
Medicoindustrien 
Agern Allé 13 +45 49 18 47 00 
2970 Hørsholm  medico@medicoindustrien.dk 
Denmark  medicoindustrien.dk  

 

 
 
 
 
 
Til sundhedsminister Magnus Heunicke 
Sundhedsministeriet 
Holbergsgade 6 
København K 
 
                                                                                                              
  

Den 12. maj 2022 
      
 
Stort behov for at forhindre mangel på medicinsk udstyr ved at tage fat på forordningen for 
medicinsk udstyr (MDR), som har alvorlige implementeringsudfordringer 
 
Kære Magnus Heunicke, 
 
På vegne af Medicoindustrien vil jeg henlede din opmærksomhed på de alvorlige 
implementeringsudfordringer i forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 ('MDR'en').  
 
Der er behov for en hurtig indsats på europæisk plan for at forhindre mangel på medicinsk 
udstyr til behandling og diagnose for at sikre patientsikkerhed og kontinuitet i kapaciteten. 
I dag står vi over for en kritisk situation, som snart kan forhindre vores sundhedsvæsen i at 
kunne sikre kontinuitet i behandlingen til patienterne.  
 
Årsagen er den fortsatte mangel på et fungerende MDR-reguleringssystem. Dette blokerer 
for producenter af medicinsk teknologi i at fuldføre rettidig certificering af tusindvis af 
stykker medicinsk udstyr, hvor bemyndigede organer skal forestå certificeringen i henhold til 
forordningen. 
 
Den 26. maj 2021 i kraft trådte MDR. Den seneste dato, inden for hvilken producenter skal 
have modtaget certificering af et MDR-udpeget bemyndiget organ for alt eksisterende 
udstyr i klasse II & III, som allerede er ibrugtaget i sundhedssektoren, er den 26. maj 2024.  
Men producenternes evne til at bringe eksisterende og nyt medicinsk udstyr på markedet er 
alvorligt truet af den lange, uforudsigelige sagsbehandling for at opnå certificering eller 
recertificering, som varetages af de bemyndigede organer, samt den urimeligt langsomme 
fremdrift, der hersker med at indføre de væsentlige elementer i det nye reguleringssystem. 
 
Ud af de 85 bemyndigede organer, der var tilgængelige i henhold til de tidligere direktiver 
(MDD & IVDD), har kun 56 af disse ansøgt om at blive udpeget som bemyndiget organ under 
den afløsende forordning, MDR & IVDR, og indtil videre har så lidt som 28 opnået tilladelse 
til at certificere produkter under de nye forordninger. De få bemyndigede organer udtrykker 
en helt utilstrækkelig kapacitet.  
 
I 2021 overvågede disse bemyndigede organer mere end 25.000 CE-certifikater udstedt i 
henhold til de gamle direktiver. Ifølge en nylig undersøgelse om de bemyndigede organer vil 
langt de fleste af disse certifikater udløbe i perioden januar-maj 2024. Disse skal erstattes 
fuldt ud af MDR-certifikater inden 26. maj 2024. Ikke desto mindre er der i september 2021 
kun blevet udstedt omkring 500 MDR-certifikater.  
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De bemyndigede organer forudser selv ekstreme certificeringsflaskehalse, som sandsynligvis 
vil forhindre et stort antal medicinsk udstyr, der i øjeblikket er certificeret i henhold til 
direktiverne, fra rettidig overgang til de nye forordninger inden den 26. maj 2024. Skønt de 
er på markedet i dag, vil de altså ikke længere kunne bringes på markedet. 
 
Med en deadline i maj 2024, som rykker tættere på, er tiden næsten løbet ud for de mange 
virksomheder, som enten står over for lange certificeringstider eller slet ikke er i stand til at 
starte certificeringsprocessen. 
 
Vi gentager budskabet om, at vores branche ikke søger mere tid til at være klar. Vi søger din 
hjælp til at sikre, at der inden udgangen af dette kalenderår bliver truffet afgørende 
foranstaltninger på EU-niveau for at sikre, at overgangsprocessen fra MDD til MDR kan ske 
efter hensigten. 
 
Vores industri står klar til at foreslå og diskutere ideer eller løsninger, der kan løse de 
identificerede udfordringer.  
 
Målet er at få forordningens implementering tilbage på sporet og sikre en forsyning af 
medicinsk udstyr til sundhedssektoren uden unødige forsyningsstop og uden at gå på 
kompro mis med sikkerhed, ydeevne eller kvalitet af medicinsk udstyr.  
 
Vi ville sætte stor pris på, hvis du kunne tage denne alvorlige problemstilling op på det næste 
EU-sundhedsråd (EPSCO) den 17. juni for at sikre kontinuiteten af medicinsk udstyr til 
patienter og sundhedssektor. 
 
Venlig hilsen, 
 
 
 
 
 
Peter Huntley 
 


