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Detta informationsbrev riktar 
sig specifikt till tillverkare av 
medicintekniska produkter i 
klass I. 



Regel 12 (MDD)

Alla andra aktiva 
produkter tillhör klass I. 
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Nya krav

Regulatoriskt ansvarig person

UDI

Eudamed

Produkter utan medicinskt syfte

Nya ekonomiska aktörer



Person med ansvar för att regelverket efterlevs

• Ansvarar för att regelverket efterlevs

• Kompetenskrav

– Examensbevis, certifikat eller annat behörighetsbevis efter fullbordad 
högskoleutbildning eller annan utbildning som den berörda 
medlemsstaten bedömt som likvärdigt inom juridik, medicin, farmaci, 
ingenjörsvetenskap eller någon annan relevant vetenskaplig disciplin 
och minst ett års yrkeserfarenhet av regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem på området för medicintekniska produkter

– Fyra års yrkeserfarenhet av regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem på området för medicintekniska produkter.



Unik produktidentifiering - UDI

• Internationellt system för att spåra medicintekniska 
produkter 

• Ett liknande system finns inom läkemedel

• Riktlinjer för global harmonisering

• Fördelar med systemet:

– Ökar spårbarheten för alla inblandade parter

– Förenklar identifiering av produkter vid t.ex. 
olycksfall och återkallning

– Underlättar vårdens lagerhanteringssystem
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EUDAMED
• Tillverkare ska registrera sig och sina produkter i en europeisk 

databas, Eudamed. 

• Mer information om detta och andra viktiga förändringar som 
följer av förordningen (EU) 2017/745 kommer fortlöpande att 
publiceras pa ̊ Läkemedelsverkets webbsida. 

• Tillverkare ska rapportera olyckor och tillbud samt 
korrigerande säkerhetsåtgärder pa ̊ marknaden i databasen 
Eudamed. 
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Regel 11
• Programvara avsedd att tillhandahålla information som används för att fatta 

beslut för diagnostiska eller terapeutiska ändamål tillhör klass IIa utom i de 
fall sådana beslut medför en påverkan som kan orsaka 

• — dödsfall eller en oåterkallelig försämring av en persons hälsotillstånd, i 
vilket fall den tillhör klass III, eller 

• — allvarlig försämring av en persons hälsotillstånd eller en kirurgisk 
intervention, i vilket fall den tillhör klass IIb. 

• Programvara avsedd för övervakning av fysiologiska processer tillhör klass 
IIa, om den inte är avsedd för att övervaka vitala fysiologiska parametrar, 
vars variationer är sådana att de skulle kunna resultera i omedelbar fara för
patienten, i vilket fall den tillhör klass IIb. 

• All annan programvara tillhör klass I. 



Observera att vissa klass I-
produkter enligt dagens regelverk 
från och med den 26 maj 2020 
kommer att behöva granskas av ett 
anmält organ, en oberoende tredje 
part, innan de får släppas ut pa ̊ 
marknaden! 



Klass I

Klass IIa, IIb, III

CE



Anmält organ 
Ett anmält organ (Notified Body) är
en oberoende organisation som har 
utsetts av en myndighet för att 
bistå och övervaka tillverkarnas 
arbete med att verifiera att de 
produkter som släpps ut på 
marknaden uppfyller EU:s 
regelverk. 



Kliniska Data

Klinisk
utvärdering

Klinisk
Prövning

Klinisk
uppföljning



http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/steering-committee/technical-docs/ghtf-sc-n1r13-2011-ad-hoc-regulatory-model-110413.pdf

Rapportering 
av olyckor och 

tillbud

Insamling av 
information

(inkl klagomål och 
önskemål)

Riskhantering 

Korrigerande 
och 

förebyggande 
åtgärder

Rapportering av 
tillbud och olyckor 
under klinisk studie

Korrigerande 
säkerhetsåtgärd 
på marknaden

Marknads-
bevakning  

(PMS) / 
Vigilans

http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/steering-committee/technical-docs/ghtf-sc-n1r13-2011-ad-hoc-regulatory-model-110413.pdf
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Artikel 10
- Riskhantering
- Ledningens ansvar,
- Leverantörsstyrning
- Klinisk utvärdering
- Produktrealisering
- Marknadsbevakning 

(PMS)
- Vigilans
- Korrigerande och 

förebyggande
åtgärder

Bilaga VII
- Riskhantering
- Vigilans
- Dokumentkontroll



Ledningsprocess

Mätning, analys och 
förbättring

Resurshantering

Produktframtagning

Målgrupper, 
partners och 
myndigheter

Krav

Målgrupper, 
partners och 
myndigheter

Uppfyllda krav
Plan

Do

Check

Act



QMS MDR

13485 2016

Krav som inte täcks



MDR och QMS – Vad göra?

• Klassificera produkt(er)

• Ta fram strategi för regulatorisk efterlevnad och bestäm förfarande för överensstämmelse

• Identifiera tillämpliga krav i hela MDR och gör en GAP-analys

– Gör aktivitetslista och prioritera åtgärder

– PMS, Vigilance och ekonomiska aktörer

– Rutin för Regulatory Compliance

• Arbeta igenom QMS
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Länkar

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/new-regulations/guidance_en

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag
/Medicinteknik---ny-lagstiftning/

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik---ny-lagstiftning/

