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Melding om høring - endring i forskrift om medisinsk utstyr 

Helsedirektoratet sender, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, på høring endring i 
forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr. Endringen gjelder tekniske 
kontrollorgan i Norge.  
 
I mange år har EU arbeidet med endringer i regelverket for medisinsk utstyr.  Bakgrunnen for 
dette har vært ønsket om å styrke pasientsikkerheten og sørge for et enhetlig regelverk for alle 
EU/EØS-statene.  
 
Det nye EU-regelverket trådte i kraft 25. mai 2017 med en overgangsperiode på henholdsvis tre 
år for medisinsk utstyr og fem år for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr før full anvendelse av 
regelverket. Forordningene er til vurdering i EØS-landene, men er fortsatt ikke tatt inn i EØS-
avtalen. Lenke til forordningene på EUR-LEX. 
 
I EU-landene gjelder reglene om utpeking og tilsyn med tekniske kontrollorgan allerede fra seks 
måneder etter ikrafttredelsen, det vil si fra 26. november 2017. Tekniske kontrollorgan som er 
utpekt etter gjeldende direktiver om medisinsk utstyr, må utpekes på ny etter forordningene, 
dersom de ønsker å fortsette samsvarsvurdering av medisinsk utstyr etter det nye regelverket.  
 
Forslaget som sendes på høring har praktisk betydning for svært få aktører. Per i dag er kun 
DNV Nemko Presafe AS utpekt som teknisk kontrollorgan for medisinsk utstyr av norske 
myndigheter. På grunn av ikrafttredelse av regelverket i EU om kort tid sendes forslaget på en 
to ukers høring for å kunne ivareta norsk teknisk kontrollorgan sin mulighet til å konkurrere på 
like vilkår som de som er etablert i EU. 
 
Meldingen sendes i tillegg til et lite utvalg organisasjoner og interessegrupper som vil kunne ha 
innspill på endringen.  
 
 
 
 
 

Høringsinstanser 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 17/29839-3 

Saksbehandler: Petter Alexander Strømme 
Dato: 24.10.2017 
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Høringssvarene merkes med saksnummer 17/29839 og sendes til Helsedirektoratet, Pb 7000 St. 
Olavs plass, 0130 Oslo eller som e-post til medisinsk.utstyr@helsedirektoratet.no 
 
Høringsfristen er satt til tirsdag 7. november 2017.    
 
  
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Marit Endresen e.f. 
avdelingsdirektør 

Petter Alexander Strømme 
seniorrådgiver 
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Til høringsinstansene  

 

 

  
 

HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM MEDISINSK UTSTYR 
 
 
Bakgrunn for forslaget  
Helsedirektoratet sender, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, på høring 
endring i forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr. Endringen gjelder 
tekniske kontrollorgan i Norge.  
 
I mange år har EU arbeidet med endringer i regelverket for medisinsk utstyr.  
Bakgrunnen for dette har vært ønsket om å styrke pasientsikkerheten og sørge for et 
enhetlig regelverk for alle EU/EØS-statene.  
 
De to nye forordningene1 trådte i kraft i EU 25. mai 2017 med en overgangsperiode 
på henholdsvis tre år for medisinsk utstyr (MDR) og fem år for in vitro-diagnostisk 
medisinsk utstyr (IVDR) før full anvendelse av regelverket.   
 
I EU-landene gjelder reglene om utpeking og tilsyn med tekniske kontrollorgan2 
allerede fra seks måneder etter ikrafttredelsen, det vil si fra 26. november 2017. 
Tekniske kontrollorgan som er utpekt etter gjeldende direktiver om medisinsk utstyr, 
må utpekes på ny etter forordningene, dersom de ønsker å fortsette 
samsvarsvurdering av medisinsk utstyr etter det nye regelverket.   
 
I Norge er DNV Nemko Presafe AS utpekt til å gjennomføre samsvarsvurderinger av 
medisinsk utstyr, jf. forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr § 2-13.  
 
Tekniske kontrollorgan i EU-landene kan søke om utpeking etter de nye 
forordningene fra 26. november 2017 t.o.m. 26. mai 2020 (for MDR) og t.o.m. 26. mai 
2022 (for IVDR).  
 
