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Status på IVD-forordningen - med fokus på laboratoriernes udfordringer

Forordning 2017/746 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

- ændringer, in-house og overgangsordninger

Morten Sichlau Bruun, Lægemiddelstyrelsen
Præsentationen er ikke en redegørelse for alle nye forordningskrav. 
Der tages forbehold for fejl og ændringer.

DEKS brugermøde 20220922
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???

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, IVD

• IVD-forordningen fandt anvendelse 26/5 2022
(tidligere: IVD Direktiv + Bekg.)

– Mest til fabrikanter af medicinsk udstyr

– Produktlovgivning og markedsovervågning

– CE-mærkning sikrer ydeevne og sikkerhed

• Undtaget jf. Artikel 1,3:

a) produkter til almindelig laboratoriebrug eller produkter, der udelukkende er beregnet til forskning

b) invasive produkter, der er beregnet til udtagning af prøvemateriale

c) internationalt certificeret referencemateriale

d) materiale, der anvendes i eksterne kvalitetsvurderingsordninger
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Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, IVD

• Definition - ethvert medicinsk udstyr, som er: 

• …reagens, et reagensprodukt, en kalibrator, et kontrolmateriale, et prøvesæt, et instrument, 
et apparat, en anordning, software eller et system

• …som ifølge fabrikanten er bestemt til anvendelse in vitro til undersøgelse af 
prøvemateriale fra det menneskelige legeme…

• Medicinsk formål (overvågning, diagnostik eller behandling af sygdomme/tilstande…)

• OBS! IKKE brugen / anvendelsen / opskrift / prøvemateriale / svar
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Vær opmærksom på definitionerne i Artikel 2

7

‒ 23) »fabrikant«:

– en fysisk eller juridisk person, som fremstiller eller nyistandsætter udstyr, eller som får 
udstyr designet, fremstillet eller nyistandsat og markedsfører det pågældende udstyr i 
eget navn eller under eget varemærke

‒ 29) »sundhedsinstitution«:

– en organisation, hvis hovedformål er pleje eller behandling af patienter eller fremme af 
folkesundheden

En sundhedsinstitution som ”fremstiller og anvender” IVD i henhold til Artikel 5(5) opfylder 
ikke umiddelbart forordningens definition af en ”fabrikant”.

En sundhedsinstitution kan blive ”fabrikant” hvis de ”fremstiller og markedsfører” IVD!

Oversigt over ændringer ved overgang fra 
IVD-direktiv/bekendtgørelse til IVD-forordning

8

‒ Klassifikationsregler (tidligere: Liste A og B)

‒ Overensstemmelsesvurderingsprocedurer (involvering af bemyndiget organ↑)

‒ Udstyr til ledsagende diagnosticering, Companion Diagnostics (definition og krav)

‒ Udstyr til patientnær testning (definition og krav udspecificeret)

‒ Nye mærkningskrav, bl.a. UDI

‒ Skærpede krav til bl.a. dokumentation og markedsovervågning

‒ Referencelaboratorier - CS, test 

‒ In-house fremstilling ikke længere fuldstændig undtaget

‒ Person, der er ansvarlig for overholdelse af reguleringen – uddannelse og erfaring

‒ Nye krav til importører og distributører
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Betragtninger om brug* af IVD på sundhedsinstitutioner i DK

9

1. Autoriserede sundhedspersoner / hospitalslaboratorier identificerer et behov for en 
specifik test til diagnostisk brug på prøver fra det menneskelige legeme

 Vigtigt med præcise og detaljerede specifikationer!

 Tiltænkt formål, målgruppe, prøvemateriale mm.

2. Sundhedsinstitutionen ”skanner” marked eller udarbejder udbud

a) CE-mærket IVD indkøbes, (verificeres) og anvendes i overensstemmelse…

eller

b) CE-mærkede IVD på markedet kan ikke opfylde specifikationer! (spørg fabrikant)

 1) Sundhedsinstitution fremstiller og bruger IVD jf. Art. 5(5), a)-i) + bilag I, ”in-house”

eller

 2) Sundhedsperson anvender produkt forkert (IVD-misuse, RUO, lokal/national validering, 
videnskabelig litteratur, fagligt ansvar, STPS – sundhedspersoners virke, LMST - hændelser)

