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Allt du behöver veta om förordning (EU) 2017/745

Ändringar av 
klassificeringen 
av produkter 

Genom MDR-förordningen införs nya klassificeringsregler, utifrån 
vilka tillverkarna måste fastställa riskklassen för sina produkter. 
Tillverkarna bör vara uppmärksamma på att riskklasserna kan skilja 
sig åt från de klasser som föreskrivits enligt MDD-direktivet. Till 
exempel kan produkter ha omklassificerats från klass I till klass IIa/
IIb/III. När en produkt klassificeras enligt MDR-förordningen bör dess 
avsedda ändamål och de inneboende riskerna med den beaktas.1  

 Nya krav för tillverkare 
av medicintekniska 
produkter i klass I

Tillverkare som har för avsikt att släppa ut medicintekniska produkter 
i klass I på marknaden måste garantera överensstämmelse med alla 
de tillämpliga kraven i MDR-förordningen. De nödvändiga stegen för 
att säkerställa överensstämmelse anges i MDCG 2019-15 rev.1 
och finns sammanfattade nedan.

Faktablad om medicintekniska 
produkter i klass I

Europeiska 
kommissionen

Hälsa

1 Se artikel 51 i och bilaga VIII till MDR-förordningen för klassificeringsregler.

Detta faktablad är avsett för tillverkare 
av medicintekniska produkter i klass 

I. Det rör produkter som redan har 
släppts ut på marknaden enligt direktiv 

93/42/EEG (MDD-direktivet) och nya 
produkter som kommer att släppas 

ut på marknaden för första gången i 
enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2017/745 av den 
5 april 2017 (MDR-förordningen). 

För mer information, se 
MDCG 2019-15 rev.1.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_guidance-manufacturers_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_guidance-manufacturers_en.pdf
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  Produkten måste uppfylla alla tillämpliga 
allmänna krav på säkerhet och prestanda som 
fastställs i bilaga I till MDR-förordningen.
  En klinisk utvärdering bör genomföras och inkluderas 
som en del av den tekniska dokumentationen.
  Produkternas överensstämmelse med tillämpliga krav i MDR-
förordningen bör visas i den tekniska dokumentationen som 
ska utarbetas enligt bilaga II och III till MDR-förordningen.
  Om produkten är i sterilt skick (Is), har en mätfunktion 
(Im) eller är ett kirurgiskt flergångsinstrument 
(Ir) krävs medverkan av ett anmält organ.
  Produkten bör åtföljas av säkerhets- och prestandainformation 
(märkning, produktens förpackning och bruksanvisningB).

De tillämpliga bestämmelserna i 
MDR-förordningen bör integreras i 

tillverkarens kvalitetsledningssystem.

Det bör bekräftas att produkten är 
godkänd som medicinteknisk produkt 

för dess medicinska ändamål.

Fullgörande av tillverkarnas 
allmänna skyldigheter i 

enlighet med artikel 10 i MDR-
förordningen bör påvisas.

Tillverkaren bör upprätta 
en EU-försäkran om 

överensstämmelse som 
omfattar minst den 

information som anges i bilaga 
IV till MDR-förordningen.

Det bör bekräftas att produkten 
är en medicinteknisk produkt 

i klass I enligt bilaga VIII 
till MDR-förordningen.

STEGVIS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR ÖVERENSSTÄMMELSE 
FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER I KLASS IA

Efter att en produkt har släppts ut på marknaden 
har tillverkaren ansvar för att
  granska erfarenheter från övervakningen av 
produkter som släppts ut på marknaden (PMS),
  rapportera alla allvarliga tillbud och korrigerande 
säkerhetsåtgärder på marknaden (FSCA) till de 
behöriga myndigheterna i enlighet med det föreskrivna 
förfarandet, och utföra alla relevanta utredningar,
  omedelbart vidta nödvändiga åtgärder om det finns skäl att 
tro att en produkt som har släppts ut på marknaden eller 
tagits i bruk inte överensstämmer med MDR-förordningen.

