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Denne frivillige vejledning til afhjælpende foranstaltninger i forhold til produktsikkerhed er 
udarbejdet af Intertek Research and Testing Centre på vegne af den britiske 
forbrugerorganisation i samarbejde med repræsentanter fra de organisationer, der udgør 
hovedaktørerne (se bilag IV). Projektet er støttet med 50 % fra EU-Kommissionen 
(Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse). Vejledningen er godkendt af 
følgende organisationer: 

 
Product Safety Enforcement Forum of Europe 
 

Som en professionel organisation bag produktsikkerhedsmyndighederne i Europa, er PROSAFE en 
varm fortaler for denne vejledning. Der præsenteres fremgangsmåder for afhjælpende foranstaltninger 
med henblik på at beskytte forbrugerne og vejledningen udgør en fælles vejledning for europæiske 
virksomheder. Vejledningen underbygger fordelene ved et gensidigt samarbejde hvad angår 
produktsikkerhed i Europa og er med til at skabe en øget harmonisering af fremgangsmåderne 
vedrørende markedsovervågning. 
Dirk Meijer, formand for PROSAFE 

    
Union of Industrial and Employers Confederations of Europe 
 

Denne vejledning indeholder bedste praksis for europæiske virksomheder inden for området 
produktsikkerhed. Derudover indeholder vejledningen ekspertise og viden fra såvel myndigheder 
som forbrugere. UNICE er sikker på, at vejledningen vil blive en stor hjælp til virksomheder, 
specielt mindre og mellemstore virksomheder, der frivilligt tager initiativ til afhjælpende 
foranstaltninger for at beskytte forbrugerne. 
Dr. Jürgen Strube, formand for UNICE 

The Retail, Wholesale and International Trade Representation to 
the EU 
 

Vi er meget glade for udgivelsen af denne omfattende, kompakte og praktiske vejledning i 
afhjælpende foranstaltninger. Vejledningen i, hvordan man skridt for skridt forholder sig, bliver en 
uvurderlig hjælp for handelssektoren, specielt mindre virksomheder, som udgør 95 % af 
sektoren. Vejledningen vil hjælpe dem til at tjene kundernes interesser bedst muligt og til at sikre, 
at kunderne oplever en stigende grad af sikkerhed. 
Dr Peter Bernert, formand for EuroCommerce 

    
European Comsumers’ Organisation  
 

BEUC hilser denne vejledning velkommen, som skal hjælpe til med at forbedre forbrugernes 
sikkerhed. Vejledningen indeholder konkret og relevant information, som alle virksomheder kan 
drage nytte af. Det er nødvendigt at vi sikrer, at et usikkert produkt på det europæiske marked 
fjernes eller tilrettes så hurtigt som muligt. Det vigtigste er at huske på, at producenten og 
forhandleren om nødvendigt skal reagere hurtigt og orientere forbrugerne fuldt og øjeblikkeligt.  
Jim Murray, direktør for BEUC
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Hvis du er producent eller forhandler af 
forbrugerprodukter, der sælges inden for 
den Europæiske Union (EU), giver denne 
vejledning dig en generel orientering om, 
om, hvorledes du skal forholde dig, hvis det 
viser sig, at et af dine produkter kan være 
farlige. 
 
Det er en frivillig vejledning i at foretage 
afhjælpende foranstaltninger med henblik på 
at skabe øget produktsikkerhed, som er 
støttet af medlemslandenes 
markedskontrolmyndigheder samt forbruger- 
og handelsorganisationer inden for EU. 
Producenter og forhandlere opfordres til at 
kontakte og samarbejde med myndig-
hederne i medlemslandene når der skal 
udføres afhjælpende foranstaltninger, med 
henblik på at følge de normer, der 
eksisterer. Der kan være forskelle 
medlemslandene imellem hvad angår 
betingelserne, fremgangsmåderne og 
kravene til sådanne initiativer.  
 
Vejledningen er specielt henvendt til ledere 
med ansvar for virksomhedernes 
kvalitetskontrol, juridiske forhold samt intern 
og ekstern kommunikation. Organisationer 
bør have deres egen, dokumenterede 
fremgangsmåde for afhjælpende 
foranstaltninger, som er gældende for netop 
deres område.  
 

 

����  ��
Vejledningen dækker alle former for 
afhjælpende foranstaltninger (ikke kun 
tilbagekaldelse af produkter fra markedet) 
foretaget af producenter eller forhandlere, 
og har til hensigt at fjerne en 
sikkerhedsrisiko der relaterer sig til et non-
food produkt, som er placeret i markedet. 
 
Afhjælpende foranstaltninger kan omfatte: 
• Ændring af produktets design 
• Tilbagetrækning af produktet fra 

distributionskæden 
• Offentliggørelse af information og 

advarsler til forbrugerne vedrørende 
korrekt brug af produktet 

• Tilpasning af produktet på kundens 
bopæl eller øvrige steder 

• Tilbagekaldelse af produktet fra 
forbrugere mod udlevering af et nyt 
produkt eller tilbagebetaling. 

 
Indholdet af vejledningen er opsummeret i 
en checkliste på side 8, og diagrammet på 
side 10 beskriver selve processen for 
afhjælpende foranstaltninger. Bilag I 
beskriver en case, hvori er illustreret mange 
af de principper, der er en del af denne 
vejledning. 
  
Tillæg I er en forkortet udgave af 
vejledningen, som henvender sig til læsere, 
der allerede er bekendt med indholdet af 
vejledningen og har brug for hurtigt at finde 
en oplysning. For overskuelighedens skyld 
er afsnittene i såvel den fulde udgave som 
den forkortede udgave ens nummererede. 

� � ����� � � ����� ��� �� �� � ��
Mange af de procedurer, der er beskrevet i denne vejledning, er omfattet af national 
lovgivning og EU-lovgivning. Vejledningen har ikke til formål at beskrive alle disse juridiske 
forpligtelser og bør ikke betragtes som en erstatning for juridisk rådgivning, når der er tale om 
et potentielt farligt produkt. Yderligere information om EU’s direktiver kan findes i den 
europæiske vejledning i implementering af direktiver baseret på den nye metode eller den 
globale metode fra 1999, samt kilderne anført i bilag III. For oplysninger om det enkelte 
medlemsland bør de enkelte landes markedsovervågningsmyndigheder kontaktes.  
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Producentens og forhandlerens forpligtelse 
til afhjælpende foranstaltninger varierer alt 
efter omstændighederne. Virksomhederne 
er nødt til at have aftaler med deres 
leverandører, der definerer parternes ansvar 
for afhjælpende foranstaltninger. Disse 
ansvarsområder er opridset nedenfor med 
henblik på at hjælpe virksomhederne med at 
afgøre, hvilke forhold der er relevante for 
dem. 
 

! ���� " � � �� � �
Producenten bør tage skridt til at undgå 
risici, der relaterer sig til produktet. 
 
I relation til afhjælpende foranstaltninger 
defineres en producent som: 
• Producenten af produktet, når han 

driver virksomhed i EU 
• Enhver anden person, der udgiver sig 

for at være producent (inklusive en 
anden producent) ved at påføre sit navn, 
varemærke eller andet karakteristisk 
mærke på produktet, eller den person 
der videresælger produktet 

• Producentens repræsentant, når 
producenten ikke er baseret inden for 
EU  ELLER 

• I tilfælde, hvor der ikke er en 
repræsentant inden for EU, importøren 
af produktet 

• Øvrige professionelle i 
leveringskæden, såfremt deres 
aktiviteter påvirker produktsikkerheden.  

 
Det foreslås, at den part, der bør tage 
hovedansvaret for afhjælpende 
foranstaltninger, defineres som følger: 
• For produkter produceret i EU og 

markedsført af fabrikanten, bør 
fabrikanten påtage sig producentens 
ansvar 

• For produkter produceret i EU og 
markedsført af forhandleren, bør 
producentens ansvar fordeles mellem 
fabrikanten og forhandleren. 

• For produkter produceret uden for EU 
og markedsført af fabrikanten, bør den 

virksomhed, der importerer produktet ind 
i EU (hvilket kan være fabrikantens 
agent i EU), påtage sig producentens 
ansvar. I praksis vil importøren generelt 
have behov for at involvere fabrikanten i 
forbindelse med afhjælpende 
foranstaltninger. 

• For produkter produceret uden for EU 
og markedsført af en forhandler inden 
for EU, bør forhandleren påtage sig 
producentens ansvar. Forhandleren kan 
have behov for at involvere fabrikanten 
eller dennes agent i forbindelse med 
afhjælpende foranstaltninger. 

 

���� � � ��� �� � �
Når en forhandler af et produkt (engros eller 
detail) ikke påtager sig producentens 
ansvar, bør han dog acceptere følgende 
ansvar for afhjælpende foranstaltninger: 
• At indsamle oplysninger vedrørende 

farlige produkter og viderebringe det til 
producenten og de relevante 
myndigheder 

• At frigive oplysninger, der kan hjælpe til 
med at spore produktets oprindelse 

• At frigive oplysninger vedrørende 
køberne af produktet (forudsat at 
kravene om databeskyttelse er opfyldt) 

• At samarbejde med producenten og de 
relevante myndigheder i forbindelse 
med afhjælpende foranstaltninger, for 
eksempel ved at: 
o Foretage afhjælpende 

foranstaltninger på vegne af 
producenten 

o Isolere og tilbagetrække produkter 
og returnere dem til producenten 

o Samarbejde vedrørende 
offentliggørelse af meddelelse om 
afhjælpende foranstaltninger 

o Kontakte køberne af et produkt på 
anmodning fra producenten 

o Samarbejde vedrørende indsamling 
og returnering af produkter til 
producenten. 



Indledning 

9 

 

Fremgangsmåde for afhjælpende foranstaltninger 
 

Checkliste  
 

Væsentlige elementer i forbindelse med en vellykket afhjælpende foranstaltninger at  
reagere hurtigt og kommunikere effektivt 

Forbrugernes sikkerhed og din virksomheds ry kan afhænge heraf 
 
1. Planlæg i god tid – før problemet opstår 

• Udarbejd en arbejdsgang og en fremgangsmåde til brug for den afhjælpende 
foranstaltning 

• Diskuter fremgangsmåden med dine forretningspartnere 
• Nedsæt et afhjælpningsteam 
• Hold øje med oplysninger, der vedrører dine produkters sikkerhed 
• Sørg for at have opdaterede oplysninger, der hjælper dig med at spore produkter og 

identificere kunder og slutbrugere 
• Indsaml dokumenter vedrørende design og sikkerhed, der relaterer sig til dit produkt 
• Opdater kontaktoplysninger til nøglepersoner og organisationer. 

 
2. Beslut om der skal tages action – vurder risikoen 

• Identificer risikoen og dens årsag 
• Foretag en vurdering af, hvor mange produkter det drejer sig om 
• Identificer hvem der eventuelt kan være påvirket heraf 
• Overvej hvilken grad af skade det kan resultere i  
• Vurder sandsynligheden for en sådan skade 
• Foretag en vurdering af en eventuel accept af den overordnede risiko. 

 
3. Hvis det er nødvendigt at foretage afhjælpende foranstaltninger – hvad gør man? 

• Afgør om afhjælpningen skal omfatte 
o produkter i leveringskæden, og eventuelt 
o produkter der allerede er i hænderne på forbrugerne 

• Beslut hvilke typer af afhjælpende foranstaltninger, der skal igangsættes 
• Fordel ansvaret og de initiativer der skal igangsættes med forhandlerne 
• Orienter de relevante markedsovervågningsmyndigheder 

 
Hvis produktet allerede er nået ud til forbrugerne må du: 
• Finde produkterne og disses ejere 
• Udarbejde et kommunikationsprogram 
• Udforme en eventuel meddelelse om afhjælpende foranstaltninger, der er så klar og 

simpel som muligt 
• Beslutte hvordan orienteringen skal ske 
• Forholde dig til dine forbrugere 
• Kommunikere med andre, som måtte have behov for oplysninger 
• Udføre afhjælpende foranstaltninger i relation til produkterne 
• Forholde dig til de produkter der returneres 
• Overvåge responsen på de afhjælpende foranstaltninger og beslutte om der er behov for 

yderligere tiltag. 
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4. Efter de afhjælpende foranstaltninger – lær af dine erfaringer 

• Gennemgå designstandarder og forbedre kvalitetssystemer for at undgå fremtidige 
problemer 

• Vurder graden af succes med din afhjælpningsprocedure og foretag nødvendige 
forbedringer 

• Send kommentarer og tak til nøgledeltagerne. 
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Diagram for afhjælpende foranstaltninger 
Numrene i parenteserne henviser til de relevante afsnit i vejledningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du orienteres om et 
usikkert produkt (1.2.2) 

Vurder risikoen og beslut 
dig for at tage action (2) 

 
 
Hold øje med 
forløbet af 
afhjælpningen 
og forhold dig til 
hertil hvis 
påkrævet (3.10) 

Lær af dine erfaringer (4) 

Lokaliser produktet og dets ejere 
(3.3) 
Etabler et kommunikationsprogram 
(3.4)  
Definer indholdet af meddelelsen 
(3.5)  
Beslut hvordan meddelelsen skal 
kommunikeres (3.6)  
Forhold dig til forbrugerne (3.7) 

Foretag afhjælpning med 
forhandlerne (3.9) f.eks. 
ved at  
• Udsende reviderede 

brugsanvisninger 
• Tilbagetrække 

produktet fra  
distributionskanalen 

• Afhjælpe og mærke 
produktet 

• Indsamle, tilpasse 
eller kassere 
produktet 

 
Øvrig 
kommunikation 
(3.8) 

Beslut graden og typen af afhjælpning (3.1) 
Beslut med forhandlerne hvilke tiltag der er påkrævede (3.1) 

Orienter markedsovervågningsmyndighederne (3.2) 
 
 

Foretag afhjælpning overfor 
forbrugerne (3.9) f.eks. ved at 
• Udsende reviderede 

brugsanvisninger 
• Afhjælpe og mærke produktet  
• Tilbagetrække produktet fra 

forbrugerne 
• Indsamle, tilpasse eller kassere 

produktet 

Tiltag over for produkter i 
forsyningskæden 

Tiltag over for produkter, 
der allerede er i hænderne 
på forbrugerne (hvis 
påkrævet) 

For alle 
tiltag 
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Det er yderst vigtigt at planlægge i forvejen, således at producenter og forhandlere kan reagere 
hurtigt, såfremt det er nødvendigt. Dette afsnit beskriver strategier, tilrettelægning og 
fremgangsmåder, der er nødvendige for at muliggøre en effektiv afhjælpende foranstaltning.  

