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Referat fra to dager fritt fortalt: 

Innledning av dagen med Mika Reinikainen, Chairman EAAR, UK 

Implementering av MDR innen 26. mai 2020. 

Med hensyn til teknologisk utvikling kan man se for seg at dagens MDR vil måtte fornye seg igjen i 

2045. Blant annet pga. at det vil være forskjeller innen helse og levealder i fremtiden. 

 

Erik Hanson, Deputy Head of Unit, Health Technology and Cosmetics, European Commission 

Vi har utfordringer, men vi vil nå målet vårt. Vi har media til stede, og vi vet hvor vi står i dag.  

Regner med at retningslinjene vil komme inn i nasjoners lovgivning etter hvert. Det tar tid å 

oversette, siden tolkninger av tekst kan oppfattes forskjellig. Dette må skje på et overordnet nivå. 

Lovgivning kommer senere enn den teknologiske utviklingen. Den gamle MDD er fra 1990 –tallet. 

Rettssikkerhet skal utvikles, samtidig som innovasjon skal skje. Men pga. feil mht. pasientbehandling, 

er det helt nødvendig med en rask utvikling. 

Vi må sørge for:  

- Økt granskning 

- Økt overvåking 

- Sporing av MD (Medical Devices) og IVD ( in vitro diagnostikk) 

https://www.akkreditert.no/globalassets/ny-ivd-forordning.pdf 

- Introduksjon av et IVD system 

- Registrering via Eudamed, gjennomsiktig system 

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

https://www.emergobyul.com/blog/2019/04/new-mdcg-guidance-timelines-and-legacy-devices-eud

amed 

 

- Nasjonal forståelse 

- Styrke samarbeidet mellom nasjonale myndigheter 

- Styrke koordineringsrollen innen Den europeiske komiteen. 

- Forbedre styresett og samarbeid 

- Inkludere reprosessering av engang instrumenter 

- Strengere markedskontroll 

- 80% av IVD skal være godkjent av Notifying Body (kompetanse må opparbeides). 

https://legemiddelverket.no/english/medical-devices/regulatory-information-regarding-medical-devi

ces/notified-body 

Så er det også slik at det finnes produkter som ikke kommer under de nye retningslinjene for MDR, 

og som fremdeles vil være godkjent etter gammel MDD. Det må derfor være et samarbeid mellom 

interessenter og forbrukere på pasientsiden. Samt med forskning og godkjente laboratorier  teknisk 

aksept, samarbeid, kongresser. 

https://www.akkreditert.no/globalassets/ny-ivd-forordning.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-regulations/eudamed_en
https://www.emergobyul.com/blog/2019/04/new-mdcg-guidance-timelines-and-legacy-devices-eudamed
https://www.emergobyul.com/blog/2019/04/new-mdcg-guidance-timelines-and-legacy-devices-eudamed
https://legemiddelverket.no/english/medical-devices/regulatory-information-regarding-medical-devices/notified-body
https://legemiddelverket.no/english/medical-devices/regulatory-information-regarding-medical-devices/notified-body


Eudamed (registeret) samarbeider nå om nye innspill med flere land.  Når det gjelder sporing: MHT: 

UDI (Unique Device Identification) – jobbes det med et harmonisert system i hele verden. Det jobbes 

også med land i den tredje verden. Søknader må sendes til Notifying Body for godkjenning. 

Vi må sørge for raskere prosesser for Notifying Body. Her trengs det derfor investeringer for å få 

dette til. MDR koster. 

Vi må samarbeide med det amerikanske systemet også, som er annerledes enn vårt  sørge for et 

audit program med USA. Dette fordi USA har gått imot det man sier i Europa når det gjelder 

pasientsikkerhet.  Og vi står overfor usikkerhet mht. Brexit.  

 

Amanda Maxwell, Medtech Regulatory Affairs Editor, UK 

På veien til 2020: 

Journalister holder et kritisk øye på det som skjer.  

Industrien har en tendens til å stoppe opp. Vi er nå halvveis inn i perioden av endringer. Selskapene 

har ikke nok informasjon, så hvordan få dem med? Dette koster, og hvem skal betale? Vil det til 

syvende og sist bli pasienten? 

Venter på en implementeringsplan. En utfordring er kapasiteten for Notifying Bodies. Når blir 

industrien klar til å implementerte MDR? Og hva med Brexit? 

Utfordringene er at vi får et strengere reglement.  

Notifying Body får en stor arbeidsmengde, og produsentene må finne disse. Man har gått fra 80 

Notifying Bodies i UK til 10-20. De må si nei til noen kunder …. så det er tidspress. 

 

Og vi har ikke god nok struktur på arbeidet.  Man skal inn med ny teknologisk dokumentasjon.  

