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1. Høring – utkast til forskrift om medisinsk utstyr og øvrige endringer   
 
På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Statens legemiddelverk på høring forslag til:  

• Utkast til ny forskrift om medisinsk utstyr 
• Utkast til forskrift om endring i gjeldende forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk 

utstyr, forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr og øvrige 
forskrifter 

2 Bakgrunn 
Helse – og omsorgsdepartementet gjennomførte 29. mai 2019 høring av forslag til ny lov og forskrift 
om medisinsk utstyr for å implementere forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr (heretter 
omtalt som MDR) og (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (heretter omtalt som 
IVDR) i norsk rett1. Det ble også foreslått at regelverket skulle gjøres gjeldene på Svalbard.  Stortinget 
samtykket 17. april 2020 til at EUs forordninger om medisinsk utstyr kunne innlemmes i EØS-avtalen 
og tas inn i norsk rett2. Lov 7. mai 2020 nr. 37 om medisinsk utstyr gjelder fra den tiden Kongen 
bestemmer jf. lovens § 16.  

MDR gjelder fra 26. mai 2021 og IVDR fra 26. mai 2022. MDR erstatter direktiv 93/42/EØF om øvrig 
medisinsk utstyr og direktiv 90/385/EØF om aktivt implanterbart medisinsk utstyr. IVDR erstatter 
direktiv 98/79/EF om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. Kommisjonen har i tillegg adgang til å 
fastsette 80 gjennomføringsrettsakter som utfyller MDR og IVDR, hvor 18 er obligatoriske. 

Som påpekt av Helse- og omsorgsdepartementet i høringen fra 29. mai 2019 skulle departementet 
sende ut en særskilt høring om forskriftsendringer for anvendelse av MDR innen 26. mai 2021. 
Hovedinnholdet i denne høringen gjelder regulering av det nasjonale handlingsrommet i MDR, 
overgangsbestemmelser og ikrafttredelse. Når det gjelder forskriftsendringer som er nødvendig for å 
gjennomføre IVDR fra 26. mai 2022 vil departementet komme tilbake til dette i en egen høring før 
mai 2022. Imidlertid er visse tilpasninger knyttet til søknad om utpeking av meldt organ etter IVDR og 
søknad om utpeking av EU-referanselaboratorier med i denne høringen.    

 

Hovedinnholdet i høringen er:   

                                                           
1 Høring  
2 Stortingets lovbehandling  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-gjennomforing-av-forordning-2017745-om-medisinsk-utstyr-og-forordning-2017746-om-in-vitro-diagnostisk-medisinsk-utstyr/id2652683/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=78617


1) Utfyllende nasjonale bestemmelser i MDR knyttet til ansvarlig myndighet for meldt organ, 
søknad om utpeking av ekspertlaboratorier/EU-referanselaboratorier og nasjonale språkkrav. 

2) Gjennomføring av overgangsbestemmelsen i MDR artikkel 120 
3) Gjennomføring av ikrafttredelsesbestemmelsene i MDR artikkel 122 og 123 
4) Tilpasninger knyttet til direktiv 98/79/EØF, som vil gjelde frem til ikrafttredelse av IVDR 26. 

mai 2022. 
5) Nasjonale krav til reprosessering av medisinsk engangsutstyr jf. MDR artikkel 17 
6) Nasjonale krav til øvrige kliniske utprøvinger jf. MDR artikkel 82 

For ordens skyld presiseres at enkelte av bestemmelsene i det samlede utkast til ny forskrift om 
medisinsk utstyr allerede ble hørt 29. mai 2019 og vil derfor ikke beskrives nærmere i dette 
høringsnotatet. Dette gjelder § 4 (kompetent myndighet), § 5 (myndighet til å avgjøre om et produkt 
er medisinsk utstyr), § 8 (merking og bruksanvisning) og § 15 (informasjon til pasienter med 
implanterbart medisinsk utstyr).  

 

3. Utkast til forskrift om medisinsk utstyr  
Forskriftsutkastet kapittel I viderefører gjennomføringsrettsaktene som allerede er innlemmet i 
gjeldende forskrift om medisinsk utstyr kapittel 2A. De aktuelle rettsaktene er:  

1) Elektroniske bruksanvisninger for medisinsk utstyr 
Forordning (EU) nr. 207/2012) om elektroniske bruksanvisninger for medisinsk utstyr. 

2) Medisinsk utstyr framstilt av animalsk vev  
Forordning (EU) nr. 722/2012) om særskilte krav til kriteriene fastsatt i rådsdirektivene 
90/385/EØF og 93/42/EØF om aktivt implanterbart medisinsk utstyr og medisinsk utstyr som 
er framstilt av animalsk vev. 
 

3) Utpeking og tilsyn med meldt organ 
Forordning (EU) nr. 920/2013 om utpeking og kontroll med meldt organ i henhold til 
rådsdirektiv 90/385/EØF om aktivt implanterbart medisinsk utstyr og rådsdirektiv 93/42/EØF 
om medisinsk utstyr.  

4) Liste over koder og utstyr for utpeking av meldt organ 
Forordning (EU) 2017/2185 om liste over koder og utstyr for utpeking av meldt organ etter 
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr og 
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk 
utstyr. 

 

Utfyllende nasjonale bestemmelser 
I flere bestemmelser i MDR legges det opp til muligheter for å ta nasjonale valg (nasjonalt 
handlingsrom).  Når forordningsbestemmelsen inneholder et visst skjønn, som norske myndigheter 
har valgt å benytte seg av, gjengis regelen i forskriftsutkastet jf. gjeldende lovteknikk. I denne 
omgang foreslås nasjonalt handlingsrom for MDR som trer i kraft 26. mai 2021. Departementet vil 
komme tilbake med høring for det nasjonale handlingsrommet som omfattes av IVDR, som gjelder 
fra 26. mai 2022. Enkelte ikrafttredelsesbestemmelser tilsier at det nasjonale handlingsrommet for 
IVDR også omfattes av denne høringen. Eksempelvis IVDR artikkel 100 om søknad om utpeking av 
EU-referanselaboratorier, som gjaldt fra 25. november 2020.  

 



 3.1 Utfyllende nasjonale bestemmelser for myndighetene:  
 

3.1.1 Ansvarlig myndighet for meldt organ (§ 6) 
Det følger av gjeldende forskrift om medisinsk utstyr § 2-13 at Statens legemiddelverk peker ut meldt 
organ etter lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre 
samsvarsvurderinger.   

MDR artikkel 35 og IVDR artikkel 31 stiller krav om at medlemsstatene skal utpeke en ansvarlig 
myndighet for meldt organ etter de nye forordningene. I forskriftsutkastet § 6 videreføres 
bestemmelsen om at Statens Legemiddelverk er ansvarlig myndighet for meldt organ.  

