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Referat fra to dager fritt fortalt:

Rammeverket for medisinsk utstyr er i endring. Man har i dag MDD = Medical Device 
Directive, og skal over til MDR = Medical Device Regulations.

Mika Reinikainen: « Future og Europe». Chair man EAAR.

Økt markedsovervåkning: Man ser behov for flere tekniske kontrollorgan som kan utføre 
revisjoner i forbindelse med utvikling av økt markedsovervåkning. I tillegg trengs 
implementeringsansvarlige når engang rammeverket i MDR skal settes ut i live. Det er 
dannet arbeidsgrupper i EU-området som har forskjellig fokus. Irland jobber for eksempel 
mye med helsesektoren.

Det er mange spørsmålstillinger mht. hvor går Europa? Hvordan vil fremtiden bli mht. 
medisinsk utstyr? Vi har Brexit, og vi har TTIP… hvilken betydning får dette? 

I dag har vi tre medisinske direktiv:  

- 90/385/EEC – Implantat. 

- 93/42/EEC- MDD – Medical Device Directive

- 98/79/EC – In vitro Diagnostic.

Man regner med at det nye rammeverket er utarbeidet og godkjent i 2017 - bestemt ved dom
i EU-parlamentet. Overgangsperioden vil være på 3 år etter dette – altså er 
implementeringen planlagt å være ferdig i 2020. Da har det gamle direktive vart i 27 år. Når 
det gjelder utstyr til In vitro diagnostikk, er det en overgangsperiode på 5 år.

Historikk: 

PIP-skandalen ble en viktig sak i 2012, der man solgte brystproteser på markedet, som viste 
seg å ha stor evne til å briste etter kirurgiske inngrep. (Source CNN, 27.1.2012). Etter denne 
skandalen kom det forslag om endring i det medisinske direktivet. Noe måtte skje for at dette
ikke skulle skje igjen – korrigerende tiltak var nødvendig. En felles plan mellom rådgivende 
organ i EU-parlamentet ble lagt til grunn, og arbeid kom i gang med gjeldende direktiver.

I 2013 kom det ut en publisering mht. midlertidige tiltak.  Frankrike og England gjorde en jobb
ut fra dette, men andre land gjorde ting på sin måte. Det var store 
kommunikasjonsproblemer, som ble en sak for «The European Court og Justice». Det førte 
til at frivillige inspeksjoner ble foretatt i jan. 2013.

 I 2014 kom Europaparlamentets kommisjon ut med endringsforslag til MDD. I 2016 var det 
politisk enighet i EU-parlamentet om at forslagene skulle føre til en regulering av direktivet – 
fra MDD (Medical Device Directive) til MDR (Medical Device Regulations).



Et behov for kvalitetsforbedring av selve godkjenningen innen medisinsk utstyr, brakte også 
på banen behovet for økt kompetanse. En kompetanseheving var nødvendig i forhold til 
kjennskap til selve direktivet. I tillegg ville man ha behov for ansvarlige personer med 
koordinerende funksjon i forhold til kvalitetsforbedringsprosessen. Økt kompetansebehov 
gjaldt også for tekniske kontrollorgan. I tillegg trengte man personer som kunne sørge for 
markedsovervåkning og -oversikt, og disse personene ville ha behov for en tredjeparts 
godkjenning av sin funksjon. 

Tekniske kontrollorgan har nå mistet status i flere land. I Storbritannia gikk antall revisorer 
ned med 25 %. Det viste seg at en del av de tekniske kontrollorgan som fantes, ikke var 
gode nok – dvs. revisjonene var ikke godt nok utført. Det være seg fremlegg av tekniske 
dokumenter, fremlegg av bedriftens interne dokumenter, samt at revisjoner av dokumentene 
i seg selv var for dårlig.

Tiltak for å rette på dette er i MDR slik at revisjoner skal skje hvert tredje år og det skal være 
mulig å gjøre uanmeldte revisjoner. Det er bedriftene som må betale. Alle tekniske 
kontrollorgan skal godkjennes på nytt, så det har vært mye press på dem i det siste. Bedrifter
må også revideres på nytt. Inntil videre har det blitt foretatt inspeksjoner. 

