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Program

20. SEPTEMBER 20182

• Hvem er vi og hvad laver vi?

• Hvad er medicinsk udstyr

• Lovgivning

• Hvad skal indberettes?

• Hvem skal indberette?

• Vores sagsbehandling

• Eksempler på hændelser

• Links og kontakt



Sektion for medicinsk udstyr, arbejdsopgaver
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• Behandling af hændelsesindberetninger 

• Vejledning og information

• Behandling af ansøgninger om klinisk afprøvning

• Markedsovervågning / Inspektioner

• Registrering af fabrikanter og produkter på det danske marked

• Udstedelse af eksportcertifikater

• Nationalt, europæisk og internationalt samarbejde

• Overvågning af det danske bemyndiget organ



Hvad er medicinsk udstyr?
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• IVD-udstyr

• Hospitalssenge, kørestole og krykker

• Sprøjter og blodprøveglas

• Hofteimplantater

• Tandimplantater

• Pacemaker

• Røntgen og scanner

• Høreapparater 

• Kontaktlinser



Lovgivning
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• Lov om medicinsk udstyr (lov nr. 139 af 15. februar 2016)

• Bekendtgørelse om medicinsk udstyr 
(Bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008)

• Bekendtgørelse om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr 
(Bekendtgørelse nr. 1264 af 15. december 2008)

• Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
(Bekendtgørelse nr. 1269 af 12. december 2005)



Hvad skal indberettes?
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• Der er/kunne være sket en hændelse

• Udstyret anses for at være medvirkende årsag til hændelsen

• Hændelsen medførte/ kunne have medført et af følgende udfald:

o Dødsfald

o Alvorlig forringelse af sundhedstilstanden



Indberetning af hændelser
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• Hvem skal indberette?

o Fabrikanter/sundhedspersonale har pligt til at indberette hændelser

• Hvornår skal indberetningen ske?

o 2 dage (alvorlig trussel mod folkesundheden)

o 10 dage (død/uventet alvorlig forringelse af helbredstilstand) 

o 30 dage (øvrige hændelser)

• Hvordan skal hændelsen indberettes?

o e-blanket, e-mail, brev, fax



Sagsbehandling af indberettede hændelser
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• Modtagelse, risikovurdering, tildeling af sagsbehandler

• Udredning af hændelse

o Fabrikantens ansvar

o Lægemiddelstyrelsen overvåger udredningen

o Bruger skal være behjælpelig med oplysninger

• Afslutning

o Fabrikantens konklusion

o Sammenligning med tilsvarende hændelser

o Lægemiddelstyrelsen vurderer konklusion og behov for yderligere tiltag



Hvorfor melde hændelser med medicinsk udstyr?
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For patientsikkerhedens skyld

Når du melder hændelser med hjælpemidler, sikrer Lægemiddelstyrelsen, at 
fabrikanten undersøger årsagen til hændelsen og forebygger, at lignende 
problemer opstår igen.



Hvorfor melde hændelser med medicinsk udstyr?
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For din egen sikkerheds skyld

Når et medicinsk udstyr svigter, kan det også være til fare for dig som 
medarbejder. Ved at melde hændelser er du med til at forebygge at lignende 
hændelser opstår igen.



Hvorfor skal du melde hændelser, selvom ingen kom til 

skade?
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Du skal melde hændelser, som kunne have udviklet sig alvorligt, 

men ikke gjorde det.

Det skal du, fordi Lægemiddelstyrelsen stadig ønsker, at fabrikanten skal undersøge sagen. 

Sådan kan fabrikanten sikre, at der ikke bliver produceret mere udstyr med samme fejl, eller 

at fejlen udbedres på udstyr, der allerede er solgt til kunder.



Hvad kan Lægemiddelstyrelsen gøre?
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Hvis antallet af hændelser eller den enkelte hændelse i sig selv er 

uacceptabel, kan Lægemiddelstyrelsen stille krav til fabrikanten om:

• At ændre udstyrets konstruktion

• At ændre i produktionsmetoden

• At ændre den brugsanvisning, der følger med udstyret

• At udsende advarsler til brugerne om vigtig, sikkerhedsrelateret information om udstyret

• At trække udstyret tilbage fra markedet.
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Relevante links
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Lægemiddelstyrelsen

o medicinskudstyr.dk

EU-Kommissionen 

o http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance_en

http://www.medicinskudstyr.dk/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance_en


Kontaktoplysninger
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E-mail: med-udstyr@dkma.dk

Adresse: Lægemiddelstyrelsen

Sektion for Medicinsk Udstyr

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Telefon: 44 88 95 95 (mandag - fredag kl. 8.30 - 15.30)

mailto:med-udstyr@dkma.dk


Følg os
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https://www.linkedin.com/company/danish-medicines-agency
https://twitter.com/lmstdk?lang=da
https://www.facebook.com/Lægemiddelstyrelsen-178357322648312/
https://www.instagram.com/laegemiddelstyrelsen/