Forordningene er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men vurderes som EØS-
relevante og akseptable, og prosessen med innlemmelse i EØS-avtalen er påbegynt. 
Av hensyn til et ønske om at forordningens bestemmelser om utpeking og tilsyn med 
tekniske kontrollorgan trer i kraft i Norge så nært i tid som mulig som i EU-landene, 
sendes forslaget på høring nå med sikte på rask ikrafttredelse. Det foreslås derfor at 
regelverket gjennomføres på nasjonalt grunnlag i Norge slik at norsk teknisk 
kontrollorgan kan operere under like forhold som tekniske kontrollorgan i EU-land.   

                                            
1 forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR) og forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro-
diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR) 
2 Tekniske kontrollorgan er utpekt av myndighetene til å vurdere om et medisinsk utstyr samsvarer med 
sikkerhetskravene i regelverket. Dersom produsentens dokumentasjon oppfyller kravene utsteder teknisk 
kontrollorgan et sertifikat. Dette sertifikatet må produsenten ha for å CE-merke sitt produkt.  
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Forskriftsutkastet gjennomfører på nasjonalt grunnlag følgende artikler:  
 

 Forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr MDR artikkel 123 punkt 3a 
og b) jf. artikkel 35 til 50 om krav til tekniske kontrollorgan.  

 Forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr IVDR 
artikkel 113 punkt 3b) jf. artikkel 31 til 46 om tekniske kontrollorgan.  

 
Hovedinnholdet i forskriftsutkastet   
Utpeking av tekniske kontrollorgan etter de nye forordningene skal følge en 
europeisk felles prosedyre (joint assessment). Formålet med joint assessment er å 
etablere en felles praksis for utpeking og tilsyn med tekniske kontrollorgan og 
samtidig sikre en ensartet og høy kvalitet i arbeidet. 
 
Nedenfor beskrives de viktigste endringene i forskriftsutkastet om utpeking og tilsyn 
med tekniske kontrollorgan. De detaljerte reglene følger av MDR artikkel 35 til 50 og 
IVDR artikkel 31 til 46 med vedlegg VII (se vedlagte lenke til forordningene3). 
 
Øvrige endringer.  
Forordningene4 stiller også krav om at medlemstatene innen 26. november 2017 skal 
utpeke kompetent myndighet som er ansvarlig for gjennomføring av MDR/IVDR. I 
forskriftsutkastet tillegges Helsedirektoratet denne myndigheten.   
  
Utpeking av ansvarlig myndighet for teknisk kontrollorgan etter de nye 
forordningene 
MDR artikkel 35 og IVDR artikkel 31 stiller krav om at medlemsstatene skal utpeke 
ansvarlig myndighet for teknisk kontrollorgan etter de nye forordningene.   
 
Myndigheten har ansvaret for behandling av søknad om utpeking av teknisk 
kontrollorgan, selve utpekingen, notifikasjon til EU-kommisjonen/øvrige 
medlemsstater og tilsyn med tekniske kontrollorgan. Ansvarlig myndighet kan også 
evt. suspendere og begrense utpekingen til et teknisk kontrollorgan. For ansvarlig 
myndighet stilles det krav til blant annet uavhengighet, organisering, kompetanse og 
personelle ressurser. Ansvarlig myndighet skal delta i erfaringsutveksling mellom 
myndighetene som er tilrettelagt av EU-kommisjonen, herunder «peer review» hvert 
tredje år, utvikling av «best practice» dokumenter m.m.    
 
Ansvarlig myndighet skal være organisert slik at vedtak om utpeking og notifikasjon 
treffes av personer som ikke har deltatt i selve tilsynet/vurderingen av det tekniske 
kontrollorganet. 
 
I Norge er det Helse- og omsorgsdepartementet som utpeker tekniske kontrollorgan 
etter lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan jf. forskrift om medisinsk utstyr 
§ 2-13. Dette skjer etter en faglig vurdering fra Helsedirektoratet, som ivaretar 
oppgavene med tilsyn av teknisk kontrollorgan i Norge.  
 

