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BILAGA 1

ANMÄLAN OM ALLVARLIGA SKADLIGA VERKNINGAR

DEL A 

Snabbanmälan om misstänkta allvarliga skadliga verkningar 

Vävnadsinrättning 

Vävnadsinrättningens EU-kod (i tillämpliga fall) 

Rapportnummer 

Rapporteringsdatum (år/månad/dag) 

Den berörda personens status (mottagare eller givare) 

Datum och plats för införskaffande eller användning på människa (år/månad/dag) 

Unikt donationsnummer  

Datum för misstänkt allvarlig skadlig verkning (år/månad/dag) 

Typ av vävnader och celler vid den misstänkta allvarliga skadliga verkningen  

Enhetlig europeisk kod för vävnaderna och cellerna vid den misstänkta allvarliga skadliga verkningen 
(vid behov) 
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Typ av misstänkt(a) allvarlig(a) skadlig(a) verkning(ar) 
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DEL B 

Slutsatser av utredning av allvarliga skadliga verkningar 

Vävnadsinrättning 

Vävnadsinrättningens EU-kod (i tillämpliga fall) 

Rapportnummer 

Datum för bekräftelse (år/månad/dag)  

Datum för allvarlig skadlig verkning (år/månad/dag) 

Unikt donationsnummer  

Bekräftelse av allvarlig skadlig verkning (ja/nej) 

Enhetlig europeisk kod för vävnaderna och cellerna vid bekräftad allvarlig skadlig verkning (vid behov) 

Ändring av typ av allvarlig skadlig verkning (ja/nej) 
Om ja, specificera

Kliniskt utfall (om känt) 

      fullständigt tillfrisknande 
      lindriga följder 
      allvarliga följder 
      dödsfall 

Resultat och slutsatser av utredningen 

Rekommendationer om förebyggande och korrigerande åtgärder 
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BILAGA 2

ANMÄLAN OM ALLVARLIGA RISKSITUATIONER

DEL A 

Snabbanmälan om misstänkta allvarliga risksituationer 

Vävnadsinrättning 

Vävnadsinrättningens EU-kod (i tillämpliga fall) 

Rapportnummer 

Rapporteringsdatum (år/månad/dag) 

Datum för allvarlig risksituation (år/månad/dag) 

Orsakerna till en allvarlig risksituation som kan 
påverka vävnadernas och cellernas kvalitet och 
riskfrihet:

Specifikation  
Defekta 
vävnader
och celler

Fel på 
utrustningen

Mänskligt 
fel

Annat 
(specifice
ra) 

Tillvaratagande 

Kontroll 

Transport 

Bearbetning 

Förvaring 

Distribution 

Material 

Annat (specificera)

Kortfattad beskrivning av risksituationen 

Bedömda eller konstaterade säkerhetsrisker  



232/2017  

11

DEL B 

Slutsatser av utredning av allvarliga risksituationer 

Vävnadsinrättning 

Vävnadsinrättningens EU-kod (i tillämpliga fall) 

Rapportnummer 

Datum för bekräftelse (år/månad/dag)

Datum för allvarlig risksituation (år/månad/dag)

Analys av grundläggande orsaker (närmare upplysningar) 

Vidtagna korrigerande åtgärder (närmare upplysningar) 



232/2017  

12

Bilaga 7 

STRUKTUR FÖR DEN ENHETLIGA EUROPEISKA KODEN

SEKVENSEN FÖR DONATIONSIDENTIFIERING SEKVENSEN FÖR PRODUKTIDENTIFIERING

VÄVNADSINRÄTTNINGENS EU-
KOD

UNIKT
DONATION
SNUMMER

PRODUKTKOD DELPART
INUMM
ER

UTGÅNGS-
DATUM | 

(ÅÅÅÅMMDD)ISO-landskod Vävnadsinrätt
ningsnum
mer

Identifiering i 
produktkodnings
systemet

Produktnummer 

2 bokstäver 6 alfanumeriska 
tecken

13
alfanumeris
ka tecken

1 bokstav 7 alfanumeriska 
tecken

3
alfanumerisk
a tecken

8 siffror

I den enhetliga europeiska koden avses med 

ISO-landskod Finlands landskod, 

vävnadsinrättningsnummer det unika numret som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tilldelar de 
vävnadsinrättningar som har beviljats verksamhetstillstånd, 