#&#� �� � ��� � ���� �� ��� �� � ��
Såvel producenter som forhandlere har brug 
for en afhjælpningsstrategi.  
 
De nærmere detaljer i sådanne strategier 
kan variere, men bør indeholde en erklæring 
fra virksomhedens ledelse vedrørende 
virksomhedens mål og forpligtelser i relation 
til følgende: 
  
• At fremskynde afhjælpende 

foranstaltninger for at genoprette 
produktsikkerheden 

• At stille alle nødvendige ressourcer til 
rådighed for at foretage afhjælpende 
foranstaltninger 

• Om nødvendigt, at orientere forbrugere 
fuldstændigt og omgående om den 
afhjælpende foranstaltning der 
foretages. 
 

Sådan en strategi bør udarbejdes således, 
at den fungerer som en hjælp til din 
virksomhed med henblik på: 
• At overholde EU-lovgivning og national 

lovgivning vedrørende produktsikkerhed, 
at informere om usikre produkter og at 
foretage afhjælpende foranstaltninger  

• At minimere ulemperne for forbrugerne  
• At forbedre virksomhedens ry for at 

handle ansvarsbevidst over for sine 
kunder 

• At minimere skaden på produktets ry. 
 
Enhver, der forventes at blive involveret i 
processen, bør kende til denne strategi.  
 

#&'� ( � ��� � �� � �� � � ���� � � � �� � ��
Detaljerne i dine planer for afhjælpende 
foranstaltninger og fremgangsmåden herfor 
afhænger af størrelsen på og opbygningen 
af din virksomhed. Så vidt muligt bør en plan 

for afhjælpende foranstaltninger indeholde 
følgende:  

1.2.1 Et afhjælpningsteam  
En producent bør samle et team med viden 
om følgende funktioner: 
• Design 
• Produktion 
• Produktsikkerhed/risikostyring 
• Kvalitetssikring 
• Køb 
• Distribution 
• Markedsføring og kundeservice 
• Ekstern og intern kommunikation  
• Juridiske forhold 
• Økonomi. 
 
I mindre organisationer kan én person være 
ansvarlig for flere funktioner, eller de kan 
varetages af eksterne virksomheder. Der 
bør udpeges en person til at være ansvarlig 
for den eksterne kommunikation. Teamet 
bør ledes af en af virksomhedens ledere, 
som refererer til virksomhedens bestyrelse 
eller den administrerende direktør (eller en 
tilsvarende person i en mindre organisation). 
Den administrerende direktør eller dennes 
repræsentant bør tage de overordnede 
beslutninger vedrørende afhjælpende 
foranstaltninger.  
 
Medlemmer af teamet bør oplæres i deres 
ansvarsområder og teamet bør, ved hjælp af 
simuleringsøvelser, afprøve de metoder der 
skal anvendes. Disse øvelser kan også 
inkludere eksterne virksomheder. 
 
En forhandler kan også have brug for at 
opstille et team med flere af disse 
funktioner.  
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1.2.2 Overvågningsprocedurer 
Producenter og forhandlere må have regler 
for overvågning af problemer, der vedrører 
deres produkter. Det betyder, at du har brug 
for et system til at indsamle og analysere 
følgende oplysninger: 
 
• Oplysninger om ulykker, der involverer 

dine produkter 
• Klager fra kunder, direkte eller via 

detailhandlere 
• Garantikrav 
• Forsikringskrav eller retsskridt 
• Manglende overholdelse rapporteret fra 

virksomhedens kvalitetskontrolenheder 
eller andre virksomheder 

• Resultater fra produkttests 
• Informationer fra serviceteknikere 
• Oplysninger om returnerede dele og 

produkter 
• Ethvert bevis på farer, der skyldes salg 

til ikke-forventede brugergrupper 
• Ethvert bevis på forbrugerens misbrug 

eller forkert brug af et produkt 
• Ethvert bevis på bevidst skade på 

produktet. 
 
Ovennævnte oplysninger skal gennemgås 
regelmæssigt for eventuelle tegn på, om der 
eksisterer en risiko for forbrugeren fra et af 
virksomhedens produkter. Dette er specielt 
vigtigt når der sker ændringer i produktets 
design eller nye underleverandører 
benyttes. Hvis forhandleren er i besiddelse 
af disse oplysninger, bør han videregive 
dem til producenten.   
 
1.2.3 En plan for lokalisering af 
produktet 
Det er nødvendigt, at kunderne kan 
identificere produkter, der kan være usikre, 
og det er nødvendigt for dig, at du kan spore 
de kunder, der har købt produkterne. Det 
betyder, at du bør have følgende tre 
fremgangsmåder: 
 
En måde, hvorpå du kan identificere de 
berørte produkter  

Selv om det kan være vanskeligt eller 
praktisk talt umuligt at påføre 
identifikationsnumre eller mærker på nogle 
produkter, er det nødvendigt at 
producenterne anerkender, at det uden 
mærkning kan blive endnu sværere at spore 
produkterne senere hen.  
 
• Ideelt set bør producenterne mærke 

produkterne med et serienummer, 
således at de enkelte, berørte produkter 
kan identificeres. I modsat fald kan der 
være behov for, at der foretages 
afhjælpende foranstaltninger på flere 
produkter end nødvendigt 

• For nogle produkttyper kan det være 
tilstrækkeligt, at et serienummer kan 
identificeres 

• Stregkoder bruges ofte til at identificere 
og spore forskellige produkttyper.  

 
En kundedatabase  
For effektiv afhjælpende foranstaltning bør 
producenter og forhandlere have 
fortegnelser over deres kunder og disses 
køb.   
Sådanne fortegnelser bør omfatte: 
• Navn, adresse, postnummer og 

telefonnummer til forbrugeren. 
• Mærke, modelnummer og dato for køb 

af produkterne. 
Producenterne bør være opmærksomme 
på, at databeskyttelseskravene kan 
begrænse den mængde af 
kundeoplysninger, som forhandlere eller 
kreditkortselskaber kan stille til rådighed.  
 
Følgende fortegnelser kan være kilder til 
sådanne oplysninger: 
• Salgsstatistikker vedrørende 

erhvervskunder bør angive, hvilke 
produkter der er leveret 

• Fortegnelser opbevaret af detailhandlere 
over de produkter, som kunderne har 
købt 

• Garanti- eller registreringskort kan også 
hjælpe 

• Serviceoplysninger kan også være en 
kilde til kundeinformation 



Udarbejdelse af strategi for afhjælpning 

15 

• Virksomheder der sælger produkter via 
internettet eller pr. postordre bør også 
være i stand til at identificere køberne.  

 
Hvis du sælger produkter uden for dit eget 
land, bør du sætte dig ind i de systemer, der 
anvendes i de pågældende lande.   
 
En leverandørdatabase 
Hvis et sikkerhedsproblem skyldes en 
komponent fra en leverandør, er det 
nødvendigt at du kan identificere 
leverandørens referencenummer på de 
dele, der er påsat dine produkter.  
 
Du bør opbevare disse fortegnelser 
igennem produkternes forventede levetid.  
 
1.2.4 Teknisk dokumentation 
For at løse problemer vedrørende 
produktsikkerhed, er det nødvendigt at 
producenterne har nem adgang til al 
dokumentation vedrørende: 
• Produktdesign (inklusive 

materialeangivelser), specielt 
vedrørende produktsikkerhed 

• Enhver ændring der er foretaget og 
datoerne herfor og/eller serienumrene  
på de pågældende produkter.  

 
Mange EU-direktiver kræver, at fabrikanter 
udarbejder tekniske journaler, der angiver, 
hvorledes deres produkter stemmer overens 
med de relevante krav. 
 
Hvis fabrikanten er bosiddende uden for EU 
er det nødvendigt, at importøren eller 
fabrikantens repræsentant har en kopi af 
journalen.  
 
Du bør opbevare disse journaler i 10 år fra 
produktets fremstilling.  
 
1.2.5 Liste over kontaktpersoner 
Du bør at opretholde en liste over alle 
personer og virksomheder det kan være 
nødvendigt at kontakte. Det er vigtigt at 
sikre sig, at du finder frem til den rette 
kontaktperson i hver af disse virksomheder 

og holder oplysningerne opdaterede. De 
fleste kontaktes i første omgang per telefon, 
og for nogle kontaktpersoner kan det være 
nødvendigt at have et nummer hvor de kan 
kontaktes uden for normal arbejdstid, samt 
navnet og nummeret på deres 
stedfortræder. Kontaktlisten bør indeholde 
følgende oplysninger: 
 
Kontaktpersoner i din virksomhed 
• Den ansvarlige, øverste ledelse 
• Medlemmer af afhjælpningsteamet 
• Øvrige nøglemedarbejdere 
• Fabrikantens repræsentant og andre 

salgsagenter  
• Lageret 
• Fragtmænd. 
 
 
Kontaktpersoner i andre virksomheder 
• Erhvervskunder  
• Leverandører 
• Nationale brancheforeninger 
• Markedsovervågningsmyndigheder 
• Politiet 
• Pressen, TV og andre relevante medier. 
 
Serviceydere 
• Servicevirksomheder 
• Testlaboratorier 
• Øvrige eksperter eller konsulenter som 

f.eks.  
o Juridiske rådgivere 
o Risikovurderingskonsulenter 
o PR-konsulenter 

• Forsikringsselskaber 
• Telemarketingfirmaer 
• Indsamlere af affald.  
 
I forhold til nogle af disse kontaktpersoner 
(specielt markedsovervågnings-
myndighederne), er det nødvendigt med 
kendskab til deres informationskrav og 
procedurer. Myndighederne i 
medlemslandene angivet i bilag lll  kan også 
være til hjælp med henblik på at 
tilvejebringe information om lokale 
serviceydere.  
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1.2.6 Riskiskovurdering og 
procedurer for afhjælpende 
foranstaltninger  
En virksomhed bør have en skriftlig 
fremgangsmåde for, hvordan de foretager 
en risikovurdering og foretager afhjælpende 
foranstaltninger i forhold til et potentielt 
usikkert produkt. (se afsnit 2 og 3)   

 
 

 

 

Forebyggelse 
Selvom denne vejledning hovedsageligt beskæftiger sig med, hvordan man foretager 
afhjælpning, ønsker virksomhederne ofte at iværksætte andre tiltag med henblik på at 
undgå, at sådan afhjælpning overhovedet bliver nødvendig. Der er således etableret 
kvalitetsstyringsprocedurer for at imødegå og forebygge farer, der kan opstå i en 
produktionsproces. Henvisninger til oplysninger om sikkerhedskrav og 
kvalitetsstyringssystemer er anført i bilag III. 

Forsikring 
Det er muligt at forsikre sig mod de 
udgifter, der knytter sig til dit ansvar 
for defekte produkter. Undersøg 
derfor, om din eksisterende forsikring 
dækker. Din forsikringsagent vil 
sikkert kræve, at der implementeres 
visse tiltag i forhold til 
kvalitetsstyring.  
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Hvis dine overvågningsmetoder signalerer, at et af dine produkter udgør en fare for forbrugerne, 
må du vurdere risikoen herfor, med henblik på at bestemme, om afhjælpende foranstaltninger er 
påkrævet. Det er hovedsageligt producentens ansvar, men forhandlere kan bidrage med 
oplysninger, der kan være til hjælp.  

Risikovurderingen bør foretages af en enkelt person eller en mindre gruppe af personer, der har 
erfaring med produktet og de relaterede risici. I bilag lll er angivet informationskilder vedrørende 
risikovurdering og i bilag V er der anført et eksempel på en metode til risikovurdering, der er 
baseret på retningslinierne i EU’s generelle produktsikkerhedsdirektiv.  Andre metoder kan være 
velegnede og dit valg af metode kan afhænge af dine ressourcer. Risikovurderingen er 
sædvanligvis en flertrinsraket, der indeholder følgende principper: 
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Analysér de informationer du har indsamlet 
og forsøg så at svare på følgende 
spørgsmål: 
• Hvilken type risiko er der tale om?  
• Hvad har forårsaget risikoen? 

(lejlighedsvis mangelfuldt produkt, 
produktforringelse, usædvanlige 
driftsforhold, forkert anvendelse af et 
produkt, stikprøvefejl etc.) 

• Hvilken serie af produkter (typer) er 
berørt? 

• Hvilke personer er berørt af risikoen? 
(brugere, personer nærmere 
produktionen) 

• Hvilke forhold kan påvirke graden af 
skade og sandsynligheden for skade? 
(brugerens evner, produktets alder, 
anvendelsesmetode etc.) 
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Når du har samlet disse informationer bør du 
foretage en vurdering af risikoen, der skal 
hjælpe dig til at vurdere, om der bør 
foretages yderligere. Risikovurderingen er 
afhængig af to essentielle forhold: 
• Risikograden for den eventuelle skade 

på en person, der anvender eller på 
anden måde er kommet i kontakt med 
produktet 

• Sandsynligheden for den eventuelle 
skade. Denne risiko påvirkes af følgende 
forhold: 

o Sandsynligheden for, at et produkt 
er eller bliver mangelfuldt og den 
forventede tid til produktsvigt  

o Hyppigheden hvormed en bruger er 
udsat for risikoen 

o Sandsynligheden for at komme til 
skade når man udsættes for 
risikoen. 