                                            
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2017:117:TOC  
4 MDR artikkel 101 og IVDR artikkel 96 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2017:117:TOC
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Med de nye forordningene vurderes det som hensiktsmessig at Helsedirektoratet får 
delegert myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til å utpeke teknisk 
kontrollorgan. Helsedirektoratet har fagkunnskap, ekspertise og erfaring til å kunne 
ivareta denne oppgaven.  
 
Til sammenligning er ansvaret for utpeking av tekniske kontrollorgan i Sverige og 
Danmark allerede lagt til de kompetente myndighetene, henholdsvis 
Läkemedelsverket og Lægemiddelstyrelsen.  
 
Behandling av klagesaker vil også bli enklere og mer effektivt. Klager på vedtak fattet 
av Helsedirektoratet vil bli behandlet i Helse- og omsorgsdepartementet istedenfor av 
Kongen i Statsråd (for klage på de vedtak som er truffet av departementet).   
 
Det foreslås å endre forskrift om medisinsk utstyr 2-13 første ledd slik at det i 
fremtiden blir Helsedirektoratet som får ansvaret for utpeking av teknisk kontrollorgan 
i Norge.  
 
Prosedyre for utpeking av tekniske kontrollorgan 
Forordningene skisserer en egen prosedyre for utpeking av tekniske kontrollorgan 
med «joint assessment». Søknad om utpeking som teknisk kontrollorgan skal sendes 
til ansvarlig myndighet og skal dokumentere oppfyllelse av kravene i MDR/IVDR 
vedlegg VII. 
  
Oppsummert stiller MDR/IVDR vedlegg VII følgende krav til tekniske kontrollorgan: 
  
a) Organisatoriske krav (bl.a. organisering, uavhengighet, objektivitet, taushetsplikt 

og ansvarsforsikring) 

b) Krav til gjennomføring og vedlikehold av et kvalitetsstyringssystem 

c) Ressurskrav (tilstrekkelig administrativt, teknisk og vitenskapelig personell og 

kompetanse på vurdering av kliniske data/klinisk evaluering. System for 

dokumentasjon av de ansattes kvalifikasjoner/utdannelse. Krav til bruk av 

underleverandører) 

d) Prosesskrav (bl.a. behandling av søknader fra kunder/produsenter. Detaljerte 

krav til samsvarsvurdering – tilsyn med produsentens kvalitetssystem, vurdering 

av teknisk dokumentasjon, klinisk evaluering mv.). 

 

For å oppfylle de organisatoriske/generelle kravene og krav til kvalitetsstyring i 

MDR/IVDR vedlegg VII punkt 1 og 2 kan akkreditering utstedt av et nasjonalt 

akkrediteringsorgan jf. forordning (EF) nr. 765/2008 tas med i vurderingen av 

søknaden. 

 

Når et teknisk kontrollorgan skal vurderes for utpeking skal to representanter fra 

øvrige medlemsstater og én representant fra EU-kommisjonen utnevnes for å delta i 

arbeidet, inkludert deltakelse i det stedlige tilsynet. Ansvarlig myndighet forelegger 

sin endelige vurdering og evt. utkast til utpeking for EU-kommisjonen, Medical Device 
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Coordination Group (MDCG)5 og «joint assessment» teamet. Etter nærmere 

bestemte tidsfrister gir MDCG og «joint assessment» teamet en anbefaling om 

utpeking som sendes tilbake til ansvarlig myndighet som skal ta hensyn til 

anbefalingen ved sin nasjonale utpeking.      

 

Utpeking og notifisering 

Ansvarlig myndighet skal notifisere sitt utpekingsvedtak til EU-kommisjonen i NANDO 

(New Approach Notified and Designated Organisations). EU-kommisjonen publiserer 

notifikasjonen i NANDO og utpekingen trer i kraft dagen etter at notifikasjonen er 

publisert. Teknisk kontrollorgan får tildelt ID-nr. fra EU-kommisjonen. Dersom teknisk 

kontrollorgan tidligere har vært utpekt etter medisinsk utstyr direktivene6 vil de få 

beholde samme ID-nummer for utpeking etter MDR/IVDR. 

