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I DENNE QA & RA UPDATE KAN DU LÆSE OM  

 Common Specifications vedtaget på høj risiko diagnostik såsom SARS-CoV-2-test 
 Quickguide til Forordningen (MDR) - part two 
 Manglende kapaicitet hos de Bemyndigede organer 
 Dagens vidste du at...?  
 QA MED Kursus kalender 

  

 

  

 

  
  

 

 

”COMMON SPECIFICATIONS” VEDTAGET 
på høj risiko diagnostik såsom SARS-CoV-2 test 
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Først engang. 

Hvad er "Common Specifications" egentlig? 

Fælles Specifikationer (som vi vil sige på dansk) er et sæt tekniske og/eller kliniske 
krav, bortset fra en standard, der giver et middel til at overholde de juridiske 
forpligtelser, der gælder for en enhed, proces eller system. 

Et sådant ”sæt” af krav har Europa-Kommissionen vedtaget for flere typer 
højrisikodiagnostik, såsom HIV-tests og SARS-CoV-2-tests.  

Specifikationerne sætter ensartede og strenge benchmarks/grænseværdier for test i hele 
EU. Dette gør kravene til markedsaktørerne mere tydelige, og skal i sidste ende give en 
bedre patientsikkerhed. 

Du kan læse dokumentet i sin helhed her. 
  

 

 

  

 

  
  

 

QUICKGUIDE TIL FORORDNINGEN (MDR) - PART TWO 
At læse og forstå Forordningen kræver en helt særlig tilgang. I denne udgave af 
nyhedsbrevet er vi nået til Artikel 2. Vi forklarer nedenfor, HVORDAN du finder svar på, 
HVAD du skal gøre for at leve op til denne særlige artikel som er angivet i MDR 
(Forordningen for medicinsk udstyr). 
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Artikel 2 hedder: Definitioner. 

Det er en af de helt vigtige artikler, som bruges løbende, når du læser MDR – så sæt et 
mærke her, så du altid kan komme tilbage. Her er definitionen af alle de vendinger og ord, 
der anvendt i forordningen beskrevet og forklaret lidt mere i detaljer - så det er lettere at 
forstå MDR korrekt. 

Denne artikel er altså vigtig for at forstå "MDR sprog". 

Er du i tvivl om, hvad f.eks. ”engangsudstyr” eller ”aktivt udstyr” er, så er det beskrevet i 
denne artikel. Fx fremhæves det at ”Software” også anses for at være ”aktivt udstyr”. 
Derudover er der også inkluderet specificering af produkter såsom: 

”udstyr til svangerskabsforebyggelse eller -støtte” (dvs. fx kondomer) 

og  

”produkter, der specifikt er beregnet til rengøring, desinfektion eller sterilisering af 
udstyr som omhandlet i artikel 1, stk. 4.." (dvs. fx pakke-materiale til genbehandling af 
instrumenter). 

Dvs. produkter, som man måske ikke umiddelbart ville kategorisere som medicinsk 
udstyr.  

I denne artikel 2 finder du også definitionen på alle de "roller", (som "økonomisk 
operatør"), der er beskrevet i MDR samt hvad, der menes med "Forfalsket udstyr". 

Vær dog opmærksom på, at afsnittet ikke er i alfabetisk orden. Derfor er det en fordel at 
have MDR elektronisk, så du altid kan søge på ord. 

Du kan læse Artikel 2 i sin helhed her.  
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MANGLENDE KAPACITET HOS DE BEMYNDIGEDE ORGANER 
  

Medical Devices Coordination Group (MDCG) har publiceret et dokument om "Transition 
to the MDR and IVDR", der præsenteret en række foranstaltninger, som skal lette 
overgangen til de nye forordninger. Det kommer som en reaktion på den fælles appel, 
som mange sundhedsministre fra EU's medlemslande delte ved det seneste EU-
sundhedsråd (EPSCO).  

I dokumentet forelægger MDCG anbefalinger til både Fabrikanter og Bemyndigede 
organer. Mere specifikt er der tale om 19 forslag til mulige tiltag, som vil kunne støtte de 
bemyndige organers kapacitet samt lette fabrikanter af medicinsk udstyrs forberedelse 
i forbindelse med overgangen til MDR og IVDR. Du kan se forslagene fra MDCG her. 
  

 

  

 

 

MedTech Europe har udarbejdet yderligere input i forbindelse med denne proces. 
Desuden er Medicoindustrien også i kontakt med Lægemiddelstyrelsen og andre 
interessenter vedrørende risikoen for mangel på forsyninger af medicinsk udstyr i Europa 
på grund af kapacitetsproblemerne forårsaget af MDR og IVDR. 

Det er positivt at se at MDCG anerkender at der er et problem – men der er stadig langt til 
at se en løsning på problemet…  
  

 

  
  

 

 

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

 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 
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 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 ...? 
.....det tager typisk mellem 6 og 9 måneder fra projekt opstart til "audit-klar-stadiet" at få et 
Kvalitetsledelsessystem op at køre - plus en eventuel certificering. Og det er når det går 
godt! 

Ydermere er den, her i nyhedsbrevet nævnte, tilgængelighed af Bemyndigede organer et 
problem, som yderligere kan forstyrre dette estimat.  

Små og mellemstore virksomheder skal forvente at investere mindst 40-70 arbejdsdage. 
Dertil kommer at det at drive Kvalitetsledelsessystemet, kræver en kontinuerlig indsats 
med at kontrollere og forbedre og re-certificere procedurerne i systemet.  

  

  

God uge – og god arbejdslyst   

Team QA MED Solutions 
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