 
Vurderingen af risikograden og 
sandsynligheden kombineres til en general 
risikovurdering.  
Til brug for at evaluere problemet er det 
også nødvendigt at indsamle og vurdere 
følgende oplysninger: 
• Hvor mange mangelfulde produkter er 

der på markedet? 
• Hvor mange af de solgte produkter er 

sandsynligvis stadig i brug? 
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Med henblik på at beslutte, om du skal tage 
action, er det også nødvendigt at vurdere, 
om risikoen er acceptabel for forbrugerne. 
Visse produkttyper (som f.eks. værktøj eller 
maskiner med skarpe blade) har åbenlyse 
farer, som accepteres af forbrugerne hvis de 
vurderer, at producenten har taget de 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. For 
produkter, der med stor sandsynlighed 
anvendes af personer, der er mere sårbare, 
(som f.eks. produkter til børn), accepterer 
forbrugerne kun en meget lav risikograd.   
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Når du har foretaget ovenstående vurdering 
bør du foretage en generel risikovurdering, 
der kan udtrykkes som et af følgende 
niveauer: 
• Alvorlig risiko – kræver øjeblikkelig 

action 
• Moderat risiko – kræver nogen action 
• Lav risiko – kræver generelt ikke action i 

forhold til produkterne på markedet  
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Producenten har hovedansvaret for at foretage afhjælpende foranstaltninger, men forhandleren 
kan også have en rolle – se “Hvem er ansvarlig for afhjælpende foranstaltninger” på side 8. 
Producenten bør forsøge at samarbejde med forhandlerne og holde dem løbende informeret 
under afhjælpningsproceduren.  
Der gælder forskellige trin i processen alt efter behovet for afhjælpende foranstaltninger.  
Afsnit 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 3.10 gælder for alle situationer.  
Afsnit 3.3 til 3.7 gælder kun, såfremt problemet vedrører produkter, der er nået ud til forbrugerne.  
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Beslutningen om, hvilken handling der er 
påkrævet, afhænger hovedsageligt af den 
generelle risikograd, men kan også afhænge 
af: 
• Det totale antal produkter/forbrugere der 

er berørte  
• Praktiske forhold vedrørende 

afhjælpende foranstaltninger 
• Det forventede resultat af afhjælpende 

foranstaltninger 
• Rådgivning fra markedsovervågnings-

myndighederne 
• Risikoens mediefølsomhed. 
 
Det foreslås at: 
Hvis den generelle risiko vurderes til at 
være alvorlig, vedrører de afhjælpende 
foranstaltninger sandsynligvis produkter, der 
er kommet ud til forbrugerne, og 
producenten bør øjeblikkeligt sørge for at:  
• Informere markedsovervågnings-

myndighederne 
• Isolere producentens eget lager af 

produkterne. 
• Bede forhandlerne om at isolere berørte 

produkter. 
• Informere leverandørerne om berørte 

produktdele. 
• Etablere et kommunikationsprogram 

med henblik på at orientere forbrugerne.  
 

Hvis den generelle risiko vurderes til at 
være moderat, kan afhjælpende 
foranstaltninger være begrænset til 
produkter i distributionskæden og det kan 

være tilstrækkeligt at tilbagetrække disse 
produkter og orientere myndighederne 
herom – se afsnit 3.2.  

Hvis den generelle risiko vurderes til at 
være lav, kan afhjælpende foranstaltninger 
generelt begrænses til en vurdering, der 
omfatter ændringer i produktets design og 
produktionen. 

Afhjælpende foranstaltninger 
Mulige afhjælpningsprocedurer kan omfatte:  
• Ændring af produktets design 
• Ændring af produktionsmetoden 
• Isolering og tilbagetrækning af produkter 

fra distributionskæden 
• Ændring af produkter i 

produktionskæden (sådanne produkter 
skal mærkes) 

• Forbedring af de instruktioner, der følger 
med produktet 

• Distribution af yderligere materiale til 
forbrugerne vedrørende korrekt brug af 
produktet 

• Ændring af produktet på forbrugerens 
betingelser (sådanne produkter skal 
mærkes) 

• Returnering af produktet fra forbrugerne 
med henblik på at foretage ændringer af 
produktet 

• Tilbagekaldelse af produktet fra 
forbrugerne mod erstatningsvare eller 
tilbagebetaling 

• Pålæg til forbrugerne om at skaffe sig af 
med produktet 

• At tilbyde forbrugerne en erstatningsvare 
eller tilbagebetaling for tilbagekaldte eller 



Produktsikkerhed i Europa - En vejledning i afhjælpning og tilbagetrækning af produkter 

20 

kasserede produkter (dette gør 
sandsynligvis aktionen mere vellykket). 
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Så snart en produktrisiko opdages, bør 
producenter og forhandlere give 
myndighederne nogle foreløbige 
oplysninger. Hvis den generelle risiko 
vurderes til at være tilstrækkelig alvorlig, bør 
du orientere markedsovervågnings-
myndighederne om de oplysninger, der er 
anført nedenfor. Med disse informationer 
kan myndighederne muligvis hjælpe dig med 
at foretage en mere effektiv afhjælpende 
foranstaltning. 

• Oplysninger der kan give en præcis 
identifikation af det berørte produkt eller 
produktionsserien 

• En komplet beskrivelse af de risici, der 
er forbundet med produktet 

• Alle oplysninger der kan være relevante 
i forhold til at lokalisere produktet 

• En beskrivelse af de afhjælpende 
foranstaltninger (både den foretagne og 
den planlagte) med henblik på at 
beskytte forbrugerne.  

 
Kontaktoplysninger til de vigtigste nationale 
myndigheder, der bør orienteres i tilfælde af 
usikre produkter, er anført i bilag III.  
Producenter og forhandlere bør informere 
myndighederne i hver enkel af de 
medlemsstater, hvor produktet sælges, med 
mindre man allerede har sikret sig, at den 
relevante myndighed er blevet informeret  af 
en anden virksomhed eller myndighed. I 
nogle lande opbevares informationerne i en 
national database, hvor alle 
afhjælpningstiltag registreres.  

Det er nødvendigt at sikre sig, at du er 
fortrolig med de europæiske retningslinier 
vedrørende påkrævede oplysninger i forhold 
til usikre produkter (se bilag III) og de 
fremgangsmåder, der anvendes i det 

pågældende land til at orientere om usikre 
produkter. 
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Arbejdet med at lokalisere produkterne og 
deres ejere kan påbegyndes så snart du har 
besluttet dig for at tage skridt til afhjælpende 
foranstaltninger. Disse aktiviteter bør 
koordineres af dit afhjælpningsteam, men 
hvis du foretager afhjælpende 
foranstaltninger i forskellige lande kan det 
være nødvendigt at overdrage mange af 
disse aktiviteter til en lokal repræsentant.  
 
Produkter 
Når det er blevet identificeret, hvilken model 
eller modeller der er usikre, skal 
producenten: 
• Vurdere antallet af berørte produkter. 
• Identificere produkterne ved at anvende 

en af de metoder, der er beskrevet i 
afsnit 1.2.3. 

Du kan også identificere produkterne ved at 
beskrive dem som produkter med et specielt 
særpræg eller som monteret med en speciel 
komponent.  
 
Ejere 
Producenten kan også identificere de 
personer, der har købt de berørte produkter, 
ved at anvende sin kundedatabase (se 
afsnit 1.2.3). For de produkter, der allerede 
er nået ud til forbrugerne, kan du anvende 
oplysninger fra andre virksomheder i 
forsyningskæden.   
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Uanset om du er i besiddelse af 
kontaktoplysninger til dine kunder eller ej, er 
det nødvendigt at udfærdige en 
kommunikationsstrategi med henblik på at 
kontakte kunderne. En effektiv 
kommunikation er det vigtigste element i en 
effektiv afhjælpende foranstaltning. En hurtig 
og effektiv indsats kan endog forbedre dit ry 
blandt dine kunder. 
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Kommunikationsstrategien bør indeholde 
følgende elementer: 
• Et centralt kommunikationscenter med et 

gratis telefonnummer (hotline) 
• En liste over lyttere, seere og læsere der 

skal kontaktes 
• En liste over de medier der skal benyttes 
• Udkast til konkret kommunikation til 

forskellige typer medier og modtagere. 
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Budskabet 
Budskabet bør være klart, koncist og 
letforståeligt. Det bør baseres på 
bekræftede kendsgerninger og bør ikke 
indeholde udtalelser, der kan opfattes som 
partiske eller ikke er helt korrekte. Check 
status på dine PR- og markedsførings-
aktiviteter, da disse kan være i strid med 
afhjælpningsmeddelelsen.  
 
En meddelelse vedrørende afhjælpende 
foranstaltninger bør indeholde: 
• En klar overskrift, der fokuserer på 

meddelelsen og indeholder ord som 
“Vigtig Sikkerhedsadvarsel” 

• Oplysninger der kan hjælpe til at 
identificere produktet (produktets navn, 
nummeret på produktionsserien, 
serienummer, stregkode, farve, størrelse 
og et billede eller en stregtegning af det 
usikre produkt)  

• En tydelig beskrivelse af, hvad der er 
galt med produktet 

• Detaljer vedrørende sikkerhedsrisikoen 
eller potentielle sikkerhedsrisici 

• Oplysninger om den anbefalede form for 
afhjælpende foranstaltning og 
oplysninger om eventuel tilbagebetaling 
eller erstatningsvare 

• Tydelig vejledning i, hvordan man bør 
forholde sig til produktet (f.eks. om og 
hvortil man skal returnere eller sende 
produktet, eller hvordan man får 
produktet repareret) 

• En hjemmesideadresse eller en hotline 
med yderligere oplysninger  

• Hvis det vurderes hensigtsmæssigt, kan 
man undskylde for ulejligheden.  

 
En meddelelse om afhjælpende 
foranstaltninger kommer oftest ud til 
offentligheden i følgende form: 
• Et personligt brev, telefon eller e-mail til 

forbrugerne (direkte kontakt, hvor 
forbrugerne anmodes om at handle – 
faktuel og informativ) 

• Meddelelse i medierne (en 
hovedmeddelelse til brug for medierne – 
kort og faktuel) 

• Meddelelsen vedrørende afhjælpende 
foranstaltninger i medierne (en reklame, 
hvor forbrugeren anmodes om at handle 
– faktuel og informativ) 

• Materiale på salgsstedet (hvis 
hensigtsmæssigt) 

 
Et eksempel på en meddelelse om 
afhjælpende foranstaltninger er vist i bilag II.  
Hvis produktets geografiske spredning blot 
omfatter få forbrugere eller hvis risikoen ikke 
er alvorlig, kan afhjælpningsteamet beslutte 
ikke at udsende en pressemeddelelse, men 
det er en god idé at have en 
pressemeddelelse parat, hvis situationen 
pludselig forværres.  
 
Der bør ligeledes udarbejdes et 
spørgeskema til at hjælpe teamet med at 
besvare spørgsmål fra forbrugerne og 
forhandlerne og til at hjælpe dem med at 
kunne give ensartede svar på vanskelige 
spørgsmål. Dette dokument bør ajourføres 
regelmæssigt i løbet af afhjælpnings-
perioden.  
 
Hvem skal man kontakte? 
Følgende bør kontaktes: 
• Forbrugerne (se afsnit 3.7) 
• Internt ansatte 
• Vigtige erhvervskunder, forhandlere og 

leverandører  
• Markedsovervågningsmyndighederne 

(se afsnit 3.2) 
Selvom det selvfølgelig bør prioriteres, hvem 
der skal kontaktes først, bør de alle modtage 
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den samme meddelelse i løbet af kort tid, 
specielt hvis faren er alvorlig.  
 

)&2 � � � ���� � �� �� � � � �� � �� � �
� � ��� �� �� � �  �
Det er vigtigt for dit image, at du kontrollerer 
måden, hvorpå oplysningerne om 
afhjælpende foranstaltninger når ud til 
forbrugerne. Ideelt set bør du forsøge at 
kontakte forbrugerne direkte. Hvis det ikke 
er muligt, bør du vælge den mest 
hensigtsmæssige kommunikationskanal, 
hvilket afhænger af følgende: 
• Hvilke typer medier der bedst når ud til 

den geografiske spredning af de berørte 
forbrugere? 

• Den mest effektive og tidsmæssigt 
korrekte måde at informere forbrugerne 
på?  

 
Mulige kommunikationskanaler 
Kommunikationskonsulenter kan hjælpe dig 
med at vælge blandt følgende medier: 
• Dagbladsannoncer  
• Forbrugerteleservices (hotline, 

informationsnumre, gratis numre) 
• Materiale på salgsstedet (brochurer, 

mini-opslag) 
• Radio/TV nyheder og forbruger-

programmer 
• Radio/TV reklame 
• Pressetjenester (hjemmeside, lokaler 

med pressemateriale  og specielle 
telefonlinier henvendt til 
nyhedsredaktørerne fra faglige, 
nationale og regionale dagblade. 

• Hjemmesider (somme tider kaldet ‘Dark 
Sites’ som er udarbejdet i forvejen og 
kan aktiveres når du har brug for dem) 

 
Annoncer vedrørende tilbagekaldelse af 
produktet bør placeres i de mest egnede 
dagblade i hvert land for at nå din 
målgruppe.  
 
Du har brug for en rutineret talsmand, der 
kan give de afhjælpende foranstaltninger 
første prioritet og tage sig af enhver 
henvendelse fra medierne. Det er vigtigt at 

forholde sig hurtigt og effektivt til andre 
(sommetider negative) oplysninger i 
medierne. Derved undgår du spekulation og 
holder samtidig styr på den information, der 
når ud til befolkningen.  
 

)&3 � ���� ������� ��������% �� � � �� � �
Personlig kontakt med forbrugerne er 
generelt den bedste måde til at sikre, at den 
afhjælpende foranstaltning er effektiv. Hvis 
du er i besiddelse af kundernes 
kontaktoplysninger, bør du sende dem et 
personligt brev eller en e-mail, eller ringe til 
dem med det formål at give dem de 
oplysninger, der gives i meddelelsen om 
afhjælpende foranstaltninger. Du bør dog 
være opmærksom på, at nogle forbrugere 
kan have skiftet adresse eller videregivet 
produktet til andre.  
 
Personalet ved din informationsskranke bør 
være velorienterede og i stand til at modtage 
telefonopkald døgnet rundet. Hvis 
telefonopkaldene begrænser sig til opkald 
fra erhvervskunder, kan du muligvis klare 
dig med dit eget personale. Men det kan 
blive nødvendigt at tilknytte et call-center, 
hvis et meget stort antal telefonopkald 
forventes. Hvis du har behov for at kontakte 
kunder i flere forskellige lande, kan du 
overveje at opdele opgaven mellem din 
repræsentant og lokale forhandlere i hvert 
enkelt land. 
 
Du kan hjælpe de personer, der er udpeget 
som ansvarlige for at kontakte forbrugerne, 
ved at give dem: 
• Et brev, en e-mail eller telefax, der 

uddyber hvad der forventes af personen 
og oplyser om, at et dedikeret 
afhjælpningsteam er til rådighed med 
henblik på besvarelse af spørgsmål og til 
at forholde sig til eventuelle problemer 

• En afhjælpningspakke der indeholder 
alle tekniske detaljer.  (Bør udleveres 
samtidig med meddelelsen om 
afhjælpende foranstaltninger eller 
snarest derefter.) 

• Et omfattende spørgeskema 
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• Øvelse i, hvordan man leverer 
meddelelser og forholder sig til 
problemerne. 

