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I DENNE QA & RA UPDATE KAN DU LÆSE OM  

 EUDAMED er blevet forsinket - igen og igen og... 
 Brug af eIFU - hvilke regler gælder? 
 MDCG-update - mere kontrol af de Bemyndigede organer 
 Velkommen tilbage fra sommerferie - er du ladet op? 
 Dagens vidste du at...?  
 QA MED Kursus kalender 

  

 

  

 

  
  

 

 

EUDAMED er blevet forsinket – igen og igen og.. 
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Implementering af større IT-projekter ender ofte i forsinkelser – EUDAMED er ikke nogen 
undtagelse.  

EU-Kommisionen har offentliggjort en opdateret tidsplan for udrulningen af EUDAMED. 
Planen viser, at databasen nu ikke vil være funktionsdygtig før 2. kvartal 2024. De nye 
tidspunkter for ibrugtagning af databasen er som følger: 

1) Alle moduler forventes færdige ved udgangen af 2023 hvorefter de bliver auditeret og 
en endelig godkendt version af EUDAMED forventes klar i Q2 2024. 

 2) I Q4 2024 bliver det obligatorisk for alle aktører undtagen distributører at være 
registreret i EUDAMED og databasen skal anvendes til alle krav relateret til Vigilance, 
Kliniske undersøgelser & Performance studier og Market Surveillance. 

 3) I Q2 2026 bliver det obligatorisk at anvende de moduler, der knytter sig til UDI/Device 
og Notified Body & Certifikater. 

Det betyder at relevante økonomiske aktører nu skal være registreret lidt før den tidligere 
angivne deadline som var Q2 2025. Det betyder samtidig også at man som virksomhed 
(eller borger) må væbne sig med tålmodighed i forhold til at få det fulde udbytte af 
databasen – i forhold til transparens og informationer. 

Du kan se den opdaterede tidslinje publiceret af EU-Kommisionen EUDAMED tidslinje. 
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BRUG AF eIFU – HVILKE REGLER 
GÆLDER? 

Er dette symbol sat på det medico-produkt 
du sælger? og står der ”eIFU” (elektronisk 
Instructions for Use) ved siden af? 
 

  

 

 

Så er du den heldige leverandør af et medico produkt med en elektronisk tilgængelig 
brugervejledning. Men i hvilke tilfælde er det egentlig tilladt at benytte sig udelukkende af 
en eIFU? Dette er angivet i EU Forordningen 2021/2226. Her er angivet, at hvis udstyret 
tilhører en af disse kategorier er det tilladt at anvende en eIFU: 

1) Hvis det er implantabelt og aktivt implantabelt udstyr (inkl. Tilbehør) 

2) Fast installeret medicinsk udstyr og tilbehør hertil 

3) Medicinsk udstyr og tilbehør dertil, udstyret med et indbygget system, der visuelt viser 
brugsanvisningen (fx ultralyd udstyr) 

4) Software (også til ”ikke-professionelle” / fagpersoner) 

5) Produkter uden et medicinsk erklæret formål 

At bruge eIFU kræver dog, at der er foretaget en risikovurdering og at forholdsregler i 
forhold til om denne er opfyldt. Fx at der kan fremskaffes en brugsanvisning i papirformat 
inden for 7 dage, eller at producenten kan sikre at (en opdateret) brugsanvisning altid kan 
tilgås via dennes hjemmeside. Dette og andre betingelser er angivet i dette 
dokument Regler eIFU. 

IVDR Forordningen udstikker endvidere regler for anvendelse af eIFU når det gælder in 
Vitro diagnostik udstyr. Her angives det at hvis udstyret er tiltænkt fagfolk, så kan IFU 
gøres tilgængelig i et ikke-papir format (fx elektronisk) undtagen hvis udstyret er tiltænkt til 
”nær-patient-testning”. (IVDR (Forordning 2017/746) Annex I, Kapitel III, 20.1.f). 
  

 

  
  

 

 

MDCG-update – MERE KONTROL AF DE BEMYNDIGEDE ORGANER 

Den seneste MDCG update 2022-13 omhandler proceduren for myndighederne, når de 
skal udpege et Bemyndiget organ (= Notified Body). Ligesom virksomheder, der vil 
certificeres, skal de Bemyndigede organer indgive en ansøgning med en masse krævet 
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dokumentation, for at bevise at de blandt andet har et kvalitetsledelsessystem, og at deres 
personale er kompetente til at varetage opgaven. 

En af de store forskelle på det tidligere direktiv og den nye forordning er, at et bemyndiget 
organ skal have kompetencer indenfor et givent produktområde, for at kunne blive 
udpeget til at kunne certificere produkter indenfor det område. Derfor er det vigtigt, at du 
sikrer dig, at jeres bemyndigede organ stadig kan certificere jeres produkter (ellers skal du 
ud at finde et nyt). 