For at implementeringen skal fungere når nye forskrifter kommer i MDR, må dette være på 
plass:

- Kvalifiserte revisjonsteam

- Koordinatorer som kan delegere

- Opplæring må skje i mange roller

- Opprette verts – revisorer

- Økonomisk vurdering – dette vil koste

- Sørge for at produksjonen på sykehus går videre, fare for at produkter forsvinner fra 
markedet! Kan forsinke godkjenningsprosessen til ny MDR? Må imøtekomme komme
denne risikoen!

- Tilgjengelighet for testprotokoller – markedskontrolltester

- Opprettelse av et register for medisinsk utstyr der man kan spore produktet

14 land er nå involvert, og Østerrike er nå ledende.

Gjenbruksinstrumenter på sykehus er medisinsk utstyr. Sterilisatorer er også 
medisinsk utstyr i ny forskrift, til nå har det vært tilbehør til medisinsk utstyr. Leverandører
som leverer disse produktene blir involvert i kvalitetsforbedringen/revisjonene.

MDR er mer detaljert og strengere sammenlignet med det gamle direktivet – MDD; MDD har 
60 sider og 17 definisjoner, MDR har 355 sider og 122 definisjoner. 

Reguleringene er strammere for høy-risk produkter. Klassifiseringssystemet blir oppdatert. 
Eks. Surgical meshes flyttes fra klasse llb(2b)  til klasse lll (3). Merking av produktene skal 
også endres, det kommer regler for ansvarlighet mht. merking av produkter. Sporing skal 
innføres i hele verdikjeden. En unik kode for hvert produkt skal kunne spores. En 
internasjonal alfanumerisk kode skal påføres etiketten. Overvåkning av markedet skal 
generere rapporter. 



Det nye er klinisk evaluering før godkjenning for bedre å ivareta pasientsikkerheten. 
Klinisk evaluering er et krav før CE-merket kommer på produktet, samt det skal foretas en 
risikovurdering. Helseinstitusjoner er med i godkjenningsprosessen.

Vi har også border- line produkter: produkter som i ett land defineres som et medisinsk 
utstyr, men som i et annet land ikke gjør det. En spesialgruppe skal se på dette (… vaginal 
kapsler, produkt for hviting av tenner, organ preserverings væsker etc.)  dannet en: «EU-
Border-line and Classification Group».

Implementeringsspørsmål i forhold til generisk testing  om produkter er kreftfremkallende, 
mutagene, toxiske.

Man vil sørge for et større samarbeid med interessenter. 

Det blir større utfordringer for det medisinsk tekniske i fremtiden, flere reguleringer. 
Strammere overvåkning og mellomliggende utfordringer for alle medspillere. Den største 
utfordringen vil likevel være om vi får nok tekniske kontrollorgan til å sertifisere og godkjenne.
De fleste klasse 1 – produktene er faktisk ikke kontrollert godt nok i dag – de skal også 
valideres i fremtiden.  Vi står antagelig overfor produkter som må skrotes. 

For å få til dette arbeidet må man samarbeide godt. Det tenkes også på ikke - EU-land / 
EFTA-land.  Skal fremtidens avgjørelser skje i Brussel, nasjonalt, regionalt eller lokalt – hvem
er samarbeidspartnere?  Folk må komme sammen for å samarbeide for å få til dette. Den 
teknologiske utviklingen går fort. 

Dataregister kan bli hacket, det er en utfordring. 

Adrian Bartlett: “Challenges for National Competent Persons». EU Policy Manager, 
Medical Devices MHRA , UK

Registrering av medisinsk utstyr skal skje i EUDAMED – dataprogram for registrering av 
medisinsk utstyr i EU. I 2020 skal programmet tas i bruk og være operasjonelt. I 2021 
regner man med at relaterte behov har kommet opp i dagen, og i 2022 vil IVD (In vitro 
forskriften) være fullt ut gjeldende. Det blir mye aktivitet i årene fremover på nasjonalt nivå – 
samarbeid og koordinering. Implementeringen vil være en stor utfordring. Det henstilles på at
vi så snart som mulig finner utfordringene vi skal fokusere på, og oppretter plattformer for 
samarbeid.