* ”The MDR and IVDR do not regulate the use of the device by the health practitioners”

”In-house” IVD udstyr

Før 26. maj 2022:

Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til IVD 

‒ §1, Stk. 5. Bekendtgørelsen finder ikke 

anvendelse på udstyr, der fremstilles og 

anvendes af samme institution, såfremt 

– 1) institutionen har et sygdomsforebyggende 

eller -behandlende formål,

– 2) fremstillingsstedet og anvendelsesstedet 

ligger indenfor samme geografiske område,

– 3) udstyret på intet tidspunkt overdrages til 

anden juridisk person, og

– 4) udstyret ikke udnyttes kommercielt.

Nu:

FORORDNING (EU) 2017/746 om medicinsk udstyr til IVD 
Artikel 5

4.Udstyr, der fremstilles og anvendes i sundhedsinstitutioner, bortset fra 
udstyr beregnet til undersøgelse af ydeevne, betragtes som ibrugtaget.

5.Med undtagelse af de relevante generelle krav til sikkerhed og 
ydeevne i bilag I finder kravene i denne forordning ikke anvendelse
på udstyr, der kun er fremstillet og anvendt i sundhedsinstitutioner, der 
er etableret i Unionen, såfremt alle følgende betingelser er opfyldt:

‒a) udstyret er ikke overført til en anden retlig enhed
‒b) fremstillingen og anvendelsen af udstyret er omfattet af passende kvalitetsstyringssystemer
‒c) sundhedsinstitutionens laboratorium opfylder standard EN ISO 15189 eller, hvis det er relevant, nationale 
bestemmelser, herunder nationale bestemmelser om akkreditering
‒d) sundhedsinstitutionen begrunder i sin dokumentation, at patientmålgruppens specifikke behov ikke kan 
opfyldes eller ikke kan opfyldes på et passende ydeevneniveau af tilsvarende udstyr, der allerede er 
tilgængeligt på markedet
‒e) sundhedsinstitutionen fremsender efter anmodning oplysninger om anvendelsen af sådant udstyr til dens 
kompetente myndighed, der skal indeholde en begrundelse for dets fremstilling, ændring og anvendelse
‒f) sundhedsinstitutionen udfærdiger en erklæring, som den offentliggør, og som indeholder: i) navn og 
adresse på den sundhedsinstitution, der har fremstillet udstyret ii) oplysninger, der er nødvendige for at 
identificere udstyret iii) en erklæring om, at udstyret opfylder de generelle krav til sikkerhed og ydeevne som 
fastsat i denne forordnings bilag I, og, hvis det er relevant, oplysninger om, hvilke krav der ikke er opfyldt fuldt 
ud med angivelse af begrundelse derfor
‒g) for så vidt angår udstyr i klasse D i overensstemmelse med reglerne i bilag VIII, udarbejder 
sundhedsinstitutionen dokumentation, der gør det muligt at forstå fremstillingsanlægget, 
fremstillingsprocessen, udstyrets design og data om udstyrets ydeevne, herunder det erklærede formål, og der 
er tilstrækkeligt detaljeret, så den kompetente myndighed kan konstatere, om de generelle krav til sikkerhed og 
ydeevne som fastsat i denne forordnings bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne kan også anvende denne 
bestemmelse på udstyr i klasse A, B eller C i overensstemmelse med reglerne i bilag VIII
‒h) sundhedsinstitutionen træffer alle nødvendige foranstaltninger til sikring af, at alt udstyr er fremstillet i 
overensstemmelse med dokumentationen, jf. litra g), og
‒i) sundhedsinstitutionen gennemgår erfaringerne fra den kliniske brug af udstyret og foretager alle 
nødvendige korrigerende handlinger.