Brexit gjør det vanskelig for UK. Hvordan skal de rekke å godkjenne, og vil de få utfordringer med 

tilgang til Eudamed? Risiko for forsinkelser vil gå ut over pasientsikkerheten.  

Clinical trials vil være en del av arbeidet  med informasjon om risiko. Folk må være villige til å ta 

denne risken, og de må vite om den.  

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial

-regulation 

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ 

 

 

Dario Pirovano, Senior Regulatory Adviser, Belgium 

Eudamed må være tilegnet for publikum. Det vil være harmoniserte standarder som man jobber 

med, og et ekspert panel som vil godkjenne jobben som er gjort av Notifying Bodies. Samt at det vil 

være spesialiserte laboratorier for testing.  

Ny merking av medisinsk utstyr vil ha store kostnader knyttet til seg. Kvalitet koster. Vil dette være en 

årsak til utsettelser? 

Importører vil gå fra å være produsenter til å bli økonomiske aktører.  

Medical Devices har en kommersiell side, men handler også om pasientsikkerhet. Derfor svært viktig 

med kliniske utprøvinger.  En etisk kommisjon vil vurdere om man skal utsette en pasient for en 

eventuell ny testmetode f. eks. 

Viktig med god planlegging før man starter med implementeringen. 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial-regulation
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial-regulation
https://www.clinicaltrialsregister.eu/


Mangler 30 % av det som trengs av Notifying Bodies (NB) i dag. I fremtiden kanskje 50 %. Arbeider nå 

med godkjenninger av NB, der det nå er ventelister. 

Og produsenter må fornye sine sertifikater. 

 

Gjenbruksinstrumenter, som reproduseres skal gjennom en godkjenning av NB. Dette må reguleres. 

Dreier seg nå om 20000 til 30000 enheter. Antallet kan være en alvorlig begrensning. 

Om ikke produsenten har gjort jobben sin innen fristen, kan de være ute som selgere av utstyr. 

- Rapporter om hendelser skal være transparent.  

- Innen Software, er det mange produsenter som ikke kjenner til MDR. Avhengig av nasjonens 

distribusjonskultur. 

 

 

Valerie Nys, Federal Agency of Medicines and Health Products, Belgium. 

Viktig med informasjon og møter med interessenter. Samt aktiv bruk av Eudamed. Produsenten må 

oppgi hvilket firma som skal selge deres produkt. 

Først kliniske studier, dernest implementering i Eudamed. Og det vil være en overgangsperiode pga. 

ulike utfordringer – som kliniske vurdering og godkjenning.  

Spørsmål om Eudamed er klar for bruk!  

Når vi ikke vet hvordan Eudamed skal jobbe, hvordan kan vi da knytte oss til det? Eudamed er kanskje 

ferdig i mai 2019, men det er mange som skal ha tilgang. Hvem jobber med prosessen? 

I Eudamed kan man kun jobbe en – og – en. (okt. 2018).  

Informasjon må valideres før det legges inn. 

Man lurer på om det finnes en kommunikasjon / et samarbeid med andre land når utfordringer mht. 

Eudamed dukker opp. En slik plan er til nå (okt. 2018) ikke satt ut i live. 

 

 

Erik Vollebregt, Partner, Axon Lawers, Nederland. 

Med MDR kommer det nye juridiske forpliktelser. Avtaler som kommer fra autoriserte 

representanter (AR) vil nok mer og mer være grunnlag for diskusjoner siden UK ikke kan bruke egne 

Notifying Bodies. 

 

 

Mika Reinikainen, Chairman EAAR, UK. 

Klassifiseringen av Medisinsk utstyr blir stående slik den står i MDD. 

https://legemiddelverket.no/Documents/Om%20oss/Arrangementer/Informasjonsm%C3%B8te%20f

or%20industrie%208.%20mai%202018/Medisinsk%20utstyr_%20Ingeborg%20Hagerup-Jenssen.pdf 

Endringer som gjøres i Eudamed  dataverktøyet er god på endringer siden det sier noe om hvem som 

gjorde endringen. 

Vi ønsker ikke krysskontaminering. Problemer med papirinnpakning – hva er fremtidens krav til 

emballasje? Henblikk på bruker og pasient. Dette må man undersøke og komme med en rapport på. 

Basil Akra, Vice president, TÛV SÛD Product Service, Tyskland. 

Alle gjør sitt for å utvikle og forstå det juridiske mht. MDR. Men systemet er ikke ferdig for å 

imøtekomme implementeringen (okt. 2018).  Når det gjelder lovverk, skal noe endres. Det skal 

handle om pasientsikkerhet.  

https://legemiddelverket.no/Documents/Om%20oss/Arrangementer/Informasjonsm%C3%B8te%20for%20industrie%208.%20mai%202018/Medisinsk%20utstyr_%20Ingeborg%20Hagerup-Jenssen.pdf
https://legemiddelverket.no/Documents/Om%20oss/Arrangementer/Informasjonsm%C3%B8te%20for%20industrie%208.%20mai%202018/Medisinsk%20utstyr_%20Ingeborg%20Hagerup-Jenssen.pdf


Clinical evidence (kliniske bevis): hvordan skal vi forholde oss til dette på riktig måte? 

