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Oversikt

• Hensikt

• Min historie

• Forskning og innovasjon

• Praktisk tilnærming
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Hensikt med foredraget

• Mine erfaringer fra kombinert forskning- og innovasjonsløp

• Hva burde forskeren tenke på under et slik løp

• Dette er ingen komplett liste, kun mine erfaringer
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Bakgrunn og ide

• Biofeeback annerkjent som effektiv 
migrenebehandling

• Tradisjonelt stasjonært utstyr, og 
trent personel

• Ikke i utstrakt bruk

Kort fortalt: Eksisterende behandling i nytt “digitalisert” format

3. Visualization 
at a screen

4. Feedback of measured
physiological parameter

1. Measurement of
desired physiological 

parameter with a
biofeedback device

2. Signal processing
by computer or

other device
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Prosjektstart

• Litteraturstudie og meta-analyse som bakgrunn
– Etablere basis

– Valg av teknologi

• Tidlig kontakt med Technology Transfer Office (TTO)
– Disclosure of Invention (DofI)

– Initielle samtaler om dette var noe å satse på

– Forretningsutvikling
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Validering av teknologi

• Searis AS
– Første ”prototype” av appen

• Valideringsstudie
– Vise at bærbare sensorer måler 

“det samme” som stasjonært utstyr

– Uvikle simpel utgave av appen
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Utprøving og forbedring av teknologi

• Usability and development study
– Brukervennlighetsstudie med 10 ungdom med migrene

– Erfaringer med bruk av teknologien og tilbakemeldinger

• Finansiering av forskning
– Interne midler fra fakultetet og instituttet

• Samarbeid med EGGS design

• Oppfinneravtale mellom forskere og TTO
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Pilotstudie

• Mål: Hjelper “innovasjonen” mot migrene hos ungdom?

• Klinisk studie for utprøving av medisinsk utstyr

• Godt designet, men problematisk gjennomførsel
– For få pasienter

– Tekniske problemer

– Lav etterlevelse
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Etablering av spin-off selskap

• Nordic Brain Tech (NBT) stiftet juni 2019
– 3 fulltidsansatte

• Lisensavtale mellom NBT og TTO

• Sikring av Intellectual property (IP) 
gjennom patentsøknad

– Søknad i etterkant av publisering



12

Initiell finansiering NBT

• Soft-funding via NTNU og TTO
– Helse Midt-Norge Innovasjonsmidler

– NTNU Discovery

• StartupLab – Oktober 2019

• Aleap – Helse Inkubator
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Spin-off selskapet skyter fart

• Investering
– StartupLab

– Pre-såkorn Innven2 + 2 private investorer

• Utvikling av produkter
– BrainTwin beta

– Cerebri under utvikling

• Internasjonal etablering
– Samarbeid Tyskland, Estland, UK, USA

– EU-søknad (EIC Accelerator)
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Oppstart
forskning

Spin-off 
aktivitet

Forsknings-
aktivitet

TTO 
engasjement

Validering-
studie

Første
kontakt
TTO

Usability-
studie

Første
pre-
liminære
versjon
av app

Oppstart
pilotstudie

Avslutning
pilotstudie

Pilotklar
app 
designet
av EGGS

CEO 
Cathrine
Heuch
enga-
sjeres

Nordic 
brain 
Tech 
stiftes

Lansering
av Brain
Twin

Inve-
stering

“Innovasjon-
høyde”
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Forskning - innovasjon

Forskning

Innovasjon

Penger Kunnskap
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• Hvordan kan kliniske studier 
gjennomføres i kombinasjon med et 
innovasjon/kommersialiseringsløp?

• Like viktig: Hvilke forskning burde 
kommersialiseres? Og når burde 
man satse på dette?

NTNU Strategisk program for 
kunnskapsbasert innovasjon (SKI)
• Øke innovasjons- og kunnskapsoverføringen mellom oss

og våre partnere i næringsliv og offentlig sektor
• Identifisere flere ideer med potensial til å bli nye 

innovasjoner og nyskaping
• Styrke og støtte opp om innovasjonskultur og

samarbeidskompetanse i fagmiljøene
• Gjøre innovasjonsaktiviteten mer synlig og tilgjengelig
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“Valley of Death”

Broen mellom ide og kommersialisering
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TTO og entrepenører

• Sikre tidlig og regelmessig kontakt med TTO

• IP strategi sammen med TTO

• Oppsøk engasjerte samarbeidspartnere

– Entrepenørskolen NTNU

– DRIV NTNU
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Kliniske studier

• Pilotstudier
– Nyttig for utprøving av ideer

• Kliniske studier for utprøving av medisinsk utstyr
– REK

– Legemiddelverket

– Personvernombud

– GDPR

– CE-merking, ISO-standarder, osv

• Få tidlig oversikt over nødvendig papirarbeid
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Klinisk utprøving og evaluering av medisinsk utstyr

Veiledning til melding om klinisk utprøving og evaluering av medisinsk utstyr.