 

)&4 � 5 � ��� ��� �� � � � �� � ���� �
Du bør give enslydende informationer til 
dine ansatte samt overveje at informere 
offentligheden så hurtigt som muligt.  
 

)&6 � 7 � �� � ��� � �� �� �� �� � � �� �
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Du bør udføre afhjælpende foranstaltninger 
som anført i afsnit 3.1 hvis produktet er nået 
ud til forbrugerne og hvis produktet er i 
forsyningskæden i hvert af de involverede 
lande. Eventuel tilbagebetaling, reparation 
eller udlevering af erstatningsvare bør ske 
så hurtigt som muligt. Igen kan det være 
nødvendigt at gøre brug af repræsentanter i 
de forskellige lande. Man kan også vælge 
en af følgende muligheder i forhold til 
produktet: 

Indsamling af produktet 
Hvis produktet skal returneres til 
producenten skal du: 
• Sørge for indsamling fra forhandlerne 
• Bede forbrugerne levere produktet til 

den nærmeste forhandler eller 
detailhandler, såfremt produktet kan 
bringes af forbrugeren  

• Sørge for, at produkterne indsamles hos 
forbrugeren hvis, produktet ikke kan 
afleveres/returneres af forbrugeren. 
 

Usikre produkter bør tydeligt identificeres og 
bevægelser i lagerbeholdningen bør 
registreres. Forhandleren bør checke 
produktets identitet og yde erstatning til 
forbrugeren i form af en erstatningsvare eller 
tilbagebetaling.  

De praktiske forhold afhænger af, i hvilket 
land produktet skal indsamles. Det kan være 
nødvendigt at gøre brug af lokale 
transportvirksomheder, repræsentanter eller 
forhandlere. Myndighederne i de enkelte 

medlemslande kan eventuelt være i stand til 
at give nærmere oplysninger.  

Tilretning af produktet 
Hvis du har tilbudt at reparere eller rette 
fejlen ved forbrugerens produkt kan du: 
• Få det gjort af en repræsentant eller 

forhandler på dennes adresse, eller  
• sende en tekniker til forbrugerens 

adresse for at udbedre fejlen.  
Tilrettede produkter bør tydeligt mærkes. 
 
Du skal endvidere beslutte, hvad der skal 
ske med tilbagekaldte produkter. Det kan 
være acceptabelt at: 
• Foretage ændringer, der giver produktet 

en acceptabel standard med henblik på 
videresalg. Det modificerede produkt bør 
tydeligt mærkes, og de dokumenter der 
følger produktet bør eventuelt opdateres  

• Ændre nogle af materialerne eller 
komponenterne, således at de kan 
genbruges i et andet produkt.  

 
Det er ikke acceptabelt at sælge eller 
overdrage produkter, der ikke er ændret, til 
forbrugerne. 
 
Der er restriktioner på re-eksport af usikre 
produkter (f.eks. med henblik på at foretage 
ændringer på produktet). Hvis du ønsker at 
foretage re-eksport er det nødvendigt at du 
checker de lovmæssige krav der gælder i de 
relevante lande.   
 
Bortskaffelse af produktet 
Et produkt der skal bortskaffes skal tydeligt 
identificeres og bør opbevares forsvarligt. 
Dit mål må være at bortskaffe produktet på 
en sikker måde under hensyntagen til de 
miljømæssige risici, der kan opstå.  Det kan 
være nødvendigt at gøre brug af specielle 
indsamlere af affald. De lokale 
markedsovervågningsmyndigheder kan 
muligvis give yderligere oplysninger om 
acceptable måder at skaffe sig af med 
usikre produkter på.  



Produktsikkerhed i Europa - En vejledning i afhjælpning og tilbagetrækning af produkter 

24 

)&#8 � - � � ��  � � �� � �� ������9 % � ��
Før du påbegynder de afhjælpende 
foranstaltninger, kan det være 
hensigtsmæssigt at opsætte et mål for den 
ønskede responsgrad i hvert land.  
Myndighederne i de enkelte lande kan 
muligvis give oplysninger om en sandsynlig 
responsgrad. Du kan opsætte forskellige 
mål for respons fra forhandlere og respons 
fra forbrugere. Det er en kompleks 
problemstilling og det er svært at fastlægge 
faste regler, men målet bør afspejle 
situationens alvor. Målet kan også afhænge 
af kvaliteten af dine kundeoplysninger.  

Responsgraden på afhjælpende 
foranstaltninger afhænger af forhold som 
f.eks.: 
• Produktets art 
• Hvor lang tid, produktet har været på 

markedet 
• Produktets forventede levetid. Derved 

kan du give et skøn over, hvor stor en 
procentdel af det samlede antal 
produkter, der stadig er i brug 

• Den form for afhjælpende 
foranstaltninger der tilbydes 

• De medier, der anvendes til at formidle 
meddelelsen 

• Lokale forhold i det pågældende land 
 
Når du har påbegyndt de afhjælpende 
foranstaltninger er det nødvendigt at 
overvåge responsgraden. Du bør have 
systemer til at registrere, hvor mange 
kunder der kontakter dig samt antallet af 
produkter der returneres, indsamles, tilrettes 
eller kasseres. Disse oplysninger bør 
analyseres og overvåges i en periode på 
flere uger og yderligere tiltag kan være 
nødvendige, hvis målet ikke nås. Hvis du 
modtager oplysninger om yderligere uheld 
eller skader på forbrugere kan det være 
nødvendigt at kaste et blik på din 
risikovurdering og revurdere effekten af dine 
afhjælpende foranstaltninger.   
Hvis du når målet kan de afhjælpende 
foranstaltninger formelt afsluttes, men du 
bør stadig være i stand til at behandle 

produkter der returneres på et senere 
tidspunkt. 
 



Lær af dine erfaringer 

25 

*� 	 � ��� ����� � �� ��� ��� � � ���

Efter de afhjælpende foranstaltninger bør du se nærmere på, hvad der oprindeligt forårsagede 
problemet, således at du kan hindre problemet i at opstå igen. Endeligt bør du vurdere resultatet 
af de afhjælpende foranstaltninger med henblik på at forsøge at forbedre den fremtidige 
fremgangsmåde. 

*&#� � � ���� � �� � � �� ��� �� ��� �� ���� ��
� � � ���� � �  �
Denne del af gennemgangen koncentrerer 
sig om  
• de standarder og designprincipper du 

anvender  
• effektiviteten af din kvalitetssikring og 

produktsikkerhed / risk management-
systemer.   

De dele af processen, der ikke hjalp til at 
forebygge problemet, bør undersøges og 
eventuelle forbedringer bør overvejes.  

*&'� � � ���� � �� � � �� �����% � ��� �� ��� � �
� �� �� �� � �� � � � ��" � �� ��  �
Effektiviteten af hver enkelt del af 
afhjælpningsproceduren bør gennemgås 
med henblik på at afklare, om der bør ske 
forbedringer. Du bør f.eks.: 
 
• Overvåge effektiviteten af de valgte 

kommunikationsmetoder (eventuelt ved 

at lave en opinionsundersøgelse) og 
tilrette din strategi om nødvendigt 

• Evaluere dine interne 
afhjælpningsprocedurer og foretage en 
vurdering af behovet for ændringer i 
strategi eller uddannelse  

• Udarbejde en komplet rapport over alle 
tiltag og problemstillinger der er løst i 
løbet af processen.  

 

 
 

Takkeskrivelse 
Når afhjælpningen er tilendebragt, bør 
alle nøgledeltagere og vigtige 
målgrupper modtage en takkeskrivelse - 
det er vigtigt i forhold til aktionens succes 
og eventuelle forslag til forbedringer.  



Produktsikkerhed i Europa - En vejledning i afhjælpning og tilbagetrækning af produkter 

26 

 
 



Bilag I 

27 

, ��� � ���.�: � � � �� �� ��� �

+ �� �� �� � � �� ����� � � �� ��� �� � � ��.�" � � � �� �� ��� �

, ���� ��

( ��� � �� � � �� � �
Boots er en stor materialistkæde i Storbritannien, der også sælger sundheds- og 
skønhedsprodukter.  Kæden har 1.400 butikker i Storbritannien og Irland og salget nåede i 
2002/3 4,2 milliarder britiske pund. Virksomheden sælger et stort antal produkter og har ry for at 
levere sikre produkter af en høj kvalitet. Virksomheden har en central kundeserviceafdeling i 
Nottingham, der tager sig af kundehenvendelser og klager, der modtages fra virksomhedens 
hovedkontor. Boots har ansat specialistteams til at overvåge og analysere disse henvendelser og 
klager samt til at undersøge de produkter, der returneres fra kunderne. Virksomheden har 
dokumenterede procedurer for overvågning af disse oplysninger, for at udføre risikovurdering, og, 
om nødvendigt, at foretage afhjælpende foranstaltninger. 

! ���� � �� ��

Vandrestav med krumt håndtag 

 
Det produkt der var genstand for afhjælpende foranstaltninger var en sammenklappelig, 
letvægts-vandrestav. Produktet var fremstillet i Taiwan og blev solgt i de fleste Boots butikker til 
en pris på 21 pund. Stokken var klassificeret som medicinsk udstyr og var underlagt krav 
nedfældet af den britiske Sundhedsstyrelse. Siden produktet blev solgt første gang i oktober 
2001 var der solgt omkring 5.000 vandrestave, da problemet blev opdaget.  

! ��% �� � � ��
I nogle situationer blev det indberettet, at træhåndtaget løsrev sig fra aluminiumsrøret, hvilket 
muliggjorde, at brugeren kunne falde og muligvis pådrage sig en skade. 

- � �� � � �� � � �
En analyse af de produkter, der blev returneret i december 2002 viste, at kunderne havde 
returneret 19 vandrestave og to butikker havde betragtet fejlen med så stor alvor, at de havde 
sendt en meddelelse til kundeserviceafdelingen. Produktet var påført et produktionsserienummer, 
hvormed fejlen kunne begrænses til konkrete produktionsserier.  



Produktsikkerhed i Europa - En vejledning i afhjælpning og tilbagetrækning af produkter 

28 

Efter et møde, hvor risikovurderingen blev drøftet, besluttede man at tilbagetrække produktet fra 
markedet og overvåge de varer, der blev returneret. I januar og februar blev yderligere fire klager 
modtaget, inklusive nogle der blev betragtet som “næsten ulykker” – som kunne forvolde skade 
på brugeren.  

; �� �� �� � ��� ��� � �
Så snart de første fejl blev rapporteret, trådte Boots problemstyringsværktøj i kraft. Det begyndte 
med et møde afholdt af en risikovurderingsgruppe, der bestod af repræsentanter fra 
kvalitetssikringsafdelingen, indkøbsafdelingen, den juridiske afdeling, kundeservice, PR-
afdelingen og den medicinske afdeling. Gruppen modtog en rapport fra kvalitetssikrings-
afdelingen, hvor man havde foretaget en indledende vurdering af risikoen samt skadens 
alvorlighed under hensyntagen til brugernes sårbarhed. Kvalitetssikringsafdelingen undersøgte 
ligeledes, om produktet levede op til specifikationen, hvilket inkluderede en test af styrken af 
samlingen mellem håndtaget og røret. Disse tests afslørede ikke noget kvalitetsproblem og 
testpersoner var ikke i stand til at fremprovokere fejlen på dette tidspunkt i processen. Produktet 
levede endvidere op til alle krav i den relevante britiske standard.  

Da yderligere meddelelser om klager fra kunder blev modtaget, henvendte kundeserviceteamet 
sig til kunderne med detaljerede spørgsmål med henblik på at foretage en vurdering af 
problemet. Kvalitetssikringsafdelingen vurderede herefter de indsamlede oplysninger og foretog 
yderligere tests i februar for at forsøge at fremprovokere fejlen. Ved hjælp af en kombination af 
ekstreme temperaturforandringer, modgående kræfter og brug af produktet som en krog til at 
løfte indkøbsposer med, lykkedes det gruppen at fremprovokere fejlen. Da resultaterne fra disse 
nye tests forelå, blev risikovurderingsgruppen kaldt sammen igen. 

, � � �� �� �� � � � ��� �� �� �� �� � � �� ����� � � �� ��� �� � � ��
Som følge af deres første vurdering besluttede risikovurderingsgruppen at tilbagetrække 
produktet fra butikkerne og fortsætte med at overvåge de returnerede produkter. Produkterne 
blev trukket tilbage ved at sende en online besked til alle butikker, ligesom der blev opsat en 
meddelelse ved alle skranker i butikkerne med teksten tilbagekaldelse af produkt, for at hindre 
yderligere salg af de tilbagekaldte produkter. Alle tilbagekaldte lagervarer blev returneret til det 
centrale lager.  

På et møde i februar besluttede risikovurderingsgruppen at gennemføre en offentlig 
tilbagekaldelse, hvilket vil sige en total tilbagekaldelse fra forbrugerne. Kunderne blev tilbudt en 
erstatningsvare i form af en anden type vandrestav, eller tilbagebetaling.  

< �� � � � �� � ���� �
Boots har et kundekort, der anvendes af en stor del af deres kunder. Det var således muligt at 
identificere 43 % af køberne af produktet. I løbet af få dage blev det besluttet at foretage en 
offentlig tilbagekaldelse i form af et brev (se billedet), der blev sendt til kunderne i en kuvert med 
en rød meddelelse udenpå for at understrege vigtigheden af indholdet. Samtidig blev der sendt 
meddelelser (se billedet) til alle Boots butikker til ophængning på fremtrædende steder, med 
henblik på at nå ud til det store antal faste kunder. Derudover lykkedes det nogle af Boots 
butiksbestyrere at få lov til at opsætte meddelelsen hos lokale, privatpraktiserende læger. 
Meddelelsen blev også publiceret på Boots hjemmeside. 
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Kommunikation med kunder 
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7 � �� � ��� �� �� �� �� � � �� ����� � � �� ��� �� � � ��
Kunderne returnerede 2.165 produkter til butikkerne, hvor de blev tilbudt at få et andet produkt 
som erstatningsvare eller at modtage tilbagebetaling.  

Boots har aftaler med deres leverandører, som definerer omfanget af deres ansvar for et 
mangelfuldt produkt og de respektive parters ansvar i tilfælde af krav om afhjælpende 
foranstaltninger. 

