
 

 

Innspill til ny virksomhetsstrategi 
Melanor takker for invitasjonen og mulighet for å gi innspill til ny virksomhetsstrategi for 

Legemiddelverket. 

Melanor er bransjeorganisasjonen for produsenter og leverandører av medisins utstyr og in vitro 

diagnostisk medisinsk (IVD) utstyr og fokuserer derfor naturlig nok på oppdraget Legemiddelverket har 

innenfor disse feltene. 

Sikkerhet 
Vi anser det som viktig at Legemiddelverket fortsetter å bidra til at medisinsk utstyr som brukes i Norge 

er sikkert og effektivt, tar utgangspunkt i pasientenes, helsepersonells og samfunnets behov.  

Utgangspunktet er at medisinsk utstyr skal være CE-merket i henhold til gjeldende reguleringer og 

Legemiddelverket skal føre tilsyn med at regelverket følges i alle ledd av verdikjeden.  

Kapasitet 
Som tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr er det viktig at Legemiddelverket har kompetanse og 

kapasitet til å gjennomføre utadrettede aktiviteter og kan stå til rådighet dersom/når aktørene har 

behov for støtte knyttet til aktuelt regelverk. Dette er spesielt viktig nå basert på ny MDR/IVDR-

forordninger, MDR og IVDR, og utfordringer knyttet til Brexit. Legemiddelverkets samarbeid med 

bransjeorganisasjonen, europeiske myndigheter og kommunikasjon til offentligheten, er et godt 

eksempel på dette. 

Videre er det viktig at Legemiddelverket har kapasitet til, både på eget initiativ, men også på forespørsel, 

å bidra til kompetansehevende tiltak. 

Bruk av ikke CE-merket utstyr 
I medisinske laboratorier har det vært ustrakt bruk av utstyr som ikke har vært CE-merket etter 

gjeldende direktiv og som har blitt benyttet til egenproduksjon. Vi mener at bruken av dette utstyret 

ikke har vært i samsvar med regelverket. Med styrket regelverk er vi opptatt av et Legemiddelverket 

følger opp og håndhever regelverket på dette punktet. 

Vi opplever i økende grad at NAV lar være å stille krav til at hjelpemidler klassifiseres som medisinsk 

utstyr og at de i stedet lar det være opp til tilbyder å velge hvilken klassifisering som legges til grunn for 

CE-merking. Dette gjelder blant annet områder der hjelpemiddelene overvåker/varsler livsnødvendige 

funksjoner eller der de brukes for å bedre eller forbedre en diagnostisert tilstand. Melanor mener denne 

praksisen ikke oppfyller de krav som stilles til sikker bruk og sporbarhet som denne type medisinske 

produkter skal ha. Vi ønsker at Legemiddelverket gir dette oppmerksomhet.  

Distribusjon av medisinsk utstyr og sporing 
De nye forordningene, MDR og IVDR, stiller strengere krav til sporbarhet for medisinsk utstyr.  

Innen noen områder stiller sykehusene krav til at leverandøren skal opprette «konsignasjonslager», dvs. 

lager eid av leverandør, men plassert hos kunde. Uttak av varer skjer da av helsepersonell hos kunde ved  
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behov, uten at leverandør vet hva som tas ut når. Lagerstyring baseres i all hovedsak på manuelle 

rutiner med relativt stort potensiale for feil. Melanor mener at dette kan bidra til å redusere 

pasientsikkerheten, og vi er usikre på om krav til sporbarhet iht. de nye forordningene kan etterleves 

med slike rutiner. Vi mener dette også bør være et område Legemiddelverket vier oppmerksomhet. 

Medisinsk avstandsoppfølging og fjernbehandling 
Medisinsk avstandsoppfølging, hjemmesykehus og fjernbehandling stiller nye krav til alle aktørene i 

behandlingskjeden. Legemiddelverket må ha kompetanse på krav til sikkerhet og kunne være rådgiver 

for aktørene i denne omstillingen. 

Effektivitet og innovasjon 
Legemiddelverket bør ha en tydelig stemme i evalueringsprosessen av Nye Metoder og 

metodevurderinger for medisinsk utstyr.  

Sikkerhet og effektivitet er viktig. Særnorske krav eller godkjenningsordninger for allerede CE-godkjent 

medisinsk som hindrer eller forsinker introduksjon av nyvinninger, tjener ikke hverken pasientenes, 

helsepersonells eller samfunnets behov.   

Medisinsk utstyr kan ikke innlemmes i samme vurderingsløp for effekt som medikamenter. 

Legemiddelverket må bidra til at det etableres et metodevurderingssystem som fremmer innovasjon og 

forbedret behandlingstilbud. En systematisk tilnærming til rutiner for innsamling av real world data, og 

hvordan ivareta sikkerhet og effektivitet vil være viktige for medisinsk utstyr. At Legemiddelverket i 

denne sammenheng har en internasjonal orientering og overvåking vil i være fornuftig. 

Samarbeid med utstyrsindustrien 
Det er av stor betydning at dialogen mellom Legemiddelverket og utstyrsindustrien er god. Melanor 

anbefaler Legemiddelverket å vurdere om en ad-hoc tilnærming er tilstrekkelig eller om dialog med 

bransjeorganisasjonen burde inngå som element i årshjulet for Legemiddelverket. 

Skal Norge lykkes med å etablere en helsenæring (ref. Meld. St. 18 (2018-2019) Helsenæringsmeldingen) 

må tett dialog med tilsynsmyndighet også baseres på etablerte møteplasser og regelmessig dialog.  

Norge må etableres som en attraktiv utviklingsarena og avtager av medisinske produkter dersom 

visjonen om en norsk helsenæring skal kunne realiseres. Legemiddelverkets bidrag til at medisinsk utstyr 

som brukes i Norge er sikkert og effektivt, hensyntar pasientenes, helsepersonells og samfunnets behov 

er i dette bildet av stor betydning. Det blir viktig å holde tritt med utviklingen og dialog med 

utstyrsindustrien vil i dette være et sentralt element. 

 

 


