
Høringsmøte om forslag til nye 
regler om medisinsk utstyr



Program

12:30 – 13:00 Velkommen og innledning fra Helse - og 
omsorgsdepartementet

13:00 – 13:40 Presentasjon av høringsforslag

13:40 – 14:00 Pause og kaffe

14:00 – 14:30 Fortsetter presentasjon av høringsforslag

14:30 – 15:00 Diskusjon og spørsmål

15:00 Avslutning og veien videre



Begreper

• MU = Medisinsk utstyr

• MDR = Forordning om medisinsk utstyr

• IVDR = Forordning om in vitro- diagnostisk medisinsk utstyr

• MDD = Direktivet om medisinsk utstyr

• IVDD = Direktivet om in vitro- diagnostisk medisinsk utstyr



Medisinsk Utstyr. Hva gjør Legemiddelverket?

• Forvaltnings- og rådgivingsoppgaver 

• Tilsynsmyndighet overfor produsenter, importører, 
distributører og teknisk kontrollorgan 

• Markedsovervåking, Tollsamarbeid, inkludert oppfølging av 
meldinger om svikt og uhell 

• Vurdere søknader om klinisk utprøving/ytelsesstudier 

• Regelverksutvikling og regelverksfortolkning

• Internasjonalt samarbeid med andre myndigheter



Overtatt ansvar for elektromedisinsk utstyr

• Legemiddelverket overtok 8. mars 2019 ansvaret for 
produktregelverket til elektromedisinsk utstyr

• Legemiddelverket har ansvaret for hele produktregelverket
for medisinsk utstyr

For elektromedisinsk utstyr i forskrift om håndtering av 
medisinsk utstyr overføres også ansvaret for: 

• reglene om gjenbruk av medisinsk engangsutstyr 

• krav til egentilvirkning/sammenstilling av medisinsk utstyr 

• meldeplikten for uønskede hendelser med bruk av 
medisinsk utstyr 



Aktører 

| | 6



Medisinsk utstyr og ulike roller

• Produsent

• Distributør/importør

• Bruker/Anskaffer

• Helseinstitusjon –

Ytelse av helsehjelp
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Regelverket

90/385:  Aktivt implanterbart MU                                    

93/42:   Øvrig medisinsk utstyr

98/79:   In vitro diagnostisk MU.

Lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr 

Forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (nasjonal)| | 8



26. mai 2020

Forordning om 
medisinsk utstyr 

9 mnd

26. mai 2022

Forordning om in-vitro
diagnostisk medisinsk 
utstyr 
33 mnd





+ gjennomføringsrettsakter

• Samtidig er det lagt inn i teksten til 
forordningene at Kommisjonen skal ha 
mulighet til å utarbeide opptil 80 rettsakter 
(både gjennomføringsrettsakter og delegerte 
rettsakter) hvorav 18 skal være obligatoriske



Kommisjonen sier selv: 

“The Directives and the MDR largely share the 
same basic regulatory requirements. No 
existing requirements have been removed, 
but the MDR adds new requirements”. 

“Compared to the current Directives, the 
MDR places more emphasis on a life-cycle 
approach to safety, backed up by clinical 
data”. 



Markedsovervåking
Rapportering til 
myndigheterTeknisk Klinisk

Samsvar med 
kravene i 

regelverket?

Klinisk 
utprøving

PRODUSENT

MYNDIGHETER

(risikoklasse I)

TEKNISK KONTROLLORGAN

(øvrige risikoklasser)
Utstyr på markedet

CE-merking – prosess og aktører



Formål

• Sikre et høyt beskyttelsesnivå for pasienter og brukere

• Trygt, sikkert og effektivt medisinsk utstyr

• Fremme innovasjon av medisinsk utstyr

• Fremme et velfungerende indre marked og det skal tas 
hensyn til små og mellomstore bedrifter. 

• Pasientsikkerhet og markedstilgang (innovasjon) er to viktige 
hensyn. Målene er likeverdige, henger nøye sammen og skal 
ikke sees isolert. 



Saklig virkeområde

• Forordningene gjelder for produksjon og omsetting av 
medisinsk utstyr på det europeiske markedet

• Fortalen punkt 3 at rettsakten ikke inneholder noen krav til 
videre bruk av medisinsk utstyr i helsetjenesten.  Dette er 
regler som medlemsstatene selv står fritt til å regulere

• Forordningene gjelder heller ikke for nasjonal lovgivning 
om organisering, finansiering av eller tilbud om nasjonale 
helsetjenester og medisinsk behandling jf. MDR artikkel 1 
punkt 15



Saklig Virkeområde – avgrensning mot andre 
produkter
• Forordningen gjelder ikke for legemidler jf. definisjonen i direktiv 

2001/83/EF. 

• Det presiseres at legemidler til avansert terapi omfattes av 
forordning (EF) nr. 1394/2007. 

• Kosmetiske produkter omfattes av forordning (EF) nr. 1223/2009

• Mat er regulert i forordning (EF) nr. 178/2002.

• Gjelder ikke blod, blodprodukter, plasma og blodceller og 
dessuten regelverket om organer, vev eller celler av animalsk og 
human opprinnelse unntatt for medisinsk utstyr som består av 
inaktiverte organer, celler eller vev. 

• Nytt er at forordningen likevel gjelder for medisinsk utstyr som er 
produsert ved hjelp av derivater av inaktivert vev eller celler av 
human opprinnelse. 

