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Hva vi skal snakke om
• Litt om det nye regelverket for medisinsk utstyr
• Hvilke typer kombinasjonsprodukter finnes og hvilket 

regelverk gjelder?
• Hva er nytt for kombinasjonsprodukter?
• Hvor kan dere finne mer informasjon?

Så… Quiz



Nytt regelverk vedtatt i EU i 2017.  
Full anvendelse fra 2020 / 2022. 
To forordninger:
• MDR - Forordning (EU) 2017/745 

om medisinsk utstyr 
• IVDR - Forordning (EU) 2017/746 

om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr



Kombinasjonsproduktene

Regelverket for legemidler er overordnet
• Legemidler med et integrert medisinsk utstyr

Eks. forhåndsfylte endose sprøyter, penner og injektorer

• Regelverket for legemidler gjelder for legemiddel og 
regelverket for medisinsk utstyr gjelder for det medisinske 
utstyret i kombinasjonen

• Ikke-integrerte kombinasjonsprodukter; legemiddel og 
medisinsk utstyr er ikke fysisk integrert under produksjon, 
men kombineres ved administrasjon.

• Eks. gjenfyllbare penner og injektorer med legemiddel i patron, 
gjenbrukbare pulverinhalatorer



Kombinasjonsproduktene
Regelverket for medisinsk utstyr er overordnet
• Medisinsk utstyr som inneholder et stoff med 

legemiddelvirkning (som en integrerende del)

• Medisinsk utstyr som består av stoffer eller kombinasjoner 
av stoffer som absorberes av eller fordeles lokalt i 
menneskekroppen

Eks. Sårbandasje med bedøvelsesmiddel, kateter dekket med antitrombotisk stoff



Kombinasjonsproduktene
Regelverket for in vitro medisinsk utstyr gjelder

• Medisinsk utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk

Definisjonen av medisinsk utstyr til 
behandlingsveiledende diagnostikk (IVDR)

Utstyr som er av avgjørende betydning for å oppnå en 
sikker og effektiv bruk av et tilhørende legemiddel, for å 
identifisere, før og/eller under en behandling, pasienter 
som mest sannsynlig vil dra nytte av det tilhørende 
legemiddelet, eller som kan ha økt risiko for alvorlige 
bivirkninger som følge av behandlingen med det tilhørende 
legemiddelet.



Kombinasjonsproduktene

Legemidler
Dir. 2001/83/EF
Kompetent myndighet
EMA

Medisinsk utstyr
MDR/IVDR
Kompetent myndighet
Meldt organ

Kombinasjons-
produkter



Hva er nytt?
• Krav til utstyrskomponenten for legemidler med medisinsk 

utstyr integrert
• Legemiddeldirektivet 2001/83 er endret

• Vedlegg 1, pkt 12, 3.2

• MDR artikkel 117 siterer endringene



Kombinasjonsprodukter der 
regelverket for legemidler er overordnet 

jf. MDR artikkel 1 (8)

• Medisinsk utstyr som når det bringes i omsetning eller tas i 
bruk, som en integrert del inneholder et stoff som brukt 
alene kan anses som et legemiddel 

• Virkningen av stoffet er en hovedvirkning
MDR Vedlegg 1 Generelle krav til sikkerhet og ytelse vil få 

anvendelse på utstyrsdelen



Kombinasjonsprodukter der 
regelverket for legemidler er overordnet 

jf. MDR artikkel 1 (9)

• Det medisinske utstyret er beregnet på administrering av et 
legemiddel, og legemiddelet bringes i omsetning på en måte 
som gjør at legemiddelet og utstyret utgjør et integrert 
produkt som utelukkende er beregnet på å bli brukt i en gitt 
kombinasjon, og som ikke kan gjenbrukes.
MDR Vedlegg 1 Generelle krav til sikkerhet og ytelse vil få 

anvendelse på utstyrsdelen i det enkelte integrerte 
produktet.



Kombinasjonsprodukter 
der MDR artikkel 117 gjelder

• Artikkel 117 introduserer et nytt krav til legemidler med et 
integrert medisinsk utstyr (jf. produkter som omfattes av 
artikkel 1 (8) og (9))

• Søknaden om markedsføringstillatelse skal inneholde 
produsentens EU-samsvarserklæring eller det relevante 
sertifikatet utstedt av meldt organ (EU-sertifikat) som gir 
produsenten rett til å CE-merke det medisinske utstyret

• Dersom utstyret ikke er CE-merket kreves det at søkeren 
fremlegger en uttalelse på utstyrsdelens samsvar med de 
generelle kravene til sikkerhet og ytelse (jf. Vedlegg I) 
utstedt av meldt organ 