Utfordringer om medisinsk utstyr blir tatt av markedet. Dette bør man få en oversikt over så 
snart som mulig. Viktig med kommunikasjon mot sykehusene i så måte   Det vil bli opprettet
en arbeidsgruppe for helsevesenet. MDCG: Medical Device Commission Group, som 
skal følge opp implementering, og vil ta med seg alle vurderinger som bringes inn til gruppen.
Det må legges en plan for å synliggjøre en oversikt over alt det det medisinske utstyret som 
hver leverandør kan tilby.

Erik Vollebregt: «New Legal Challenges to the Medical Device Industry”. Partner Axon 
Lawyers, Netherlands

Viktig å vise til risikoen ved bruk av produktet, slik at det blir tatt av markedet. Det skal bli 
lettere å kunne klage på leverandøren. Viktig med Evidens / bevis mht. til sikker bruk av 
produktene over tid. Det finnes en definisjon i dag på hva et defekt produkt er: Directive 
85/374 Art. 6 (1). 

Dette blir da viktig:



- Teknisk kontrollorgan som tar for seg godkjenning av merking. 

- Godkjenning av leveransekjedene

- Utpeke ansvarlig personell 

- Autorisert representativ person i bedriftene. Teknisk kontrollorgan trenger en 
person på innsiden som er ansvarlig for overholdelse av regelverket! Denne 
personen skal kunne komme med begrunnelse for hvorfor utstyr skal vrakes. 
Personen vil også være den ansvarlige for å inngå avtaler, samt informasjon om 
disse. Utfordringen kan muligens bli at de blir for ivrige etter å terminere avtaler?

- Produsenten blir holdt ansvarlig for at kvaliteten på produktene er i henhold til 
lovverket / samsvar, og kan bli «utsatt» for markedskontroller  uanmeldte 
inspeksjoner. 

Dette vil bidra til en kvalitetsforbedring i verdikjeden til produsentene. Fører til at 
produsentene må sørge for kompetanse til det det nye MDR. Kan dette outsources?

Oliver Bizzaza: “General Safety and Performance Requirements». Director Regulatory 
Policy EMEA, Medtronic, Belgium

Forpliktelsen til produsenten:

- Risikovurdering

- Merking

- Kvalitetssystem

- Klinisk evaluering før godkjenning

- Design.

De produktene som ikke godkjennes, skal registreres i en “Blue Guide”. Den tekniske 
dokumentasjonen er viktig å kunne spore, legges ved produktet i databasen for medisinsk 
utstyr - EUDAMED. 

Produsenten må sette seg inn i bruken av det medisinske utstyret. Det skal være samsvar 
mellom den kliniske evalueringen og kravet til produktet. Man skal redusere risiko for hver 
individuelle faresituasjon ved bruk av produktet, ikke bare se på den generelle risiko.

Behov for risikovurderinger mht. implantater – kjemisk, fysisk, biologisk.

- Se på design og konstruksjon

- Diagnostisk funksjon

- Software 

- Mobil plattform

- Merking som skal endres iht. MDR. Innhold av kjemikalier må stå på etiketten

- Potensiell risiko



Farer kan gjelde:

- Invasive risiko

- Transport og lagring

- Kreftfremkallende, toxisk, mutagent.

- Effekt på menneskelig helse  her vil det komme kriterier om hva dette innebærer

- Hvilken pasientgruppe er mest utsatt for fare

- Hvordan forholde seg til Medical Device Apps?

- Krav til elektronisk dokumentasjon, tilgjengelig for alle på web-Site.

Sarah Sorrel: «Clinical Evaluation». Member of Bord EAAR, Principal Consultant,  
Belgium.

Den kliniske evalueringen – ansvar ligger på produsenten – 93/42/EEC 

Man skal foreta litteratursøk. Tekniske og biologiske krav betyr like mye.

De produsentene som tar imot produkter utenfor EU, får større ansvar når disse skal 
distribueres. EN ISO 14155  Plan for klinisk evaluering må utarbeides av produktene, samt 
en risikovurdering må foretas. Man må kunne vurdere og sikre kunnskapen om produktet ved
litteratursøk. I juni 2016 kom en ny definisjon på «Suffisient Clinical Evidence» som skal 
bidra til å garantere gyldighet mht. data.