• Forordningen er lex specialis til direktiv 2014/30/EU om 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet) samtidig som 
MDR avgrenser mot direktiv 2006/42/EF om maskiner 
(maskindirektivet). 



Nytt virkeområde – Vedlegg XVI produkter

• Nytt er at forordningens artikkel 1 punkt 2 fastsetter regler 
om utstyr som har et estetisk og ikke-medisinsk formål.

• Utstyr som har like egenskaper og en tilsvarende 
risikoprofil som øvrig medisinsk utstyr. Forordningen 
presiserer at utstyr med et medisinsk formål og utstyr med 
et ikke- medisinsk formål skal oppfylle de samme 
sikkerhetskravene i regelverket.  

• Forordningen vedlegg XVI lister de aktuelle 
produktkategoriene (derav betegnelsen vedlegg XVI-utstyr):



Omfang
• Kontaktlinser eller annet utstyr som er ment å legges på øyet, for 

eksempel ikke- korrigerende kontaktlinser med farge

• Invasivt utstyr som helt eller delvis insettes i kroppen ved hjelp av et 
kirurgisk inngrep for å endre anatomien, unntatt tatoveringsprodukter 
og piercing

• Stoffer for ansiktsbehandling eller annen behandling av hud,- eller 
slimhinne som injiseres subkutant, submukosalt eller intradermalt, 
unntatt stoffer til tatovering

• Utstyr for å redusere og fjerne fettvev, f.eks. utstyr til 
fettspalting/fettsuging eller utstyr til lipoplasti

• Utstyr som sender ut elektromagnetisk stråling med høy intensitet 
(f.eks. infrarødt og ultrafiolett lys) for bruk på menneskekroppen. Det 
kan være lasere og IPL (intense pulsed light) -utstyr for hudbehandling, 
fjerning av tatoveringer eller hår.  

• Utstyr til hjernestimulering, dvs. utstyr på elektrisk strøm eller som 
genererer magnetiske og elektromagnetiske felt som trenger inn i 
kraniet for å kunne endre den neuronale aktiviteten i hjernen.      

Medisinsk utstyr – nye forordninger
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http://www.altomlinser.no/wp-content/uploads/compare_plus_manual_feeds/spectacular-color-varieties-of-contact-lense.png


Annex XVI

• Forordningen artikkel 1 punkt 2 fastsetter at vedlegg XVI-
utstyr skal følge visse felles spesifikasjoner (common
specifications) som skal fastsettes av Kommisjonen med en 
«implementing act» innen 26. mai 2020. 

• De felles spesifikasjonene skal minst inneholde regler om 
risikostyring etter forordningens vedlegg I og nødvendig 
klinisk utprøving og klinisk evaluering av sikkerheten til slikt 
utstyr. 

• Siste status er at «implementing act is undergoing formal 
adoption procedure»



Høringsnotatet

«Det saklige virkeområdet, både med hensyn til aktivitet og 
grenseliggende regelverk, fremkommer tydelig av 
forordningene art.1 i MDR og art.1 i IVDR»

«Norge har imidlertid nasjonale krav til bruk og vedlikehold 
av medisinsk utstyr som faller utenfor EØS-regelverkets 
virkeområde. Av denne grunn foreslår departementet at bruk 
av medisinsk utstyr omfattes av lovens virkeområde, jf. 
lovforslaget § 2 første ledd». 



Personelt virkeområde. Hvem må følge 
MDR/IVDR? 

| | 21



Lovens stedlig virkeområde. Hvor gjelder 
loven?

• Loven skal gjelde i Norge

• Svalbard omfattes ikke av EØS-avtalen, I lov om medisinsk 
utstyr § 1 er det imidlertid inntatt en hjemmel som 
muliggjør en utvidelse av virkeområdet 

• Produktregelverket (lov og forskrift om medisinsk utstyr) 
skal gjelde for Svalbard. Kun unntatt er kravene til utpeking 
og tilsyn med tekniske kontrollorgan, samt kravet om 
norsk språk på etikett og i bruksanvisning i Barentsburg. 

• Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr gjøres 
gjeldende på Svalbard.



Definisjoner 

• Definisjonene i MDR og IVDR er betydelig utvidet 
sammenlignet med direktivene om medisinsk utstyr. 

• Uttømmende liste over definisjonene i MDR og IVDR følger 
av artikkel 2 i forordningene. 

• Eksempler på nye definisjoner er: "importør, distributør, 
medisinsk engangsutstyr, nanomateriale, forfalsket 
medisinsk utstyr mv.  

• For IVDR er også tester som brukes til målrettet behandling/ 
å fastslå pasientens egnethet til spesifikk behandling med et 
legemiddel (companion diagnostics) definert i IVDR.



