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Planlegger du en studie med medisinsk utstyr?
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Kliniske utprøvinger av medisinsk utstyr på mennesker
Aktuelt lovverk og standard

Medical Device Regulation - MDR

Lov og forskrift om medisinsk utstyr

ISO 14155:2020



Definisjon av medisinsk utstyr – utvidet i MDR

Medisinsk utstyr er ethvert utstyr, programvare, implantat 
eller annen gjenstand som ifølge produsenten er beregnet 
på å bli brukt på mennesker med spesifikke medisinske 
formål

▪ diagnostisering

▪ forebygging

▪ overvåking

▪ prediksjon

▪ være prognostisk 

▪ behandling

▪ lindring



Hva er en klinisk utprøving?

• Enhver systematisk utprøving som omfatter en eller flere 
forsøkspersoner, og som gjennomføres for å vurdere et 
utstyrs sikkerhet eller ytelse. Definisjonen i MDR Artikkel 
2(45).



Medical Device Regulation MDR

• EU forordning – gjeldende fra 26.5.2021

• artikkel 60-82, annex XIV og annex XV omhandler kliniske studier

• Lov om medisinsk utstyr og forskrift om medisinsk utstyr er oppdatert i 
forhold til MDR

➢Klinisk evaluering som bakgrunn for en klinisk utprøvning (MDR art 61)

➢Kontinuerlig risikohåndtering

Sponsor – forskningsansvarlig/prosjektleder i Helseforskningsloven



Klinisk evaluering CEP – clinical evaluation plan

For alt medisinsk utstyr skal det foreligge klinisk evaluering, 
beskrevet i en klinisk evalueringsplan. 

En klinisk evaluering kan baseres på:

• kliniske utprøvinger av det aktuelle utstyret

• vitenskapelig litteratur av utstyr som kan dokumenteres er 
likeverdig/ekvivalent

Krav om utprøving av det aktuelle utstyret avhenger også av 
utstyrets klassifisering eller produktgruppe



ISO 14155:2020

Internasjonal standard som tar for seg god klinisk praksis for kliniske utprøving av medisinsk utstyr på mennesker for å vurdere
sikkerheten og ytelsen

❑ Beskytte rettighetene, sikkerheten og velværet til mennesker;

❑ Sikre vitenskapelig gjennomføring av den kliniske undersøkelsen og troverdigheten til resultatene av klinisk undersøkelse;

❑ Definerer ansvaret til sponsoren og hovedutprøveren;

❑ Bistår sponsorer, utprøvere, etiske komiteer, myndigheter og andre organer som er involvert i samsvarsvurderingen av 
medisinsk utstyr.

• Oppdatert juli 2020 blant annet for å harmonere med MDR



Hvilke studier må meldes/søkes til Statens legemiddelverk i tillegg til REKUL?

• All helseforskning på mennesker skal inn til REK, om man er 
usikker kan man sende inn en fremleggingsvurdering via 
REK portalen.

• Egen REK for LM og MU studier - REKUL

• SLV har en egen avdeling for medisinsk utstyr, ved tvil om 
studien må meldes/søkes SLV kan man sende inn mail 
til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no og få innspill/ 
avtale møte

Identisk søknad til REK og SLV, må inn samme dag, sendes i 
mail



Hvilke studier skal meldes til SLV?

Kliniske utprøvinger hvor CE-merket utstyr prøves ut innenfor sitt tiltenkte formål hvor:

❑ forsøkspersonene utsettes for andre prosedyrer enn ved normal bruk av utstyret

❑ og disse andre prosedyrene er invasive eller belastende

➢ For veiledning til hva som anses som andre invasive eller belastende prosedyrer se EU-kommisjonens Q&A.

➢ Krav til melding i kapittel II i Annex XV i MDR

➢ Sponsor får bekreftelse på at melding er mottatt, utprøving kan starte 30 dager etter om ikke man har fått beskjed om annet



Kliniske utprøvinger som krever søknad til Legemiddelverket

Søknadsplikten gjelder for utstyr som:

• Ikke er CE-merket, eller
• Er CE-merket, men skal prøves ut utenfor merkingen

• Uansett om resultatet skal inngå i fremtidig samsvarsvurdering eller ikke

➢ Krav til søknad se kapittel II i Annex XV i MDR

➢Saksbehandlingstid avhenger av risikoklasse til utstyret



Søknad ved lavrisiko-utstyr

Hvis utstyret som prøves ut er i klasse I, eller er et ikke-invasivtutstyr i klasse IIa eller IIb, vil Legemiddelverket validere
søknaden. Utprøvingen kan starte når sponsor får beskjed om at søknaden er gyldig av SLV.

Sponsor vil få tilbakemelding om søknaden er gyldig eller ikke innen 15 dager.

Hvis søknaden ikke er gyldig, får sponsor 10 nye dager til å kommentere og/eller supplere søknaden. Sponsor kan få 20 ekstra
dager ved behov til å fullføre søknaden. Deretter får sponsor en endelig tilbakemelding på valideringen innen 10 dager. Dersom 
søknaden fortsatt ikke er gyldig, blir søknaden avvist.