Efter den offentlige tilbagekaldelse samarbejdede kvalitetssikringsteamet med leverandøren om 
at ændre produktets design. Det nye design har en stærkere samling mellem håndtaget og røret 
og kan modstå ekstreme temperatur og ekstremt kraftige, modgående kræfter. 
Afprøvningsforeskrifterne indeholder nu krav om, at produktet skal kunne modstå trækkende og 
modgående kræfter, som må kunne forventes, hvis håndtaget bruges til at løfte noget med.  

- ��� � �� ��� � ������ / � ��� � � �� �� � �
Den britiske Sundhedsstyrelse blev orienteret så snart fejlen blev opdaget, og blev orienteret igen 
da der blev taget beslutning om at foretage en offentlig tilbagekaldelse. Sundhedsstyrelsen bad 
ikke virksomheden om at foretage sig yderligere.  

Som en del af det samarbejde, som virksomheden har med de lokale myndigheder, blev de 
nationale markedsovervågningsmyndigheder kontaktet, ligesom den institution der kontrollerer 
overholdelsen af forbrugerbeskyttelseslovene også blev orienteret. De sørgede for, at en 
meddelelse om tilbagekaldelse blev publiceret på den del af institutionens hjemmeside, der 
beskæftiger sig med sikkerhedsadvarsler, www.tradingstandards.gov.uk. 

< �� ������ � �����% � � � � � ��� �� � � �
Da kunderne returnerede produktet til butikkerne blev det registreret ved kasserne. Kasserne 
blev programmeret således, at det blev muligt at indtaste, hvorfor produktet blev returneret samt 
hvordan kunden var blevet opmærksom på tilbagekaldelsen. Med disse oplysninger kunne 
resultatet af tilbagekaldelsen overvåges af kundeserviceafdelingen. Antallet af returnerede 
produkter var 2.165, hvilket udgjorde over 40 % af de solgte produkter, og hvilket er bedre end 
den typiske responsgrad, når der foretages tilbagekaldelse ved brug af annoncer i dagblade. I 
betragtning af, at nogle produkter er mistet eller smidt væk samt at mange af kunderne ofte er 
ældre og svage, blev det betragtet som en tilfredsstillende responsgrad.  

� � � ��� � ��� ���� �� �
• En mekaniske, der gør virksomheden i stand til at overvåge kundernes kommentarer og 

klager, var meget effektivt til at fastlægge problemerne med produktet.  
• Breve til kunder med kundekort var den mest effektive måde at henvende sig til køberne på. 
• Store skrifttyper var effektivt som en hjælp til ældre kunder med at læse indholdet af brevet 

og de meddelelser, der blev opsat i butikkerne. 
• Mængden af returnerede produkter kan forbedres for lignende produkttyper i fremtiden, hvis 

der tages flere metoder i brug til at kontakte sådan en kundetype, f.eks. via praktiserende 
læger. 

• I designfasen bør man tænke på, at det ikke nok, at produktet lever op til de krav, der er 
anført i en vedtaget standard. Man bør forsøge at foregribe de måder, hvorpå produktet kan 
anvendes, som f.eks. brug af vandrestaven til at løfte indkøbsposer med fra gulvet. Der bør 
tages hensyn til dette når produktets design udfærdiges. 



Bilag II 

31 

, ��� � ����1�
 ��� � � � � � � ���  �� � �� ���� � ��� �� �� � ��� �� �� �� �� � � �� �
���� � � �� ��� �� � � ���

Følgende eksempel er udfærdiget med henblik på at illustrere de hovedelementer, der bør indgå i 
en god meddelelse om afhjælpende foranstaltninger. Oplysningerne i dette eksempel refererer 
ikke til noget faktisk produkt eller nogen faktisk virksomhed.
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• Angivelse af 
serienum-
merets  
placering 

 
• Oplysninger 

om problemet 
og hvornår 
partiet blev 
solgt 

 
 
• Risikoen 
 
 
• Har man det 

relevante 
produkt ?  

 
• Identifikation  
 

• Salgssteder 
 
• Hvordan 

forholder man 
sig? 

• Spørgsmål  
 
• Gratis hotline 
 
• Undskyldning 

(hvis hensigts-
mæssigt) 

• Ansvarlig for 
tilbagekaldelse 

• Kontaktoplys-
ninger 

VIGTIG  
SIKKERHEDSADVARSEL 

PLÆNEKLIPPER 
 Model – GG 123 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vi er blevet opmærksomme på, at et antal plæneklippere af modellen GG123, 
solgt i perioden 1. marts 2002 til 30. juli 2002, desværre er behæftet med en 
produktionsfejl. 

 
Dette kan føre til, at håndtaget ved tung belastning kan knække, hvor det er 
monteret på rammen, og hvilket muligvis kan føre til alvorlig skade.  
 
Hvis du har en GG123 plæneklipper bedes du checke serienummeret som vist 
på illustrationen ovenfor.  
  
De berørte produkter har serienumre fra X5761 til X5874 eller Z2376 til Z3199 
(inklusive) og er solgt i Smiths Homestores, Barney’s Gardenware samt 
igennem postordrekatalogoet fra GreenGrass. 
 
Hvis du har sådan en plæneklipper beder vi dig om at stoppe med at bruge 
plæneklipperen øjeblikkeligt. Du bedes returnere produktet til salgsstedet, 
hvor du kan få udleveret en anden plæneklipper eller få købsprisen refunderet.  
 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kontakt venligst GreenGrass 
på det gratis telefonnummer 0800 1234 5678 (24-timers service) 

 
Vi takker på forhånd for Deres samarbejdsvillighed og undskylder for det 
besvær De måtte have.  

GreenGrass & Co, 10 Central Rd,  Europa Trading Estate,   
Newchester,  United Kingdom  WW1 2GG 

www.greengrassmowers.com/productrecall 

Serienummer 
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SIKKERHEDSFORESKRIFTER 
Generel produktsikkerhed 
• 2001/95/EU - EU’s generelle produktsikkerhedsdirektiv  
• Retningslinier for orientering om farlige forbrugerprodukter fra producenter og forhandlere til 

de relevante myndigheder i medlemsstaterne i henhold til direktivet om generel 
produktsikkerhed: DG SANCO 3/04 

• Vejledning om forholdet mellem det generelle produktsikkerhedsdirektiv og visse 
sektordirektiver med bestemmelser om produktsikkerhed. DG SANCO 11/03.   
http://europa.eu.int/comm/forbrugerne/cons_safe/prod_safe/gpsd/index_en.htm 

 
SIKKERHEDSSTANDARDER 
Der henvises til de nationale standardiseringsorganisationer for oplysninger vedrørende de 
standarder, der gælder for dit produkt. Kontaktoplysninger findes på denne hjemmeside: 
http://www.iso.ch/iso/en/aboutiso/isomembers/MemberCountryList.MemberCountryList 
 
VEDLEDNINGER VEDRØRENDE PRODUKTSIKKERHED 
• Vejledning til implementering af direktiverne baseret på den nye metode eller den globale 

metode. Kommissionen 2000 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/vejledning/legislation.htm 

 
RISIKOVURDERING 
• EN 1050:1996 – Maskinsikkerhed. Principper for risikovurdering. 
• IEC 300-3-9:1995 – Risikoanalyse vedrørende tekniske systemer 
 
KVALITETSSIKRING 
• EN ISO 9001:2000 – Kvalitetssikringssystemer - krav 
• BS 8600:1999 – Reklamationsstyringssystemer. En vejledning til design og implementering 
 
INFORMATIONSKILDER hos Europa-Kommissionen 
• EU-lovgivning www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html 
• DG Enterprise – aktiviteter http://europa.eu.int/comm/enterprise 
• DG Enterprise – europæisk informationsnetværk http://eic.cec.eu.int   OG 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html       
• DG Health and Consumer Protection http://europa.eu.int/comm/forbrugerne 
• DG Trade http://europa.eu.int/comm/trade 
• Den nye metode - standardisering i det indre marked www.newapproach.org 
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NATIONALE MARKEDSOVERVÅGNINGSMYNDIGHEDER 
Organisationerne anført nedenfor er de vigtigste forbindelsesled til markedsovervågning i hvert af 
de anførte lande. I nogle lande er ansvaret for dele af markedsovervågningsområdet uddelegeret 
til regionale organisationer. En opdateret liste kan findes på EU’s hjemmeside, 
www.europa.eu.int/comm/forbrugerne  
 
ØSTRIG Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit  www.bmwa.gv.at 

BELGIEN FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie  
www.mineco.fgov.be 

CYPERN Ministry of Commerce Industry & Tourism 
TJEKKIET �eská obchodní Inspekce www.coi.cz 
DANMARK  Sikkerhedsstyrelsen www.sikkerhedsstyrelsen.dk 
ESTONIEN www.consumer.ee  
FINLAND o Kuluttajavirasto -  www.kuluttajavirasto.fi  

o TUKES – Turvatekniikan keskus www.tukes.fi 
 

FRANKRIG o Ministère de l’ Economie, des Finances et de l’Industrie (MINEFI) 
www.minefi.gouv.fr 

o Direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes (DGCCRF) 
www.finances.gouv.fr/DGCCRF 

TYSKLAND Bundesministerium f�r Wirtschaft und Arbeit (BMWA) www.bmwi.de 

GRÆKENLAND Ministry of Development     www.ypan.gr/structure/index_uk.htm 

UNGARN www.fvf.hu  

IRLAND Office of the Director of Consumer Affairs (ODCA) www.odca.ie 
ITALIEN Ministero del Attività Produttive www.minindustria.it 
LETLAND www.ptac.gov.lv 
LITAUEN www.inspekcija.lt  
LUXEMBOURG Direction de la Concurrence et de la Protection des consommateurs 

(DCP)   www.eco.public.lu/activites/direction_concurrence/index.html 
MALTA Ministry of Finance and Economic Affairs - Market Surveillance 

Directorate   www.gov.mt 
HOLLAND Voedsel en Waren Autoriteit  www.vwa.nl 
POLEN www.uokik.gov.pl  

PORTUGAL Inspecção-Geral des Actividades  Económicas (IGAE) www.igae.pt 
Instituto do Consumidor  www.ic.pt 

SLOVAKIET www.economy.gov.sk  
SLOVENIEN Tržni inšpektorat Republike Slovenije  www.tirs.si 
SPANIEN 
 

Instituto Nacional del Consumo (INC) 
seguridad@consumo-inc.es                    

SVERIGE o Konsumentverket KO www.konsumentverket.se 
o Elsäkerhetsverket  www.elsak.se 

STORBRITANNIEN Local Authorities Coordinators of Regulatory Services (LACORS) 
www.lacors.gov.uk 
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Denne vejledning er en del af et projekt, som er finansieret dels af økonomiske bidragydere dels 
af konkrete ydelser fra de organisationer, der er repræsenteret i styringsudvalget, ligesom EU-
Kommissionen har støttet projektet med 50 % af omkostningerne. Projektet blev udført af Intertek 
Research and Testing Centre, på vegne af Consumers’ Association, samt på baggrund af 
yderligere materiale fra kommunikationskonsulenterne hos Burson Marsteller. Projektet blev 
udført under tilsyn fra et styringsudvalg bestående af repræsentanter fra følgende organisationer: 
 
Nationale markedsovervågningsmyndigheder 

Belgien - Office of the Belgian Federal Minister for the Environment, Consumer Protection 
and Sustainable Development – Federal Public Service Economy, SMEs, Self Employed 
and Energy www.mineco.fgov.be 

Danmark - Sikkerhedsstyrelsen www.sikkerhedsstyrelsen.dk 

Holland Ministry for Health, Welfare and Sport - Food and Consumer Product Safety 
Authority  (Voedsel en Waren Autoriteit VWA) www.vwa.nl 

Sverige - Consumer Agency (Konsumentverket) www.konsumentverket.se 
 
Storbritannien -  Department of Trade & Industry, Consumer and Competition Strategi 
Directorate www.dti.gov.uk/ccp 

PROSAFE – Product Safety Enforcement Forum of Europe (The network of European authorities 
responsible for market surveillance of consumer produktet). www.prosafe.org 

EuroCommerce – The Retail, Wholesale and International Trade Representation to the EU 
www.eurocommerce.be 
 
UNICE – Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe. www.unice.org 

BEUC – Den europæiske forbrugerorganisation  (Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs) www.beuc.org 

Consumers Association – Den britiske forbrugerorganisation og udgiver af magasinet Which 
www.which.co.uk 

Intertek RTC – The Intertek Research and Testing Centre i Storbritannien udfører afprøvning og 
konsulentopgaver vedrørende sikkerhed og funktioner til sikring af produkter henvendt til 
forbrugerne www.intertek-rtc.com 
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Ovennævnte fremgangsmåde er et eksempel på en risikovurderingsmetode, der kan anvendes af 
virksomheder som hjælp til at beslutte, om afhjælpende foranstaltninger skal iværksættes. Den er 
baseret på retningslinierne i EU’s generelle produktsikkerhedsdirektiv. Det anbefales, at 
afhjælpende foranstaltninger udføres af et mindre team med viden om og erfaring med produktet 
og dets risici. Det kan være nødvendigt at få en ekspert til at foretage subjektive vurderinger, hvis 
der ikke er objektive data til rådighed, idet det forventes at en ekspert vil træffe konsekvente og 
velbegrundende beslutninger om aktuelle eller potentielle risici.  
 
Eksperten bør analysere de indsamlede oplysninger og anvende Risikovurderingstabellen 
(side 41) således: 
1 Med tabel A vurderes den grad af risiko, som er afhængig af alvorligheden og 

sandsynligheden for mulig skade på en person, der anvender eller på anden måde kommer 
i kontakt med produktet (se nedenfor). 

2 Med tabel B fastlægges den risikograd, der er acceptabel for det relevante produkt. 
Risikograden anhænger af faktorer som den type af forbruger, produktet er henvendt til, og, 
for almindelige, voksne forbrugere, om produktet er forsynet med tilstrækkelige advarsler 
og foreskrifter samt om risikoen er tilstrækkeligt tydeliggjort (se nedenfor). 

3 Generel vurdering – ved at sammenholde risikograden i tabel A og den acceptable 
risikograd i tabel B, bestemmes den overordnede alvorlighed af risikoen, hvilket har 
betydning for graden af den påkrævede afhjælpende foranstaltning (se afsnit 3.1 i 
vejledningen). 
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I tabel A kombineres de to vigtigste faktorer, der har indflydelse på risikovurderingen – 
alvorligheden af og sandsynligheden for skade. Følgende definitioner af alvorlighed og 
sandsynlighed er udarbejdet som en hjælp til at vælge de passende værdier.  