Prinsipp: Metode for å samle data for å kunne analysere. Gjelder alle klasser av medisinsk 
utstyr, også Klasse 1. Man skal avklare forholdet mellom utbytte og risiko ved bruk av 
produktet.  

Litteratursøk: Kvalitetsforbedring satt i system. Prosessen = «Clinical Risk Assessment». 
Man finner først GULLSTANDARDEN. 

- Hva skal jeg bruke produktet til`?

- Hva er løsningen for design? Definere.

Melding om høy risk årlig.

Lavere risk hvert 2-5 år.

Oppdatering og godkjenning må være i henhold til krav og lovverk. Forholde seg til teknisk 
kontrollorgan (tredje part), samt etisk komité` / andre autoriteter.

Definisjon på et sikkert produkt mht. klinisk vurdering: 30 dagers bruk – vurdering. Det som 
er fordel for pasienten, vil alltid være det viktigste. ( selv om man har funnet en gullstandard).

Konklusjon:

- Benchmarking av produkter

- Se på alternative terapimetoder

- Medisinsk grunnlag



- Pasient – befolkning

- Hvorfor vraket man noe av litteraturen?

- Klinisk ekspert må sjekke – produsent må ta kontakt med vedkommende

- Etisk vurdering, detaljer som ikke revisjonsteamet har tatt opp til vurdering

- Etc..

Viktig: Utbytte for pasient! 

Hva er den Evidence baserte løsningen for pasientens beste? «Long term following up with 
Patient» - kvalitetsoppfølging. 

For Sterilforsyning: Hvem er det som kategoriserer og bestemmer om utstyret er flergangs 
der forskningsfirma/-institusjoner involverer sterilforsyning mht prosessering?

Mauritzio Suppo: « Quality Systems». Member of Bord EAAR, Principal Consultant, 
Belgium.

Se på kompleksiteten i forsyningskjeden hos produsent, finne forbedringspunkter. Teknisk 
dokumentasjon for medisinsk utstyr: EN ISO 13485:2012 og EN ISO 13485: 2016 – innsendt
for harmonisering. Industrien må bruke denne standarden (2016). 

93/42/EEC er koblet til EN ISO 13485

Produsenter må utvikle sitt eget kvalitetssystem. 

- Strategiplan for å etterkomme MDR

- Vise til ansvarsforhold i bedriften

- Bidra til ledelse innen risikovurderinger

- Kontroll av leverandører og underleverandører

- Iverksette kliniske vurderinger av produkter

- Registrere produkter – sporing

- Sørge for en god prosess for design av nye produkter

- Velfungerende logistikkjede i alle ledd

Bassil Akra: «Conformity Assessment & Notified Bodies». Director- Global Clinical 
Center of Excellence, Germany.

- Kommunikasjon viktig mellom produsent og teknisk kontrollorgan.

- Oppdatering av klassifisering av ortopedisk og implantat i kontakt med spinalkakalen. 
Gjelder også for aktivt implaterbart utstyr til hjertekirurgi.

Klasse lla (2a)–produkter i dag , økes til klasse lll (3) for suturer, stapels, skruer, plater, 
pinner etc… Hvor lagres og hvordan transporteres disse produktene?



Sandra Feretti: «Worst case Scenario: “Potential Pitfalls of the new system».  Member 
of Bord EAAR, President medical Devices Safety Service GMbH, Germany.

Autoklaver er medisinsk utstyr – klasse lla (2a). Vil ha behov for teknisk kontrollorgan 
godkjenning / dokumentasjon. Er alle sykehus observant på dette?

- Vil alle sykehus være opptatt av økt systematisering av kvalitetsarbeid?

- Ikke- EU-land - vil de være oppdatert på de nye forskriftene i MDR?

- Hva med sporing av medisk utstyr til pasient?

- Har produsentene nok «Evidence» til å imøtekomme nye krav?

Produsentens forpliktelse: ØKE PASIENTSIKKERHET!!