MDR - Vedlegg IX kapittel II Vurdering av den tekniske dokumentasjonen
5.2 Framgangsmåte for utstyr som inneholder 
et stoff med legemiddelvirkning

Produsent Meldt organ
Rådspurt 
legemiddel-
myndighet

Utstyr som inneholder 
stoff med legemiddelvirkning

Vitenskapelig uttalelse 
om legemiddelets 
kvalitet, sikkerhet, egnethet
jf. dir. 2001/83/EF eller forordning 726/2004

Innhente uttalelse

Gi råd innen 210 dager

Ta hensyn til synspunkter i 
vitenskapelig uttalelseEU-sertifikat

CE-merke

Endring Meldt organ

Rådspurt 
legemiddel-
myndighet

Gi råd innen 60 dager

Innhente uttalelse

Ta hensyn til rådet
ved ny samsvars-
vurdering

Utpekt av 
medlemsstater/
EMA

Underrette

EMA
Legemiddel 
framstilt av 
blod eller plasma

Underrette



MDR - Vedlegg IX kapittel II Vurdering av den tekniske dokumentasjonen
5.4 Framgangsmåte for utstyr som består av stoffer eller kombinasjoner 
av stoffer som absorberes av eller fordeles lokalt i menneskekroppen

Produsent Meldt organ

Rådspurt 
legemiddel-
myndighet

Utstyr som inneholder 
stoff beregnet på å bli innført 

i menneskekroppen via en 
kroppsåpning eller 

påført huden

Vitenskapelig uttalelse 
for utstyr/metabolitter 
som via systemisk absorbsjon
oppnår tiltenkt effekt
jf. dir. 2001/83/EF

Innhente uttalelse

Gi råd innen 210 dager

Ta hensyn til synspunkter i 
vitenskapelig uttalelse

EU-sertifikat

CE-merke

Utpekt av 
medlemsstater/
EMA

Underrette

Vurdere samsvar med krav jf. 
vedlegg 1 dir. 2001/83/EF
-ADME
-lokal toleranse, toksisitet
-interaksjon
-bivirkningspotensial



MDR –Vedlegg VIII
Ny klassifiseringsregel 21  

• Utstyr som består av stoffer eller kombinasjoner av stoffer 
beregnet på å bli innført i menneskekroppen via en kroppsåpning, 
eller påført huden, og som absorberes av eller fordeles lokalt i 
menneskekroppen, klassifiseres som 

— klasse III dersom det eller dets metabolitter absorberes 
systemisk av menneskekroppen for å oppfylle det tiltenkte 
formålet, 
— klasse III dersom det oppfyller det tiltenkte formålet i 
magesekken eller i nedre del av mage-tarmkanalen, og det eller 
dets metabolitter absorberes systemisk av menneskekroppen, 
— klasse IIa dersom det påføres huden, eller dersom det brukes i 
nese- eller munnhulen så langt som til farynks, og oppfyller det 
tiltenkte formålet i disse hulrommene, og 
— klasse IIb i alle andre tilfeller. 



IVDR - Vedlegg IX kapittel II Vurdering av teknisk dokumentasjon
5.2 Vurdering av den tekniske dokumentasjonen 
for utstyr til behandlingsveiledende diagnostikk

Produsent Meldt organ
Rådspurt 
legemiddel-
myndighet

Utstyr til 
Behandlingsveiledende

diagnostikk

Vitenskapelig uttalelse 
om utstyrets egnethet i 
forbindelse med det 
berørte legemiddelet
jf. dir. 2001/83/EF eller 726/2004

Innhente uttalelse

Gi råd innen 60 (+60)
dager

Ta hensyn til synspunkter i 
vitenskapelig uttalelseEU-sertifikat

CE-merke

Endring Meldt organ

Rådspurt 
legemiddel-
myndighet

Gi råd innen 30 dager

Innhente uttalelse

Ta hensyn til rådet
ved ny samsvars-
vurdering

Utpekt av 
medlemsstater/
EMA

Underrette

Underrette



Hvor kan dere finne mer informasjon?