1.1 Skadens alvorlighed  
Følgende tabel definerer de forskellige grader af skadens alvorlighed, med eksempler på typiske 
skader. 

Mindre Alvorlig Meget alvorlig  
Mindre end 2 % 
uarbejdsdygtighed 
Sædvanligvis oprettelig og 
kræver oftest ikke 
hospitalsbehandling 

2 – 15 % uarbejdsdygtighed 
Sædvanligvis uoprettelig og 
kræver hospitalsbehandling 

Mere end 15 % uarbejds-
dygtighed 
Sædvanligvis uoprettelig og 
kræver hospitalsbehandling 

  Død 
Mindre snit  Alvorlige snit Alvorlig skade på indre organer 
Mindre brud Større brud, tab af fingre eller 

tæer 
Tab af lemmer 

 Skade på syn Tab af syn 
 Tab af hørelse Tab af hørelse 
Mindre brandsår Begrænsede brandsår Alvorlige brandsår (mere end 

25 %) 
Forstuvninger Begrænset invaliditet Alvorlig, permanent invaliditet 
  Alvorlig hjerneskade eller 

langvarig koma 
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I relation til mange risici er det muligt at forudse de usandsynlige omstændigheder, som kan føre 
til en meget alvorlig skade, f.eks. at man falder i et kabel, hvilket medfører, at man falder og slår 
hovedet, og hvilket efterfølgende medfører døden. Men oftest er skadernes omfang ikke så 
alvorlige. Derfor bør alvorligheden af en skade, der relaterer sig til en given fare, baseres på et 
sandsynligt bevis på, at skaden, som kan tilskrives produktet, kan opstå i nær fremtid. 
Alvorligheden kan f.eks. baseres på den mest alvorlige skade, der er opstået i forbindelse med et 
lignende produkt.  
 
Hvis flere personer kan blive påført skade fra et enkelt produkt (f.eks. ved brand eller gasudslip), 
stiger risikoens alvorlighed. Hvis skader først opstår efter en længere periode, bør man ved 
risikovurderingen tage højde for en sådan forsinkelse. 
 
1.2 Generel sandsynlighed 
Den generelle sandsynlighed for skade kombinerer alle sandsynligheder som f.eks.: 
• Sandsynligheden for, at en stikprøve af produktet er eller bliver defekt som følge af 

uforudsigelige omstændigheder (hvis hele produktet bærer defekten er denne sandsynlighed 
100 %). For en defekt der opstår i løbet af produktets levetid bør man ved sandsynligheds-
vurderingen tage højde for den forventede tid til svigt. 

• Sandsynligheden for årlige skader på personer, der anvender et defekt produkt (for de 
personer, til hvem produktet er henvendt, eller personer, der kommer i kontakt med 
produktet). Man bør her tage højde for: 
o den typiske risiko for, at en farlig situation opstår for en regelmæssig bruger af produktet 
o sandsynligheden for skade på personer, der udsættes for den farlige situation.   

 
Disse sandsynligheder kombineres i følgende tabel og giver herved en generel sandsynlighed 
der indsættes i Tabel A. 
 
Generel sandsynlighed for skade Sandsynligheden for, at produktet er 

defekt 
  1% 10% 100% 

(Alle) 
Risikoen er altid til stede og skaden kan 
sandsynligvis opstå ved normal brug 

Middel 
 

Høj 
 

Meget høj 
 

Risikoen er ikke konstant til stede og 
skaden sker sandsynligvis 

Lav 
 

Middel 
 

Høj 
 

Risikoen er konstant til stede og skaden 
er mulig 

Meget lav Lav Middel 
 

Sandsynlighe
den for årlige 
skader ved 
regelmæssig 
anvendelse af 
et farligt 
produkt  Risikoen er lejlighedsvis til stede 

og/eller skaden er usandsynlig. 
Ekstremt 
lav 

Meget lav Lav 

 
Disse vurderinger bør tage højde for følgende: 

• Statistikker (hvis de er til rådighed) for   
o Svigt ved produktet eller lignende produkter 
o Typisk anvendelse af produkttypen 
o Skader der er opstået i forbindelse med dette eller lignende produkter. 

• Prognoser baseret på  
o Typer af produktsvigt 
o Typiske risici for brugerne af produktet 
o Adfærd ved brugerne som kan føre til ulykker. 
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De fleste risikovurderinger baserer sig sandsynligvis på en kombination af ovennævnte 
informationskilder, og det er endvidere således, at nøjagtigheden af vurderingen vil afhænge af 
kvaliteten af de statiske oplysninger og rådgivernes vurdering. Disse vurderinger af alvorligheden 
og den generelle sandsynlighed for skade kombineres i tabel A med henblik på at foretage en 
risikovurdering.  
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Meget større risici accepteres under nogle omstændigheder, f.eks. når man kører bil, end under 
andre omstændigheder, f.eks. i forbindelse med legetøj til børn. Tabel B viser de risikoniveauer, 
der er acceptable under forskellige omstændigheder. De vigtigste forhold der har indflydelse 
herpå er: 
�� Sårbarheden for den berørte type af personer, og  
�� for almindelige voksne, om produktet har tilstrækkelige advarsler og foreskrifter samt om 

faren er tilstrækkelig tydeliggjort.  
 
2.1 Sårbare personer 
Hvis produktet er beregnet til eller med stor sandsynlighed vil blive anvendt af sårbare personer, 
accepteres kun en mindre grad af risiko. Nedenfor er vist to kategorier af sårbare personer, med 
eksempler: 

Meget sårbare Sårbare 
Blinde Personer med nedsat syn 
Alvorligt handicappede  Delvist handicappede 
Meget gamle eller skrøbelige 
personer 

Ældre personer med nedsatte fysiske og 
psykiske evner 

Meget unge personer (under 5 
år) 

Unge (5 - 11 år) 

 
2.2 Almindelige voksne 
For produkter som knive og haveredskaber, der ikke er beregnet til eller sandsynligvis ikke 
anvendes af sårbare personer, kan forbrugerne acceptere en vis grad af risici, afhængig af:  

• Om risikoen er tydelig og nødvendig for anvendelse af produktet 
• Om produktet har tilstrækkelige advarsler 
• Om produktet er tilstrækkeligt afskærmet og/eller der medfølger beskyttelsesudstyr.  
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Den generelle risiko bestemmes ved at sammenligne det vurderede risikoniveau med det 
acceptable risikoniveau.   

Tabel B viser 3 niveauer for generel risiko: 
• Alvorlig risiko – kræver hurtig action 
• Moderat risiko – kræver nogen action 
• Lav risiko – kræver generelt ingen action i forhold til de produkter, der allerede er på 

markedet 
 
Med denne metode bestemmes risikoens alvorlighed i forhold til en individuel bruger af produktet, 
og det er denne risiko der bør være den væsentligste faktor, når det skal besluttes, om der skal 
foretages afhjælpende foranstaltninger. En producent kan dog tage højde for andre faktorer (som 
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f.eks. det totale antal berørte forbrugere) når det bestemmes hvordan man skal forholde sig, som 
beskrevet vejledningens afsnit 3.1.   
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Risikovurderingstabel

Tabel A - Risikovurdering Tabel B - Risikovurdering

Nej Ja Nej Ja
Tilstrækkelige advarsler og

foreskrifter
Nej Nej Ja Ja Åbenbar fare

Meget høj Høj Meget høj

Meget høj Høj Middel Høj

Høj Middel Lav Moderat

Middel Lav Meget lav Lav

Lav Meget lav Meget lav

Meget lav
Ekstremt
lav

Risikovurdering af forbrugerprodukter baseret på EU's direktiv for generel produktsikkerhed
Formålet med denne fremgangsmåde er at hjælpe producenter og forhandlere med at afgøre, om en trisiko der vedrører et produkt, som er henvendt til
forbrugerne, er så alvorlig, at der bør foretages afhjælpning. Skemaet bruges til at afgøre, om den generelle risiko er moderat og kræver action, eller om den er
mere alvorlig og kræver hurtig action.

Tabel B - Accepten af risiko afhænger af den person, der anvender produktet (f.eks. almindelige voksne) og, for almindelige voksne, om produktet har
tilstrækkelige advarsler og foreskrifter (Nej) og om faren er åbenbar og nødvendig for, at produktet kan fungere (Nej).

Eksempler (med henvisninger til pilene)
Tabel A - Hvis alvorligheden af den eventuelle skade erMeget høj og sandsynligheden erMeget lav er risikograden Lav.

Generel vurdering - Baseret på ovenstående er den generelle risikovurdering moderat, og nogen action er påkrævet.

LAV RISIKO - SANDSYNLIGVIS
IKKE ACTION

Risikoens alvorlighed

Risiko-
grad

Sårbare personer Almindelige voksne

Mindre Alvorlig
Sa
nd
sy
nli
gh
ed
for
sk
ad
e

Meget
alvorlig

Meget
sårbare Sårbare

MODERAT RISIKO - NOGEN ACTION
PÅKRÆVET

ALVORLIG RISIKO - HURTIG ACTION
PÅKRÆVET



Produktsikkerhed i Europa - En vejledning i afhjælpning og tilbagetrækning af produkter  

42 

4 Eksempler 
Følgende eksempler illustrerer metoden: 
 
1) Gasgrill 
En gasgrill har ikke en tilstrækkelig advarsel mod at benytte produktet inden døre og den har ikke 
en anordning, der forhindrer gasudslip, hvilket kan medføre en skade inden døre.  
 
�� Tabel A – Skaden kan være meget alvorlig (døden), men sandsynligheden for skade 

betragtes som meget lav, hvilket giver en lav risiko.   
 
�� Tabel B – Grillen er beregnet til brug for voksne, har ikke en tilstrækkelig advarsel (nej) og 

en fare der ikke er åbenbar (nej), så den generelle risikograd er moderat.   

 
 
2) Kædesav 
En bruger af en kædesav skærer sig alvorligt i hånden. Man vurderer, at designet af kædesavens 
skjold ikke er tilstrækkelig, således at brugerens hånd kan skride frem og komme i berøring med 
kæden.  
 
�� Tabel A Sandsynligheden for skade vurderes som høj, da faren er til stede på alle produkter 

og kan opstå i visse situationer. Risikoens alvorlighed er høj, så den generelle risikograd er 
høj.  

 
�� Tabel B Kædesaven er beregnet til at blive brugt af voksne, har en åbenbar fare (ja) men 

ikke et tilstrækkeligt skjold (nej), så den generelle vurdering af risikoen er alvorlig.   

Table A - Risk Estimation Table B - Risk Evaluation

No Yes No Yes
Adequate warnings 

and guards?
No No Yes Yes Obvious hazard?

Very High High Very High

Very High High Medium High

High Medium Low Moderate

Medium Low Very Low Low

Low Very Low Very low

Very low
Extremely 
low

LOW RISK - ACTION 
UNLIKELY

Severity of injury

Level of 
risk

Vulnerable people Normal adults

Slight Serious

P
ro

ba
bi

lit
y 

of
 in

ju
ry

Very Serious
Very 

vulnerable Vulnerable 

MODERATE RISK - SOME ACTION 
REQUIRED

SERIOUS RISK - RAPID ACTION REQUIRED

Table A - Risk Estimation Table B - Risk Evaluation

No Yes No Yes
Adequate warnings 

and guards?
No No Yes Yes Obvious hazard?

Very High High Very High

Very High High Medium High

High Medium Low Moderate

Medium Low Very Low Low

Low Very Low Very low

Very low
Extremely 
low

MODERATE RISK - SOME ACTION 
REQUIRED

SERIOUS RISK - RAPID ACTION REQUIRED

P
ro

ba
bi

lit
y 

of
 in

ju
ry

Very Serious
Very 

vulnerable Vulnerable 

LOW RISK - ACTION 
UNLIKELY

Severity of injury

Level of 
risk

Vulnerable people Normal adults

Slight Serious
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3) Juletræskæde 
De ledninger, der medfølger til nogle juletræskæder, kan trækkes ud af lampefatningen, hvormed 
man kan komme i berøring med elektriske ledninger og blive udsat for elektrisk stød.  
 
�� Tabel A Der er risiko for en meget alvorlig skade (elektrisk stød). Sandsynligheden for denne 

risiko afhænger af den procentmæssige andel af produktet, der kan forventes at udvikle 
fejlen, samt sandsynligheden for den kombination af omstændigheder, der kan medføre 
alvorlig skade. Hvis kun 1 % af produkterne forventes at udvikle fejlen og dette kun medfører 
døden såfremt adskillige betingelser er opfyldt, så kan den generelle sandsynlighed betragtes 
som meget lav. Dette giver en lav risikograd.  

 
�� Tabel B Den generelle risikograd for almindelige voksne er moderat fordi faren ikke er 

åbenbar (nej) og en advarsel vil være uhensigtsmæssig. Hvis lysene kan komme i hænderne 
på meget små børn (meget sårbare) er den generelle risiko alvorlig.  

 
4) Legetøj til børn 
En legetøjsbjørn har øjne og knapper, der nemt kan rykkes af og udgør en risiko for kvælning- 
eller vejrtrækningsproblemer. 
 
�� Tabel A Der er fare for kvælning, hvilket kan medføre en meget alvorlig skade. Hele 

produktet er berørt, men sandsynligheden for kvælning afhænger af knappernes størrelse og 
hvor let de kan fjernes, så blot få betingelser behøves at være til stede. Hvis sandsynligheden 
bliver betragtet som lav ville dette medføre en moderat risikograd.  

 
�� Tabel B Idet produktet er beregnet til at blive brugt af meget små børn (meget sårbare) er 

den generelle risiko alvorlig. 

Table A - Risk Estimation Table B - Risk Evaluation

No Yes No Yes
Adequate warnings 

and guards?
No No Yes Yes Obvious hazard?

Very High High Very High

Very High High Medium High

High Medium Low Moderate

Medium Low Very Low Low

Low Very Low Very low

Very low
Extremely 
low

LOW RISK - ACTION 
UNLIKELY

Severity of injury

Level of 
risk

Vulnerable people Normal adults

Slight Serious

P
ro

ba
bi

lit
y 

of
 in

ju
ry

Very Serious
Very 

vulnerable Vulnerable 

MODERATE RISK - SOME ACTION 
REQUIRED

SERIOUS RISK - RAPID ACTION REQUIRED

Table A - Risk Estimation Table B - Risk Evaluation

No Yes No Yes
Adequate warnings 

and guards?
No No Yes Yes Obvious hazard?

