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I DENNE QA & RA UPDATE KAN DU LÆSE OM  

 Står din virksomhed på et solidt fundament? 
 Quickguide til Forordningen (MDR) - part one 
 Det, der inspirerer os... 
 EN 12182 erstattes af EN ISO 21856:2022 
 Dagens vidste du at...?  
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STÅR DIN VIRKSOMHED PÅ ET SOLIDT FUNDAMENT? 
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Denne uges afholdelse af webinaret med titlen ”Versionsstyring af dokumenter – sådan får 
du ro i dit arbejde” har fået os til at tænke lidt dybere over det med dokumentstyring.  

For vi kender jo alle sammen scenariet med at gemme et dokument – måske et tilfældigt 
sted – fordi vi faktisk ikke helt ved hvor det hører til – og ”jeg kan jo også lige gemme det 
rigtigt når jeg får tid til det på fredag”.  

Nogle gange kommer den fredag bare ikke, og så ligger dokumentet måske og samler 
støv – eller endnu værre – det er ikke blevet gemt som den seneste opdaterede version, 
og kan derfor få konsekvenser af større eller mindre karakter. 

Vi har derfor skrevet et indlæg i vores Blog som diskuterer vigtigheden af god 
dokumentstyring – men også hvorfor det er så vigtigt et element at have styr på. Vi ser 
god dokumentstyring som det fundament, der betyder at et Tilsyn af lægemiddelstyrelsen 
ikke skræmmer dig, og i tillæg til det vil du glæde dig hver dag over, at du ikke er i tvivl om 
et dokument er gældende eller ej. 

Læs hele vores blog her. 
  

 

 

  

 

  
  

 

QUICKGUIDE TIL FORORDNINGEN (MDR) - PART ONE 
At læse og forstå forordningen kræver en helt særlig tilgang. Vi vil i de næste nyhedsbreve 
bringe en føljeton, hvor vi forklarer, HVORDAN du finder svar på, HVAD du skal gøre for 
at leve op til en særlig artikel som er angivet i MDR (Forordningen for medicinsk udstyr). 
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Vi starter i denne uge med artikel 1.  

Artikel 1 hedder: Genstand og anvendelsesområde. Allerede når man læser overskriften 
på artiklen, kan man blive i tvivl om, hvad det betyder. Hele artiklen omhandler: 

 Hvilket udstyr, der er dækket af forordningen 
 Hvilke der er under en overgangsordning – altså nogle særlige undtagelser for 

ikke at leve op til forordningen fra den dato, den skulle være implementeret.  
 Den omhandler også hvilke nye regler der er, og hvilke der ikke er dækket af 

forordningen. (Her er der en frygtelig masse henvisninger til andre direktiver eller 
forordninger, men dem vil jeg spare jer for her.) 

Helt overordnet så gælder forordningen for medicinsk udstyr: 

1) Til humant brug 
2) Til Kliniske afprøvninger samt tilbehør 
3) Uden et medicinsk formål. Disse er beskrevet i bilag XVI 

Det er vigtigt at læse dette bilag, for at være sikker på, at jeres produkter ikke falder ind 
under disse, da det er nyt i forhold til det tidligere direktiv. Et eksempel på "udstyr uden 
en medicinsk formål" er kontaktlinser. 

Forordningen gælder også udstyr, der indeholder medicin som en integreret bestanddel. 
Det dækker dog kun udstyrets sikkerhed og ydeevne. 

Jeg er vant til at læse lovstof, og da jeg satte mig for at skulle gøre forordningen lidt mere 
spiseligt, artikel for artikel, tabte jeg hurtigt pusten – allerede i artikel 1. Det er svært at 
gøre lovstof forståeligt, uden at risikere, at noget bliver taget ud, eller måske endda tolket. 
Derfor er dette kun for at hjælpe i gang, og forhåbentlig lette arbejdet en smule.  