Ansvarlig myndighet for meldt organ har bl.a. ansvaret for behandling av søknad om utpeking av 
meldt organ, utpekingsprosedyren inkl. vedtak om utpeking, notifikasjon til EU-kommisjonen/øvrige 
medlemsstater og tilsyn med meldt organ. Kompetent myndighet kan også ev. suspendere og 
begrense utpekingen til et meldt organ. For kompetent myndighet stilles det krav til blant annet 
uavhengighet, organisering, kompetanse og personelle ressurser.  
 

3.1.2 Søknad om utpeking av ekspertlaboratorier og EU-referanselaboratorier (§ 7) 
MDR artikkel 106 punkt 7 og IVDR artikkel 100 punkt 1 inneholder bestemmelser om at 
medlemsstaten eller Joint Research Centre kan sende inn en søknad til Kommisjonen om utpeking av 
ekspertlaboratorium eller EU-referanselaboratorium.  

For utpeking av ekspertlaboratorier (MDR) på vegne av norske laboratorier er det nødvendig å peke 
på hvilken myndighet i Norge som eventuelt sender inn søknaden for et laboratorium til 
Kommisjonen. Det samme gjelder for EU-referanselaboratorier (IVDR). Myndigheten tillegges 
medlemsstaten. I praksis betyr dette Helse- og omsorgsdepartementet eller myndigheten 
departementet bestemmer. I forskriftsutkastet § 7 foreslås at myndigheten delegeres til Statens 
legemiddelverk.   
 

3.2 Utfyllende nasjonale bestemmelser om språk  
 
3.2.1 Samsvarsvurdering (§ 9) 
Før et medisinsk utstyr kan markedsføres må produsenten gjennomføre en samsvarsvurdering. Dette 
betyr hovedsakelig å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for at produktet er i samsvar med de 
grunnleggende kravene i regelverket. Omfanget av samsvarsvurderingen avhenger bl.a. av hvilken 
risikoklasse det medisinske utstyret tilhører.  

Legemiddelverket fører tilsyn med bestemmelsene om samsvarsvurdering ovenfor produsenter og 
meldt organ og det foreslås at dokumentasjonen om samsvarsvurdering gis på engelsk jf. 
forskriftsutkastet § 9. 

Språkkravet er knyttet opp mot MDR artikkel 52 punkt 12 som gir at dokumentasjon som benyttes i 
prosedyrene for samsvarsvurdering jf. MDR artikkel 52 punkt 1 til 7 og punkt 9 til 11, dvs. teknisk 
dokumentasjon, audit, vurdering og inspeksjonsrapporter skal gis på engelsk eller et annet språk som 
godtas av meldt organ. 

3.2.2 Samsvarserklæring og sertifikat (§§ 10 og 11) 
Produsenten skal utarbeide en samsvarserklæring etter MDR vedlegg IV som skriftlig erklærer at 
produktet er i samsvar med regelverket. Departementet anbefaler å videreføre bestemmelsene i 
forskrift om medisinsk utstyr § 6-2 om at samsvarserklæring skal gis på engelsk eller norsk.  



Sertifikatene som utstedes av meldt organ i samsvar med MDR vedlegg IX, X og XI, skal være 
formulert på et av Unionens offisielle språk fastsatt av medlemsstaten der meldt organ er etablert, 
eller på et av Unionens offisielle språk som det meldte organet godtar. Sertifikatene skal minst 
inneholde informasjonen angitt i MDR vedlegg XII. 

I forskriftsutkastet § 11 foreslås det at sertifikater som er utstedt av meldt organ etablert i Norge skal 
gis på engelsk eller et språk som meldt organ aksepterer. 

 

3.2.3 Dokumentasjon fra produsent og autorisert representant (§ 12) 
Legemiddelverket fører tilsyn med produkter og produsenter på markedet, og forvalter 
produktregelverket som gjelder for medisinsk utstyr. Ved tilsyn ber Legemiddelverket i første 
omgang om å få tilsendt den dokumentasjonen markedsaktøren ifølge regelverket for medisinsk 
utstyr plikter å ha på plass. 
 

Det følger av MDR artikkel 10 punkt 14 og artikkel 11 punkt 3 bokstav d) at produsent og autorisert 
representant på anmodning fra kompetent myndighet skal fremlegge all informasjon og 
dokumentasjon som er nødvendig for å vise at utstyret er i samsvar med kravene på et av Unionens 
offisielle språk som fastsettes av den berørte medlemsstaten. 

I forskriftsutkastet § 12 foreslås at produsent og autorisert representant på anmodning fra 
Legemiddelverket skal fremlegge informasjon og dokumentasjon for å vise at utstyret er i samsvar 
med kravene på norsk eller engelsk jf. forordning (EU) nr. 2017/745 artikkel 10 punkt 14 og artikkel 
11 punkt 3 bokstav d). 

 

3.2.4 Søknad om utpeking av og tilsyn med meldt organ (§ 13)  
Med forskriftsendring 30. november 2017 ble det tatt inn på nasjonalt grunnlag at opplysningene i 
søknad om utpeking av meldt organ og dokumentene som vurderes ved tilsyn skal gis på engelsk. 
Dette videreføres med en teknisk henvisning til MDR artikkel 41 og IVDR artikkel 37 jf. 
forskriftsutkastet § 13.  

 

3.2.5 Sikkerhetsmelding til brukere (§ 14) 
Produsenten skal sikre at opplysninger om det sikkerhetsrelaterte korrigerende tiltak til medisinsk 
utstyr 3straks blir sendt til brukere av utstyr med en sikkerhetsmelding4. Legemiddelverket foreslår at 
sikkerhetsmeldingen (FSN) skal være på norsk. Begrunnelsen er at FSN inneholder viktig informasjon 
fra produsenten til brukeren om sikker og trygg bruk. Produsentens informasjon til brukeren med en 
FSN vil innlemmes i en oppdatert bruksanvisningen etter hvert. Som tidligere vist til følger det et 
norsk språkkrav knyttet til bruksanvisning for medisinsk utstyr og det er de samme hensynene som 
ligger til grunn for utstedelse av FSN på norsk språk til norske brukere. 

3.2.6 Sammendrag for den kliniske utprøvingen (§ 16) 
For utstyr til klinisk utprøving skal sponsor sende inn søknad etter MDR art. 70. Søknaden skal bl.a. 
inneholde det generelle sammendraget for den kliniske utprøvingen (synopsis) jf. MDR vedlegg XV 
punkt 3.1.5. Det gis adgang til at det generelle sammendraget kan gis på et språk bestemt av 
medlemsstaten. Det følger av MDR art. 62 punkt 3 at minst én lekmann skal delta i den etiske 
gjennomgangen. Statens Legemiddelverk har vært i kontakt med REK (Regionale komiteer for 

                                                           
3 field safety corrective action (FSCA) 
4 field safety notice (FSN). 



medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) hvor tilrådingen er at sammendraget bør være på norsk og 
engelsk.  

