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Faktablad om övergångsperioden för den nya förordningen för  
medicintekniska produkter
(2017/745 - MDR)

Informationen i denna broschyr är endast avsedd som vägledning. Läsaren bör inhämta oberoende juridisk rådgivning. ResMed påtar sig inget ansvar vad 
gäller korrekthet, tillförlitlighet eller fullständighet för något av det material som ingår i denna broschyr. 

*Tillämpningsdatumet för den nya förordningen för medicintekniska produkter har skjutits upp till 26 maj 2021, i enlighet med EU-förordning 2020/561 av  
den 23 april 2020.

2  Ommärkning: Alla typer av modifiering, översättning, tillägg eller borttagning i den regulatoriska information som finns angiven på 
produkten och/eller dess förpackning (t.ex. bruksanvisningen eller etiketter). 
Ompaketering: all modifiering som görs av produktens förpackningssystem.

  Hur kan jag snabbt kontrollera huruvida en 
medicinteknisk produkt är certifierad enligt 
MDD eller MDR?

Den enda tillförlitliga informationskällan är produktens CE-försäkran om överens-
stämmelse som tillhandahålls av tillverkaren på begäran.

Obs! Reservdelar (som normalt tillhandahålls och används som en del av produkt
underhållet) påverkas inte av den nya förordningen om medicintekniska produkter.

   Tillämpas övergångsperioden för samtliga 
MDR-krav?

Nej. Övergångsåtgärderna tillämpas endast för certifiering av 
medicintekniska produkter.

Syftet med övergångsperioden är att möjliggöra fullständig kontinuitet vad gäller 
tillgängligheten för medicintekniska produkter, med beaktande av den ytterligare 
arbetsbelastning som den nya MDRcertifieringen medför för anmälda organ, 
tillsynsmyndigheter och tillverkare.

Den nya förordningen om medicintekniska produkter innefattar även andra 
krav som tillämpas för ekonomiska aktörer som tillverkare, auktoriserade 
representanter, importörer och distributörer. Framför allt innefattar MDR nya 
krav för importörer och distributörer (se ResMeds guide om MDR-krav för 
distributörer). Dessa nya krav träder i kraft från och med den 26 maj 2021.

Ett exempel: Från och med den 26 maj 2021 kommer en distributör inte att få 
utföra ommärkning/ompaketering2 om distributören inte uppfyller de nya MDR
kraven och har certifierats av ett anmält organ. Dessutom måste distributörer 
och importörer upprätta kontrollfunktioner och register för att registrera och 
följa upp klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven samt 
korrigerande säkerhetsåtgärder på marknaden.



1  https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/getting-ready-new-regulations/manufacturers-md_en

Alla medicintekniska produkter som varit CEmärkta enligt det nuvarande 
direktivet (med undantag för medicintekniska produkter klass I), som 
benämns ”äldre” medicintekniska produkter, får tillverkas och säljas på den 
europeiska marknaden fram till den 25 maj 2024, förutsatt att CEförsäkran om 
överensstämmelse och relaterat CEcertifikat fortfarande gäller.

Från och med den 26 maj 2024 får återstående produkter i lager tas i bruk, men 
endast fram till den 27 maj 2025. Efter detta datum får återstående oanvända 
”äldre” produkter inte längre tas i bruk. 

I följande figur förklaras nyckeltermer från 
MDR som är avgörande för att förstå hur 
övergångsperioden fungerar. Följande begrepp 
tillämpas för varje enskild produkt (enhet):

Produkten släpps ut på marknaden

Den första gången som produkten 
tillhandahålls inom EU (dvs. när 
produkten släpps ut från tillverkning  
till försäljning inom EU)

Produkten tillhandahålls

Fortsatt tillhandahållande av en 
produkt för distribution eller 
användning på EU-marknaden

Produkten tas i bruk

Produkten tillhandahålls till 
slutanvändaren och är klar att 
användas

Vilka övergångsbestämmelser ingår i förordningen om medicintekniska produkter (artikel 120)?

Observera att ”äldre” produkter som fortsatt är i bruk hos slutanvändare 
(t.ex. patienter och vårdpersonal) efter övergångsperioden får finnas kvar på 
marknaden.

Detta sammanfattas i informationsgrafiken från EUkommissionen1 nedan.

Fram till 25 maj 2021
Alla certifikat som utfärdats enligt direktivet om 
medicintekniska produkter (MDD) är giltiga till  
och med respektive utgångsdatum.
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26 maj 2021 - 25 maj 2024
Certifikat som utfärdats enligt MDD innan  
MDR tillämpas fullt ut förblir giltiga fram till  
25 maj 2024

26 maj 2024 - 27 maj 2025
MDD-produkter som redan 
släppts ut på marknaden får 
fortsätta att tillhandahållas

Från 26 maj 2017
Produkter som uppfyller kraven i förordningen om 
medicintekniska produkter (MDR) får släppas ut på marknaden

26 maj 2017 26 maj 2021MDR träder i kraft MDR tillämpas fullt ut

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 Vad innebär ”övergångsperioden”?

För att undvika större avbrott i leveranskedjan för medicintekniska produkter i 
Europa efter att den nya förordningen om medicintekniska produkter (MDR) trätt 
i kraft den 26 maj 2021 innefattar den nya förordningen en ”övergångsperiod”. 
Under denna period är medicintekniska produkter som uppfyller kraven i det 
nuvarande direktivet (93/42/CEE  MDD) fortfarande tillåtna på den europeiska 
marknaden.

I korthet innebär MDR-övergångsperioden att vissa medicintekniska 
produkter är fortsatt godkända på den europeiska marknaden fram tills en 
försäkran om fullständig MDR-efterlevnad har lämnats för dem. 

ResMed har arbetat intensivt i mer än två år för att uppdatera sitt 
kvalitetsstyrningssystem (QMS) och dokumentationen för produktportföljen för att 
uppfylla de nya MDRkraven. För produkter som har släppts ut på EUmarknaden 
innebär detta följande:

1.   Alla klass I-produkter från ResMed (t.ex. batterier, medicintekniska Narval
produkter, slangar) kommer att uppfylla de nya MDRkraven den 26 maj 2021. 

2.   Alla övriga medicintekniska produkter från ResMed fortsätter att säljas 
med certifiering enligt MDD, enligt vad som tillåts i bestämmelserna för MDR
övergångsperioden. Övergången till MDRcertifiering sker gradvis med början 
under 2021, och slutförs senast den 25 maj 2024.

Du kommer att informeras om alla relevanta förändringar så snart de sker.

Vad innebär detta i praktiken för ResMeds 
produktcertifieringar?

Från och med 26 maj 2024
Samtliga produkter som släpps 
ut på marknaden måste uppfylla 
kraven i MDR