Utvidet definisjon av medisinsk utstyr

DRA-forum 
19012017  
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Utstyr med medisinsk 
hensikt



Hvordan få utstyr på det norske 
markedet etter det nye 
regelverket? Forenklet ABC

1) Utføre en samsvarsvurdering

2) Utarbeide en samsvarserklæring (ny mal MDR vedlegg IV)

3) Tildele utstyret et CE-merke

4) Sporbarhet - Tildele utstyret en UDI-kode, og sende den inn til 
europeiske databasen for medisinsk utstyr (EUDAMED) 

5) Sende opplysninger om produsenten, og den autoriserte 
representant og importøren til det elektroniske system 
(EUDAMED) 

6) Lage etiketten og bruksanvisning – følge nasjonale språkkrav

7) Kan da omsette og ta i bruk utstyret innenfor EU/EØS

8) Produsenten skal overvåke utstyret etter det er plassert på 
markedet som en del av kvalitetssystemet, herunder 
opplyninger om alvorlige hendelser, melding om trender, klager 
fra brukere, distributører og importører



Krav til produsenten

• System for risikostyring (MDR art. 10 jf. vedlegg I punkt 3).

• Utarbeide den tekniske dokumentasjonen (MDR vedlegg II og III). 

• Den tekniske dokumentasjonen omfatter beskrivelse av utstyrets 
spesifikasjoner, opplysninger om design og produksjon, 
sikkerhet og ytelse, analyse av forholdet mellom fordeler og 
risiko og produktverifikasjon (kliniske data, herunder den 
kliniske evalueringsrapport).  

• Oppbevare den tekniske dokumentasjonen (inkludert 
samsvarserklæring og sertifikat for utstyr i aktuell risikoklasse) i 
minst 10 år. For implanterbart utstyr skal dokumentasjonen 
oppbevares i minst 15 år. Dokumentasjonen skal på anmodning 
kunne stilles til disposisjon for myndighetene.  



Krav til produsenten

• Kvalitetssystem for sin virksomhet, dvs. styring, struktur, 
utvikling av prosedyrer, allokering av ressurser etc. 

• Kvalitetsstyringssystem skal oppfylle kravene listet i MDR 
artikkel 10 punkt 9 og IVDR artikkel 10 punkt 8. 

• Et system for melding om hendelser/svikt. 



Grunnleggende krav

• For MDR: Spesifikke grunnleggende krav til produksjon og 
design, blant annet til utstyrets kjemiske, fysiske og 
biologiske egenskaper. 

• For IVDR:  Utstyret skal ha den ytelse produsenten har 
fastslått, særlig, der det er aktuelt, med hensyn til analytisk 
sensitivitet, diagnostisk sensitivitet, analytisk spesifisitet, 
diagnostisk spesifisitet, nøyaktighet, repeterbarhet, 
reproduserbarhet, herunder kontroll av kjent, relevant 
interferens, og påvisningsgrenser. 

• Se de grunnleggende krav i MDR og IVDR vedlegg I. 



klassifisering (risiko)

Ref: www.eucomed.org/



Klassifisering

• Ny risikoklassifisering for IVD er mer fleksibel enn gjeldende 
liste A og B systemet

• Bedre egnet til å holde tritt med teknologisk utvikling/nye 
medisinske tilstander

• Mer lik prinsippene som gjelder for øvrig medisinsk utstyr i 
dag (og som videreføres i MDR). 

• Istedenfor listing av spesifikke tester eller medisinske 
tilstander avgjøres risikoklasse av tiltenkt bruk/formål og 
risiko. 

• Risiko omfatter ikke bare den som risikoen som foreligger 
for det enkelte individ/pasient, men også for folkehelsen.
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Klassifisering

• Nytt på IVD

A: Lav individuell risiko og lav folkehelse-risiko

B: Moderat individuell risiko og/eller lav folkehelse-risiko

C: høy individuell risiko og/eller moderat folkehelse-risiko

D: høy individuell risiko og høy folkehelse-risiko

Nytt: Uenighet mellom produsent og teknisk 
kontrollorgan mht. klassifisering skal avgjøres av myndighet i 
landet der produsent holder til og avgjørelsen skal gjøres 
kjent for medlemsstatene og Kommisjonen.  



Klassifisering MDR

• MDR forblir klassifisering stort sett som nå. Noen justeringer 
av definisjoner og grunnleggende prinsipper.

• 22 regler for klassifisering er gitt i MDR vedlegg VIII 
sammenlignet med 18 for MDD

• For eksempel: 

• Regel 11 er en ny regel om software; presiserer at software
som er medisinsk utstyr kan falle i alle risikoklasser fra I til 
III, avhengig av bruksområde og risiko.

• Regel 19 klassifiserer medisinsk utstyr med innhold av 
nanomaterialer basert på risiko for indre eksponering (IIa, 
IIb eller III). 



Utfordringer

• Utstyr som må gjennom teknisk kontrollorgan (ca. 85% for IVD)

Klasse III implanterbart individuelt tilpasset medisinsk utstyr 

Eksempler: implants (hip liners, knee inserts, etc.) 

Gjenbrukbare kirurgiske instrumenter som før var klasse I utstyr 
Eksempel: Reusable scalpels for routine surgery 

Medisinsk utstyr som inneholder nanomateriale som før var
klasse I

Software som før var klasse I utstyr 

Eksempel: Dental imaging software



Samsvarsvurdering

• Prosedyrene for samsvarsvurdering i MDR varierer også 
avhengig av risikoklasse

• Likner i det vesentlige på det som fulgte av direktivene om 
medisinsk utstyr. 

• Men vedleggene har blitt omstrukturert og forenklet, og 
endret navn og nummer. Kravene til dokumentasjon og 
kliniske data øker med utstyrets risiko

• Særlig for høyrisikoutstyr (risikoklasse III og IIb) skal EU-
utpekte ekspertpanel konsulteres som ledd i 
samsvarsvurderingen.