Produkten bör ha en 
CE-märkning, i enlighet 

med bilaga V till 
MDR-förordningen.

Både tillverkaren och 
produkten måste 

vara registrerade i 
Eudamed.

A Vissa av de beskrivna kraven är oberoende av varandra och kan genomföras i en 
annan ordning.
B Genom undantag från de allmänna principerna krävs ingen bruksanvisning för 
produkter i klass I om de kan användas korrekt och säkert utan sådana anvisningar.
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Finansieras inom ramen för det tredje folkhälsoprogrammet.

https://ec.europa.eu/health/ 
md_newregulations/overview_en

   
Vanliga frågor

1. Hur lång är övergångsperioden för produkter i klass I 
enligt MDD-direktivet för vilka de för första gången 
kommer att krävas insatser från ett anmält organ 
enligt MDR-förordningen?

Övergångsbestämmelserna i artikel 120 i MDR-förordningen 
gäller även för produkter i klass I som var produkter i klass I enligt 
MDD-direktivet, och för vilka det för första gången kommer att 
krävas insatser från ett anmält organ enligt MDR-förordningen. 
På vissa villkor kan dessa produkter fortsätta att släppas ut 
på marknaden till och med maj 2024. Efter det kan produkten 
fortsätta att släppas ut på marknaden via distributörer eller tas 
i bruk av slutanvändare till och med den 27 maj 2025.

2. När måste de medicintekniska produkter i klass 
I enligt MDD-direktivet som förblir produkter i 
klass I enligt MDR-förordningen uppfylla kraven i 
MDR-förordningen? 

Medicintekniska produkter i klass I, som släpps ut på marknaden 
enligt MDD-direktivet och som fortsätter att vara i klass I enligt 
MDR-förordningen, måste uppfylla kraven i MDR-förordningen 
från och med den 26 maj 2021. 

3. Krävs det alltid bruksanvisningar för produkter i 
klass I?

För medicintekniska produkter i klass I är det inte alltid nödvändigt 
att bruksanvisningarna åtföljer produkten OM den kan användas 
på säkert sätt utan sådana anvisningar (bilaga I, avsnitt 23.1 d). 
Generellt förväntas att bruksanvisningarna åtföljer produkten, om 
inte tillverkaren kan påvisa säker och effektiv användning utan 
sådana anvisningar.

4. Vilka språkkrav gäller för etiketter och bruksan-
visningar?

Tillverkarna bör säkerställa att produkten åtföljs av information 
för märkning och bruksanvisning på ett eller flera av unionens 
officiella språk, vilka fastställs av den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls användaren eller patienten (se artikel 10.11 i 
MDR-förordningen).

5. Gäller MDR-förordningen för tillbehör, delar och 
komponenter till medicintekniska produkter i klass I?

Ja. Den rättsliga statusen för tillbehör till medicintekniska produkter 
i MDR-förordningen är densamma som enligt MDD-direktivet. Om 
en produkt uppfyller definitionen ”tillbehör till en medicinteknisk 
produkt” (artikel 2.2 i MDR-förordningen) gäller MDR-förordningen 
och alla de tillämpliga kraven för produkterna gäller. 

Det är värt att notera att inom ramen för MDR-förordningen 
(artikel 22) kan delar av och komponenter till medicintekniska 
produkter (inbegripet klass I) anses vara produkter i sig, om så 
anges av tillverkaren och om de är särskilt avsedda att ersätta 
en produkts delar eller komponenter.

I MDCG 2019-15 rev.1 anges dessutom krav som är tillämpliga för produkter i alla riskklasser, inbegripet klass I. I synnerhet gäller följande: 

 Tillverkare med säte i länder utanför EU måste utse en auktoriserad representant etablerad i en EU-medlemsstat innan tillverkarens 
produkt kan släppas ut på marknaden.  I samtliga fall bör tillverkarna identifiera en person med ansvar för att regelverket efterlevs.

 UDI-märkning gäller för alla produkter och kommer att krävas för produkter i klass I från och med den 26 maj 2025 (26 maj 2027 
för klass Ir).
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