 

Språkkrav til søknad om utpeking av teknisk kontrollorgan og til dokumentene 

ved joint assessment   

Medlemsstatene skal fastsette krav til språk for dokumenter som kreves etter MDR 

artikkel 38 og 39 og IVDR artikkel 34 og 35 (søknad om utpeking og dokumentene 

som vurderes i joint assessment). Medlemsstatene skal ta hensyn til at språket er 

alminnelig forstått innenfor det medisinskfaglige feltet. 

 

I forskriftsutkastet foreslås det at både søknaden og dokumentene i «joint 

assessement» skal være på engelsk. Det er mest hensiktsmessig med engelsk da 

«joint assessment» teamet består av representanter fra ulike medlemsland og EU-

kommisjonen med engelsk som arbeidsspråk. Samtidig utarbeider DNV Nemko 

Presafe AS allerede sin dokumentasjon på engelsk. Helsedirektoratet foreslår derfor 

at det ikke stilles et norsk språkkrav.  

 

Tilsyn med tekniske kontrollorgan 

Myndighetens tilsyn med tekniske kontrollorgan omfatter stedlig tilsyn og «observed 

audits»7. I forordningene stilles det krav om årlig tilsyn med teknisk kontrollorgan. En 

fullstendig gjennomgang skal gjennomføres tre år etter utpekingen og deretter hvert 

fjerde år.  

 

Årlig tilsynsplan skal sendes EU-kommisjonen og MDCG. Myndighetene skal sørge 

for systematisk oppfølging av klager, markedstilsynsrapporter og informasjon fra 

andre medlemsstater. Forordningene legger også opp til uanmeldte tilsyn. 

Myndighetene skal særlig se på de vurderingene det tekniske kontrollorganet har 

gjort av høyrisikoutstyr, herunder den kliniske evalueringen og klinisk 

evalueringsrapport.  

                                            
5 Koordineringsgruppe for medisinsk utstyr på europeisk nivå med representanter fra de ulike 
EU/EØS-landene.  
6 Direktivene 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF 
7 En "observed audit" gjennomføres ved at representanter fra utpekende myndighet deltar som 
observatør under en revisjon som tekniske kontrollorgan utfører med sine kunder. 
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Regelverksendring og hjemmel for forskriftsutkastet 
 
Regelverksendring 
Aktuelt regelverk er lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr, forskrift 15. 
desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske 
kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger.  
 
Forslaget innebærer en endring i forskrift om medisinsk utstyr § 2-13 første ledd og i 
kapittel 2A om særskilte bestemmelser, § 2A-3 nytt annet og tredje ledd om utpeking 
og tilsyn med tekniske kontrollorgan etter forordningene. Forslaget omfatter også ny 
§ 2A-4 om utpeking av kompetent myndighet etter forordningene.    
 
Forordningene er foreløpig ikke oversatt til norsk, men vil vedlegges foreløpig på 
engelsk i vedhenget til forskrift om medisinsk utstyr. 
  
Hjemmel 
Forskriftsutkastet er hjemlet i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr § 4 (om 
krav til medisinsk utstyr). § 4 annet ledd gir Kongen myndighet til å fastsette 
sikkerhetskrav til medisinsk utstyr og fremgangsmåter som skal følges ved vurdering 
av om et produkt er i samsvar med disse sikkerhetskravene (samsvarsvurdering), 
herunder regler om kontroll og godkjenning.   
 
Helse- og omsorgsdepartementet er gitt delegert myndighet til å fastsette 
forskriftsendringer, jf. delegeringsbrev 26. oktober 2001 nr. 1221.  
 
Forskriftsutkastet hjemles også i lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan 
som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger § 7.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Utpeking og tilsyn med tekniske kontrollorgan får administrative konsekvenser og 
medfører økte oppgaver for norske myndigheter. I forordningene legges det opp til et 
økt samarbeid med andre medlemsstater og EU-kommisjonen for gjennomføring av 
«joint assessments». Ved utpeking av norsk teknisk kontrollorgan etter de nye 
forordningene skal norske myndigheter sørge for informasjonsflyt til «joint 
assessment» teamet, noe som medfører mer administrativt og koordinerende arbeid.  
 