 

3.2.7 Unntak fra språkkravene (§ 17) 
Som behandlet i høring fra 2019 er det norske språkkravet for merking og bruksanvisning av 
medisinsk utstyr, som følger av gjeldende forskrift om medisinsk utstyr § 2-6 første ledd, videreført i 
forskriftsutkastet. Det samme er adgangen til å søke om unntak fra det norske språkkravet, forutsatt 
at trygg og korrekt bruk er ivaretatt. I tillegg foreslås det en adgang for Statens Legemiddelverk å 
kunne gjøre unntak fra språkkravene knyttet til samsvarsvurdering, samsvarserklæring, sertifikat, 
søknad om utpeking og tilsyn med meldt organ, FSN, sammendraget for den kliniske utprøvingen og 
informasjon til pasienter med implanterbart utstyr.   

 

3.2.8 Krav til øvrige kliniske utprøvinger (§ 18) 
Det er nytt at det innføres krav til kliniske utprøvinger som ikke utføres med formål om 
samsvarsvurdering, jf. MDR artikkel 82. Slike utprøvinger er underlagt følgende av de generelle 
kravene i MDR artikkel 62:  

• utprøvingen skal utformes slik at forsøkspersonenes rettigheter, sikkerhet, verdighet er 
ivaretatt over andre hensyn 

• etisk komite ikke har gitt en negativ uttalelse 
• sponsor, juridisk representant, eller kontaktperson skal være etablert i unionen 
• sårbare personer skal beskyttes iht. artikkel 64-68 
• samtykke skal innhentes  
• utstyret skal oppfyller relevante GSPR, unntatt for de aspekter som skal prøves ut 
• utprøvingen skal utføres av kvalifisert personell  

Medlemsstatene kan definere tilleggskrav for å sikre at forsøkspersonen i slike kliniske utprøvinger 
ivaretas. 

Eksempler på studier som faller inn under artikkel 82 er studier som omfatter utstyr som 
helseinstitusjonen selv utvikler (in-house utstyr). Det kan enten være utstyr som de utvikler for egen 
institusjon fra grunnen av, eller utstyr som tidligere et brukt i andre spesialiteter på andre områder 
innen medisin, som nå ønskes brukt til et nytt formål. 

En annet eksempel på art. 82-studier er tidlig fase studier hvor man ønsker å prøve ut en prototype 
av et utstyr eller deler av et utstyr på pasienter i en helseinstitusjon, men fortsatt er usikre på om 
utstyret skal bli til et medisinsk utstyr som følger prosedyren for samsvarsvurdering. Slike studier kan 
også omfatte individuelt tilpasset utstyr, som ikke skal CE-merkes etter regelverket.  

Statens Legemiddelverk mener at risikovurderingen/risikoprofilen er den samme for pasienten, 
uavhengig av om en klinisk utprøving faller inn under artikkel 62 (klinisk utprøving med formål om 
samsvarsvurdering) eller art. 82-studier (øvrige kliniske studier). Legemiddelverket foreslår å benytte 
seg av det nasjonale handlingsrommet, noe som betyr at slike studier skal oppfylle alle kravene i 
MDR art. 62.  

Det tilrådes om å differensiere mellom høy og lav risiko som følger tilsvarende av MDR artikkel 70 (7) 
bokstav a) og b). Konkret betyr dette at art. 82-studier med høyere risikoprofil, vil som studier etter 
MDR 62, bli vurdert av Legemiddelverket, både søknaden og tilhørende dokumentasjon. Studier med 
lavere risikoprofil vil valideres. Ved en validering gjennomgås søknaden for kontroll om alle 
dokumenter er vedlagt og alle punkter i søknaden er besvart.  



Legemiddelverket er kjent med at Sverige legger opp til samme risikobaserte tilnærming for artikkel 
82.  

 

3.3 Reprosessering av medisinsk engangsutstyr og forordning (EU) 2020/1207 (§ 19) 
Forordning (EU) 2020/1207 som sendes på høring utfyller MDR. Forordningen er foreløpig ikke tatt 
inn i EØS-avtaleverket. Høringen gjennomføres derfor med forbehold om den videre EØS-prosessen.  

 

3.3.1 Bakgrunn – reprosessering av medisinsk engangsutstyr 
Hovedprinsippet i MDR artikkel 17 er at reprosessering av medisinsk engangsutstyr er tillatt dersom 
dette følger av nasjonal rett. Virksomheter som reprosesserer medisinsk engangsutstyr anses etter 
artikkel 17 punkt 2 for å være produsent av det reprosesserte utstyret, og skal påta seg de 
forpliktelsene som påhviler produsenten i henhold til MDR. 

For medisinsk engangsutstyr som reprosesseres og brukes i en helseinstitusjon, kan medlemsstatene 
i henhold til artikkel 17 punkt 3 beslutte at ikke alle bestemmelsene om produsentens forpliktelser 
fastsatt i MDR kommer til anvendelse, forutsatt at  

- det reprosesserte utstyrets sikkerhet og ytelse er likeverdig med det opprinnelige utstyrets 
sikkerhet og ytelse, 

- kravene i artikkel 5 nr. 5 a), b), d), e), f), g) og h) er oppfylt,  
- reprosesseringen utføres i samsvar med felles spesifikasjoner 

 

Samsvar med de felles spesifikasjonene skal etter artikkel 17 punkt 5 sertifiseres av et meldt organ. 
Medlemsstatene kan også etter artikkel 17 punkt 4 anvende reglene nevnt i punkt 3 på 
engangsutstyr som reprosesseres av eksterne virksomheter på oppdrag fra en helseinstitusjon. 

I prop. 46 LS (2019-2020) s. 39 foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at dagens regler 
videreføres, i lys av pasient- og produktsikkerhet, samt produktansvar. Lov 7. mai 2020 nr. 375 om 
medisinsk utstyr § 6 inneholder derfor et hjemmelsgrunnlag for en nasjonal regulering. I henhold til 
bestemmelsen kan departementet gi forskrift om reprosessering av medisinsk engangsutstyr. 

Det er forslag til nasjonal regulering av reprosessering av medisinsk engangsutstyr, og de felles 
spesifikasjonene som nevnt i artikkel 17 punkt 3, som nå sendes på høring.  
 

