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TILLÄGGSVILLKOR TILL AVTAL OM GS1 FÖRETAGSPREFIX - GTIN ANVÄNDS FÖR UNIK 
IDENTIFIERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 

 Inledning 

 Detta dokument innehåller villkoren för 
när GTIN används för unik identifiering av 
medicintekniska produkter (Unique Device 
Identification eller “UDI”).  Villkoren utgör 
tillägg till villkoren för GS1 Företagsprefix. 
Med ”Kunden” i dessa tilläggsvillkor avses 
”Abonnenten” i villkoren för GS1 
Företagsprefix.  

 Kunden är införstådd med att GS1 Sweden 
är en del av den globala GS1-
organisationen (”GS1 Global Office”) som 
har ackrediterats av vissa 
tillsynsmyndigheter att ge ut UDI:er och 
att, i denna egenskap, är båda föremål för 
vissa regulatoriska krav (t.ex. att 
rapportera företag som använder GS1-
standarderna för unik identifiering av 
medicintekniska produkter). 

 Dessa tilläggsvillkor är framtagna för att 
uppfylla krav som uppställs av U.S. Food 
and Drug Administration (FDA). 

 Kundens åtaganden 

 Kunden är införstådd med att när Kunden 
använder GTIN för att identifiera en 
produkt som kan betraktas som en 
medicinteknisk produkt enligt 
lagstiftningen i det land där produkten 
marknadsförs (en ”Medicinteknisk 
Produkt”) ska följande regler gälla: 

(a) Varje Kund – såväl befintlig som ny 
– ska informera GS1 Sweden om 
GTIN används eller kommer 
användas för att identifiera en 
Medicinteknisk Produkt och i vilket 
land produkten kommer 
marknadsföras. Kunden ska lämna 
informationen inom den tid som 
GS1 Sweden anger; 

(b) Kunden är införstådd med att om 
Kunden vid marknadsföring i USA 
använder eller kommer att 
använda GTIN för att identifiera en 
Medicinteknisk Produkt utan att 
informera GS1 Sweden enligt (a) 
ovan kommer Kunden inte att tas 

med i den årliga rapport över 
leverantörer som GS1 Global Office 
skickar till U.S FDA. GS1 Sweden 
och GS1 Global Office friskriver sig 
från allt ansvar och alla kostnader, 
förluster och skador som en följd 
härav.  

(c) Kunden är och ska vid var tid förbli 
ansvarig för den information om 
den Medicintekniska Produkten 
som den tillhandahåller till GS1 
Sweden och för att efterleva 
samtliga tillämpliga regulatoriska 
krav samt ska säkerställa att all 
information som tillhandahålls till 
GS1 Sweden vid var tid är korrekt 
och uppdaterad. Kunden bekräftar 
att varken GS1 Sweden eller GS1 
Global Office har något ansvar för 
den information som Kunden 
tillhandahåller till GS1 Sweden. 

(d) Kunden ska på begäran från GS1 
Sweden utan dröjsmål 
tillhandahålla all sådan ytterligare 
information som GS1 Sweden och 
GS1 Global Office behöver för att 
kunna svara på frågor från 
tillsynsmyndigheter och för att i 
övrigt uppfylla sina regulatoriska 
förpliktelser. 

(e) GS1 Sweden har rätt att kontrollera 
att Kunden implementerar GS1-
standarderna på rätt sätt.  

(f) Om GS1 Sweden identifierar en 
Brist (i enlighet med definitionen i 
punkt 3 nedan) har GS1 Sweden 
rätt att skriftligen informera 
Kunden om Bristen (ställt till 
Kundens kontaktperson för 
regulatoriska frågor) och därvid 
föreslå ett sätt att rätta Bristen på 
samt kräva att Kunden åtgärdar 
Bristen inom 90 kalenderdagar från 
underrättelsens datum 
(”Rättelsefristen”). 

(g) GS1 Sweden har rätt att kontrollera 
om Kunden rättat Bristen inom 
Rättelsefristen. Vid underlåtelse att 
vidta sådan rättelse senast åtta (8) 
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dagar efter Rättelsefristens utgång 
kan GS1 Sweden komma att 
kontakta Kunden igen och i god 
anda försöka lösa Bristen. 

(h) Om Bristen inte rättats inom 
ytterligare 90 dagar från utgången 
av Rättelsefristen och avser 
upprepat och/eller avsiktligt 
missbruk av GS1-standarder 
relaterade till UDI, kan GS1 Global 
Office tillsammans med GS1 
Sweden komma att informera 
tillsynsmyndigheten och, som en 
uppföljande åtgärd i samarbete 
med den aktuella 
tillsynsmyndigheten, ändra 
användningen (innefattande 
avstängning eller återkallande) av 
GS1-företagsprefixet för UDI-
implementering i den aktuella 
jurisdiktionen. 

(i) Kunden är införstådd med och 
samtycker till att GS1 Sweden, för 
att fullgöra sina regulatoriska 
skyldigheter, antingen direkt eller 
via GS1 Global Office, måste dela 
viss information med relevanta 
tillsynsmyndigheter, innefattande 
men inte begränsat till: det faktum 
att Kunden använder GTIN för att 
identifiera Medicintekniska 
Produkter som marknadsförs i 
tillsynsmyndighetens land, GTIN, 
bolagsnamnet på Kunden samt 
eventuella identifierade och ej 
rättade Brister. Kunden är 
införstått med att varken GS1 
Sweden eller GS1 Global Office kan 
hållas ansvarigt för eventuella 
direkta eller indirekta 
konsekvenser, förluster eller 
skador som orsakas av att GS1 
Sweden och/eller GS1 Global Office 
tillhandahåller sådan information 
till en tillsynsmyndighet. 

 Brist 

 I dessa villkor avses med "Brist" något av 
följande: felaktig GTIN-konstruktion, 
skillnader mellan namnet på det bolag 
som innehar licens för GTIN och det bolag 
som använder GTIN samt varje annan 
form av felaktig, ofullständig eller 
föråldrad information. 