Klinisk evaluering av medisinsk utstyr
For alt medisinsk utstyr skal det foreligge klinisk evaluering. Klinisk evaluering er en kontinuerlig

prosess som innebærer vurdering av kliniske data knyttet til utstyret for å avgjøre hvorvidt utstyret

oppfyller regelverkets krav til klinisk ytelse og sikkerhet. En klinisk evaluering kan baseres på data fra

klinisk utprøving av utstyret og/eller på klinisk dokumentasjon fra ekvivalent utstyr. Produsenten må

avgjøre hvorvidt det er behov for å gjennomføre en klinisk utprøving av utstyret, eller om klinisk

evaluering kan baseres på eksisterende kliniske data.

For implanterbart utstyr og utstyr i risikoklasse III er det krav om at det skal gjennomføres en klinisk

utprøving av utstyret, med mindre det er behørig begrunnet at evalueringen kan baseres på

eksisterende kliniske data.

EU-kommisjonen har publisert en veiledning til klinisk evaluering av medisinsk utstyr (ec.europa.eu).

Klinisk utprøving og meldeplikt til Legemiddelverket
En klinisk utprøving av medisinsk utstyr er enhver systematisk undersøkelse i eller på en eller flere

forsøkspersoner for å undersøke et medisinsk utstyrs ytelser og/eller sikkerhet.

Utprøving av medisinsk utstyr på mennesker utenfor rammene av en CE-merking skal utføres i

samsvar med kravene i forskrift om medisinsk utstyr (lovdata.no). Dette gjelder både for utstyr som

ikke er CE-merket og utstyr som er CE-merket men skal prøves ut for en ny tiltenkt bruk.  

Klinisk utprøving av medisinsk utstyr skal meldes til Legemiddelverket minst 60 dager før planlagt

oppstart. Legemiddelverket må gi en tillatelse før utprøvingen kan startes opp.

Melding om klinisk utprøving til Legemiddelverket
Det er aktøren som utvikler det medisinsk utstyret (produsenten) som skal melde inn klinisk utprøving

til Legemiddelverket. Dette gjøres ved å sende meldeskjemaet med tilhørende dokumentasjon til

medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no senest 60 dager før planlagt oppstart av utprøvingen.

Godkjenning fra etisk komite (REK) må foreligge før Legemiddelverket kan gi en tillatelse til oppstart av

klinisk utprøving. Melding om klinisk utprøving kan sendes Legemiddelverket før godkjenning fra REK

foreligger, endelig vedtak fra REK må da ettersendes.

Ved tvil om det er behov for melding om klinisk utprøving ev medisinsk utstyr til Legemiddelverket, ta

kontakt for en avklaring.

Dokumentasjon som skal sendes inn ved melding om klinisk
utprøving

Meldeskjema for klinisk utprøving av medisinsk utstyr•

Clinical Investigation Plan (CIP)

Skal utformes etter kravene i NS-EN ISO 14155:2011, Annex A (standard.no). Se også MEDDEV

2.7/2 rev. 2, seksjon 7.2 (ec.europa.eu).

•

Investigator's Brochure (IB) 

Skal utformes etter kravene i NS-EN ISO 14155:2011, Annex B (standard.no) . Se også MEDDEV

2.7/2 rev. 2, seksjon 7.3.(ec.europa.eu). Hensikten med IB er å dokumentere at utstyret oppfyller

grunnleggende krav i regelverket, med unntak av de aspekter som skal undersøkes i utprøvingen.

Benytt gjerne Appendix 1b i MEDDEV 2.7/2 rev. 2 (ec.europa.eu) som et vedlegg til IB for å

tydeliggjøre hvilke grunnleggende krav som gjelder for utstyret og hvordan de er oppfylt.

•

Kontakt oss

Fagområde: Medisinsk utstyr

Tlf. +47 22 89 77 00

medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no
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Regelverk og veiledningsdokumenter

Følgende skal meldes til Legemiddelverket etter oppstart av
utprøvingen

Alvorlige hendelser (Serious Adverse Events, SAE)

Alvorlige hendelser (SAEs) skal rapporteres til Legemiddelverket iht. til MEDDEV 2.7/3 rev.

3  (ec.europa.eu) ved bruk av tilhørende SAE-rapporteringsskjema (ec.europa.eu).

