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Karin Jørgensen

Fra: qamedsolutions@c.kajabimail.net på vegne af QA MED Solutions 
<qamedsolutions@c.kajabimail.net>

Sendt: 28. juni 2022 08:32
Til: Karin Jørgensen
Emne: QA & RA update
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I DENNE QA & RA UPDATE KAN DU LÆSE OM  

 Hvad skal en overensstemmelseserklæring (DoC) indeholde? 
 Kan vi undgå at 50 timers arbejde ender i en skrivebordsskuffe? 
 Hvilke regler gælder for markedsføring af medicinsk udstyr i Storbritannien efter 

Brexit? 
 QMS Workshop - GRATIS deltagelse for nyhedsbrev modtagere 
 Dagens vidste du at...?  

  

 

   

 

  
  

 

 

HVAD SKAL EN OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING INDEHOLDE? 
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I sidste nyhedsbrev skrev vi lidt om opgaven med at få styr på sin Supply Chain og hvilke 
forpligtelser man har som ”Økonomisk Operatør” inden for medicinsk udstyr. 

En del af den opgave er, at du som fabrikant skal udarbejde en 
overensstemmelseserklæring – og som distributør og importør (og EU-rep) har du 
ansvaret for at tjekke, at din fabrikant har udarbejdet en sådan – og at den også 
indeholder det den skal. 

MDR (Forordningen om Medicinsk udstyr) har fremsat hvilke elementer, der som minimum 
skal være indeholdt i en overensstemmelseserklæring.  

Vi vil gerne gøre det nemt for dig at tjekke om en overensstemmelseserklæring er korrekt 
eller ej. Derfor har vi udarbejdet en tjekliste, som du kan bruge til dette. 

Se tjeklisten her. 

HUSK overensstemmelseserklæringen er udarbejdet på baggrund af den tekniske 
dokumentation. Så det er her man som fabrikant skriver under på, at man lever op til MDR 
ved at have den tekniske dokumentation på plads og lever op til kravene i Artikel 10. 
  

 

 

   

 

 

KAN VI UNDGÅ AT 50 TIMERS ARBEJDE ENDER I EN 
SKRIVEBORDSSKUFFE? 

Det vil vi i hvert fald gerne gøre vores til, at det ikke sker! 

Det hele starter med, at du må tvinge dig selv til at stoppe op - hvilket måske er den 
største barriere i en hverdag, hvor brandslukning og ASAP-opgaver fylder mest.  

Men har du stoppet op, så vil jeg anbefale dig at læse den artikel, som min kollega Jutta 
har skrevet med emnet: ”Fra skrivebordsskuffen til salgssiden: Tanker om værdiskabende 
teknisk dokumentation” 
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Den giver dig ikke løsningen på et sølvfad, men artiklen har nogle pointer, der kan hjælpe 
med at skabe motivationen til at undgå, at din Tekniske dokumentation ender i en 
skrivebordsskuffe. 

Se artiklen i hele sin længde her. 
  

 

  
  

 

 

HVILKE REGLER GÆLDER EFTER BREXIT? 

”Brexit” var en af de ændringer i verdensøkonomien, som jeg ikke troede ville ske. Men 
det gjorde det. 

Tilbage er at finde ud af – hvad er så de nye regler for handel med Storbritannien? 

Vi har deltaget i et webinar for at blive klogere på dette og vil gerne dele vores viden om - 
HVEM, HVAD og HVORNÅR? 

1. Hvilke lande hører egentlig til Storbritannien? 

a. England, Wales og Skotland hører til Storbritannien 
b. Nordirland har sit eget regelsæt (ja de gør det ikke nemt) 

2. Hvad er UKCA mærket? 

a. UKCA (United Kingdom Conformity Assessed) mærket er en produktmærkning til 
bestemte produkter, herunder også Medicinsk udstyr, der markedsføres i 
Storbritannien. UKCA mærket er IKKE godkendt indenfor EU, EEA eller Nordirland, så her 
skal ansøges om særskilt CE mærkning for disse markeder. UKCA mærkning udstedes af 
MHRA (se nedenfor) 
b. Hvis Notified Body (Bemyndiget organ) tidligere var påkrævet skal der nu anvendes et 
UK Approved Body for salg til det Britiske marked (disse udpeges af MHRA) 
c. Egen-certificering af Klasse I og Klasse A – kan fortsat anvendes når anvendt op imod 
guideline for dette. 