Hvis et medisinsk utstyr går fra Klasse 1 til klasse 2, vil det være et stort behov for NB (Notifying 

Bodies). Hvem tjener på dette?  Juristene. 

I Tyskland trenger man 20 % flere NBs hvert år fremover. Hvor skal man finne dem til slutt? 

Vårt fokus må likefult være at vi skal sikre pasienten, samme om det går raskt eller seint med 

sertifisering/godkjenning. Når man har for få NBs får man heller ikke de dokumentene man skal 

jobbe med.  

Ved søknad etter dokument: Dokumentet kan ha karantenetid 6 mnd. i forhold til godkjenning. 

Denne godkjenningen skjer ulikt i ulike land mht. tidspunkt. Syv autoriserte personer må være til 

stede ved hver godkjenning.  

Notifying Bodies skal lese hele MDR som er stort og mangfoldig. Og det vil koste mange penger. Vil 

dette ende med at vi ikke har det medisinske utstyret vi trenger? For mange produsenter blir det 

også nødvendig å fornye sitt medisinske utstyr. 

De økonomisk ansvarlige må også godkjennes.  

Vi får enda flere veiledninger som kan gjøre oss enda mer forvirret. Rådet er da at vi ikke skal vente 

på veiledningsdokumentene, men fortsette å gjøre våre ting med bakgrunn i videskapelige metoder. 

 

 

Dirk Stynen, Member og the Board, EAAR, President, Belgia. 

Kvalitetssystem: sørge for riktige inputs og outputs.  

Vi må sørge for forskriftsmessig samsvar: 

- Samtykke mht. utstyr, teknisk dokumentasjon, markedsovervåkning og 

rapporteringsforpliktelser. 

 

Anbefaler: 

- Sjekklister for sikkerhet  

- Maler for teknologiske dokumenter 

Endinger skal nå legges inn i Eudamed av produsenter. Tidligere var det autoriserte personer som 

gjorde dette. Man må tilkjennegi hvilken kilde man innhenter dokumenter fra. 

For Klasse 2a og b og klasse 3, kan man forvente uanmeldte revisjoner. Hvordan behandles dette så i 

et kvalitetssystem? Hvilken utdanning har de som jobber med kvalitet - prosess og prosedyrer, men 

også med tanke på studier? 

 

Merking: 

Instrukser for bruk må gjøres tilgjengelig på webside for nedlasting. (testing ifølge MEDDEV). 

Merkingen må være på det språket der man selger produktet (language for the user). Importør må ha 

navn og adresse på etiketten, og instruksjoner for bruk. Pga. av dette må produsent ha en avtale om 

dette med importør.  



https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-15-1690/KAPITTEL_2-3#§2-6 

 

 

Ludger Möller, Vice Chairman, EAAR, Medical Device Safety service, Tyskland. 

http://www.rmd2018.com/Sites/450/Editor/Documents/2%20Lodger%20Moller%20-%20Pos-Market

%20PMS%20MDR%2032%20neu.pdf 

Apple har den beste Post Market Surveillance (markedsovervåkning). Her kan man innhente 

informasjon. (Under kommer to andre kilder). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAQqGTnyLvQ 

https://translate.google.no/translate?hl=no&sl=en&u=https://www.pilgrimquality.com/blog/medical

-device-market-surveillance/&prev=search 

En produsent skal vise, til enhver tid, hvordan produktene forholder seg ute i markedet. Dette er 

beskrevet i en retningslinje i MDR for produsent. 

Markedsovervåkningen er en del av kvalitetssikkerheten- systemet. Og gjelder alle klasser for 

medisinsk utstyr. Hvis en vare ikke er bekreftet godkjent, blir det trukket ut av markedet, og saken 

brakt inn for behandling  korrigerende tiltak. 

Utløpsdato: Enkelt å overholde for sterile varer. Men hva med teknisk utstyr? Dette må vi ta tak i! 

Det vil være en del av markedsovervåkningen og kvalitetssystemet. Holdbarhetsdato har med 

pasientsikkerhet å gjøre.  Alle implantater har samme levetid. Man skal ikke bruke holdbarhetsdato 

kommersielt. 

Klager kan meldes til den autoriserte representanten som blir oppnevnt eller til Notifying Body, når 

det er behov for korreksjon eller forebyggende tiltak.  

Samsvarserklæringer skal legges frem for Notifying Body. For eksempel ved endringer i MDR. Alle 

dokumenter må være søkbare.  