- Må ha økonomisk dekning for kvalitetsforbedringene som kreves (små firma vil 
sansynligvis bukke under.)

- Produsentene må starte med å registrere alle sine produkter i EUDAMED – også
vi som er ikke – EU- land

- Autorisert representant / AR person i bedriftene må også være på plass i ikke 
EU-land også. Nye avtaler må på plass.

- Den autoriserte representanten i bedriftene må sjekke ut vurderingene som ligger til 
grunn hos produsent for hvert produkt. Må også verifisere at alt er sikret mht. krav i 
MDR – sørge for at pasientsikkerhet er i fokus. Om det er produkter som ikke kan 
godkjennes, må denne ansvarlige personen inneha habilitet. 

- Hva om vi ikke har en AR (autorisert representant)på sykehuset?

- EUDAMED må være klar for dette

- Er alle data bygget på kvalitet og sikkerhet for pasient?

- De produktene som allerede ligger i EUDAMED, må registreres på nytt. Er ikke dette 
på plass, kam man heller ikke selge produktet på markedet.

- Alle klasse lla-llb(2a-2b) og lll(3) Devices , skal registreres i EUDAMED.

- For klasse lll (3) – produkt må man kanskje regne med at noe blir vraket?

- Går det ut over produsentenes omdømme om varer ikke godkjennes?

- Stenger man operasjonsstuer om man øker pasientsikkerheten slik MDR ønsker- 
pga. mangel på medisinsk forbruksmateriell?

- Man må ha regler for hvem som kan fungere som Teknisk kontrollorgan

Ludger Møller: «Post - Market Surveillance». Vive-Chairman EAAR, President medical 
Devices Safety service GMbH, Germany.



Medical Device Safety Service har vi en slik organisering I Norge når vi ikke er 
medlem av EU? 

- Forpliktelser til produsent  en person innenfor ledelsen firmaet må ha rollen som 
ansvarlig for SAMSVAR.

- Intern overvåkning før man slipper medisinsk utstyr ut på markedet, øker med ny 
MDR. Kvalitetssystemet i bedriften skal følge opp dette med korrigerende tiltak. Samt 
at ansvarlig person gir distributøren informasjon.

Det skal utarbeides en plan for alle produkter ved samsvar. Planen skal si noe om 
rapporterte trender, informasjon om alvorlige forekomster av feil/skade, 
spesialistvurderinger skal fremlegges, teknisk litteratur skal være på plass, klager og 
feed-back fra kunder skal legges ved.  All viktig informasjonen skal være tilgjengelig 
for  ansvarlig person for datasamlingen i bedriften.

Recall  tilbakekalling av ulike typer produkter. 

Withdrawal   hindre at uønskede produkter blir brukt i kjeden - skal overvåkes.

- Alvorlig risiko må defineres på produktene.

- Alle produsenter må ha en ansvarlig person i ledelsen som tar ansvar for 
gjennomføring.

- Klinisk evaluering av slike produkt skal oppdateres! Etisk vurdering skal foretas.

- Det skal årlig legges frem en periodisk test rapport for alle produkter innen klasse 
lla(2a), llb(2b) og lll(3). Rapport for klasse l – produkter skal lages ved behov.

- Dette skal være et aktivt og levende kvalitetssystem! Hvis et teknisk kontrollorgan 
som skal godkjenne produktene ser at datasamlingen o.a. ikke er gjort riktig, vil man 
kunne få et stempel som useriøs.

- For reprosessering av engangsutstyr, bør det være nasjonale retningslinjer.

Ronald Baumans: « Traceability (Eudamed, UDI». Member og Bord EAAR. Senior 
Global Regulatory Consultant, Netherlands.

UDI: Unique Device Identifier. Alle etiketter på pakker skal inneholde:

- UDI-DI: Device Identification

- UDI – PI: Production Identification

Eudamed skal være transparent for brukere, og sporbarhet til produkt skal være til stede  
unike produktnummer  SRN- Single Registration Number.

Eudamed er en database for medisinsk utstyr i dag – den skal evalueres og oppdateres. I 
dag er denne databasen tilgjengelig bare for autoriteter, men med ny MDR, vil Eudamed 
også være tilgjengelig for offentligheten med tilganger. Data skal valideres årlig. Observant 
mht. konfidensielle data.