Samsvarsvurdering

• For utstyr i klasse D må også et EU referanselaboratorium 
verifisere påstander om ytelse og samsvar med gitte 
tekniske spesifikasjoner

• Ved samsvarsvurdering av «companion diagnostics» (som 
er i risikoklasse C) er det et nytt krav at teknisk 
kontrollorgan må konsulterer legemiddelmyndighet eller 
EMA som ledd i sin vurdering av produktet



Oppsummert - Samsvarsvurdering (MDR og 
IVDR vedlegg IX-XI)

• For de aller fleste typer medisinsk utstyr må et teknisk 
kontrollorgan involveres og utstede et sertifikat som ledd i 
samsvarsvurderingen. 

• Dette gjelder medisinsk utstyr i risikoklassse IIa, IIb og III samt 
IVD i risikoklasse B, C og D.

• For medisinsk utstyr i risikoklasse I samt IVD i risikoklasse A kreves 
sertifikat fra teknisk kontrollorgan for de deler av 
produksjonsprosessen som har med sterilitet eller målefunksjon 
å gjøre. 

• Nytt er at kirurgiske instrumenter som kan gjenbrukes (ny klasse 
Ir) krever sertifikat fra teknisk kontrollorgan for prosessen 
knyttet til rengjøring og sterilisering.



Samsvarserklæring og sertifikat

• Mal for samsvarserklæringen er presisert i nytt vedlegg IV. 

• Med en samsvarserklæring bekrefter produsenten at 
utstyret oppfyller kravene i MDR og IVDR.

• Sertifikat utstedt av teknisk kontrollorgan følger mal i 
vedlegg XII 



Det norske språkkravet – etiketten og 
bruksanvisningen 

• Departementet foreslår å videreføre det norske språkkravet 
for medisinsk utstyr 

• Hjemmelen for dette foreslås inntatt i lovforslagets § 4. 
Videreføringen av språkkravet er foreslått inntatt i forskrift 
om medisinsk utstyr § 4. 

• Det vil si at man beholder nåværende krav om norsk språk, 
både for profesjonell bruk og til alminnelig bruk (lekfolk)

• Kan fremdeles søkes om unntak til Legemiddelverket

• Bakgrunnen for det norske språkkravet er hensynet til sikker 
og trygg bruk (se mer i høringsnotatet punkt 11.3)



Sviktmeldinger – produsenter

• Det er gitt utfyllende regler om meldeplikten i MDR og IVDR. 
Disse reglene erstatter meldeplikten for produsenter og 
omsetter i forskrift om medisinsk utstyr § 2-11.

• Nytt i MDR/IVDR er at produsenter skal også melde om 
trender som gir opplysninger om en statistisk signifikant 
økning i frekvensen av hendelser. 

• Meldingene om hendelser, korrigerende tiltak og trender 
skal sendes inn til EUDAMED.



Meldeplikt importør/distributør

• Meldeplikten for importører og distributører nå er ivaretatt i 
MDR og IVDR art. 13 og 14

• Dette ivaretar dagens meldeplikt for omsetter.

• Importør og distributør skal straks varsle om alvorlig risiko 
med utstyr eller om forfalsket utstyr til 
tilsynsmyndighetene og til teknisk kontrollorgan som har 
utstedt et sertifikat for utstyret.



Meldeplikt brukere

• Departementet foreslår i lovforslaget § 8 en hjemmel for at 
departementet kan gi nærmere bestemmelser om 
meldeplikt for eiere og brukere av medisinsk utstyr. 

• På denne måten videreføres den nasjonale meldeplikten 
for virksomheter i forskrift om håndtering av medisinsk 
utstyr § 16. 

• Denne foreslås inntatt i forskrift om medisinsk utstyr § 6.



Implantatkort/informasjon som gis til 
pasienter med implantater (MDR art. 18) 

• Produsent av implanterbart medisinsk utstyr skal utlevere følgende 
informasjon: 

• a) identifisering av utstyret (utstyrets navn, serienummer, lotnummer, 
UDI, utstyrsmodell og produsentens navn, adresse og webadresse) 

• b) nødvendige advarsler/forholdsregler som pasienten eller 
helsepersonell skal ta hensyn til (for eksempel interferens, eksterne 
påvirkninger, miljøforhold etc.) 

• c) informasjon om utstyrets forventede levetid og all nødvendig 
oppfølging 

• d) annen informasjon som sikrer at pasienten kan bruke utstyret sikkert. 

Informasjonen gjøres tilgjengelig for pasienten og oppdateringer gjøres 
tilgjengelig via produsentens webadresse

Opplysningene som er omhandlet i bokstav a) skal gis på et 
implantatkort til pasienten. 



Implantatkort 

Medlemsstatene skal pålegge helseinstitusjoner å gi 
pasientene hurtig adgang til den aktuelle informasjonen. 

Følgende implantater er unntatt: suturer, hefteklemmer, 
tannfyllinger, tannbøyler, tannkroner, skruer, kiler, plater, 
tråd, nål og klipps.

Departementet foreslår at opplysninger som gis til pasienter 
med implanterbart medisinsk utstyr og opplysninger på 
implantatkort, skal gis på norsk. 