unikt donationsnummer det donationsnummer som vävnadsinrättningen tilldelar, 

identifiering i produktkodnings systemet den identifiering som visar vilket kodningssystem vävnadsinrättningen 
använder. De identifieringar i produktkodnings systemet som används är E (EUTC), A (ISBT128) och B (Eurocode), 

produktnummer det vävnadernas och cellernas produktnummer i respektive kodningssystem för produkttypen, 

delpartinummer det nummer som särskiljer och identifierar vävnader och celler som har samma unika 
donationsnummer och samma produktkod och som kommer från samma vävnadsinrättning, och 

utgånsdatum det datum då vävnaderna och cellerna senast kan användas.



232/2017  

13

Bilaga 8 

Importintyg som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet utfärdar till importerande 
vävnadsinrättningar  

Intyg över den importerande vävnadsinrättningens verksamhetstillstånd 

1. Information om den importerande vävnadsinrättningen 

1.1 Importerande vävnadsinrättning  

1.2 Kod i EU-förteckningen över 
vävnadsinrättningar  

1.3 Besöksadress och postadress (om annan än 
besöksadressen)  

1.4 Anläggning där importen tas emot (om annan 
än ovanstående adress)  

1.5 Innehavaren av verksamhetstillståndet  

1.6 Adress till innehavaren av 
verksamhetstillståndet  

1.7 Telefonnummer till innehavaren av 
verksamhetstillståndet (valfritt)  

1.8 E-postadress till innehavaren av 
verksamhetstillståndet (valfritt)  

1.9 Internet-adress till den importerande 
vävnadsinrättningens webbplats  

2. Verksamhetens omfattning 

2.1 Typ av vävnader och celler  
 

(Anges nedan med användning av de 
kategorier av vävnader och celler som 
anges i EU-förteckningen över 
vävnadsinrättningar. Lägg till rader vid 
behov.) 

Verksamhet i tredjeland Importtillståndets 
status
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3CS  – Leverantör i ett land 
utanför EU och EES 
SC – Underleverantör till 
leverantör i ett land utanför EU 
och EES 

G – beviljat 
S – upphävt 
R – återkallat 
C – upphört 

2.2 Engångsimport  

2.3 De importerade vävnadernas och cellernas 
produktnamn  

2.4 Eventuella villkor för import eller förklarningar  
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2.5 Land/länder utanför EU och EES där tillvaratagandet 
sker (för varje import av vävnader och celler)  

2.6 Land/länder utanför EU och EES där annan 
verksamhet bedrivs (om annan än ovan)  

2.7 Namn på och land för leverantör/leverantörer i 
landet utanför EU och EES (för varje import av 
vävnader och celler) 

 

2.8 EU-medlemsstater där de importerade vävnader och 
celler ska distribueras (om kända)  

3. Information om verksamhetstillståndet 

3.1 Verksamhetstillståndets nummer  

3.2 Verksamhetstillståndets rättsliga grund   

3.3 Verksamhetstillståndets sista giltighetsdag (om 
angiven)  

3.4 Den importerande vävnadsinrättningens 
verksamhetstillstånd är det första  förnyat  

3.5 Kompletterande upplysningar  

3.6 Myndighet  

3.7 Namn på den tjänsteman som har fattat beslutet  

3.8 Underskrift av den tjänsteman som har fattat 
beslutet  

3.9 Verksamhetstillståndets datum  

3.10 Myndighetens stämpel  


