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I DENNE QA & RA UPDATE KAN DU LÆSE OM  

 Står din virksomhed på et solidt fundament? 
 Har du styr på MDR /IVDR dealines? 
 Post Market Surveillance - en oplagt mulighed for tværfagligt samarbejde 
 God sommer... 
 Dagens vidste du at...?  
 QA MED Kursus kalender 

  

 

   

 

  
  

 

 

STÅR DIN VIRKSOMHED PÅ ET SOLIDT FUNDAMENT? 
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Den langsigtede succes for medico virksomheder afhænger af styrken af det fundament 
de står på. 

God dokumenthåndtering er en kritisk komponent i dette fundament - og faktisk kan det 
være den vigtigste del - fordi det er arkivet, hvor alle objektive beviser og beviser omkring 
en organisations produkter er placeret. 

Det burde være den eneste kilde til sandhed, at de rigtige processer fandt sted, at de 
rigtige mennesker var involveret, og at de rigtige produkter faktisk blev udviklet. Når et 
teams dokumenthåndteringstilgang synes at foregå ad-hoc, dvs. placeres i tilfældige 
arkivskabe eller i en dropbox-mappe, er hele virksomhedens grundlag ustabilt. 

I QA MED Solutions har vi gjort os nogle erfaringer omkring gode regler for 
versionsstyring af dokumenter – baseret på skabeloner og rutiner, der sikrer at du altid 
ved:  

1. Hvad er ændret? 
2. Hvornår det er ændret? 
3. Hvem har foretaget ændringen? 
4. Hvem har godkendt? 
5. Hvornår skal der opgraderes til en ny version af dokumentet? 
6. Hvor ligger den senest opdaterede version? 

Se vores eksempel på en skabelon, der indarbejder alle de ovenstående elementer (så du 
ikke ender som i billedet nedenfor :) ). Er du i øvrigt interesseret i at høre mere om 
hvordan du kan indarbejde gode vaner omkring dokumentstyring holder vi et webinar den 
31. august – med netop dette emne som omdrejningspunkt. 

Se skabelon til dokumentstyring her 
  

 

 

   

 

  
  

 

 

HAR DU STYR PÅ MDR / IVDR DEADLINES? 

At holde styr på de deadlines der er for overgangen til henholdsvis MDR og IVDR kan 
være lidt af en opgave. For det første er der mange forskellige klasser – mange datoer – 
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og for at gøre det hele endnu mere svært at holde styr på, kommer der løbende 
opdateringer til de datoer, der oprindeligt var sat.  

 Vi har derfor udarbejdet en tidslinje for henholdsvis MDR og IVDR – med de vigtigste 
datoer for: 

1) Hvornår hvilke klasser skal følge de nye regler 

2) Hvornår hvilke klasser skal bære et UDI 

3) Hvornår EUDAMED registrering skal være gennemført 

Du kan se overblikket her 
  

 

  
  

 

 

POST MARKET SURVEILLANCE - EN OPLAGT MULIGHED FOR 
TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

Post Market Surveillance – altså opgaven med at holde øje med; ”Hvordan går det så med 
udstyret på markedet?” er et område, der er stillet højere krav til i de nye regulativer. At 
følge op på ”Oplysninger om forhold indtruffet efter markedsføringen” fylder i direktivet kun 
en halv spalte. I regulativet er det nu 1,5 side! 

I dag er det således ikke kun det at dokumentere indsendte hændelser/reklamationer  - 
det er nu i langt højere grad også at iværksætte pro-aktive handlinger.  

Mange vil måske opfatte det at foretage ”overvågning efter udstyret er bragt i omsætning” 
som en regulatorisk opgave. Men det ligger jo i opgavens natur, at det nødvendigvis må 
inkludere både salgsstyrken og kundeservice som sidder i første række, når det gælder 
feedback fra kunder – og kon-kollegaer. Så vil det måske også inkludere 
marketingafdelingen, da de typisk vil udføre den kundetilfredshedsanalyse, der på en 
struktureret og systematisk måde indsamler kundernes feedback.  