3.3.2 Gjeldende rett 
Reprosessering av medisinsk engangsutstyr er en form for bruk som omfattes av gjeldende lov om 
medisinsk utstyr § 8. I henhold til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr § 5 anses virksomhet 
som gjenbruker medisinsk engangsutstyr å være en produsent, og utstyret skal oppfylle kravene i 
forskrift om medisinsk utstyr.  

 

3.3.3 Legemiddelverkets vurdering og forslag 
Nasjonal regulering av reprosessering av medisinsk engangsutstyr 
Reprosessering er i henhold til MDR artikkel 2 punkt 39 en prosess på brukt medisinsk utstyr som gjør 
det sikkert å gjenbruke utstyret, dvs. rengjøring, desinfeksjon, sterilisering samt testing og 
gjenopprettelse av teknisk og funksjonell sikkerhet. Medisinsk utstyr merket engangsutstyr er 
imidlertid ikke ment for å gjenbrukes. Det skal brukes på en individuell pasient etter en nøyaktig 
prosedyre og så kasseres etter produsentens anvisninger. Produsenten har ikke tatt høyde for at 

                                                           
5 Ikke i kraft 



utstyret skal kunne reprosesseres og gjenbrukes. Selve prosessen med rengjøring og re-sterilisering 
kan medføre at produktet endrer styrke, form eller andre egenskaper.6 Legemiddelverket vurderer 
derfor at virksomhet som reprosesserer engangsutstyr bør ha de samme rettslige forpliktelsene som 
den opprinnelige produsent av utstyret.   

Legemiddelverket foreslår at det i utkast til forskrift om medisinsk utstyr inntas en bestemmelse hvor 
det fremgår at virksomhet som reprosesserer medisinsk engangsutstyr anses for å være produsent i 
henhold til MDR artikkel 17 punkt 2. Bestemmelsen vil erstatte forskrift om håndtering av medisinsk 
utstyr § 5.  

 

Gjennomføringsforordning (EU) 2020/1207 
I henhold til MDR artikkel 17 punkt 3 gis medlemsstatene en mulighet å beslutte at ikke alle 
bestemmelsene om produsentens forpliktelser kommer til anvendelse for engangsutstyr som 
reprosesseres og brukes i en helseinstitusjon. En av forutsetningene for slik reprosessering er at 
reprosesseringen utføres i samsvar med felles spesifikasjoner fastsatt i gjennomføringsforordning 
(EU) 2020/1207. Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører at det vil bli gjort unntak fra 
artikkel 17 punkt 2.   

For å vurdere om forordningen skal gjennomføres i norsk rett, ber Legemiddelverket særskilt om 
tilbakemelding fra høringsinstansene på hvilke konsekvenser en slik gjennomføring vil ha. Dersom 
noen helseinstitusjoner mener de ikke har mulighet til å oppfylle kravene i forordningen, ber vi også 
om tilbakemelding på hvorvidt det er nødvendig å gjennomføre artikkel 17 punkt 4 i norsk rett. 

Dersom det besluttes å benytte unntaket i artikkel 17 punkt 3, kan medlemsstatene etter artikkel 17 
punkt 3 siste ledd pålegge helseinstitusjoner å gi informasjon til pasienter om bruken av reprosessert 
utstyr i helseinstitusjonen, og eventuelt annen relevant informasjon om det reprosesserte utstyret 
som pasienter behandles med. Legemiddelverket ber om tilbakemelding på hvorvidt 
høringsinstansene anser en slik informasjonsplikt som hensiktsmessig.  

Legemiddelverket ønsker evt. høringsinstansenes syn på gjennomføring av MDR artikkel 17 punkt 9 
om begrensning eller forbud om reprosessering av engangsutstyr i en tredjestat og videre omsetning 
og bruk av reprosessert engangsutstyr. 
 

Hovedpunktene gjennomføringsforordning (EU) 2020/1207 
 

Kapittel I Virkeområde og definisjoner 
Etter artikkel 1 gjelder forordningen i tilfeller hvor reprosessering av medisinsk engangsutstyr er 
tillatt ved nasjonal rett, og medlemslandet har bestemt at ikke alle reglene i vedrørende 
produsentens forpliktelser i relasjon til reprosessering og bruk av medisinsk engangsutstyr internt i 
en helseinstitusjon kommer til anvendelse. Forordningen gir også regler i tilfeller hvor 
medlemslandet har bestemt å anvende MDR artikkel 17 (3) på tilfeller hvor reprosessering av 
medisinsk engangsutstyr foretas av eksterne etter forespørsel fra helseinstitusjonen.  

Artikkel 2 omhandler definisjoner av «reprosessor», «ekstern reprosessor», og 
«reprosesseringssyklus». Med reprosessor menes helseinstitusjonen og den eksterne reprosessoren 
som reprosesserer det medisinske engangsutstyret. Ekstern reprosessor defineres som den enheten 
som foretar reprosessering av det medisinske engangsutstyret etter forespørsel fra en 
helseinstitusjon. Reprosesseringssyklus er syklusen som inkluderer alle reprosesseringsstegene 

                                                           
6 Utstyrets bruksanvisningen skal i henhold til MDR vedlegg I punkt 23.4 bokstav p opplyse om kjente 
egenskaper og tekniske faktorer som produsenten vet kan utgjøre en risiko dersom utstyret gjenbrukes. 



foretatt på et medisinsk engangsutstyr for å sikre at det reprosesserte utstyrets sikkerhet og ytelse er 
ekvivalent med det originale utstyret.  

  

Kapittel II Organisering av reprosessering og risikostyring 
I artikkel 3 punkt 1 fremgår det at når reprosessering foretas av en ekstern reprosessor, skal det 
inngås en skriftlig avtale mellom helseinstitusjonen og den eksterne reprosessoren. Punkt 2 angir hva 
denne kontrakten skal inneholde, blant annet krav til ansvarsfordeling, krav til personale og krav til 
hvordan reprosesseringen utføres.  

Hva som kreves av personale som utfører reprosessering utdypes i artikkel 4. Det skal utpekes en 
person som er ansvarlig for reprosesseringen, og som det stilles ytterligere krav til. Det stilles også 
krav til lokalet hvor reprosesseringen foregår og til utstyret som brukes.  

Før det besluttes at reprosessering kan foretas skal det avgjøres om det medisinske engangsutstyret 
er egnet for reprosessering. Som det fremgår av fortalen til forordningen finnes det medisinsk 
engangsutstyr som ikke egner seg for reprosessering, for eksempel utstyr med batteri som ikke kan 
byttes eller hvor det foreligger risiko for feil etter reprosessering. Det er derfor nødvendig å ta 
hensyn til egenskapene til det medisinske engangsutstyret når det gjelder prosedyrer for 
risikostyring. Dette er for å sikre at man ekskluderer medisinsk engangsutstyr som ikke kan 
reprosesseres på en sikker måte på grunn av deres spesielle farepotensiale eller spesifikke tekniske 
egenskaper.  