Guidence document

Implant Card 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36167

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36167


På størrelse med 
kredittkort
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• Produsenten skal ha en kvalifisert person 
internt i organisasjonen som er ansvarlig for 
«compliance».

• Bakgrunn fra naturvitenskap, medisin, 
farmasi, ingeniørfag eller juss. 

• 4 års regulatorisk erfaring eller erfaring med 
kvalitetsstyringssystem for medisinsk utstyr. 

• «Micro» og små bedrifter er ikke pålagt 
samme, men skal ha en slik person 
permanent og kontinuerlig til disposisjon. 
(Kommisjonsrekommandasjon 2003/362/EF)

Produsenter 
– krav om 

kompetanse

MDR art. 15



Kvalifisert personen skal sørge for at:
(MDR art. 15)

• Produksjon av utstyr følger kvalitetsstyringssystemet

• at den tekniske dokumentasjonen og EU-
samsvarserklæringen er utarbeidet

• Markedsovervåking av utstyr etter brakt i omsetning art. 10 
nr. 10, 

• Meldes om hendelser/svikt jf. artikkel 87–91 er overholdt, 

• Utstyr til klinisk utprøving, at erklæringen nevnt i vedlegg XV
kapittel II avsnitt 4.1 er utstedt

• Veiledning fra Kommisjonen: 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36166

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36166
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• Produsenten skal ha 
tilstrekkelig økonomisk 
dekning ved krav om 
erstatning for skader 
forårsaket av utstyret. 

• Produsenter er ansvarlig 
etter produktansvarsloven

Produsenter

(MDR art. 
10 punkt 

16) 



Importør (MDR art. 13)

1) Utstyret er CE-merket og at det er utarbeidet en samsvarserklæring

2) Produsenten er klart identifisert og har utpekt en autorisert representant 

3) Utstyret er riktig merket og at det følger med en bruksanvisning

4) Produsenten har merket utstyret med en UDI-kode (sporbarhet)

5) Importøren skal på utstyret/emballasjen eller i et dokument som følger 
utstyret oppgi sitt registrerte firmanavn, registrerte firmaadresse og 
nærmere kontaktinformasjon. 

6) Kontrollere at utstyret er registrert i EUDAMED jf. MDR artikkel 29 og 
IVDR artikkel 28

7) Utstyret oppbevares, transporteres og lagres forsvarlig etter 
bruksanvisningen 

8) Det føres et register over klager, utstyr trukket tilbake og gir nødvendig 
informasjon til produsent, autorisert representant eller distributør.
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Importør og oppgaver til distributør
I tillegg skal importøren:  

9) Varsle produsent og autorisert representant dersom 
importøren har grunn til å tro at det omsettes ulovlig utstyr på 
markedet. Alvorlig risiko med utstyr skal straks meldes til 
myndighetene og teknisk kontrollorgan.  

10) Oppbevare kopi av samsvarserklæring og evt. sertifikat i 
10 år (15 år for implanterbart utstyr). 

Distributør (MDR art. 14)

Distributøren skal som, 
importøren, oppfylle kravene i punkt 1, 3, 4, 7, 8 og 9. I tillegg 
skal distributøren sikre at importørens firmanavn, registrerte 
firmaadresse og nærmere kontaktinformasjon er gjengitt på 
utstyret/emballasjen eller i et følgedokument.  
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Tilfeller hvor importør, distributør mv. får 
produsentansvar (MDR art. 15)

• Distributør, importør eller en annen juridisk person kan påta 
seg et produsentansvar dersom: 

a) vedkommende omsetter utstyret i sitt eget registrerte 
firmanavn eller registrerte varemerke, unntatt der dette 
er særskilt avtalt med produsent og identifikasjon av 
produsenten kommer tydelig fram på merkingen.

b) endrer på utstyret eller på utstyrets tiltenkte formål.



Følgende betraktes ikke som endring som kan 
påvirke utstyrets formål:

c) oversette produsentens opplysninger på etiketten og i 
bruksanvisningen jf. MDR vedlegg I punkt 23/IVDR vedlegg I 
punkt 20. 

d) endre på den ytre emballasjen til utstyr som omsettes på 
markedet, dvs. forandre på pakningsstørrelsen forutsatt at 
det ikke endrer på det opprinnelig utstyret. Unntatt er 
ompakking av sterilt utstyr som ved ompakking kan endre på 
utstyrets sterile tilstand. 



Autorisert representant

• Nytt i MDR er at utpekingen av autorisert representant skjer 
ved fullmakt og at representanten må bekrefte dette 
skriftlig for at utpekingen skal være gyldig. 

• Det er viktig å merke seg at autorisert representant kan bli 
solidarisk ansvarlig for defekt utstyr på lik linje som 
produsenten etter MDR art. 11 punkt 6 og IVDR art. 11 
punkt 5. 

• Utskiftninger av autorisert representant skal være nærmere 
fastsatt i en avtale med produsenten jf. MDR/IVDR artikkel 
12. Om mulig både med den avgående og tiltredende 
representanten. 



Genetiske tester/Companion 
diagnostics

• Av fortalen til IVDR fremgår det at gentester anses falle inn 
under definisjonen av in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr.

(Tester som gir opplysninger om disposisjon for en medisinsk 
tilstand eller sykdom).

I fortalens punkt 10 står det at: 

«It should be made clear that all tests that provide 
information on the predisposition to a medical condition or a 
disease (e.g. genetic tests) and tests that provide information 
to predict treatment response or reactions, such as 
companion diagnostics, are in vitro diagnostic medical 
devices».