Ansvar som ikke er definert i MDD- Medical Device Directive:

Økonomiske aktører 

Distributører

Produsent

Det vil bli definert i ny MDR- Medical Device Regulations.

- Ansvar for produsent er stort og økende med nye forskrifter. Dette pga. 
pasientsikkerhet.

- Man regner med at Eudamed skal være oppdatert innen 2020.

- Økonomiske vurderinger viktig mht. ansvarlig distribusjonslinje. Sporing viktig.

Runde rundt bordet:

- Identisk identifikasjon er viktig mht. å skille et medisinsk utstyr fra et annet. Produkter 
kan være svært like hos forskjellige produsenter. 

- Viktig med samarbeid mellom USA og Europa.

- Alle importører i alle land må registrere seg og sine produkter, samt ta ansvar for å 
utpeke ansvarlig personer mht. kvalitet og sikkerhet.

- Europa må øke sin kompetanse på selve MDR`en som er ny, og hvordan man skal 
sikre produktene.

- De store produsentene vil bestå, mange av de små vil trolig forsvinne med sine 
produkter på markedet.

- Dette er utfordrende for industrien, ikke alle er informert eller godt nok informert.

- Man trenger et rammeverk for å fremme forskning! Kanskje med et samarbeid i hele 
EU.

- Det er enorme mengder arbeid i utvikling av nye retningslinjer – fra MDD til MDR. Det
er en utfordring i seg selv.

- Vil prisene øke på produktene?

- Kjempeutfordring for personell i kjeden som er ansvarlig for SAMSVAR på 
produktene.  Og at implementering av nye retningslinjer skjer etter plan fra 2017 – 
2020. Ressurskrevende.

- Er de finansielle ressursene til stede? Vil dette sinke fremdriften?

Ludger Møller: «Vigilance». Vice Chair man EAAR. Germany.

Tilbakekalling av produkter:

- Forekomst av brukerfeil og uønskede side effekter .



- Alvorlige forekomster av brukerfeil og forventede side effekter som kan lede til død 
eller gi permanent skade.

- Brukerfeil pga. ergonomiske forhold.

- Alvorlige folkehelsettrussel korrigerende tiltak nødvendig. 

Meldeplikt:

- Alvorlige tilfeller- ikke senere enn 5 dager. Må rapportere innen dette tidsrommet.

- Ved død: umiddelbar rapportering. Ikke senere enn 10 dager.

- Alvorlige folkehelsettrussel. Umiddelbart. Ikke senere enn 2 dager.

- Korrigerende tiltak.

- Klinisk ansvarlig på sykehus må underrette CA- Competent Autority i sykehuset, som 
da varsler til teknisk kontrollorgan og produsent, og det blir utformet en rapport.

- Viktig at hele prosessen er sporbar!!

- Vi ser at det blir stadig flere brukerfeil!

Mika Reinikainen: « Scope, Borderlines and Classification». Chairman EAAR. UK

- Piercing og tatovering flyttes ut av MDR, flyttes inn i Annex 15.

- Borderline produkter – er et medisinsk utstyr som er i grenseland mellom å være eller
ikke være medisinsk utstyr.

- Alle ledd- proteser, rygg -proteser og bryst proteser er klassifisert i klasse lll (3) i 
MDR. Det samme er embryo. Munnbind er også klasse lll(3).

- Utstyr som brukes til sirkulasjonssystemet er klassifisert som klasse ll(2).

- Software som brukes til å stille diagnoser av pasient og som berører slimhinner er 
klasse lla. Ved diagnostisering utenpå huden er klassifiseringen llb(2b)

- Trachealtuber har klasse llb. En Trachealtuber som ligger fast på pasienten har 
klasse lll(3).

Dette var to flotte dager, med mye diskusjon i pausene. Jeg var den eneste fra Norge. 
Det var 6-7 personer fra Danmark. Der har de en egen gruppe som jobber med 
Medisinsk utstyr, og som nå følger med i utviklingen fra MDD til MDR! Hva med Norge?

Mvh Ann Margrethe Berg
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