Helseinstitusjonen må etter artikkel 5 analysere hvorvidt sikkerheten og ytelsen til det medisinske 
engangsutstyret, når det er reprosessert, vil være lik det opprinnelige medisinske engangsutstyret. 
Det opprinnelige tiltenkte formålet som angitt i bruksanvisningen til det medisinske engangsutstyret 
kan ikke endres av reprosessoren. Dette fremgår av artikkel 6.  

Artikkel 7 inneholder regler for reprosesseringssyklusen. Helseinstitusjonen som reprosesserer 
utstyret skal fastsette reprosesseringssyklusen til engangsutstyret som reprosesseres. Dette gjøres i 
samsvar med ekstern reprosessor der dette er aktuelt. Reprosesseringssyklusen skal være skriftlig, og 
skal beskrive hvert steg av reprosesseringen. 

Helseinstitusjonen skal etter artikkel 8 fastsette et maksimum antall ganger reprosesseringssyklusen 
kan utføres på det reprosesserte medisinske engangsutstyret, hvor ytelsen og sikkerheten til det 
medisinske engangsutstyret forblir tilsvarende det opprinnelige medisinske engangsutstyret. Der det 
er aktuelt, skal dette gjøres i samsvar med ekstern reprosessor. Når det maksimale antallet er nådd, 
skal det reprosesserte medisinske engangsutstyret kastes.  

Artikkel 9 omhandler hvilken teknisk dokumentasjon som kreves for reprosesseringsaktiviteten som 
utføres. Den tekniske dokumentasjonen skal være spesifikk for hver modell av det aktuelle 
medisinske engangsutstyret, som definert i UDI-DI7, produsert av samme produsent. Den tekniske 
dokumentasjonen skal lagres i 10 år etter siste gjenbruk av det medisinske engangsutstyret. 

 

Kapittel III Prosedyrer for reprosesseringssyklusen 
Det skal etableres prosedyrer for reprosesseringen både før, under og etter reprosesseringen. Dette 
fremgår av artikkel 10. Etter artikkel 11 skal reprosesseringssyklusen dekke flere steg, som angitt i 
bokstav a) – k). Disse stegene blir videre utdypet i artikkel 12 (forhåndsbehandling ved bruks- og 
transporttidspunktet), artikkel 13 (forberedelse før rengjøring), artikkel 14 (rengjøring), artikkel 15 og 

                                                           
7 MDR legger opp til et nytt system med sporbarhet, UDI-systemet. Hovedtanken er at systemet vil forbedre 
pasient- og produktsikkerheten, og markedsaktørene skal kunne spore utstyret, dvs. fra hvilken aktør de har 
mottatt utstyret og hvilken aktør de leverer utstyret til. UDI-systemet består av en unik 
utstyrsidentifikasjonskode (UDI-DI) som er spesifikk for produsenten og et utstyr. 



16 (termisk desinfeksjon og kjemisk desinfeksjon), artikkel 17 (tørking), artikkel 18 (inspeksjon, 
vedlikehold, reparasjon og funksjonalitetstesting), artikkel 19 (emballasje) og artikkel 20 (merking og 
bruksanvisning).  

 

Kapittel IV Kvalitetssystem, revisjon og rapportering av hendelser 
Artikkel 21 angir at det skal etableres, dokumenteres, implementeres og vedlikeholdes et 
kvalitetssystem for reprosesseringsaktivitetene. Kvalitetssystemet skal sikre at alle kravene i denne 
forordningen og kravene som gjelder reprosessering i MDR etterleves. I punkt 3 angis det 
minimumsaspekter kvalitetssystemet skal dekke i relasjon til organisering av stegene for 
reprosesseringen. Kvalitetssystemet til helseinstitusjonen og den eksterne reprosessoren bør være 
kompatible, for å sikre kontinuitet i kvaliteten på reprosesseringen. Dette fremgår av fortalens punkt 
5.  

Reprosessor skal etter artikkel 22 minst en gang årlig foreta en uavhengig ekstern revisjon av 
reprosesseringsaktivitetene. Revisjonsrapporten skal gjøres tilgjengelig for meldt organ etter MDR 
artikkel 17 punkt 5, og skal på forespørsel stilles til rådighet for ansvarlig myndighet. Prosedyrene og 
kvalitetssystemet skal etter behov revideres, basert på resultatene fra den uavhengige eksterne 
revisjonen.  

Artikkel 23 omhandler rapportering av hendelser. Helseinstitusjoner som bruker reprosessert 
medisinsk engangsutstyr skal rapportere alle alvorlige hendelser til ansvarlig myndighet. Produsent, 
og når det er aktuelt, ekstern reprosessor, skal motta kopi av hendelsesrapporten.   

 

Kapittel V Sporing  
Etter artikkel 24 skal reprosessorene ha et sporingssystem som identifiserer det medisinske 
engangsutstyret gjennom reprosesseringssyklusen og gjennom levetiden til det reprosesserte 
medisinske engangsutstyret. Sporingssystemet skal blant annet registrere antall 
reprosesseringssykluser det medisinske engangsutstyret har gjennomgått.  

Reprosessorene skal etter artikkel 25 lagre alle trinnene i reprosesseringssyklusen i en periode på 
minst 10 år etter den siste reprosesseringen av et medisinsk engangsutstyr.  
 

3.3.4 Departementets forslag til bestemmelse 
I utkast til forskrift om medisinsk utstyr tas inn en ny bestemmelse i § 19 som lyder:  

Virksomhet som reprosesserer medisinsk engangsutstyr anses for å være produsent i henhold til 
forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr artikkel 17 punkt 2, jf. punkt 1. 
 

3.4 Overgangsbestemmelser 
Overgangsreglene som følger av MDR artikkel 120 er omfattende og kompliserte. I høringen er de 
tilpasset til det norske regelverket i forskriftsutkastet kapittel VI. Overgangsreglene for IVDR vil bli 
behandlet i egen høring før ikrafttredelse 26. mai 2022. Nettverket for de europeiske kompetente 
myndigheter8 har utarbeidet en FAQ9 og  EU-Kommisjonen har en skjematisk veiledning om 
overgangsordningene.10 De mest sentrale overgangsbestemmelsene behandles nedenfor.  
 