Kunsten er således at have et organisatorisk setup, der understøtter vidensdeling 
mellem dem, der er tæt på kunden og markedet i det hele taget- og dem, der skal forbedre 
produktet og ajourføre væsentlig dokumentation. Altså et TVÆRFAGLIGT samarbejde. 
Det vi gerne vil inspirere til er, at produktudvikling ikke ender som i denne lille tegneserie – 
et godt eksempel på hvad der sker ved silo-tænkning og manglende vidensdeling. 
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Eftersom det er et forholdsvist nyt område, vil vi gerne høre dig om – hvordan har I 
organiseret jeres Post Market Surveillance? Holder salg jævnligt møder med 
produktudviklingsfolk? - og registreres denne viden systematisk? Vi hører gerne fra jer 

  
  

 

  
  

 

 

GOD SOMMER - DET SKAL BLIVE GODT AT KOBLE FRA 

Lige her før sommerferien vil vi gerne ønske alle en god sommerferie hvor der 
forhåbentlig kan blive tid til refleksion, afkobling og en lille drink i ny og næ. Og hvad skal 
VI så bruge ferien på.... ? 

Karin skal vandre på en bjergvæg 
Fordi min skøre mand har besluttet sig for at cykle til Valmorel (med 15 kg oppakning) 
tager jeg sammen med min datter ved roret i samme retning. For at deltage i hvad 
bureauet kalder “Aktiv ferie” - hvilket inkluderer vandring på en bjergvæg.  

Vi har forberedt telefonnumre mm. til de der “shit hvad gør vi nu?”-situationer – nu hvor vi 
mangler den person, der plejer at tage sig af alt, hvad der har med kriser ved bilen at gøre 
- #Riskmanagement   
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Rikke skal sejle – og til bryllupper 
Planer er nogle gange til for at blive ændret, men jeg håber på, at vi skal sejle i 4 uger. De 
2 af ugerne holder jeg fri, og resten arbejder jeg fra båden. Et kæmpe privilegie jeg har.  

Dog kan det være, at vi er nødt til at ty til plan B, fordi vores båd ikke helt vil, som vi vil lige 
nu. (og her burde jeg have lavet en risikovurdering, så jeg rent faktisk havde en plan B, 

men det har jeg ikke   – jeg krydser fingre og sætter min lid til min kæreste, der i sidste 

ende finder den geniale løsning). 

Derudover er jeg så heldig at skulle til hele 2 bryllupper hen over sommeren, og det ene er 
hos min bror. Det glæder jeg mig meget til. 

Jutta skal sejle hvor vinden bærer dem – for det er frihed og ned i gear for mig. Sådan 
en vandhund som mig stortrives med vind og saltvand i håret, at opleve vandkants 
Danmark og fordøje at tøserne har afsluttet henholdsvis gymnasium og folkeskole. Mange 
dejlige minder og oplevelser skal fordøjes, så der bliver plads til at starte et nyt kapitel 
efter sommerferien. 

Vi holder ferielukket uge 29+30   
  

 

  
  

 

 

QA MED Solutions KALENDER 
 31. august - Webinar - Versionsstyring af dokumenter - Sådan får du ro i dit 

arbejde 
 19. september - Online kursus - Sådan bliver din Tekniske dokumentation 

klar til MDR 
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 13. oktober - Workshop - Tilsyn fra Lægemiddelstyrelsen - er du klar? 
(Kommer snart!) 

Efter sommerferien kommer planen for vores kurser det næste halvår. 
Vi har mange spændende ideer i støbeskeen - så glæd dig! 
  

 

  
  

 

 

DAGENS VIDSTE DU AT ...? 

”ferier er bedre for hjertet, vægten og taljen”. Se det er jo en interessant oplysning. 
Undersøgelser viser at dem, der holder flest ferier, også er dem, der har det laveste 
BMI(Body Mass Index) og smalleste taljer. Forskere har påvist, at der er sammenhæng 
mellem ens generelle sundhedstilstand og de to tal.  

Kilde: Politiken artikel: ”Ferien står for døren: Sådan opfører din krop og hjerne sig, når du holder fri” 

  

GOD FERIE    

TEAM - QA MED Solutions 

  
  

 

 

Afmeld | Sendt af QA MED Solutions ApS  
Strandvejen 14, 1. • Middelfart, DK • 5500  

  

  

 


