoraf 73 % af ulykkerne er sket i hjemmet. 

De 2-5-årige står for 43.000 skadestuebesøg om året, hvoraf 54 % af ulykkerne er sket i hjemmet. 

(kilde: Statens Institut for Folkesundhed, Ulykkesregistret). 

 35 % af forbrugerne angiver, at de har et produkt i kroppen, såsom tandfyldning, hjerteklap, spiral 

mv.  (Forbrugerrådet Tænks panelundersøgelse fra marts 2017). 

 Forbrugerne er ofte i kontakt med medicinsk udstyr – over 50 % af forbrugerne angiver, at der 

blev anvendt medicinsk udstyr ved deres sidste kontakt med sundhedsvæsenet. Og 71 % oplyser, 

at de fik lidt eller ingen information om sikkerheden ved det anvendte udstyr. (Forbrugerrådet 

Tænks panelundersøgelse fra marts 2017).  

 

 

                                                                    
1 http://dokumentation.taenk.dk/dokumentation/hoeringssvar/hoeringssvar-om-eus-indre-marked 
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