                                                           
8 CAMD 
9 https://www.camd-europe.eu/wp-content/uploads/2018/05/FAQ_MDR_180117_V1.0-1.pdf  
https://www.camd-europe.eu/wp-content/uploads/2018/05/FAQ_IVDR_180117_V1.0-1.pdf 
10 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34907    

https://www.camd-europe.eu/wp-content/uploads/2018/05/FAQ_MDR_180117_V1.0-1.pdf
https://www.camd-europe.eu/wp-content/uploads/2018/05/FAQ_IVDR_180117_V1.0-1.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34907


3.4.1 Overgangsbestemmelser for sertifikater (§ 24) 
Sertifikater utstedt av meldt organ i samsvar med forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk 
utstyr jf. direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF før 25. mai 2017 skal fortsatt være gyldige fram til 
utløpet av perioden angitt på sertifikatet. Unntatt er sertifikater utstedt i samsvar med forskrift 15. 
desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr jf. vedlegg 4 til direktiv 90/385/EØF eller vedlegg IV til 
direktiv 93/42/EØF som blir ugyldige senest 27. mai 2022.   

Sertifikater utstedt av meldt organ i samsvar med forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk 
utstyr jf. direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF fra 25. mai 2017 skal fortsatt være gyldige fram til 
utløpet av perioden angitt på sertifikatet, som ikke skal overstige fem år fra utstedelsen av 
sertifikatet. Disse sertifikatene blir ugyldige senest 27. mai 2024. Etter denne datoen vil ikke 
sertifikater etter direktivene lenger kunne brukes. For MDR gjelder at alle nye sertifikater skal 
utstedes fra 26. mai 2021.  
 

3.4.2 Overgangsbestemmelser for utstyr (§ 25) 
Etter overgangsreglene er det fremdeles mulig å markedsføre og omsette utstyr som oppfyller 
direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF fram til 26. mai 2024. Dette forutsetter at eksisterende 
sertifikater er gyldige og at utstyrets tiltenkte formål og bruk ikke endres. Forordningenes krav til 
registrering av utstyr og aktører samt markeds og sikkerhetsovervåking skal imidlertid oppfylles.   

Det ble i desember 2019, med en korreksjon av forordningsteksten, vedtatt at overgangsordningen 
for klasse I utstyr utvides til 26. mai 2024. Kommisjonen har kommet med ytterligere veiledning11  

MDR setter frister for hvor lenge utstyr etter direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF kan være på 
markedet, den såkalte «sell off» - bestemmelsen. Ethvert utstyr som fremdeles er i forsyningskjeden 
og som ikke har nådd fram til endelig bruker, f.eks. til et sykehus innen 27. mai 2025 skal ikke lenger 
omsettes og må trekkes tilbake.   

Utstyr som er på lager i helseinstitusjoner og på sykehus kan fremdeles brukes etter 2025 inntil 
utstyret evt. utløpsdato. Viktig å merke seg at forordningene ikke regulerer videresalg av utstyr etter 
at det er gjort tilgjengelig og tatt i bruk, f.eks. salg av brukt utstyr. 

 

3.4.3 Overgangsbestemmelse for registrering (§ 26) 
Det legges til rette for overgangsbestemmelser om at gjeldende forskrift om medisinsk utstyr vil 
fortsette å gjelde for registrering av utstyr, markedsaktører og for sertifikater frem til den dag som 
tilsvarer 24 måneder etter kunngjøring av EUDAMED sin funksjonalitet. 3.4.4 Overgangsbestemmelse 
for utpeking av meldt organ etter IVDR (§ 23) 
I forskriftsutkastet er det gitt en overgangsbestemmelse for utpeking av meldt organ etter IVDR 
artikkel 110 nr. 6. Det følger av denne bestemmelsen at som unntak fra direktiv 98/79/EF kan meldt 
organ som oppfyller kravene i IVDR, utpekes og notifiseres før 26. mai 2022. Meldte organer som er 
blitt utpekt og meldt i samsvar med IVDR, kan bruke prosedyrene for samsvarsvurdering fastsatt i 
denne forordning og utstede sertifikater i samsvar med IVDR før 26. mai 2022. 

 

3.5 Ikrafttredelse (§ 30) 
De nye EU-forordningene trådte i kraft fra 25. mai 2017 og har en overgangsperiode på henholdsvis 4 
år for medisinsk utstyr og 5 år for in vitro medisinsk utstyr før full anvendelse av regelverket.  
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and-4_en.pdf  

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_transitional-provisions-art-3-and-4_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_transitional-provisions-art-3-and-4_en.pdf


Som nevnt innledningsvis, gjelder MDR fra 26. mai 2021 og IVDR fra 26. mai 2022. MDR erstatter 
direktiv 93/42/EØF om øvrig medisinsk utstyr og direktiv 90/385/EØF om aktivt implanterbart 
medisinsk utstyr som oppheves 26. mai 2021 (med unntak av visse bestemmelser). IVDR erstatter 
direktiv 98/79/EF om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr som er gyldig frem til 26. mai 2022.  

Ikrafttredelse for MDR og IVDR på ulike tidspunkter har betydning for når lov 7. mai 2020 nr. 37 om 
medisinsk utstyr § 1 kan tre i kraft. Det har også betydning for forskrift om medisinsk utstyr og 
forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. IVD-reglene i begge disse forskriftene må fortsette å 
gjelde frem til 26. mai 2022.  
 

3.5.1 Ikrafttredelse for MDR 
Det følger av § 30 at forskriftsutkastet trer i kraft 26. mai 2021. Fra samme tidspunkt trer lov 7. mai 
2020 nr. 37 om medisinsk utstyr § 1 første ledd i kraft. Dette er bestemmelsen som gjennomfører 
MDR i norsk rett.  

Det er gitt visse unntak for ikrafttredelse 26. mai 2021 for MDR. For UDI-bærere (sporbarhet) som 
skal følge av utstyrets merking og emballasje vil kravene til implanterbart utstyr og utstyr i klasse III 
følge hovedregelen om ikrafttredelse fra 26. mai 2021. Derimot vil kravene til UDI-bærere for utstyr i 
klasse IIa og IIb ikke tre i kraft før 26. mai 2023 og for utstyr i klasse I fra 26. mai 2025. Tilsvarende vil 
ikrafttredelse av UDI-bærer for gjenbrukbart utstyr tre i kraft på et senere tidspunkt, fra 26. mai 2023 
til 26. mai 2027, avhengig av risikoklasse. Når det gjelder koordinerende prosedyre for kliniske 
utprøvinger som følger av MDR art. 78 vil ikrafttredelse være 26. mai 2027.  

Det følger også av bestemmelsen at forpliktelsene og kravene som gjelder EUDAMED trer i kraft fra 
den datoen som svarer til seks måneder etter offentliggjøring av meldingen i forordning (EU) nr. 
2017/745 artikkel 34 nr. 3.  

EUDAMED er databasen for medisinsk utstyr på det europeiske markedet, og er en plattform for 
informasjonsutveksling. Aktørregisteringsmodulen ble gjort tilgjengelig i desember 2020. Deler av 
databasen vil også være offentlig tilgjengelig. EUDAMED lanseres gradvis, én modul av gangen. Hele 
databasen ventes å være klar i mai 2022, samtidig som IVDR trer i kraft, og vil først da være 
obligatorisk å bruke. 

