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I DENNE QA & RA UPDATE KAN DU LÆSE OM  

 Kvalitetsledelse - Skal / Skal ikke? 
 De økonomiske operatører - et overblik 
 Få et bedre overblik på din supply chain 
 Citat til inspiration: "Den, der stopper med at med at blive bedre, holder op med at 

være god" 
 Dagens vidste du at...?  

  

 

   

 

  
  

 

 

KVALITETSLEDELSE - SKAL / SKAL IKKE? 



2

Står du i en situation, hvor du skal vælge mellem implementering af et 
kvalitetsledelsessystem eller ej, og er du især i tvivl om omkostningerne forbundet med 
det? 

 I QA MED synes vi, kvalitetsledelsessystemer er geniale. Det betyder, at vi nogle gange 
føler os som manden, der bringer nyheden om ”det runde hjul” – men vi ved godt, at 
virkelighedens verden ikke er helt så enkel. 
  

 

 

   

 

 

INSPIRATION TIL OPTIMERING AF DINE OMKOSTNINGER TIL 
KVALITETSLEDELSE 

Derfor vil vi gerne bidrage med lidt inspiration. 

Vi har funderet over, om der er en nem måde at kaste sig ud i at lave et budget for en 
kommende implementering af et kvalitetsledelsessystem. Vores konklusion er - der er 
ingen nemme genveje.  

Men vi har nogle gode råd og tommelfingerregler baseret på vores erfaringer. Til det 
formål har vi udarbejdet en artikel, der ser på: 
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- Hvilke faser skal man igennem?  
- Hvilke typer udgifter er der typisk i forbindelse med implementering af kvalitetsledelse? 
- Hvor ligger den tungeste post – rent økonomisk?  
- Hvilke fordele og ulemper er der ved at tage den ene eller den anden løsning.  

Du kan læse dokumentet i sin helhed inde fra vores blog. 

 Hvad koster en QMS implementering?  
  

 

  
  

 

 

HAR DU STYR PÅ FORPLIGTELSERNE FOR DE 4 ØKONOMISKE 
OPERATØRER? 

I sidste nyhedsbrev skrev vi om hvilke handlinger man skal være opmærksom på som 
distributør og /eller importør når man sælger medicinsk udstyr.  

Som opfølgning vil vi gerne gå lidt mere ind i hvilke forpligtelser der tilhører de forskellige 
roller.  

Der er 4 ”Økonomiske aktører”: 

 Fabrikanten 
 Autoriseret repræsentant (EU-rep.) 
 Importør 
 Distributør 

Forordningen (MDR) har for første gang defineret og beskrevet disse roller samt de 

tilhørende forpligtelser.  
 
Vi har udarbejdet et overblik på dette her: Overblik - Økonomiske operatører  
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FÅ ET BEDRE OVERBLIK PÅ DIN SUPPLY CHAIN 

 At sikre sig, at man samarbejder med partnere, som lever 100% op til de, af MDR, 
angivne krav, er ikke nogen nem opgave. Men det er nødvendigt at sætte fokus på 
opgaven, for at kunne indkøbe og distribuere medicinsk udstyr i EU. Vi har her listet nogle 
gode råd til at komme i gang: 

1. Kortlæg din supply chain 

2. Etabler og kommuniker klart definerede krav til dine partnere - hvordan 
udstyret skal kunne godkendes, spores og kontrolleres i hele supply chain flowet. 
Gå helt ned i detaljen for hvordan du rent faktisk vil gøre det. Udarbejd en gensidig 
kvalitetsaftale mellem dig og partneren, der kan sikre overholdelse af lovkrav – 
begge veje. 

3. Hold styr på hvordan din supply chain performer. Hvor langt er de fra at leve 
op til kravene, og hvornår ved du om din partner er 100% compliant? Dette 
overblik skal være let tilgængeligt, så du både kan bevise det for dig selv og ved et 
evt. tilsyn. 

4. Simplificér din supply chain: (hvis du er fabrikant) 

 Hvis muligt – brug kun én importør. Så er der kun én virksomhed du skal sikre 
korrekt mærkning i henhold til MDR hos.  

 Hvis muligt – reducér antallet af distributører. Det koster tid og penge at 
administrere mange distributører. Hvis du kan reducere i dem – kan du også 
reducere omkostninger.  

 Er der behov for ompakning af en steril vare? Så centralisér det til et bestemt 
land.  

Det bliver aldrig kedeligt at arbejde med medicinsk udstyr  . 

  
  

 

  
  

 

 

Den der stopper med at blive bedre, holder op med at være 
god” 
Vi er netop vendt hjem efter en team-dag på Hotel Vejle Fjord. Dette historiske sted, 
dannede ramme for mange gode drøftelser – både med hinanden og med os selv. Et citat 
fra kurvejene på stedet lyder: 

”Den der stopper med at blive bedre, holder op med at være god” 

For os ramte særligt dette citat lige i kerneværdien hos os, og repræsenterer netop 
essensen i både kvalitetsledelse - QMS og Forordningen om Medicinsk Udstyr – MDR. 
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Vi har derfor igangsat en proces om at blive endnu bedre til projektledelse. Så netop 
denne kompetence kan komme både os selv og vores/dig som kunde/ kunder til gode når 
vi implementerer kvalitetsledelse. 
  

 

  

Den der stopper med at blive bedre, holder 
op med at være god 
 

  

 

  
  

 

 

MDCG update: 
 
Der er kommet flere MDCG updates, men det er alt sammen IVDR relateret, da IVD-
Forordningen netop er trådt i kraft den 22. maj 2022. Er du interesseret i at læse om dette, 
kan du se den seneste update her: 

IVDR update 
  

 

  
  

 

 

QA MED Solutions KALENDER 
  

 21. juni - Webinar - Kvalitetsledelse & LEAN principper anvendt i praksis 
 7. juli - Workshop - Kvalitetsledelse - Tips & Tricks til hvordan du kommer i 

gang 

  

 

  
  

 

 

DAGENS VIDSTE DU AT ...? 

Det Internationale akkrediteringsforum (IAF) har publiceret nye specifikationer for 
auditering af kvalitetsledelsessystemer (herunder også ISO 13485). Denne publicering er 
en opdatering, der i hvert fald indirekte, kan have indflydelse på din virksomhed. Da ISO 
17021-1 er den standard, der sætter retningslinjerne for, hvordan den udpegede 
myndighed skal foretage sin audit.  
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Se denne update i hele sin helhed her: Retningslinjer for auditering - ISO 17021-1 

God uge og God arbejdslyst    

TEAM - QA MED Solutions 
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