De bemyndigede organer bliver auditeret – inden de bliver udpeget, og de bliver løbende 
auditeret, efter de er udpeget. 

Hvorfor synes jeg det er interessant? 

Fordi det er en kæmpe ændring fra tidligere – kravene til Bemyndigede organer er 
skærpet kraftigt, og det samme er kravene til de overordnede myndigheder, og man 
forsøger at ensrette myndighedernes tilgang, så de arbejder på samme måde i alle 
medlemslandene.  

Det giver en sikkerhed for alle – og hvis vi nu forestillede os en ideel verden, så skaber 
det ligevægt i konkurrencen på det område. Tidligere sagde man, at man bare skulle få et 
produkt godkendt i Sydeuropa, og så kunne man springe over, hvor gærdet var lavest, 
eller endda kravle under det ;-) 

Det håber vi på er løst nu. 

Alle skal have styr på den krævede dokumentation - også dem der tjekker os. 

(Det forklarer også, hvorfor det tager så lang tid at få udpeget tilstrækkeligt med 
Bemyndigede organer). 
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VELKOMMEN TILBAGE FRA SOMMERFERIE - ER DU LADET OP? 

Så er vi tilbage fra en dejlig sommerferie. Vi har alle været ude at nyde naturen, og fået 
koblet helt fra. Det er fordelen ved at lukke virksomheden i 2 uger. Vi får lov til at trække 
stikket helt.  

Forhåbentlig har du også haft mulighed for at koble helt fra, og nu efter ferien starte frisk 
op igen – med energi til noget nyt, eller til at få løst de opgaver, der hele tiden landede 
nederst i bunken – inden ferien. 

Energien er i top nu, og lidt ligesom når køerne slippes på græs første gang, er vi så 
spændte på, hvordan I vil tage imod vores kurser og webinarer, der er på tapetet. Vi jubler 
i hvertfald - så det håber vi også, at I kommer til. 

Og så kan jeg slet ikke vente med rigtig at komme i gang med min “hverdag” her på 
kontoret sammen med Karin og Jutta – de giver nemlig god energi og støtte. 

Rigtig god hverdag til dig     

Kærlige hilsner 
Rikke 
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QA MED Solutions KALENDER 
Vi har opdateret vores kursus-kalender, og du kan nu få ladet de små grå op med ny 
viden inden for nedenstående emner - vi håber på at se dig :)  

 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 
 28. september - Webinar - Faldgruber og muligheder med MDR 
 5. oktober - Webinar - Post Market Clinical Follow up - sådan kommer du i gang 
 13. oktober - Workshop - Tilsyn fra Lægemiddelstyrelsen - er du klar? 
 24. oktober - Online kursus - Implementering af MDR krav - sådan gør du  
 31. oktober - Online kursus - Gør din Tekniske dokumentation klar til MDR 
 15. december - Workshop - Basic UDI-DI og registrering i EUDAMED 

Som altid vil vores belysning af emnerne tage udgangspunkt i den sidste nye viden. Og vi 
vil gøre vores ypperste for at "oversætte" de til tider kringlede jura-formuleringer - til nogle 
retningslinjer, der giver mening for dig og dine kolleger, og som kan omsættes til virkelige 
handlinger i den virkelige verden. 
  

 

  
  

 

 

DAGENS VIDSTE DU AT ...? 
... i artikel 7 i MDR/IVDR angives der specifikke regler for, hvad man IKKE MÅ når det 
gælder markedsføring af medicinsk udstyr. Disse DO-NOT regler er som følger: 

 a) At tilskrive udstyret funktioner og egenskaber, som det ikke har  
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 b) At skabe et falsk indtryk af behandlingen eller diagnosticeringen, funktioner eller 

egenskaber, som udstyret ikke har  

 c) Undlade at oplyse brugeren eller patienten om en sandsynlig risiko forbundet med 

brugen af udstyret i overensstemmelse med dets erklærede formål  

 d) Foreslå en anden brug af udstyret end den, der blev anført som en del af det 

erklærede formål, som overensstemmelsesvurderingen blev gennemført med henblik på. 

 Derfor - alt markedsføringsmateriale SKAL: 

- stemme overens med "erklærede formål". Ingen anden anvendelse/brug må foreslås 

- være sand 

- være realistisk med hensyn til fordele og risici (ved anvendelse) 

Og lige en sidste pointe - MDR og IVDR skelner ikke mellem markedsføring til 
almindelige borgere vs sundhedsprofessionelle. Der skelnes dog mellem 
"formen/mediet" for den information, der følger produktet - dvs. fx IFU (Instructions For 
Use) /brugervejledningen. Og HUSK der kan også være forskelle i den nationale 
lovgivning omkring markedsføring. 

  

God uge – og god arbejdslyst   

Team QA MED Solutions 
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