Very High High Very High

Very High High Medium High

High Medium Low Moderate

Medium Low Very Low Low

Low Very Low Very low

Very low
Extremely 
low

LOW RISK - ACTION 
UNLIKELY

Severity of injury

Level of 
risk

Vulnerable people Normal adults

Slight Serious
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ro

ba
bi
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y 

of
 in
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ry

Very Serious
Very 

vulnerable Vulnerable 

MODERATE RISK - SOME ACTION 
REQUIRED

SERIOUS RISK - RAPID ACTION REQUIRED
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Produktsikkerhed i Europa – En vejledning i afhjælpende foranstaltninger  
og  tilbagetrækning af produkter 

 

= ���� � ���1����� ���� ��( � ��� �� �� � ��

Dette er en forkortet udgave af indledningen og afsnit 1 til 4 af den komplette vejledning, som bør 
konsulteres for mere detaljerede oplysninger. Afsnitsnummereringen i denne udgave følger 
nummereringen i den komplette vejledning.  

�� � 	 
 � � �� �

>  �� ��� � ���� � � � �� � ��� �� �� � �
Hvis du er producent eller forhandler af 
forbrugerprodukter, der sælges inden for 
den Europæiske Union (EU), giver denne 
frivillige vejledning dig en generel orientering 
om, hvorledes du skal forholde dig, hvis det 
viser sig, at et af dine produkter kan være 
usikre.  
 

����  ��
Vejledningen dækker alle former for 
afhjælpende foranstaltninger (ikke kun 
tilbagekaldelse af produkter fra markedet) 
foretaget af producenter eller forhandlere, og 
har til hensigt at fjerne en sikkerhedsrisiko 
der relaterer sig til et non-food produkt, som 
er placeret på markedet. 
 
Afhjælpende foranstaltninger kan omfatte: 
• Ændring af produktets design 
• Tilbagetrækning af produktet fra 

distributionskæden 
• Offentliggørelse af information og 

advarsler til forbrugerne vedrørende 
korrekt brug af produktet 

• Tilpasning af produktet på kundens 
bopæl eller øvrige steder 

• Tilbagekaldelse af produktet fra 
forbrugere mod udlevering af et nyt 
produkt eller tilbagebetaling. 

 
  

� � � � �� ��� � � � � ���� ������ �� �� �� � � �� �
���� � � �� ��� �� � � � �
Producentens og forhandlerens forpligtelse 
til afhjælpende foranstaltninger varierer alt 
efter omstændighederne. Virksomhederne 

er nødt til at have aftaler med deres 
leverandører, der definerer parternes ansvar 
for afhjælpende foranstaltninger. Disse 
ansvarsområder er opridset nedenfor med 
henblik på at hjælpe virksomhederne med at 
afgøre, hvad der er relevante for dem. 
 

! ���� " � � �� � �
Producenten bør tage skridt til at undgå 
risici, der relaterer sig til produktet. 
 
I relation til afhjælpende foranstaltninger, 
defineres en producent som: 
• Producenten af produktet, når han 

driver virksomhed i EU 
• Enhver anden person, der udgiver sig 

for at være producent (inklusive en 
anden producent) ved at påføre sit navn, 
varemærke eller andet karakteristisk 
mærke på produktet, eller den person 
der videresælger produktet 

• Producentens repræsentant, når 
producenten ikke er baseret inden for 
EU  ELLER 

• I tilfælde, hvor der ikke er en 
repræsentant inden for EU, importøren 
af produktet 

• Øvrige professionelle i 
leveringskæden, såfremt deres 
aktiviteter påvirker produktsikkerheden. 

 

���� � � ��� �� � �
Når forhandleren af et produkt (engros eller 
detail ) ikke påtager sig producentens 
ansvar, bør han dog stadig samarbejde med 
producenten om at foretage afhjælpende 
foranstaltninger. 
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Fremgangsmåde for afhjælpende foranstaltninger 
 

Checkliste  
Væsentlige elementer i forbindelse med en vellykket afhjælpende foranstaltning er at  

reagere hurtigt og kommunikere effektivt 
Forbrugernes sikkerhed og din virksomheds ry kan afhænge heraf 

 

1. Planlæg i god tid – før problemet opstår 
• Udarbejd en arbejdsgang og en fremgangsmåde til brug for afhjælpende 

foranstaltninger 
• Diskuter fremgangsmåden med dine forretningspartnere 
• Nedsæt et afhjælpningsteam 
• Hold øje med oplysninger, der vedrører dine produkters sikkerhed 
• Sørg for at have opdaterede oplysninger, der hjælper dig med at spore produkter og 

identificere kunder og slutbrugere 
• Indsaml dokumenter vedrørende design og sikkerhed, der relaterer sig til dit produkt 
• Opdater kontaktoplysninger til nøglepersoner og organisationer. 
 

2. Beslut om der skal tages action – vurder risikoen 
• Identificer risikoen og dens årsag 
• Foretag en vurdering af, hvor mange produkter det drejer sig om 
• Identificer hvem der eventuelt kan være påvirket heraf 
• Overvej hvilken grad af skade det kan resultere i  
• Vurder sandsynligheden for en sådan skade 
• Foretag en vurdering af en eventuel accept af den overordnede risiko. 
 

3. Hvis det er nødvendigt at foretage afhjælpende foranstaltninger – hvad gør man? 
• Afgør om de afhjælpende foranstaltninger skal omfatte 

o produkter i leveringskæden, og eventuelt 
o produkter der allerede er i hænderne på forbrugerne 

• Beslut hvilke typer af afhjælpende foranstaltninger, der skal igangsættes 
• Fordel ansvaret og de initiativer der skal igangsættes med forhandlerne 
• Orienter de relevante markedsovervågningsmyndigheder 
 

Hvis produktet allerede er nået ud til forbrugerne må du: 
• Finde produkterne og disses ejere 
• Udarbejde et kommunikationsprogram 
• Udforme en eventuel meddelelse om afhjælpende foranstaltninger, der er så klar og 

simpel som muligt 
• Beslutte hvordan orienteringen skal ske 
• Forholde dig til dine forbrugere 
• Kommunikere med andre, som måtte have behov for oplysninger 
• Udføre afhjælpende foranstaltninger i relation til produkterne 
• Forholde dig til de produkter der returneres 
• Overvåge responsen på de afhjælpende foranstaltninger og beslutte om der er 

behov for yderligere tiltag. 
 

4. Efter afhjælpende foranstaltninger – lær af dine erfaringer 
• Gennemgå designstandarder og forbedre kvalitetssystemer for at undgå fremtidige 

problemer 
• Vurder graden af succes med din procedure for afhjælpende foranstaltning og 

foretag nødvendige forbedringer 
• Send kommentarer og tak til nøgledeltagerne. 
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Planlægning er vigtig, således at producenter og forhandlere om nødvendigt kan reagere hurtigt. 
 
 

#&#� �� � ��� � ���� �� ��� �� � ��
Såvel producenter som forhandlere har brug 
for en afhjælpningsstrategi.  
 

#&'� ( � ��� � �� � �� � � ���� � � � �� � ��
Hovedelementerne i en handlingsplan er 
beskrevet nedenfor: 

1.2.1 Et afhjælpningsteam  
En producent bør samle et team med viden 
om følgende funktioner: 
• Design 
• Produktion 
• Produktsikkerhed/risikostyring 
• Kvalitetssikring 
• Køb 
• Distribution 
• Markedsføring og kundeservice 
• Ekstern og intern kommunikation  
• Juridiske forhold 
• Økonomi. 
 
1.2.2 Overvågningsprocedurer 
Producenter og forhandlere må have regler 
for overvågning af problemer, der vedrører 
deres produkter. Det betyder, at du har brug 
for et system til at indsamle og analysere 
følgende oplysninger: 
• Oplysninger om ulykker der involverer 

dine produkter 
• Klager fra kunder, direkte eller via 

detailhandlere 
• Garantikrav 
• Forsikringskrav eller retsskridt 
• Manglende overholdelse rapporteret fra 

virksomhedens kvalitetskontrolenheder 
eller andre virksomheder 

• Resultater fra produkttests 
• Informationer fra serviceteknikere 
• Oplysninger om returnerede dele og 

produkter 
• Ethvert bevis på farer, der skyldes salg 

til ikke-forventede brugergrupper 

• Ethvert bevis på forbrugerens misbrug 
eller forkert brug af et produkt 

• Ethvert bevis på bevidst skade på 
produktet. 

 
1.2.3 En plan for lokalisering af 
produktet 
Det er nødvendigt at kunderne kan 
identificere produkter der kan være usikre, 
og det er nødvendigt for dig, at du kan spore 
de kunder, der har købt produkterne. Det 
betyder, at du bør have: 
En måde, hvorpå du kan identificere 
produktet 
• Ideelt set bør producenterne mærke 

produkterne med et serienummer, 
således at de enkelte, berørte produkter 
kan identificeres. I modsat fald kan der 
være behov for, at der foretages 
afhjælpende foranstaltninger på flere 
produkter end nødvendigt. 

• For nogle produkttyper kan det være 
tilstrækkeligt, at et serienummer kan 
identificeres.  

• Stregkoder bruges ofte til at identificere 
og spore forskellige produkttyper.  

 
En kundedatabase  
For effektiv afhjælpende foranstaltninger 
bør producenter og forhandlere have 
fortegnelser over deres kunder og disses 
køb.   
Sådanne fortegnelser bør omfatte: 
• Navn, adresse, postnummer og 

telefonnummer til forbrugeren 
• Mærke, modelnummer og dato for køb 

af produkterne. 
 
Følgende fortegnelser kan være kilder til 
sådanne oplysninger: 
• Salgsstatistikker vedrørende 

erhvervskunder bør angive, hvilke 
produkter der er leveret 
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• Fortegnelser opbevaret af detailhandlere 
over de produkter, som kunderne har 
købt  

• Garanti- eller registreringskort kan også 
hjælpe  

• Serviceoplysninger kan også være en 
kilde til kundeinformation 

• Virksomheder der sælger produkter via 
internettet eller pr. postordre bør også 
være i stand til at identificere køberne.  

 
En leverandørdatabase 
Hvis et sikkerhedsproblem skyldes en 
komponent fra en leverandør, er det 
nødvendigt at du kan identificere 
leverandørens referencenummer på de 
dele, der er påsat dine produkter.  
 
1.2.4 Teknisk dokumentation 
For at løse problemer vedrørende 
produktsikkerhed, er det nødvendigt at 
producenterne har nem adgang til al 
dokumentation vedrørende: 
 
• Produktdesign (inklusive 

materialeangivelser), specielt 
vedrørende produktsikkerhed. 

• Enhver ændring der er foretaget og 
datoerne herfor og/eller serienumrene 
på de pågældende produkter.  

 
1.2.5 Liste over kontaktpersoner 
Du bør opretholde en liste over alle 
personer og virksomheder det kan være 
nødvendigt at kontakte. Kontaktlisten bør 
indeholde følgende oplysninger: 
 
Kontaktpersoner i din virksomhed 
• Den ansvarlige øverste ledelse 
• Medlemmer af afhjælpningsteamet 
• Øvrige nøglemedarbejdere 
• Fabrikantens repræsentant og andre 

salgsagenter  
• Lageret 
• Fragtmænd. 
 
 
 
 

Kontaktpersoner i andre virksomheder 
• Erhvervskunder  
• Leverandører 
• Nationale brancheforeninger 
• Markedsovervågningsmyndigheder 
• Politiet 
• Pressen, TV og andre relevante medier. 
 
Serviceydere 
• Servicevirksomheder 
• Testlaboratorier 
• Øvrige eksperter eller konsulenter som 

f.eks.  
o Juridiske rådgivere 
o Risikovurderingskonsulenter 
o PR-konsulenter 

• PR 
• Forsikringsselskaber 
• Telemarketingfirmaer 
• Indsamlere af affald.  
 
1.2.6 Riskiskovurdering og 
procedurer for afhjælpende 
foranstaltninger  
En virksomhed bør have en skriftlig 
fremgangsmåde for, hvordan de foretager 
en risikovurdering og foretager afhjælpende 
foranstaltninger i forhold til et potentielt 
usikkert produkt. (se afsnit 2 og 3).
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Hvis dine overvågningsmetoder signalerer, at et af dine produkter udgør en fare for forbrugerne, 
må du vurdere risikoen heraf, med henblik på at bestemme, om afhjælpende foranstaltninger er 
påkrævet. Det er hovedsageligt producentens ansvar, men forhandlere kan bidrage med 
oplysninger, der kan være til hjælp.  

Risikovurderingen bør foretages af en enkelt person eller en mindre gruppe af personer, der har 
erfaring med produktet og de relaterede risici. I bilag lll er angivet informationskilder vedrørende 
risikovurdering og i bilag V er der anført et eksempel på en metode til risikovurdering, der er 
baseret på retningslinierne i EU’s generelle produktsikkerhedsdirektiv.  Andre metoder kan være 
velegnede og dit valg af metode kan afhænge af dine ressourcer. Risikovurderingen er 
sædvanligvis en flertrinsraket, der indeholder følgende principper: 

'&#� ��� � ����� � ���� �� ����� �� �� � ��
Analysér de informationer du har indsamlet 
og forsøg så at svare på følgende 
spørgsmål: 
• Hvilken type risiko er der tale om?  
• Hvad har forårsaget risikoen? 

(lejlighedsvis mangelfuldt produkt, 
produktforringelse, usædvanlige 
driftsforhold, forkert anvendelse af et 
produkt, stikprøvefejl etc.) 

• Hvilken serie af produkter (typer) er 
berørt? 

• Hvilke personer er berørt af risikoen? 
(brugere, personer nærmere 
produktionen) 

• Hvilke forhold kan påvirke graden af 
skade og sandsynligheden for skade? 
(brugerens evner, produktets alder, 
anvendelsesmetode etc.) 
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Når du har samlet disse informationer bør 
du foretage en vurdering af risikoen, der skal 
hjælpe dig til at vurdere, om der bør 
foretages yderligere. Risikovurderingen er 
afhængig af to essentielle forhold: 
• Risikograden af den eventuelle skade på 

en person der anvender eller på anden 
måde er kommet i kontakt med produktet 

• Sandsynligheden for den eventuelle 
skade.  
Denne risiko påvirkes af følgende forhold: 

o Sandsynligheden for, at et produkt er 
eller bliver mangelfuldt og den 
forventede tid til produktsvigt.  

o Hyppigheden hvormed en bruger er 
udsat for risikoen. 

o Sandsynligheden for at komme til 
skade når man udsættes for 
risikoen. 