 

 

Sara Sorell, Member of the Board, EAAR/president, Medpass, Frankrike. 

Fordel med fokus på risiko: Skal være periodisk kontroll av alle produkter. Hvert 2. år er anbefalt.  Det 

er en del av oppfølging i forhold til markedsovervåkningen. Produsent må presentere alle sine 

produkter for Notifying Body. Høyrisikoprodukter må synliggjøres, og kliniske data må på bordet. 

Kliniske data er kostbare. 

Klagesaker foregår litt annerledes for lavrisikoprodukter. Her samles data fra litteratur og tilstrekkelig 

med kliniske data. Man foretar en GAP-analyse (beskrive den faktiske nå-situasjonen og den ønskede 

framtidige situasjonen. Identifisere forskjellene, og lage en plan for å fylle gapet).  

Mangler man retningslinjer, må man likevel sette i gang en prosess. 

Alle varer som ikke er merket skal fjernes for både gamle og nye produkter. Venter på retningslinje. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-15-1690/KAPITTEL_2-3#%C2%A72-6
http://www.rmd2018.com/Sites/450/Editor/Documents/2%20Lodger%20Moller%20-%20Pos-Market%20PMS%20MDR%2032%20neu.pdf
http://www.rmd2018.com/Sites/450/Editor/Documents/2%20Lodger%20Moller%20-%20Pos-Market%20PMS%20MDR%2032%20neu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZAQqGTnyLvQ
https://translate.google.no/translate?hl=no&sl=en&u=https://www.pilgrimquality.com/blog/medical-device-market-surveillance/&prev=search
https://translate.google.no/translate?hl=no&sl=en&u=https://www.pilgrimquality.com/blog/medical-device-market-surveillance/&prev=search


Ronald Boumans, Member og Board, EAAR, , Nederland.  

Ønskelig med en plan for Eudamed i 2019.  

- SPN (single registration number) - nummer på økomomioperatører 

- Rapportering på prosjekter og prosesser, som gjøres synlig for alle. 

- Identifikasjon av utstyr med UDI-nummer til sporing av utstyret. En teknisk spesifikasjon m/ 

unik kode som kan brukes over hele verden. 

- Sertifikater 

- Studier 

- Klager/ handlinger 

- Korrigerende tiltak 

Modulbasert (Eks.: aktører, utstyr, sertifikat …), samt en offentlig hjemmeside. Hoved administrator 

og brukertilgang. 

UDI –identifikasjon må markeres på etiketten –lang strekkode (Batchnummer, serienummer etc..). 

UDI-DI  Eudamed (26. mars 2020). 

UDI-PI  produksjonsfil på kommisjonens nettside. 

UDI på etiketten  Klasse  3:             26. mai 2021 

                                   Klasse 2a og b:   26. mai 2023  

                                   Klasse 1:              26. mai 2025 

                                   Gjenbruksinstrumenter: 26. mai 2027 

 

Eudamed audit starter i september 2019. 

 

 

Ludger Möller, Vice Chairman, EAAR, Medical Device Safety service, Tyskland.  

CE-merking  ny prosess på det, men blir seende ganske lik ut som den vi har. 

Før du selger ditt første produkt må man ha en markedsovervåknings kontroll. Der inngår  

 

rapportering på alle feil og mangler om det er noen, både de som er relatert til pasient og alle de 

andre. Innspilling og rapport. Den korrekte beskjed om produktet i sin helhet må gis til den 

autoriserte representanten som har ansvar for dette. 

Melde umiddelbart  ikke senere enn 15 dager for alvorlige tilfeller 

                                        Ikke senere enn 10 dager ved død eller uventede tilfeller mht. helsetilstand. 

Bruk MDD inntil MDR er på plass. 

MDSS: Medical Device Safety Service. https://www.mdss.com/web_app/main/default.aspx 

 

https://www.mdss.com/web_app/main/default.aspx


 

Sandra Ferretti, Member of the Board EAAR, President, Belgia.  

Jobben til den autoriserte personen (AR-Authoriced Representative) som skal kontrollere, verifisere, 

undertegne avtaler og ha oversikt over feil og mangler på utstyr, kan ikke være produsent innen EU. 

Alle avtaler skal underskrives av både den autoriserte representanten og produsent. Om 

produsenten ikke innfrir til forventningene, skjer en oppsigelse av mandatet. En prosess kommer i 

gang, der Autorisert representant må være tilgjengelig hele tiden. Det ligger et stort ansvar på 

autorisert representant. Finnes flere grader innen denne profesjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håper dette ga mening, og ga deg informasjon om  

MDR som kan være greit for deg å vite noe om. 

Mvh 

Ann Margrethe Berg 

Leder NfS 

Avdelingssjef Steril forsyning, St. Olavs hospital 

Mobil: 92855773 

ann.berg@stolav.no 
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