3. Fra hvilken dato gælder de nye regler/ skal UKCA mærket anvendes på medicinsk 
udstyr? 

a. Fra 1. juli 2023 gælder de nye regler 
b. Indtil 30. juni 2023 anerkendes CE-mærkning (af Medicinsk udstyr) fortsat i 
Storbritannien 

4. Hvem er MHRA? Og hvad er deres funktion? 

a. MHRA (The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) er ansvarlig for at 
regulere medicinsk udstyr på det Britiske marked. 
b. Deres rolle svarer til den rolle som Lægemiddelstyrelsen har i Danmark. Dvs. de er 
involveret I at certificere dit udstyr, kan tage beslutninger i relation til markedsført udstyr, 
foretager PMS tilsyn og er dem, der kan udstede bemyndigelse til de ”Bemyndigede 
organer”. 

5. Hvem skal udpege en UK Responsible Person? 

a. Alle virksomheder uden for UK, der ønsker at sælge udstyr i Storbritannien  
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Du kan læse mange flere detaljer om reglerne for salg af medicinsk udstyr i Storbritannien 
her. 

  
  

 

 

   

 

  
  

 

 

INVITATION TIL GRATIS WORKSHOP OM KVALITETSLEDELSE 

Som kunde og modtager af vores nyhedsbrev vil vi gerne give dig mulighed for at deltage 
GRATIS i vores kommende workshop omkring ”Kvalitetsledelse”, som foregår den 7. juli 
kl. 8.30-15.00 på Samsted ved Middelfart.  

På workshoppen kan du glæde dig til at deltage i dialogen omkring 
  

 Hvad er kvalitetsledelse? – kravene ved en certificeret proces vs egenudviklet 
system  

 Hvorfor kvalitetsledelse – og hvad får man ud af det?  
 Kvalitetsomkostninger – vi tager en snak om hvad god og dårlig kvalitet kan koste  
 Hvordan vælger man niveauet for kvalitet? –certificering i henhold til EN ISO 

13485 eller egenudviklet kvalitetshåndbog?  
 Hvordan beslutter man hvor det er et godt sted at starte?  
 Hvordan indarbejdes kravet om øget dokumentation? 
 Barrierer for etablering af kvalitetsledelsessystem – og hvordan de kan overvindes 

Har du lyst til at deltage sender du blot en mail, der inkluderer dine kontaktinformationer til 

info@qamed.dk med beskeden. ”Jeg vil gerne deltage den 7. juli”.  

Der er sidste tilmeldingsfrist på fredag den 1. juli. 
  
Læs mere om workshoppen her. 
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MDCG-update 

Den seneste MDCG update, synes vi er meget interessant, da den er meget konkret i 
forhold til at bede fabrikanter om at komme ud af busken og virkelig sørge for at de lever 
op til kravene i MDR. Dette er for at sikre, at de certifikater, der udløber i 2023/24 kan 
fornys. Kommer vi i den situation at certifikaterne ikke kan fornys, vil der være produkter, 
der vil mangle på markedet. 

De bemyndigede organer melder tilbage, at en af hovedårsagerne til afvisning af 
ansøgninger til nye certifikater er, at fabrikanter simpelthen ikke er klar og ikke lever op til 
MDR endnu. 

Som fabrikant skulle man leve op til MDR fra 26. maj 2021 – altså sidste år. Så det de 
siger mellem linjerne er - "KOM NU IND I KAMPEN – I har også et ansvar for, at der 
stadig er produkter på markedet, der lever op til lovgivningen" – og man skal ikke regne 
med at få dispensation eller forlængelse.  

Se MDCG-update her 
  

 

  
  

 

 

QA MED Solutions KALENDER 
 7. juli - Workshop - Kvalitetsledelse - Tips & Tricks til hvordan du kommer i 

gang 
  31. august - Webinar - Sådan får du skabt system og versionsstyring i din 

tekniske dokumentation - Kommer snart! 

  

 

  
  

 

 

DAGENS VIDSTE DU AT ...? 

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at de vil invitere alle landets kommuner til et 
workshopforløb, for at give dem indsigt i de nye opgaver og ansvarsområder relateret til 
MDR og IVDR. Workshopforløbet vil starte den 23. juni og løbe frem til den 13. 
december.  

Forløbet vil komme omkring gennemgang af MDR/IVDR lovgivningen, overblik på 
aktørrollerne og deres ansvar, Regler for ”særlig aktiviteter” som udstyr efter mål og 
System- og behandlingspakker og genanvendeligt udstyr, Krav til dokumentation og 
registrering samt ansvar relateret til overvågning af markedet (PMS). 
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Vi tænker, det er et godt initiativ som kan have flere gode effekter.  

1) Det vil måske betyde større krav til leverandører i udbud  

2) Det vil måske også betyde større forståelse for hvilken situation, deres leverandører 
sidder i 

3) Det vil måske afholde nogle af de kommunale institutioner fra at foretage ændringer på 
indkøbt udstyr, når de ser hvad det indebærer.  

Det bliver spændende at følge.  

God uge og God arbejdslyst   

TEAM - QA MED Solutions 
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