Fram til EUDAMED er fullt ut funksjonell, gjelder de tilsvarende bestemmelsene i forskrift om 
medisinsk utstyr jf. direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF når det gjelder utveksling av informasjon, 
herunder informasjon om sikkerhetsovervåkingsrapportering, kliniske utprøvinger, registrering av 
utstyr og markedsdeltakere og sertifikatmeldinger. 

 

3.5.2 Ikrafttredelse for IVDR 
Direktiv 98/79/EF vil gjelde frem til 26.mai 2022, noe som betyr at disse bestemmelsene må beholdes 
i gjeldende forskrift om medisinsk utstyr. Det betyr også at gjeldende lov om medisinsk utstyr som er 
hjemmel for forskrift om medisinsk utstyr og som også gjennomfører direktiv 98/79/EF i norsk rett, 
må beholdes inntil 26. mai 2022.  

Imidlertid er det visse regler i IVDR som allerede gjelder nå. For at meldte organer som inngir en 
søknad om utpeking i samsvar med IVDR skal omfattes av forordningen, gjennomføres IVDR artikkel 
113 punkt 3 bokstav b) i ikrafttredelsesbestemmelsen.   

 

3.6 Dispensasjon (§ 22) 
Det foreslås at Statens Legemiddelverk gis adgang til i særlige tilfeller om å dispensere fra 
bestemmelsene gitt i eller i medhold av lov 7. mai 2020 nr. 37 om medisinsk utstyr forutsatt at det 
ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.   



En dispensasjon innebærer et snevert unntak fra å følge en eller flere bestemte lovbestemmelser. 
Hovedregelen i norsk rett er at alt som ikke er uttrykkelig forbudt er tillatt. For å vurdere 
enkelttilfeller særskilt kan myndighetene ved individuelle tillatelser fravike generelle forbud. Når det 
unntaksvis skal gis slike tillatelser/spesielle fritak, kalles dette gjerne for dispensasjon. For å kunne 
dispensere fra regler i lov eller i medhold av lov om medisinsk utstyr, må det foreligge et særskilt 
tilfelle og dispensasjonen må ikke stride mot internasjonale forpliktelser Norge har inngått. 

Med begrepet særskilt tilfelle menes at det må foreligge et kvalifisert og objektivt grunnlag for å 
kunne frita for oppfyllelse av regelen. Fritaket skal tolkes strengt og brukes i helt spesielle tilfeller. 
Begrepet internasjonale forpliktelser skal forstås som de forpliktelser Norge har påtatt seg gjennom 
EØS-avtalen. MDR/IVDR setter med sin forordningsform skranker for dispensasjonsadgangen. For å 
kunne dispensere fra krav i loven, må loven selv gi åpning for at det kan gjøres. I lys av at enkelte 
bestemmelser i ny forskrift om medisinsk utstyr vil være nasjonale og spesielt at MDR/IVDR åpner 
opp for en rekke nasjonale løsninger, er det vurdert som hensiktsmessig med en 
dispensasjonshjemmel. 

 

4. Utkast til forskrift om endring i forskrift om medisinsk utstyr, forskrift om 
håndtering av medisinsk utstyr og øvrige forskrifter 

Ulik ikrafttredelse av MDR og IVDR medfører endringer i forskrift om medisinsk utstyr og forskrift om 
håndtering av medisinsk utstyr. Endringene følger av utkast til forskrift om endring i forskrift om 
medisinsk utstyr, forskrift om håndtering av medisinsk utstyr og øvrige forskrifter 
 

4.1 Endringer i forskrift om medisinsk utstyr 
Som nevnt medfører MDR og IVDR at gjeldende forskrift om medisinsk utstyr i en overgangsfase vil 
gjelde frem til 26. mai 2022 for IVD. For å skille utkast til forskrift om medisinsk utstyr fra gjeldende 
forskrift foreslås det at tittelen til sistnevnte endres til «Midlertidig forskrift 15. desember 2005 nr. 
1690 om medisinsk utstyr» 

 

Hovedsakelig består endringene i forskrift om medisinsk utstyr at:  

1) Direktiv 98/79/EØS som er gjennomført både i de alminnelige bestemmelsene (kapittel 2) og 
i de IVD spesifikke kapitlene (kapittel 3) med tilhørende IVD-MU vedlegg vil gjelde frem til 26. 
mai 2022.  

2) MDR art 122 gir at direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr og direktiv 90/385 om aktivt 
implanterbart medisinsk utstyr oppheves 26. mai 2021. Imidlertid vil etter MDR art. 122 visse 
bestemmelser om markedsovervåking/sviktmeldinger og kliniske utprøvinger gjelde til 6 
måneder etter kunngjøring av EUDAMED jf. MDR art 123 nr. 3 bokstav d). Kravene om 
registrering av utstyr og markedsaktører og sertifikatmeldinger gjelder 24 måneder etter 
kunngjøring av EUDAMED.  

3) EØS-henvisningsfeltet i gjeldende forskrift om medisinsk utstyr er endret i samsvar med 
punkt 1og 2 ovenfor.  
 

4.2 Endringer i forskrift om håndtering av medisinsk utstyr 
MDR krever endring i forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr. 
Hovedsakelig er det reglene om egentilvirket som endres. Kravene om egentilvirket utstyr er en 
presisering av det såkalte «IN-house» unntaket, og gjelder for utstyr som produseres og brukes 
internt i en helseinstitusjon, til helseinstitusjonens ordinære arbeidsoppgaver, og uten at utstyret i 
seg selv utnyttes kommersielt jf. forskrift om håndtering av medisinsk utstyr § 4 bokstav h). 



De delene av håndteringsforskriften som gjelder egentilvirkning av medisinsk utstyr vil bli ivaretatt i 
MDR art. 5 punkt. 5. Etter denne bestemmelsen skal helseinstitusjoner ha mulighet til å produsere, 
modifisere og bruke utstyr internt til å dekke spesifikke behov til visse pasientgrupper som ikke kan 
oppfylles med tilsvarende utstyr på markedet. Slikt utstyr skal oppfylle de generelle kravene til 
sikkerhet og ytelse i MDR vedlegg I, i tillegg til øvrige bestemmelser i MDR art. 5 punkt 5. 