Norge må utpeke eksperter som kan delta i «joint assessments» i andre land, noe 
Helsedirektoratet per i dag i liten grad gjør grunnet manglende kapasitet. Norske 
myndigheter har meldt inn nasjonale eksperter som skal delta i øvrige «joint 
assessments» og i «peer review». Dette vil innebære betydelig merarbeid for 
Helsedirektoratet.  
 
Myndighetene må også påregne mer arbeid med forberedelse og gjennomføring av 
årlig tilsyn, uanmeldte tilsyn og «observed audits». I tillegg til årlig tilsyn skal 
myndighetene også gjennomføre en fullstendig gjennomgang, inkl. «joint 
assessments», tre år etter utpeking og deretter hvert fjerde år.  
 
Videre blir det behov for mer samarbeid med Norsk Akkreditering, da det skal tas 
hensyn til evt. akkrediteringsbevis ved vurdering av søknaden.  
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Det norske tekniske kontrollorganet er i dag utpekt etter direktivet om medisinsk 
utstyr, men ikke etter direktivet som omfatter in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. 
Helsedirektoratet har fått signaler om at det tekniske kontrollorganet vil sende inn 
søknad om utpeking etter både forordning om medisinsk utstyr og forordning om in 
vitro- diagnostisk medisinsk utstyr. Dette vil innebære betydelig merarbeid og behov 
for økte ressurser og kompetanse knyttet til vurdering av søknadene. For å 
gjennomføre den forestående utpekingen er det behov for to årsverk. 
Helsedirektoratet kan vurdere søknadene dersom det tilføres to årsverk raskt og at 
det omrokeres på oppgaver internt. Estimatet er basert på tidsbruk i dag og tidsbruk 
fra sammenlignbare lands myndigheter. Utpekingen av teknisk kontrollorgan er et løp 
som vil gå over flere år, og deretter blir det løpende oppfølging, tilsyn, deltakelse i 
«joint assessments» samt «peer review».   
 
Forskriftsendringen får konsekvenser for norske tekniske kontrollorgan. Tekniske 
kontrollorgan må bli utpekt etter de nye forordningene og må forberede søknader om 
utpeking som vil bli vurdert etter utpekingskriteriene i forordningene om øvrig 
medisinsk utstyr og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. For virksomheten til teknisk 
kontrollorgan er det imidlertid svært viktig at søknad kan sendes på samme tid som i 
EU.  
 
Høringsfrist 
I henhold til forvaltningsloven § 37 jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 skal 
høringsfristen normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Det følger 
videre at kortere frist kan fastsettes. Høringsfristen i EØS- og Schengen-saker skal 
ifølge utredningsinstruksen punkt 3.3. tilpasses den tiden som står til rådighet, og kan 
være kortere enn seks uker. Vilkårene er da at spesielle forhold gjør fravikelsen 
nødvendig, og beslutningen om dette må fattes av statsråden i fagdepartementet.  
 
Det er besluttet at høringsfristen i denne saken skal være to uker. Forslaget som 
sendes på høring har praktisk betydning for svært få aktører. Per i dag er kun DNV 
Nemko Presafe AS utpekt som teknisk kontrollorgan for medisinsk utstyr av norske 
myndigheter. På grunn av ikrafttredelse av regelverket i EU om kort tid sendes 
forslaget på en to ukers høring for å kunne ivareta norsk teknisk kontrollorgan sin 
mulighet til å konkurrere på like vilkår som de som er etablert i EU. Det norske 
teknisk kontrollorganet, DNV Nemko Presafe AS, er eneste høringsinstans som dette 
får reell betydning for og de er kjent med at forslaget vil sendes på en kortere høring. 
Teknisk kontrollorgan er godt kjent med endringene i regelverket og må anses godt 
informert. 
 