 
Vurderingen af risikograden og 
sandsynligheden kombineres til en general 
risikovurdering.  
Til brug for at evaluere problemet er det 
også nødvendigt at indsamle og vurdere 
følgende oplysninger: 
• Hvor mange mangelfulde produkter er 

der på markedet? 
• Hvor mange af de solgte produkter er 

sandsynligvis stadig i brug? 
 

'&)� ( � ��� ��� � �� ��� " " � � �� � �� ����� �� ��
Med henblik på at beslutte, om du skal tage 
action, er det også nødvendigt at vurdere, 
om risikograden kan accepteres af 
forbrugerne. Visse produkttyper (som f.eks. 
værktøj eller maskiner med skarpe blade) 
har åbenlyse farer, som accepteres af 
forbrugerne, hvis de vurderer, at 
producenten har taget de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger. For produkter 
der sandsynligvis anvendes af personer der 
er mere sårbare (som f.eks. produkter til 
børn) accepterer forbrugerne kun en meget 
lav risikograd.  
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Når du har foretaget ovenstående vurdering 
bør du foretage en generel risikovurdering, 
der kan udtrykkes som et af følgende 
niveauer: 
• Alvorlig risiko – kræver øjeblikkelig 

action 
• Moderat risiko – kræver nogen action 
• Lav risiko – kræver generelt ikke action i 

forhold til produkterne på markedet.  
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Producenten har hovedansvaret for at foretage afhjælpende foranstaltninger, men forhandlere 
kan også have en rolle – se “Hvem er ansvarlig for afhjælpende foranstaltninger” på side 7. 
Producenten bør forsøge at samarbejde med forhandlerne og holde dem løbende informeret 
under proceduren for de afhjælpende foranstaltninger.  
 
Der gælder forskellige trin i processen alt efter behovet for afhjælpende foranstaltninger.  
Afsnit 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 3.10 gælder for alle situationer.  
Afsnit 3.3 til 3.7 gælder kun, såfremt problemet vedrører produkter, der er nået ud til forbrugerne.  
 

)&#� , � � �� ��� � ��� � � �� � � ���� � ��� ��� ��
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Beslutningen om, hvilken handling der er 
påkrævet afhænger hovedsageligt af den 
generelle risikograd, men kan også afhænge 
af: 
• Det totale antal produkter/forbruger der 

er berørte  
• Praktiske forhold vedrørende 

afhjælpende foranstaltninger 
• Det forventede resultat af de 

afhjælpende foranstaltninger 
• Rådgivning fra 

markedsovervågningsmyndighederne 
• Risikoens mediefølsomhed. 
 
Det foreslås at: 
Hvis den generelle risiko vurderes til at 
være alvorlig, vedrører afhjælpende 
foranstaltninger sandsynligvis produkter, der 
er kommet ud til forbrugerne, og 
producenten bør øjeblikkeligt sørge for at:  
• Informere 

markedsovervågningsmyndighederne 
• Isolere producentens eget lager af 

produkterne. 
• Bede forhandlerne om at isolere berørte 

produkter. 
• Informere leverandørerne om berørte 

produktdele. 
• Etablere et kommunikationsprogram 

med henblik på at orientere forbrugerne.  
 

Hvis den generelle risiko vurderes til at 
være moderat, kan afhjælpende 
foranstaltninger være begrænset til 
produkter i distributionskæden og det kan 

være tilstrækkeligt at tilbagetrække disse 
produkter og orientere myndighederne 
herom – se afsnit 3.2.  

Hvis den generelle risiko vurderes til at 
være lav, kan de afhjælpende 
foranstaltninger generelt begrænses til en 
vurdering, der omfatter ændringer i 
produktets design og produktionen. 

Afhjælpende foranstaltninger 
Mulige procedurer for afhjælpende 
foranstaltninger kan omfatte:  
• Ændring af produktets design. 
• Ændring af produktionsmetoden. 
• Isolering og tilbagetrækning af produkter 

fra distributionskæden. 
• Ændring af produkter i 

produktionskæden (sådanne produkter 
skal mærkes) 

• Forbedring af de instruktioner, der følger 
med produktet. 

• Distribution af yderligere information til 
forbrugerne vedrørende korrekt brug af 
produktet. 

• Ændring af produktet på forbrugerens 
betingelser (sådanne produkter skal 
mærkes). 

• Returnering af produktet fra forbrugerne 
med henblik på at foretage ændringer af 
produktet. 

• Tilbagekaldelse af produktet fra 
forbrugerne mod erstatningsvare eller 
tilbagebetaling. 

• Pålæg til forbrugerne om at skaffe sig af 
med produktet. 

• At tilbyde forbrugerne en erstatningsvare 
eller tilbagebetaling for tilbagekaldte eller 
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kasserede produkter (dette gør 
sandsynligvis aktionen mere vellykket). 

 

)&'� - ��� � �� ��� � �����
� � �� � �� �� � ��  � � �� � � .
� / � ��� � � �� �� � �
Så snart en produktrisiko opdages, bør 
producenter og forhandlere give 
myndighederne nogle foreløbige 
oplysninger. Hvis den generelle risiko 
vurderes til at være tilstrækkelig alvorlig, bør 
du orientere markedsovervågnings-
myndighederne øjeblikkeligt, med mindre du 
er sikker på, at de allerede er orienteret af 
andre virksomheder eller myndigheder.  

�
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De aktiviteter der er beskrevet i afsnit 1.2.3 
bør koordineres af dit afhjælpningsteam, 
men hvis du foretager afhjælpende 
foranstaltninger i flere lande bør du 
uddelegere mange af aktiviteterne til en lokal 
agent.  
 

)&*� �� � ��� � � � �� � �� ��
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Uanset om du er i besiddelse af 
kontaktoplysninger til dine kunder eller ej, er 
det nødvendigt at udfærdige en 
kommunikationsstrategi med henblik på at 
kontakte dem. Kommunikationsstrategien 
bør indeholde følgende elementer: 
• Et centralt kommunikationscenter med et 

gratis telefonnummer (hotline) 
• En liste over de målgrupper der skal 

kontaktes 
• En liste over de medier der skal 

anvendes 
• Udkast til kommunikations til forskellige 

typer medier og modtagere. 
 

)&0 � , � �� � � % � ��1��� �� � � � �� � � ��
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Budskabet 
En meddelelse om afhjælpende 
foranstaltninger bør indeholde: 

• En klar overskrift, der fokuserer på 
meddelelsen og indeholder ord som 
“Vigtig Sikkerhedsadvarsel” 

• Oplysninger der kan hjælpe til at 
identificere produktet (produktets navn, 
nummeret på produktionsserien, 
serienummer, stregkode, farve, størrelse 
og et billede eller en stregtegning af det 
usikre produkt)  

• En tydelig beskrivelse af, hvad der er 
galt med produktet 

• Detaljer vedrørende sikkerhedsrisikoen 
eller potentielle sikkerhedsrisici 

• Tydelig vejledning i, hvordan man bør 
forholde sig til produktet 

• En hjemmesideadresse eller en hotline 
med yderligere oplysninger  

• Hvis det vurderes hensigtsmæssigt kan 
man undskylde for ulejligheden.  

 
Et eksempel på en meddelelse om 
afhjælpende foranstaltninger er vist i bilag II.   
 
Hvem skal man kontakte? 
Følgende bør kontaktes: 
• Forbrugerne (se afsnit 3.7) 
• Internt ansatte 
• Vigtige erhvervskunder, forhandlere og 

leverandører  
• Markedsovervågningsmyndighederne 

(se afsnit 3.2) 
Selvom det selvfølgelig bør prioriteres, hvem 
der skal kontaktes først, bør de alle modtage 
den samme meddelelse inden for en kort 
tidshorisont, specielt hvis faren er alvorlig. 
  

)&2 � � � ���� � �� �� � � � �� � �� � �
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Ideelt set bør du forsøge at kontakte 
forbrugerne direkte. Hvis det ikke er muligt, 
bør du vælge den mest hensigtsmæssige 
kommunikationskanal, hvilket afhænger af 
følgende: 
• Hvilke typer medier der bedst når ud til 

den geografiske spredning af de berørte 
forbrugere? 
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• Den mest effektive og tidsmæssigt 
korrekte måde at informere forbrugerne 
på?  

 
Mulige kommunikationskanaler 
Kommunikationskonsulenter kan hjælpe dig 
med at vælge blandt følgende medier: 
• Dagbladsannoncer  
• Forbrugerteleservices (hotline, 

informationsnumre, gratis numre) 
• Materiale på salgsstedet (brochurer, 

mini-opslag) 
• Radio/TV nyheder og forbruger-

programmer 
• Radio/TV reklame 
• Pressetjenester (hjemmeside, lokaler 

med pressemateriale  og specielle 
telefonlinier henvendt til 
nyhedsredaktørerne fra faglige, 
nationale og regionale dagblade. 

• Hjemmesider (somme tider kaldet ‘Dark 
Sites’ som er udarbejdet i forvejen og 
kan aktiveres når du har brug for dem) 

 
Annoncer vedrørende tilbagekaldelse af 
produktet bør placeres i de mest egnede 
dagblade i hvert land for at nå din 
målgruppe.  
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Personlig kontakt med forbrugerne er 
generelt den bedste måde til at sikre, at den 
afhjælpende foranstaltning er effektiv. Hvis 
du er i besiddelse af kundernes 
kontaktoplysninger, bør du sende dem et 
personligt brev eller en e-mail, eller ringe til 
dem med det formål at give dem de 
oplysninger, der gives i meddelelsen om 
afhjælpende foranstaltninger. Du bør dog 
være opmærksom på, at nogle forbrugere 
kan have skiftet adresse eller videregivet 
produktet til andre.  
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Du bør give enslydende informationer til dine 
ansatte samt overveje at informere 
offentligheden så hurtigt som muligt. 
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Du bør udføre afhjælpende foranstaltninger 
som anført i afsnit 3.1, i hvert af de 
involverede lande for alle de berørte 
produkter, så hurtigt og effektivt som muligt. 
Man kan vælge en af følgende muligheder: 

Indsamling af produktet 
Hvis produktet skal returneres til 
producenten skal du: 
• Sørge for indsamling fra forhandlerne. 
• Bede forbrugerne levere produktet til 

den nærmeste forhandler eller 
detailhandler, såfremt produktet kan 
returneres af forbrugeren.  

• Sørge for, at produkterne indsamles hos 
forbrugeren hvis produktet ikke kan 
bringes af forbrugeren. 
 

Usikre produkter bør tydeligt identificeres og 
bevægelser i lagerbeholdningen bør 
registreres. Forhandleren bør checke 
produktets identitet og yde erstatning til 
forbrugeren i form af en erstatningsvare eller 
tilbagebetaling.  

De praktiske forhold afhænger af, i hvilket 
land produktet skal indsamles. Det kan være 
nødvendigt at gøre brug af lokale 
transportvirksomheder, repræsentanter eller 
forhandlere. Myndighederne i de enkelte 
medlemslande kan eventuelt være i stand til 
at give nærmere oplysninger.  

Tilretning af produktet 
Hvis du har tilbudt at reparere eller rette 
fejlen ved forbrugerens produkt kan du: 
• Få det gjort af en repræsentant eller 

forhandler på dennes adresse, eller  
• sende en tekniker til forbrugerens 

adresse for at udbedre fejlen.  
Tilrettede produkter bør tydeligt mærkes. 
 
Du skal endvidere beslutte, hvad der skal 
ske med tilbagekaldte produkter. Det kan 
være acceptabelt at: 
• Foretage ændringer der giver produktet 

en acceptabel standard med henblik på 
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videresalg. Det modificerede produkt bør 
tydeligt mærkes, og de dokumenter der 
følger produktet bør eventuelt opdateres.  

• Ændre nogle af materialerne eller 
komponenterne, således at de kan 
genbruges i et andet produkt.  

 
Det er ikke acceptabelt at sælge eller 
overdrage produkter, der ikke er ændret, til 
forbrugerne. Hvis produktet ikke kan tilrettes 
eller modificeres, bør du sørge for, at 
produktet bortskaffes på en sikker måde.  

)&#8 � - � � ��  � � �� � �� ������9 % � ��
Før du påbegynder de afhjælpende 
foranstaltninger kan det være 
hensigtsmæssigt at opsætte et mål for den 

ønskede responsgrad i hvert land. 
Myndighederne i de enkelte lande kan 
muligvis give dig oplysninger om en 
sandsynlig responsgrad. Du kan opsætte 
forskellige mål for respons fra forhandlere og 
respons fra forbrugere.  

Når du har påbegyndt de afhjælpende 
foranstaltninger er det nødvendigt at 
overvåge responsgraden i en periode på 
flere uger og yderligere tiltag kan være 
nødvendige, hvis målet ikke nås. Hvis du når 
målet kan de afhjælpende foranstaltninger 
formelt afsluttes, men du bør stadig være i 
stand til at behandle produkter, der 
returneres på et senere tidspunkt. 
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Efter de afhjælpende foranstaltninger bør du se nærmere på, hvad der oprindeligt forårsagede 
problemet, således at du kan hindre problemet i at opstå igen. Endeligt bør du vurdere resultatet 
af de afhjælpende foranstaltninger med henblik på at forsøge at forbedre den fremtidige 
fremgangsmåde. 

*&#� � � ���� � �� � � �� ��� �� ��� �� ���� ��
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Denne del af gennemgangen koncentrerer 
sig om  
• de standarder og designprincipper du 

anvender  
• effektiviteten af din kvalitetssikring og 

produktsikkerhed / risk management-
systemer.   

De dele af fremgangsmåden, der ikke hjalp 
til at forebygge problemet, bør undersøges 
og eventuelle forbedringer bør overvejes.  

*&'� � � ���� � �� � � �� �����% � ��� �� ��� � �
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Effektiviteten af hver enkelt del af 
proceduren for afhjælpende foranstaltninger 

bør gennemgås med henblik på at afklare, 
om der bør ske forbedringer.  
Du bør f.eks.: 
• Overvåge effektiviteten af de valgte 

kommunikationsmetoder (eventuelt ved 
at lave en opinionsundersøgelse) og 
tilrette din strategi om nødvendigt. 

• Evaluere dine interne procedurer for 
afhjælpende foranstaltninger og foretage 
en vurdering af behovet for ændringer i 
strategi eller uddannelse.  

• Udarbejde en komplet rapport over alle 
tiltag og problemstillinger der er løst i 
løbet af processen.  

 
 

 