Kravene til egentilvirkning av in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr vil fremdeles gjelde i 
håndteringsforskriften frem til likelydende bestemmelser trer i kraft med IVDR art 5 punkt 5 den 26. 
mai 2022. Definisjonen av egentilvirket medisinsk utstyr i § 4 bokstav h) punkt 2 foreslås opphevet.  I 
dette punktet presiseres at egentilvirket også omfatter ethvert medisinsk utstyr som er modifisert 
eller som brukes eller er tiltenkt brukt ut over produsentens anvisninger, inkludert kombinasjoner av 
medisinsk utstyr. Bakgrunnen for at punktet foreslås opphevet er at ordlyden ikke samsvarer med 
likelydende bestemmelser i MDR og IVDR art. 5 punkt 5.  

Kravene til sammenstilling av medisinsk utstyr jf. § 4 bokstav i) foreslås inntil videre å opprettholdes. 
Dette er bestemmelser som både Legemiddelverket forvalter (for helseinstitusjoner) og DSB (for 
øvrige virksomheter, utenom helseinstitusjoner). De tilpassede kravene til sammenstilt medisinsk 
utstyr følger av §§ 13, 14 og 15. 

  

4.3 Endringer i øvrig regelverk   
Som det fremgår av MDR art. 117 gjøres det endringer i direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 
178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009. Dette medfører endringer i bl.a. forskrift 22. desember 
2008 nr. 1620 om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften), 
forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter og forskrift 18. desember 2009 
nr. 1839 om legemidler.  

 

4.4 Forholdet til annet regelverk 
Når det gjelder henvisninger til gjeldende lov og forskrift om medisinsk utstyr i annet regelverk må 
henvisningen oppdateres til etter hvert det nye regelverket om medisinsk utstyr. Som eksempel vises 
her til blodforskriften § 1-3 som må oppdateres i henhold til nytt regelverk: 

For medisinsk utstyr som benyttes i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 1-2 første ledd, gjelder 
kravene i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr og forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om 
medisinsk utstyr.» 

 

5. Økonomiske og administrative konsekvenser  
Innføringen av MDR og IVDR i norsk rett vil medføre betydelige flere arbeidsoppgaver for Statens 
Legemiddelverk knyttet til oppfølging av markedsaktørene, meldt kontrollorgan, klinisk 
evaluering/klinisk utprøving, markedsovervåking, sporbarhet og dessuten samarbeid og styring både 
nasjonalt og internasjonalt 

For pasienter og brukere av medisinsk utstyr vil dette forslaget med regulering av det nasjonale 
handlingsrommet, i tillegg til språkkravene, føre til økt pasientsikkerhet og fremme trygg og sikker 
bruk av medisinsk utstyr i helsetjenesten.   

Tekniske kontrollorgan som evt. sender inn søknad etter IVDR må bli utpekt etter denne 
forordningen og må forberede søknad om utpeking som vil bli vurdert etter utpekingskriteriene i 
IVDR. Muligheten får å sende inn søknad følger allerede i dag av gjeldende forskrift om medisinsk 
utstyr og vil bli videreført i forskriftsutkastet.  

Når det gjelder ekspertpaneler, ekspertlaboratorier og EU-referanselaboratorier vil Kommisjonen få 
en sentral rolle, så det påregnes at dette ikke har noen administrative og økonomiske konsekvenser 



for Norge. Derimot vil det bli økte administrative oppgaver for Legemiddelverket dersom det blir 
aktuelt å sende inn en søknad til Kommisjonen om utpeking som ekspertlaboratorium eller EU-
referanselaboratorium på vegne av norske laboratorier jf. MDR artikkel 106 punkt 7 og IVDR artikkel 
100 punkt 1. 

Når det gjelder reprosessering av medisinsk engangsutstyr vil forslaget om å videreføre gjeldende 
rett kunne få økonomiske og administrative konsekvenser for virksomheter som utfører slik aktivitet, 
ettersom MDR stiller tydeligere og mer detaljerte krav til produsenter av medisinsk utstyr. For 
pasienter og brukere av medisinsk utstyr vil kravene til reprosessering føre til økt pasientsikkerhet og 
fremme trygg og sikker bruk av medisinsk utstyr.  

En eventuell gjennomføring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1207 medfører at 
helseinstitusjoner som utfører reprosessering av medisinsk engangsutstyr vil få nye detaljerte krav. 
Dette vil kunne medføre både økonomiske og administrative konsekvenser for disse. Samtidig vil 
muligheten til å kunne reprosessere medisinsk engangsutstyr i helseinstitusjonen kunne føre til 
økonomiske besparelser for helseinstitusjonen.  

For Legemiddelverket som tilsynsmyndighet vil både videreføringen av gjeldende rett, og en 
eventuell gjennomføring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1207, føre til økonomiske og 
administrative konsekvenser, herunder økt tilsynsvirksomhet med aktørene. Det må også påregnes 
at de nye kravene medfører mer veiledning fra Legemiddelverket til aktørene.   

Det er nytt at det innføres nasjonale krav til kliniske utprøvinger som ikke utføres med formål om 
samsvarsvurdering, jf. MDR artikkel 82.  Uavhengig av Statens Legemiddelverk må disse studiene 
søke REK om godkjenning. Dette kravet følger av helseforskningsloven og MDR.  

Arbeidet med å sette sammen en søknad er derfor allerede gjennomført på forhånd før søker sender 
en søknad til Statens Legemiddelverk. For alle studier under artikkel 82 gjelder at utprøver skal 
oppfylle alle de generelle kravene til sikkerhet og ytelse i MDR. Uavhengig av om søknader som faller 
inn under artikkel 82 blir validert eller vurdert, vil Legemiddelverket få en økt tilsynsrolle for slike 
studier. For Legemiddelverket vil en validering/vurdering av søknader som faller inn under artikkel 82 
medføre noe større arbeidsbyrde med gjennomgang av dokumenter fra sponsor/utprøver. Det må 
også påregnes økt veiledning til sponsor/utprøver om de nye nasjonale kravene.  

Ikrafttredelse for MDR og IVDR på ulike tidspunkter har medført lovtekniske utfordringer. Brukere av 
forskriftene vil frem til 26. mai 2022 måtte forholde seg til flere regelsett på medisinsk utstyr, noe 
som kan bli utfordrende og som forutsetter økt veiledning fra Legemiddelverket. Det omfatter både 
lover og forskrifter. Kun deler av lov 7. mai 2020 nr. 37 om medisinsk utstyr § 1 trer i kraft i denne 
omgang, noe som betyr at IVD-reglene i en overgangsperiode videreføres i gjeldende forskrift om 
medisinsk utstyr og forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. IVD-reglene fortsetter å gjelde frem 
til 26. mai 2022.  

Overgangsreglene er også omfattende og kompliserte, noe som medfører et økt behov for veiledning 
fra Statens Legemiddelverk. Det vil være behov for mer regelverkfortolkning overfor pliktsubjektene 
og gjeldende veiledninger må oppdateres.  
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