Medlemsstaterne kan kræve, at sådanne sundhedsinstitutioner forelægger den kompetente myndighed alle 
yderligere relevante oplysninger om sådant udstyr, som er blevet fremstillet og anvendt på deres område. 
Medlemsstaterne bevarer retten til at begrænse fremstillingen og anvendelsen af en specifik type af sådant udstyr og 
skal have adgang til at inspicere sundhedsinstitutionernes aktiviteter.
Dette stykke finder ikke anvendelse på udstyr, der fremstilles i industriel målestok. 
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”In-house” IVD udstyr – egt. Artikel 5(5) undtagelse

11

Artikel 5(5) Med undtagelse af de relevante generelle krav til sikkerhed og ydeevne i bilag I 
finder kravene i denne forordning ikke anvendelse på udstyr, der kun er fremstillet og 
anvendt i sundhedsinstitutioner, der er etableret i Unionen, såfremt alle følgende betingelser 
er opfyldt…

9 betingelser a) til i) skal være opfyldt, samt relevante krav i Bilag I for in-house IVD

‒ Forkert brug er ikke in-house fremstilling af IVD
– Lægemiddelstyrelsen anbefaler at slutbrugere altid anvender medicinsk udstyr i 

overensstemmelse med 

1. fabrikantens anvisninger

2. det af fabrikanten tiltænkte formål

‒ Diagnostik (IVD) vs. forskning (RUO) – hvad er det tiltænkte formål!

Betingelser for ”in-house” IVD-fremstilling i IVDR

12

a) udstyret er ikke overført til en anden retlig enhed

b) fremstillingen og anvendelsen af udstyret er omfattet af passende 
kvalitetsstyringssystemer

c) sundhedsinstitutionens laboratorium opfylder standard EN ISO 15189 eller, 
hvis det er relevant, nationale bestemmelser, herunder nationale 
bestemmelser om akkreditering
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Betingelser for ”in-house” IVD-fremstilling (fortsat)

13

d) sundhedsinstitutionen begrunder i sin dokumentation, at patientmålgruppens specifikke 
behov ikke kan opfyldes eller ikke kan opfyldes på et passende ydeevneniveau af tilsvarende 
udstyr, der allerede er tilgængeligt på markedet

e) sundhedsinstitutionen fremsender efter anmodning oplysninger om anvendelsen af sådant 
udstyr til dens kompetente myndighed, der skal indeholde en begrundelse for dets 
fremstilling, ændring og anvendelse

Betingelser for ”in-house” IVD-fremstilling (fortsat)

14

f) sundhedsinstitutionen udfærdiger en erklæring, som den offentliggør, og som indeholder:

i. navn og adresse på den sundhedsinstitution, der har fremstillet udstyret

ii. oplysninger, der er nødvendige for at identificere udstyret

iii. en erklæring om, at udstyret opfylder de generelle krav til sikkerhed og ydeevne som 
fastsat i denne forordnings bilag I, og, hvis det er relevant, oplysninger om, hvilke krav der 
ikke er opfyldt fuldt ud med angivelse af begrundelse derfor
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Betingelser for ”in-house” IVD-fremstilling (fortsat)

15

g) for så vidt angår udstyr i klasse D i overensstemmelse med reglerne i bilag VIII, udarbejder 
sundhedsinstitutionen dokumentation, der gør det muligt at forstå fremstillingsanlægget, 
fremstillingsprocessen, udstyrets design og data om udstyrets ydeevne, herunder det 
erklærede formål, og der er tilstrækkeligt detaljeret, så den kompetente myndighed kan 
konstatere, om de generelle krav til sikkerhed og ydeevne som fastsat i denne forordnings 
bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne kan også anvende denne bestemmelse på udstyr i klasse 
A, B eller C i overensstemmelse med reglerne i bilag VIII

Betingelser for ”in-house” IVD-fremstilling (fortsat)

16

h) sundhedsinstitutionen træffer alle nødvendige foranstaltninger til sikring af, at alt udstyr er 
fremstillet i overensstemmelse med dokumentationen, jf. litra g), og

i) sundhedsinstitutionen gennemgår erfaringerne fra den kliniske brug af udstyret og foretager 
alle nødvendige korrigerende handlinger.
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Andre krav i Artikel 5(5)

17

Medlemsstaterne kan kræve, at sådanne sundhedsinstitutioner forelægger den kompetente 
myndighed alle yderligere relevante oplysninger om sådant udstyr, som er blevet fremstillet 
og anvendt på deres område. Medlemsstaterne bevarer retten til at begrænse fremstillingen 
og anvendelsen af en specifik type af sådant udstyr og skal have adgang til at inspicere 
sundhedsinstitutionernes aktiviteter

Dette stykke finder ikke anvendelse på udstyr, der fremstilles i industriel målestok 

Generelle krav til sikkerhed og ydeevne (bilag I i IVDR)