Vigtige henvisninger fra Artikel 1 er derfor: 

Bilag XVI 

Liste over grupper af produkter uden et medicinsk formål som omhandlet i artikel 1 
stk. 2. 
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DET, DER INSPIRERER OS... 
Nogle gange kan man blive så opløftet af en bog og den indsigt den har givet, at man føler 
man bliver NØDT TIL at dele det med nogle andre. 

Sådan har vi det fx med Morten Münsters seneste bog – ”Jytte vender tilbage”.  

Og hvorfor vil vi så gerne dele den begejstring med vores læsere af nyhedsbrevet? 

Jo, det er fordi den går ind og kigger på implementering af forandringer. Her er bogen 
ekstremt god til at tage fat i den virkelighed, som vi alle sammen lever i, og det er 
befriende at læse om cases, hvor man tænker ”Ja, det er lige sådan jeg opfattede 
udrulningen af det seneste projekt i min virksomhed”. 

Et sådant projekt kunne fx være implementeringen af et Kvalitetsledelsessystem. I den 
proces vil medarbejderne være tvunget til at: 

1) Forholde sig til måden de gør ting på nu 
 – og vurdere – er det den bedste måde, eller kan vi gøre tingene smartere? Og gør vi de 
ting, der skal til for at komme i mål med den opgave, der er stillet os? (dvs. medarbejderne 
bliver tvunget til at gøre noget andet, end ”de plejer” = > i modstrid med travl hverdag) 

2) Beskrive måden de gør tingene på.  
Ingen (eller meget få..) elsker at dokumentere, det de gør, men når det kommer til 
kvalitetsledelse er det en nødvendighed. Men det tager tid at beskrive, og ikke alle kan 
gøre det, så det er forståeligt for brugerne. Så måske skal der udpeges en ”interviewer” af 
medarbejderne, så man derved overkommer den barriere (eller friktion som Morten kalder 
det) for at komme i mål med opgaven. 
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Så vil du gerne implementere projekter med succes? – så læs ”Jytte vender tilbage”. Så 
får du indsigt i både metode og tips til selve implementeringen – som tager udgangspunkt 
i deltagernes virkelighed – og som derfor øger sandsynligheden for at du kommer i mål 

med succes. (og nej, vi får ikke royalties af Morten Münster for at skrive dette   – vi er 

bare begejstrede).  
  

  
  

 

EN 12182 erstattes af EN ISO 21856:2022 
  

  

Denne horisontale standard for 
hjælpemidler til personer med 
funktionsevnenedsættelse er siden slut juli 
erstattet af en ISO version. Kort sagt er det 
grundlæggende det samme indhold, dog er 
den opdateret i forhold til henvisninger til 
øvrige gældende standarder, og der er 
kommet tydeligere krav til sikkerheden ved 
elektriske dele. Derudover behandles krav 
til robotteknologi og maskinvaskbare 
hjælpemidler. 
   

 

  
  

 

 

QA MED Solutions KALENDER 
Vi håber på at se dig :) 

 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. 
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DAGENS VIDSTE DU AT ...? 
...det tager minimum 50 timer at opbygge en god Teknisk Dokumentation fra bunden. Det 
er i hvert fald vores erfaring. Og her taler vi kun klasse I udstyr. 

Ofte tager det en god portion tid at lave den kliniske evaluering – men der ligger også 
rigtig meget værdi for virksomheden i indholdet af denne. Mange af resultaterne kan 
direkte anvendes i din markedsføring. 

Når dokumentationen først er skabt, så skal den efterfølgende holdes vedlige. Her skal 
der typisk afsættes minimum 3-5 timer om måneden i gennemsnit. 

Vi anbefaler, at du ser på din dokumentation, som hvis det var regnskabsstyring – det skal 
også gennemgås løbende, og det skal gøres hver måned.  

  

God uge – og god arbejdslyst   

Team QA MED Solutions 
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