Informasjon, rådgivning og informert 
samtykke – genetiske tester

• Det stilles krav om informasjon, rådgiving og samtykke til 
genetiske tester med medisinsk formål som brukes som ledd 
i helsehjelp, jf. IVDR artikkel 4. 

• Det følger av IVDR artikkel 4 at dersom en genetisk test 
brukes på personer som ledd i helsehjelp som definert i 
direktiv 2011/24/EU (pasientrettighetsdirektivet) artikkel 3 
bokstav a) for å diagnostisere eller forbedre behandlingen 
eller gjennomføre prediktive e ller prenatal testing skal 
personen som testes få opplysninger om den genetiske 
testens karakter, betydning og implikasjoner. 

Høringsnotatet: Genetisk veiledning dekket i 
bioteknologiloven § 5-5. 



Reprosessering



Reprosessering 

• Reprosessering er definert som en prosess på brukt utstyr 
som gjør det sikkert å gjenbruke utstyret, dvs. rengjøring, 
desinfeksjon, sterilisering samt testing og gjenopprettelse av 
teknisk og funksjonell sikkerhet.

• Hovedprinsippet i nytt regelverk er at reprosessering av 
medisinsk engangsutstyr er tillatt dersom dette følger av 
nasjonal rett jf. MDR artikkel 17

• Hovedregel videreføres: Virksomheter som reprosesserer 
medisinsk engangsutstyr anses som ny produsent og skal 
oppfylle sikkerhetskravene etter regelverket.

• Navn og adresse på virksomheten skal fremkomme av 
merkingen på utstyret.



Reprosessering

• For reprosessering av medisinsk engangsutstyr internt i en 
helseinstitusjon kan medlemsstatene stille lempeligere krav 
forutsatt at reprosesseringen følger felles spesifikasjoner 
(krav til risikostyring, validering, kvalitetssystem, 
prosedyrer for å rapportere hendelser og sporbarhet). 

• Medlemsstatene står også fritt til å utarbeide regler om 
reprosessering av medisinsk engangsutstyr som gjøres av 
eksterne virksomheter på oppdrag fra en helseinstitusjon.

• Kommisjonen skal vedta de felles spesifikasjonene innen 26. 
mai 2020. 

• Dersom de felles spesifikasjonen ikke er vedtatt innen 26. 
mai 2020 skal reprosessering følge relevante standarder og 
nasjonale bestemmelser.



Medisinsk utstyr – nye forordninger

59

• Hovedregel:

• Markedsaktørene skal samarbeide om 
et passende nivå for å kunne spore MU

• Dvs: Hvem har aktøren fått utstyret 
fra (f.eks. fra produsent til distributør). 
Hvem de leverer utstyret til (f.eks. 
fra distributør til sykehus).

Sporbarhet 



SPORBARHET AV MEDISINSK UTSTYR



UDI

UDI-systemet omfatter følgende elementer:  

• UDI-kode som består av: 

- Entydig utstyrsidentifikasjonskode (UDI-DI) som er spesifikk 
for produsenten og et utstyr 

- Produksjonsidentifikasjonskode (UDI-PI) som identifiserer 
produksjonen av utstyrsenheten og hvis det er relevant det 
ferdigpakkede utstyret 

- UDI-koden skal påføres selve utstyret eller på emballasjen

• Lagring av UDI-koden av markedsaktører, helseinstitusjoner 
og helsepersonell





Utstedende enheter
• EU-kommisjonen skal i gjennomføringsrettsakter utpeke en eller flere utstedende 

enheter som skal tildele UDI-koder i samsvar med forordningene. 

• Utstedende enheter skal ha status som en juridisk person og drifte systemet for 
tildeling av UDI i 5 år med mulighet for 5 års forlengelse.  

Commission Implementing Decision (EU) 2019/939 of 6 June 2019 designating issuing 
entities designated to operate a system for the assignment of Unique Device 
Identifiers (UDIs) in the field of medical devices

4 aktører utpekt av COM som utstedende enhet av UDI: 

a) GS1 AISBL 

b) Health Industry Business Communications Council (HIBCC) 

c) ICCBBA 

d) Informationsstelle für Arzneispezialitäten — IFA GmbH



Produsenter-importører-distributører og skal 
lagre UDI-koden. Hva med helsetjenesten?



Sporbarhet i medisinsk utstyrs kjeden

Produsent

distributør

importør Bruker

I dag: Håndterings
Forskriften –
meldeplikten uhell. 
«identititeten til det 
medisinsk utstyret 
skal kunne spores». 

Fremtiden: 
Helseinstitusjoner 
skal lagre og 
oppbevare UDI`en
for implanterbart
medisinsk utstyr 
klasse III.



Helseinstitusjoner
• Nytt regelverk gir at helseinstitusjoner skal, helst i 

elektronisk form, lagre og oppbevare UDI'en for 
implanterbart medisinsk utstyr i klasse III som de har 
utlevert eller som de har mottatt. 

• For annet utstyr enn implanterbart medisinsk utstyr i klasse 
III, øvrige risikoklasser av MU, kan medlemsstatene enten 
oppfordre til eller kreve at helseinstitusjoner lagrer og 
oppbevarer UDI'en. 