18

Sundhedsinstitutioner skal sikre, at IVD der er fremstillet og anvendt i sundhedsinstitutioner 
overholder relevante generelle krav til sikkerhed og ydeevne i bilag I

– Kapitel I i bilag I beskriver etableringen af   et risikostyringssystem og den regelmæssige 
opdatering af vurderingen af   forholdet mellem ydeevne og risiko

‒ Bemærk, at udstyrsrisici ikke kun vedrører patientrisici, men også risici for brugerne 
samt risici for brugerfejl

– Kapitel II i bilag I beskriver krav til design, fremstilling og ydeevne af udstyr

‒ Sundhedsinstitutioner bør dokumentere relevante tekniske data for IVD der 
fremstilles og anvendes
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Generelle krav til sikkerhed og ydeevne (fortsat)

19

– Kapitel III i bilag I definerer krav til oplysninger der gives sammen med udstyr

‒ de fleste af bestemmelserne i dette kapitel er ikke relevante for IVD der fremstilles og 
anvendes i sundhedsinstitutioner

‒ nogle krav kan dog være relevante for sikker brug af udstyret f.eks.:

‒ brugsanvisning/protokoller

‒ oplysninger om stoffer eller blandinger, der kan anses for at være farlige

‒ udløbs- eller produktionsdatoer 

‒ Lot-/serienummeret eller et tilsvarende ID med henblik på sporbarhed

Det er vigtigt, at sundhedsinstitutioner dokumenterer og regelmæssigt opdaterer at IVD der 
fremstilles og anvendes i sundhedsinstitutioner er i overensstemmelse med bilag I

Generelle krav til sikkerhed og ydeevne (fortsat)

20

‒ Fordele skal opveje risici (OBS – ingen patientkontakt!)

‒ Udstyrets ydeevne skal opfylde det erklærede formål

‒ Ydeevnekarakteristika for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

– analytisk ydeevne, understøttes af klinisk dokumentation og ydeevneevalueringer

‒ sensitivitet, specificitet, korrekthed (bias), præcision (repeterbarhed og 
reproducerbarhed), nøjagtighed (som følge af korrekthed og præcision), detektions-
og bestemmelsesgrænser, måleskala, …interferens, krydsreaktioner mm

– klinisk ydeevne

‒ diagnostisk sensitivitet, specificitet, prognoseværdi…mm

‒ Infektionsfaren fjernes eller begrænses for brugere og eventuelt andre personer

‒ Oplysninger der gives sammen med IVD, ex brugsanvisning og mærkning
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EU vejledning på vej!

21

Guidance on the health institution exemption under Article 5(5) of the Regulations on 
medical devices and in vitro diagnostic medical devices

‒ Har været i høring hos eksterne interessenter (oktober 2021)

‒ EU arbejdsgruppen har gennemgået og vurderet alle godt 70 siders kommentarer

‒ Stakeholderworkshop afholdt 16/5 2022 – eksempler og minor changes – frist 3/6

‒ Endeligt udkast efter task force møde d.1/9 skal nu godkendes af MDCG før publicering

– https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_da

Overgangsordninger/”udsættelse” af IVDR

22

‒ Forslag fra EU Kommissionen 14/10 2021 – godkendt af EU Parlamentet 15/12 2021

‒ Progressive roll-out of the In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation, Press 
release, 20 December 2021: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6965

‒ Transitional provisions for certain in vitro diagnostic medical devices and deferred 
application of requirements for in-house devices, 15 December 2021: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0498_EN.html

‒ Questions and Answers on the progressive roll-out of the new In Vitro Diagnostic 
Medical Devices Regulation,14 October 2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5210
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Baggrund for forlængelse + udvidelse af overgangsordninger

24

‒ Usikkerhed om, hvorvidt der er nok IVD-designerede bemyndigede organer

‒ Interessenter mener ikke, at overgangsordninger (art. 110) giver ikke tid nok

‒ COVID-19 pandemi

– COVID-arbejde har taget tid fra implementering af IVDR

– Behov for ny lovgivning

– Markedsadgang vs. patientsikkerhed

‒ Nedsætte risiko for mulige forsyningsvanskeligheder

‒ Mm

‒ Valgt at forlænge og udvide overgangsordningerne i artikel 110
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Ændringer i overgangsreglerne