Høringssvarene merkes med saksnummer 17/29839 og sendes til Helsedirektoratet, 
Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo eller som e-post til 
medisinsk.utstyr@helsedirektoratet.no 
 
Høringsfristen er satt til tirsdag 7. november 2017.    

mailto:medisinsk.utstyr@helsedirektoratet.no


Forskrift om endring i forskrift om medisinsk utstyr 

 
Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dato) med hjemmel i lov 12. januar 

1995 nr. 6 om medisinsk utstyr § 4 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 26. oktober 2001 nr. 

1221 og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å 

gjennomføre samsvarsvurderingar § 7.  

 

 

 

I 

 

I forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr gjøres følgende endringer:  

 

 

 

§ 2-13 første ledd skal lyde:  

 

Helsedirektoratet peker ut tekniske kontrollorgan etter lov 16. juni 1994 nr. 20 om 

tekniske kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger. 

 

 

 

§ 2A-3 nytt annet ledd og tredje ledd skal lyde:  

 

Forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr artikkel 123 punkt 3 bokstav a) og 

b) og forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr artikkel 113 

punkt 3 bokstav b) gjelder som forskrift. 

 

Opplysningene som nevnt i forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr artikkel 

41 og forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr artikkel 37 skal 

gis på engelsk.   

 

 

Ny § 2A-4 skal lyde:  

 

§ 2A-4 Kompetent myndighet 

 

Kompetent myndighet skal i forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr 

artikkel 101 og forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr 

artikkel 96 forstås som Helsedirektoratet.  

 

 

 

II 

 

 

Denne forskrift trer i kraft (dato) 



 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 

Kontoradresse: Teatergt. 9  Telefon: 22 24 90 90 

Org. nr.: 983 887 406 

 

  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

  23.10.2017 

 

Høring om forslag til endringer i medisinsk utstyrforskriften  

Nye regler om utpeking og tilsyn med teknisk kontrollorgan for medisinsk utstyr 

 

Det vises til ovennevnte høringsnotat der høringsfristen er satt til to uker. 

I henhold til forvaltningsloven § 37 jf. utredningsinstruksen punkt 3-3 skal høringsfristen 

normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Det følger videre at kortere frist kan 

fastsettes. Høringsfristen i EØS- og Schengen-saker skal ifølge utredningsinstruksen punkt 

3.3. tilpasses den tiden som står til rådighet, og kan være kortere enn seks uker. Vilkårene er 

da at spesielle forhold gjør fravikelsen nødvendig, og beslutningen om dette må fattes av 

statsråden i fagdepartementet. 

 

De to nye forordningene om medisinsk utstyr ble vedtatt av EU i mai 2017.  Begge 

forordningene har en overgangsperiode før full anvendelse av regelverket. Forordningene er 

til vurdering i EØS-landene, men er fortsatt ikke tatt inn i EØS-avtalen.   

 

I EU-landene gjelder imidlertid reglene om utpeking og tilsyn med tekniske kontrollorgan 

allerede fra seks måneder etter ikrafttredelsen, det vil si fra 26. november 2017. Tekniske 

kontrollorgan som er utpekt etter gjeldende direktiver om medisinsk utstyr, må utpekes på ny 

etter de forordningene, dersom de ønsker å fortsette samsvarsvurdering av medisinsk utstyr 

etter det nye regelverket.   

 

 



Side 2 

 

Forslaget som sendes på høring har praktisk betydning for svært få aktører. Per i dag er kun 

DNV Nemko Presafe AS utpekt som teknisk kontrollorgan for medisinsk utstyr av norske 

myndigheter. På grunn av ikrafttredelse av regelverket i EU om kort tid sendes forlaget på en 

to ukers høring for å kunne ivareta norsk teknisk kontrollorgan sin mulighet til å konkurrere 

på like vilkår som de som er etablert i EU. Det norske teknisk kontrollorganet, DNV Nemko 

Presafe AS, er eneste høringsinstans som dette får reell betydning for og de er kjent med at 

forslaget vil sendes på en kortere høring. Teknisk kontrollorgan er godt kjent med endringene 

i regelverket og må anses godt informert.  

 

Jeg beslutter derfor at utredningsinstruksen fravikes, og at det gis en to ukers høringsfrist. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
 

Bent Høie  
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