• I tillegg kan medlemsstatene både oppfordre til og kreve at 
helsepersonell skal lagre og oppbevare UDI'en for utstyr 
som de har mottatt

• Forslaget inneholder ingen ytterligere krav til lagring av UDI 
enn for øvrige MU-klasser enn klasse III i MDR. Se 
høringsnotat s 37



Operators

Market 
surveillance

Notified 
Body

UDI

Certificate

Vigilance

Clinical 
evaluation 

Products

Clinical 
investigations

EUDAMED



EUDAMED består av ulike databaser

• Registrering av utstyr (MDR artikkel 29 stk. 4/IVDR art. 26)

• UDI-databasen (MDR art. 28/IVDR art. 26)

• Registrering av markedsdeltakere (MDR art. 30/IVDR art. 27)

• Tekniske kontrollorgan og sertifikater (MDR art. 57/IVDR art. 
52)

• Kliniske utprøvinger/vurdering av utstyrets ytelse (MDR art. 
73/IVDR art. 69)

• Markedsovervåking av utstyr etter brakt i omsetning (MDR 
art. 92/IVDR art. 87)

• Markedsovervåking (MDR art. 100/IVDR art. 95)





EUDAMED

• Kommisjonen og MDCG (Medical Device Coordination
Group) har utarbeidet en plan for gjennomføring av 
funksjonsspesifikasjonene. 

• Planen har som formål å sikre at EUDAMED er fullt ut 
operativ innen 25. mars 2020. 

• EU-kommisjonen skal på grunnlag av en uavhengig 
revisjonsrapport verifisere om EUDAMED er fullt ut operativ 
og oppfyller de relevante funksjonsspesifikasjoner. 

• Mer her om Eudamed Functional Specifications: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-
regulations/eudamed_en

• COM jobber med en implementing act om EUDAMED 
(planlagt ferdig Q4 2019)

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


Transparens EUDAMED

• Eudamed-databasen (MDR art. 92 og IVDR artikkel 87) gir 
offentligheten tilgang til:

- rapporter om kliniske utprøvinger av medisinsk utstyr og 
rapporter undersøkelse av ytelse for IVD-utstyr. 

- Sammendrag av de vigtigste delene av utstyrets sikkerhet og 
ytelse og resultat av den kliniske evaluering/ytelsesevaluering

- Produsentens sikkerhetsmeldinger (FSN) og meldinger om 
alvorlige hendelser

Public site

• The official web address of the EUDAMED public site will be: 
https://ec.europa.eu/tools/eudamed



Registrering av markedsdeltakere. Nytt 
system (SRN)

• Kommisjonen skal opprette og forvalte et elektronisk system 
for å utstede det individuelle registreringsnummer (SRN –
single registration number) - MDR art. 31 punkt 2/IVDR art. 
28 punkt 2. 

• Det elektroniske systemet skal innsamle og behandle de 
opplysninger som er nødvendige for å kunne identifisere 
produsenten, autorisert representant og importør.



Registrering av produsenter, autoriserte 
representanter og importører (SRN)

• Forordningene gir at produsenter, autoriserte representanter og 
importører skal registrere i EUDAMED opplysninger i MDR/IVDR 
vedlegg VI, del A punkt 1 (om type virksomhet, navn, adresse og 
kontaktinformasjon), forutsatt at opplysningene ikke allerede er 
registrert.

• Etter at opplysningene er verifisert skal kompetente myndigheter 
innhente et individuelt registreringsnummer (SRN) i det 
elektroniske systemet for registrering av markedsdeltaker (som 
inngår i EUDAMED) og utstede registreringsnummeret til 
produsenten, autorisert representant eller importøren.

• Produsenten skal bruke SRN'en når aktøren søker et teknisk 
kontrollorgan om samsvarsvurdering og for tilgang til EUDAMED



Hva med registrering av distributører? 

• Distributører skal ikke registreres i EUDAMED

• Medlemsstatene kan innføre nasjonale bestemmelser om 
registrering av distributører av medisinsk utstyr på sitt 
marked. 

• Departementet foreslår i lovforslagets § 7 en hjemmel for å 
kunne kreve registrering av distributører, produsent, 
autorisert representant, importør og bruker.

• Legemiddelverket har i dag ingen registreringsplikt for 
distributører. For å kunne kreve en omsetningsavgift for 
distributører er det behov for dette. 



Ekspertpaneler  (MDR artikkel 106)

• EU-kommisjonen skal utpeke ekspertpaneler som skal 
gjennomgå den kliniske evalueringen.

• Behov for vitenskapelig, teknisk og/eller klinisk rådgivning 
eller laboratorieekspertise.

• Vurderinger knyttet implanterbart medisinsk utstyr i klasse 
III og aktivt utstyr i klasse IIb (beregnet til å administrere et 
legemiddel)

• Evaluere ytelse av utstyr i klasse D for IVD (for utstyr det 
ikke foreligger felles spesifikasjoner). Ekspertpanelene skal 
ha nødvendig vitenskapelig kompetanse, være uavhengige 
og transparente 





Ekspertlaboratorier 

• Utpekes også av COM med kompetanse i: 

- Fysisk og kjemisk karakterisiering

- Mikrobiologisk, mekanisk, elektrisk eller toksikologisk 
testing av utstyr, samt testing av biokompatibilitet

• EU-kommisjonen utpeker kun ekspertlaboratorier dersom 
en medlemsstat eller Det felles forskningssenter 
(Commission's Joint Research Centre) har sendt inn en 
søknad. 