Regulation (EU) 2017/746 is amended as follows:
1) Article 110 is amended as follows:

a) paragraph 2 is amended as follows:
i. in the first subparagraph, the date ‘27 May 2024’ is replaced by ‘27 May 2025’;
ii. in the second subparagraph, the date ‘27 May 2024’ is replaced by ‘27 May 2025’;

b) paragraphs 3 and 4 are replaced by the following:
3. By way of derogation from Article 5 of this Regulation, the devices referred to in the second and third subparagraphs of this
paragraph may be placed on the market or put into service until the dates set out in those subparagraphs, provided that from the
date of application of this Regulation they continue to comply with Directive 98/79/EC and provided that there are no significant 
changes in the design and intended purpose. Devices with a certificate that was issued in accordance with Directive 98/79/EC and
which is valid by virtue of paragraph 2 of this Article may be placed on the market or put into service until 26 May 2025. Devices for 
which the conformity assessment procedure pursuant to Directive 98/79/EC did not require the involvement of a notified body, for
which a declaration of conformity was drawn up prior to 26 May 2022 in accordance with that Directive and for which the conformity 
assessment procedure pursuant to this Regulation requires the involvement of a notified body, may be placed on the market or put
into service until the following dates:
(a) 26 May 2025 for class D devices;
(b) 26 May 2026 for class C devices; 
(c) 26 May 2027 for class B devices; 
(d) 26 May 2027 for class A devices placed on the market in sterile condition.

Certifikaters gyldighed

Certifikaters gyldighed

Ændringer i overgangsreglerne (fortsat)

However, the requirements of this Regulation relating to post-market surveillance, market surveillance, vigilance, registration of 
economic operators and of devices shall apply to devices referred to in the first, second and third subparagraph instead of the 
corresponding requirements in Directive 98/79/EC. Without prejudice to Chapter IV and paragraph 1 of this Article, the notified body 
that issued the certificate referred to in the second subparagraph of this paragraph shall continue to be responsible for the appropriate 
surveillance in respect of all applicable requirements relating to the devices it has certified.

4. Devices lawfully placed on the market pursuant to Directive 98/79/EC prior to 26 May 2022 may continue to be made available on 
the market or put into service until 26 May 2025. Devices lawfully placed on the market from 26 May 2022 pursuant to paragraph 3 of 
this Article may continue to be made available on the market or put into service until the following dates:

‒ (a) 26 May 2026 for devices referred to in paragraph 3, second subparagraph, or in paragraph 3, third subparagraph, point (a);
‒ (b) 26 May 2027 for devices referred to in paragraph 3, third subparagraph, point (b);
‒ (c) 26 May 2028 for devices referred to in paragraph 3, third subparagraph, points (c) and (d).’;

2) in Article 112, second subparagraph, the date ‘27 May 2025’ is replaced by ‘26 May 2028’;

3) in Article 113(3), the following points (i) and (j) are added:
i) Article 5(5), points (b), (c) and (e) to (i), shall apply from 26 May 2024;
j) Article 5(5), point (d), shall apply from 26 May 2028.’.

Bringe i omsætning

Direktivets gyldighed

Anvendelsesdato for in-house regler 
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Info på hjemmeside

Husk at indberette alvorlige hændelser

• Hvem kan og SKAL indberette?

o Fabrikanter (→ relevant national kompetent myndighed)

o Autoriserede repræsentanter (→ fabrikant)
o Importører (→ fabrikant og dennes autoriserede repræsentant)

o Distributører (→ fabrikant og dennes autoriserede repræsentant + importør)

o Sundhedspersoner (→ fabrikant eller kompetent myndighed → fabrikant)

o Enhver (brugere, patienter, pårørende m.fl.) kan indberette formodede alvorlige 
hændelser (→ kompetent myndighed → fabrikant)

• Hvordan skal hændelsen indberettes?

o Helst e-blanket på www.medicinskudstyr.dk

o https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/indberetning-af-haendelser/

o EUDAMED (forventes klar i Q2 2024, og skal bruges til indberetninger Q4 2024)
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Email: med-udstyr@dkma.dk

Tlf: 44 88 95 95

www.medicinskudstyr.dk

www.laegemiddelstyrelsen.dk