• MDR - Forordning 2017/745 om medisinsk utstyr (EN, NO)
• IVDR - Forordning 2017/746 om in vitro-medisinsk utstyr 

(EN, NO)
• EMAs Guideline on the requirements for drug-device

combinations draft 29 May 2019
• EMAs Questions & Answers on implementation of the

medical devices and in vitro diagnostic medical devices
regulations (EU 2017/745 and EU 2017/746)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1559064391910&uri=CELEX:32017R0745
https://www.regjeringen.no/contentassets/57bf073a72b34178961215147f225553/oversettelse---forordning-om-medisinsk-utstyr-2017-745.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/EN/TXT/?qid=1559064391910&uri=CELEX:32017R0746
https://www.regjeringen.no/contentassets/57bf073a72b34178961215147f225553/oversettelse---forordning-om-in-vitro-diagnostisk-medisinsk-utstyr-2017-746.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/quality-requirements-drug-device-combinations
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/questions-answers-implementation-medical-devices-vitro-diagnostic-medical-devices-regulations-eu/745-eu-2017/746_en.pdf


Tidsrammer og overgangsbestemmelser 
For legemidler integrert med medisinsk utstyr
• Se EMAs Q&A punkt 2.6, 2.7 og 2.8

For ikke-integrerte kombinasjonsprodukter, der legemiddel og medisinsk utstyr 
ikke er fysisk integrert under produksjon, men kombineres ved administrasjon 
• Her vil det komme endringer som påvirker EMAs Q&A (jf. EMAs Q&A punkt 3.1 

spesielt siste avsnitt). 
• Europaparlamentet vedtok 3. desember den andre rettelsen (corrigendum) til 

MDR. 
• Dette innebærer bl.a. endringer i artikkel 120 Overgangsbestemmelser punkt 3 
• Evt. endringer vil spesielt gjelde for medisinsk utstyr i klasse I som er 

selvdeklarert (dvs. meldt organ har ikke vært involvert i vurdering av 
dokumentasjonen). 

• Rettelsen er ikke endelig vedtatt, så det kan komme ytterligere endringer. Vi 
anbefaler å følge oppdateringer av EMAs Q&A.

• Dette betyr også at CAMD (Competent Authorities for Medical Devices) sin FAQ 
– MDR Transitional provisions vil kreve en oppdatering. Vi anbefaler å følge med 
på endringene der.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/questions-answers-implementation-medical-devices-vitro-diagnostic-medical-devices-regulations-eu/745-eu-2017/746_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/content/faq-%E2%80%93-mdr-transitional-provisions_en


Mer informasjon på nettsidene våre på 
legemiddelverket.no



Quiz
Spørsmål 1:
Hva er eksempel på legemidler med et integrert medisinsk 
utstyr?

Pulverinhalator med legemiddel som endose eller flerdose 
og som ikke kan fylles opp på nytt

Gjenbrukbare pulverinhalatorer

Forhåndsfylte endose sprøyter, penner og injektorer

Ikke-gjenbrukbare applikatorer for vaginale tabletter



Quiz
SVAR - Spørsmål 1:
Hva er eksempel på legemidler med et integrert medisinsk 
utstyr?

Pulverinhalator med legemiddel som endose eller flerdose 
og som ikke kan fylles opp på nytt RIKTIG

Gjenbrukbare pulverinhalatorer FEIL

Forhåndsfylte endose sprøyter, penner og injektorer RIKTIG

Ikke-gjenbrukbare applikatorer for vaginale tabletter RIKTIG



Quiz
Spørsmål 2:
Hva er eksempel på ikke-integrerte kombinasjonsprodukter; 
legemiddel og medisinsk utstyr er ikke fysisk integrert under 
produksjon, men kombineres ved administrasjon?

Forstøverapparat med legemiddel som forstøves

Pumpe som leverer legemiddel

Gjenfyllbare penner og injektorer med legemiddel i patron

Gjenbrukbare pulverinhalatorer og legemiddelpulver



Quiz
SVAR - Spørsmål 2:
Hva er eksempel på ikke-integrerte kombinasjonsprodukter; 
legemiddel og medisinsk utstyr er ikke fysisk integrert under 
produksjon, men kombineres ved administrasjon?

Forstøverapparat med legemiddel som forstøves RIKTIG

Pumpe som leverer legemiddel RIKTIG

Gjenfyllbare penner og injektorer med legemiddel i patron RIKTIG

Gjenbrukbare pulverinhalatorer med legemiddelpulver RIKTIG



Quiz
Spørsmål 3:
Hva er eksempel på medisinsk utstyr som inneholder et stoff med 
legemiddelvirkning (som en integrerende del)?

Katetre belagt med heparin eller antibiotika

Hormonspiral

Beinsement som inneholder antibiotika

Koronare stenter som frigjør legemiddel



Quiz
SVAR - Spørsmål 3:
Hva er eksempel på medisinsk utstyr som inneholder et stoff med 
legemiddelvirkning (som en integrerende del)?

Katetre belagt med heparin eller antibiotika RIKTIG

Hormonspiral FEIL

Beinsement som inneholder antibiotika RIKTIG

Koronare stenter som frigjør legemiddel RIKTIG



Spørsmål?

medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no

mailto:medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no
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