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Fra direktiv til forordning –
de væsentligste nyheder

• Strengere regler for udpegning af bemyndigede 
organer

• Øgede krav til alle aktører – ‘economic
operators’: Fabrikanter, autoriserede repr., 
importører og distributører

• Opklassificering og inddragelse af en række 
produkter

• Granskning/høring af visse typer af klasse IIb-
udstyr og implantabelt klasse III-udstyr

• Indsnævret brug af ækvivalensprincippet

• Øgede krav til sporbarhed og mærkning / Unique 
Device Identification



Strengere regler for udpegning 
af bemyndigede organer

• Omstændelig proces, der tager ml 12 og 18 
mdr.

• EU-Kommissionen og mindst 2 medlemslande 
deltager i såkaldte Joint Assessment Teams

• Pre-audits og on-site audits af de 
bemyndigede organer

• Bl.a. er der nu øgede krav om fastansættelser 
af personale fremfor konsulentbistand samt 
krav til de ansattes kompetencer



• Øgede krav til alle aktører –
‘economic operators’

Særligt for importører:

• Skal sikre, at fabrikanten har opfyldt sine forpligtelser i 
henhold til MDR

• at udstyret er registreret i EUDAMED-databasen og 

• at fabrikanten og myndighederne underrettes i tilfælde af 
hændelser

For distributører: 

• Skal ved repræsentativ udtagning af stikprøver sikre, at 
udstyret er i overensstemmelser med forordningerne og

• At fabrikanten og myndighederne underrettes i tilfælde af 
hændelser



Opklassificering og inddragelse af en 
række produkter

• Kirurgiske instrumenter til flergangsbrug går 
fra risikoklasse I til IIa og kræver dermed 
kontrol fra bemyndiget organ

• Stand-alone software, f.eks. apps, går fra – i 
udgangspunktet i dag klasse I – til alt fra 
klasse I til III afhængig af risikoen for alvorlig 
helbredsforringelse eller død

• Ikke-medicinsk udstyr til kosmetisk brug 
indlemmes under reguleringen af medicinsk 
udstyr, dog med særlige regler i form af 
Common Specifikations, CS. 



Granskning/høring af visse 
typer af udstyr

• Gælder for klasse IIb-udstyr og implantabelt
klasse III-udstyr:

• Det bemyndigede organ udfærdiger 
‘Summary of Safety and Clinical performance’

• Kommissionen og/eller medlemslandene kan 
udtage produktet til særlig granskning i 
ekspertpanel før det kan CE-mærkes



Indsnævret brug af 
ækvivalensprincippet

• En fabrikant kan nu alene anvende egne 
foretagne kliniske evalueringer som 
dokumentation for et nyt produkt - ikke som 
hos FDA, og hvad der gælder for lægemidler, 
sætte af på andres kliniske afprøvninger og 
dokumentation 

• Med mindre man køber sig fuld adgang til al 
data relaterende sig til den foretagne kliniske 
afprøvning 



Øgede krav til sporbarhed og 
mærkning / Unique Device 
Identification

• Der etableres en fælleseuropæisk database 
indeholdende alt udstyr på markedet i EU 
(EUDAMED)

• Alle får (delvis) adgang – også 
patienter/offentligheden

• Der indføres krav om Unique Device 
Identification – både på produktet og/eller 
dets emballage samt i EUDAMED



Status for implementeringen – et kig 
på de bemyndigede organer



Antal bemyndigede organer 
under direktiverne:

58



Bekymring om tilgængelighed deles 
af klinikere 

• Den europæiske organisation for ortopædkirurger, EFORT, 
har advaret EU-Kommissionen allerede i efteråret 2018, om 
at de er alvorligt bekymrede for tilgængeligheden af 
medicinsk udstyr indenfor deres område, hvis ikke 
systemet speeder op snart.

• I kommissionens faktablad til indkøbere indskærper man i 
fremhævet faktaboks på side 2:

‘Frem til maj 2025 vil produkter, der er 
certificeret i henhold til direktiverne og 
produkter der er certificeret i henhold til 
forordningerne, sameksistere på markedet. 
De har samme lovmæssige staus og der må 
ikke ske diskrimination i offentlige udbud.’ 



Konsekvenser for industrien

• Dokumentationskrav øges:

• Godkendelsen bliver mere omfattende

• Produktudviklingen bliver dyrere

• Producenter vil udfase produkter

• Start-ups får det vanskeligere – flere vil starte i USA

• Bemyndigede organer er og bliver endnu mere en flaskehals



Konsekvenser for sundhedsvæsenet

• Ny teknologi kommer senere på markedet

• Mange velafprøvede produkter forsvinder fra markedet

• Produkter bliver dyrere

• Produkters dokumentation bliver bedre

• Transparensen med produkter bliver bedre

• Sandsynligheden for produktfejl bliver mindre



Hvis du vil vide mere:

Link til EU-Kommissionens side om medicinsk 
udstyr: 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents?local
e=en&keywords=medical%20device

Se bl.a. ‘Faktablad til indkøbere af medicinsk 
udstyr’.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents?locale=en&keywords=medical%20device