Søknad ved høyrisiko utstyr

Søknader om klinisk utprøving av invasivt utstyr i klasse IIa og IIb, og utstyr i klasse III må ha en autorisasjon

Først valideres søknaden. Hvis søknaden er gyldig, vurderes søknaden etter kriteriene i artikkel 71 i MDR.

Sponsor får svar på søknaden 45 dager etter valideringsdatoen, med unntak av:

• Dersom SLV må etterspørre mer informasjon fra sponsor, da vil saksbehandlingstiden fryses inntil SLV får svar.

• Dersom SLV eller REK har behov for å konsultere eksterne eksperter vil saksbehandlingstiden kunne øke med 20 
dager. Sponsor får da beskjed om dette.

Utprøvingen kan starte når sponsor har mottatt en tillatelse gjennom en autorisasjon fra SLV.



Risikoklasser – endret i MDR

• Klasse I: Lav risiko forbundet med bruk. 

• Klasse IIa: Moderat risiko forbundet med bruk, krever
samsvarsvurdering av meldt organ

• Klasse IIb: Moderat til høy risiko forbundet med bruk, 
krever samsvarsvurdering av meldt organ

• Klasse III: Høy risiko forbundet med bruk, krever
samsvarsvurdering av meldt organ

➢ MDR art 51 klassifisering av medisinsk utstyr

➢ Meldt organ (teknisk kontrollorgan)





Samsvarsvurdering

Gjennomføres av produsent før markedsføring.

Tilstrekkelig dokumentasjon for at produktet er i 
samsvar med de grunnleggende kravene i regelverket. 

Avhengig av risikoklasse det medisinske utstyret tilhører.

For produkter i risikoklasse høyere enn klasse I må 
produsenten benytte et teknisk kontrollorgan til å utføre 
samsvarsvurderingen. Tekniske kontrollorgan er utpekt 
av nasjonale myndigheter til å gjennomføre 
samsvarsvurderinger. 



Krav til planlegging og 
gjennomføring av klinisk utprøving

Dokumentere at utprøvingen skjer i henhold til den 
godkjente forskningsprotokollen (CIP) og aktuelt 
regelverk

Dokumentere at studiedeltakere er godt ivaretatt og 
at data som innhentes er av god kvalitet

Risikovurdering av prosjektgjennomføring både før 
oppstart og underveis: har man satt inn de riktige 
tiltak, dukker det opp noe man ikke har tenkt på?

Sikre at prosjektgjennomføringen skjer mest mulig 
sømløst og unngå kontinuitetsbrist



• På norcrin.no finnes det egne maler til gjennomføring av en
klinisk utprøvning av medisinsk utstyr

• Protokoll (CIP)

• Studiearkiv

• Systemer som må være på plass i en klinisk studie
• Delegasjonslogg

• Screeninglogg

• Deltakerliste

• Regnskap/oversikt medisinsk utstyr

• Meldeskjema uheldige hendelser

• Datahåndteringsplan

• Monitorering

Maler og verktøy til klinisk utprøving av medisinsk utstyr



Krav om monitorering

• Lovpålagt ekstern internkontroll (MDR vedlegg XV)

• MÅL:
• Sørge for at studiedeltakerne er godt ivaretatt

• Sørge for at innsamlede data er korrekt og komplett

• Verifisere at studien følger lover og godkjent protokoll

• Det skal gjøres en risikovurdering av 
prosjektgjennomføringen før oppstart og på bakgrunn av 
denne skal det lages en plan for kvalitetssikring og 
monitorering

• Monitor skal være ekstern studiegruppa og kvalifisert, dvs
kjenne relevant lovverk, protokoll og prosedyrer i studien 
godt

Monitoreringsplan

- Beskrive tiltak, intervall på tiltak, grad av tiltak

- Monitor skal gjøre besøk på senter før oppstart, underveis 
og etterpå

- Monitor skriver rapport etter besøk og sender denne til 
sponsor, og følger opp senter med lukking av evt funn

- Oppgaver i monitoreringsplan:
- Sjekke samtykker

- Inkluderes deltakere som stemmer med protokollen?

- Følger senteret prosedyrene i studien?

- Sjekke datainnsamling, gjøres det korrekt, er data korrekt, følges 
protokollen?

- Sjekke studiearkiv på senter: har de siste versjon av viktige 
dokumenter? Er arkivet komplett?

- Brukes det medisinske utstyret i henhold til protokollen?

- Meldes hendelser etter prosedyren?



Hvor finner du informasjon/hvor kan du få hjelp?

• https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr

• medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no

• Nytt kurs: starthjelp ved klinisk utprøving av medisinsk utstyr 24.11. https://www.klinforsk.no/aktuelt/kurs mu

• FOR - St. Olavs hospital (stolav.no) Fremtidens operasjonsrom

• NTNU Technology Transfer AS (ntnutto.no) NTNU Technology Transfer as

• Klinforsk Klinisk forskningsenhet Midt Norge NTNU/St. Olavs hospital

https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr
mailto:medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no
https://www.klinforsk.no/aktuelt/kurs%20mu
https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/for
https://www.ntnutto.no/
https://www.klinforsk.no/