EU-referanselaboratorier (IVDR) 

• Etter søknad fra en medlemsstat eller EU-kommisjonens 
felles forskningssenter (Commission`s Joint Research Centre) 
kan EU-kommisjonen utpeke EU-referanselaboratorier. 

• EU-referanselaboratorier har som oppgave å: 

• a) Kontrollere ytelsen til utstyr i klasse D i samsvar med de 
felles spesifikasjoner (hvis slike foreligger) eller andre 
løsninger som produsenten har valgt. 

• b) Gjennomføre nødvendige testing av utstyr i klasse D jf. 
vedlegg IX punkt 4.12 og vedlegg XI punkt 5.1 



Kompetent myndighet

• Legemiddelverket er utpekt som kompetent myndighet i 
etter forordningene. 

• Håndteringsforskriften - egentilvirkning, sammenstilling og 
gjenbruk av medisinsk engangsutstyr være dekket av de nye 
forordningene. 

• Disse fjernes fra håndteringsforskriften. Legemiddelverket 
vil dermed ikke vil ha noe tilsynsansvar etter forskrift om 
håndtering av medisinsk utstyr. Helsetilsynet og DSB vil 
være de som håndhever forskrift om håndtering av 
medisinsk utstyr. 



Markedstilsyn

• Tilsynsmyndighetene skal gjennomføre kontroll av utstyrets 
egenskaper og ytelse, noe som kan omfatte gjennomgang av 
dokumentasjon og fysisk kontroll/laboratoriekontroll av 
stikkprøver. 

• Myndigheten kan foreta både anmeldte og uanmeldte tilsyn av 
lokalene til markedsdeltakerne og dessuten til leverandør og/eller 
underleverandør og hvis det er nødvendig av lokaler til 
profesjonelle brukere 

• Kompetente myndigheter kan beslaglegge, destruere eller på 
annen måte uskadeliggjøre utstyr som utgjør en uakseptabel 
risiko og det er nødvendig for å beskytte folkehelsen. Dette 
gjelder også for forfalsket utstyr.

• Se høringsnotatet punkt 26 



Avgifter/gebyrer

• Medlemsstatene skal ha mulighet til å ta gebyrer for de 
aktiviteter som er fastsatt i forordningene. 

• Hjemmel for å kreve avgift mot produsent, importører, 
distributører og autoriserte representanter er tatt inn i 
lovforslaget § 10. 

• Departementet vil komme tilbake til dette i en eventuell 
senere høring 

• Tatt inn hjemmel for gebyr relatert til myndighetenes 
arbeid med søknader om klinisk utprøving og 
ytelsesundersøkelse av in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. 



Overgangsordninger

• Reglene om overgangsordningene i MDR artikkel 120 og i IVDR 
artikkel 110.

• For øvrig medisinsk utstyr: Fra 26. mai 2020 skal nye sertifikat utstedes 
etter MDR

• For IVD: Fra 26. mai 2022 skal sertifikat utstedes etter IVDR.  

• Sertifikater utstedt etter MDD/IVDD gyldige inntil de utløper, høyst 
frem til 27. mai 2024 (siste frist) 

• 27. mai 2025: Siste frist for å omsette medisinsk utstyr på markedet 
etter gjeldende EU-direktiver

Utstyr som er i forsyningskjeden, men ikke nådd f.eks. sykehus innen 27. 
mai 2025 må trekkes tilbake.

COM-veiledning: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34907

CAMD veiledning: https://www.camd-europe.eu/regulatory/available-
now-mdr-ivdr-transitional-faqs/

Legemiddelverket 19.12.2017

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34907
https://www.camd-europe.eu/regulatory/available-now-mdr-ivdr-transitional-faqs/


Hvor finnes relevant 
veiledningsmateriell fra EU
• Factsheet for manufacturers of medical devices

• https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30904

•

• Implementation model: medical devices

• https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30905

•

• Exhaustive list: requirements for medical devices manufacturers

• https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30906

•

• Implementation model: in-vitro diagnostic medical devices

• http://ec.europa.eu/docsroom/documents/30907

•

• MDCG documents – New regulations

• http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance_en

• https://www.camd-europe.eu/regulatory/available-now-mdr-ivdr-transitional-faqs/

• CAMD – Transitional: https://www.camd-europe.eu/regulatory/available-now-mdr-ivdr-transitional-faqs/

• CAMD Implemetation Taskforce – MDR/IVDR Roadmap

• https://www.camd-europe.eu/wp-content/uploads/2018/05/NEWS_171107_MDR-IVDR_RoadMap_v1.3-
1.pdf

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30904
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30904
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30905
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30905
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30961
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30906
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/30907
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/30907
http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance_en
https://www.camd-europe.eu/regulatory/available-now-mdr-ivdr-transitional-faqs/
https://www.camd-europe.eu/wp-content/uploads/2018/05/NEWS_171107_MDR-IVDR_RoadMap_v1.3-1.pdf


Takk for oss!

Lese mer?  https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr

https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/nye-
forordninger-for-medisinsk-utstyr

Spørsmål?  medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no
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Følg oss

@legemiddelinfo legemiddelverket legemiddelverket.no