Endringer i utprøvingen

Vesentlige endringer i den kliniske utprøvingen skal meldes til Legemiddelverket og tilbakemelding fra

Legemiddelverket skal være mottatt før endringer iverksettes.

Avslutning av studien

Legemiddelverket skal underrettes når klinisk utprøving avsluttes, også dersom studien ikke starter ved

ett eller flere studiesteder.

Liste over standarder brukt under utvikling av utstyret (kan inkluderes i IB)

Bruk templatet i Appendix 1a i MEDDEV 2.7/2 rev. 2 (ec.europa.eu). 
•

En erklæring om at utstyret er i samsvar med grunnleggende krav, med unntak av de sider ved

utstyret som skal undersøkes i utprøvingen, forskrift om medisinsk utstyr (lovdata.no), i henhold

til vedlegg ØMU VIII, 2.2 eller vedlegg AIMU VI, 22. Erklæringen skal være signert av produsenten. 

•

Bruksanvisning for utstyret

Denne skal være på norsk dersom den er rettet mot forsøkspersoner/legpersoner
•

Case Report Forms (CRFs) •
Bekreftelse på at forsøkspersonene er forsikret

Enten forsikringspolise eller en skriftlig bekreftelse fra Norsk Pasientskadeerstatning. 
•

Liste over utprøvingssteder•
CV for hovedutprøver (Principal Investigator), samt for én utprøver per utprøvingssted•
Pasientinformasjons- og samtykkeskriv •
Kopi av godkjenning fra REK (kan ettersendes) •
Kopi av søknad til REK, dersom godkjenning fra REK ikke foreligger ennå•
For utstyr som krever sterilisering, dokumentasjon iht. MEDDEV 2.7/2 rev. 2, Appendix 3

(ec.europa.eu)
•

For aktivt medisinsk utstyr, dokumentasjon iht. MEDDEV 2.7/2 rev. 2, Appendix 4 (ec.europa.eu)•
For medisinsk utstyr som inneholder software eller selvstendig software som er medisinsk utstyr,

dokumentasjon iht. MEDDEV 2.7/2 rev. 2, Appendix 5 (ec.europa.eu)
•

For utstyr som inneholder animalsk vev iht. forordning 722/2012/EC, se Appendix 6 i MEDDEV

2.7/2 rev. 2  (ec.europa.eu) for dokumentasjonskrav. 
•

Dersom utstyret som en integrert del inneholder et stoff som brukt alene kan betraktes som et

legemiddel i henhold til definisjonen i artikkel 1 i direktiv 2001/83/EF, og som kan ha en virkning

på menneskekroppen utover den virkning som utstyret har, se Appendix 2 i MEDDEV 2.7/2 rev. 2 

(ec.europa.eu) for dokumentasjonskrav.

•

Dersom utstyret som en integrert del inneholder et stoff fremstilt av blod fra mennesker, se

Appendix 2 i MEDDEV 2.7/2 rev. 2 (ec.europa.eu) for dokumentasjonskrav.
•

Beskrivelse av eventuelle produkter som utstyret under utprøving skal brukes/virke sammen med,

eller sammenlignes med (utstyr, legemiddel, andre substanser)
•

Forskrift om medisinsk utstyr (lovdata.no)•
Direktiv 93/42/EEC (eur-lex.europa.eu)•
Direktiv 90/385/EEC (eur-lex.europa.eu)•
NS-EN ISO 14155:2011 Klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til bruk på mennesker – God

klinisk praksis, Annex A og B (standard.no)
•

MEDDEV 2.7/2 revision 2. Guidelines for Competent Authorities for making a

validation/assessment of a clinical investigation application under Directives  93/42/EEC and

90/385/EEC (European Commission)(ec.europa.eu)

•

MEDDEV 2.7/3 rev. 3. Clinical investigations: serious adverse reporting under directives

90/385/EEC and 93/42/EC (European Commission)(ec.europa.eu)
•

EU-kommisjonens nettsider om medisinsk utstyr (ec.europa.eu)•
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Take-home message

Forskning + Innovasjon er gøy

Planlegg godt frem i tid (inkludert ekstra papirarbeid)

Sikre tidlig aktivt samarbeid med TTO, spesielt med tanke på:
– IP rettigheter

– Avtale mellom forskere og NTNU

En ildsjel er ofte det som driver prosjektet fremover
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NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert
innovasjon (SKI)

• Øke innovasjons- og kunnskapsoverføringen mellom oss og våre partnere i
næringsliv og offentlig sektor

• Identifisere flere ideer med potensial til å bli nye innovasjoner og nyskaping
• Styrke og støtte opp om innovasjonskultur og samarbeidskompetanse i

fagmiljøene
• Gjøre innovasjonsaktiviteten mer synlig og tilgjengelig


