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• Tidsfrister og hva er IVD-utstyr?
• Bakgrunn for ny IVD-forordning
• Prosjekt Helse Sør-Øst
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IVD-utstyr defineres som:
- Kalibrator
- Reagens
- Reagensprodukt
- Kontrollmateriale
- Instrument
- Samling av IVD-utstyr (kit)
- Programvare

som brukes til å innhente informasjon om noe av det følgende:
a) En fysiologisk eller patologisk prosess eller tilstand.
b) En medfødt fysisk eller psykisk funksjonshemning.
c) Predisposisjon for en medisinsk tilstand eller sykdom.
d) For å fastslå sikkerhet og forenlighet med mulige mottakere.
e) Behandlingsrespons eller –reaksjoner.
f) Definere eller overvåke terapeutiske tiltak.
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Generelt skal alt utstyr til in vitro diagnostikk være CE-IVD 
merket etter EU forordning 2017/746. Produsent av IVD-utstyr 
kommuniserer dette til sluttbruker gjennom CE-IVD-merket:

Stort sett krever IVDR at samsvarsvurderingen mot kravene i 
forordningen godkjennes av et uavhengig kontrollorgan (kalt 
teknisk kontrollorgan) før man får lov til å CE-IVD-merke et 
utstyr.

IVD-utstyr utviklet og brukt i helseinstitusjoner kan unntas 
kravet om CE-IVD merking etter Artikkel 5.5. Dette kalles også 
"in house"-unntaket.
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 Skal sikre at IVD-utstyr er trygt når det plasseres på 
markedet, styrking av pasientsikkerhet

 Skal fremme innovasjon

 Skal sikre likt regelverk i hele EØS-området

 Trådte i kraft 26. mai 2017 (erstattet IVD-direktivet)

 Juridisk gjeldende fra 26. mai 2022
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• Fagrådet for laboratoriefagene i Helse Sør-Øst har 
tatt initiativ til et IVDR prosjekt.

• Startet med deltakere fra OUS og Ahus våren 2019
• Utvidet med deltakere fra andre helseforetak i 2020 
(Sykehuset Østfold, Fürst, Sykehuset Telemark, 
Sørlandet Sykehus og Innlandet Sykehus)

• Opparbeide en felles forståelse av hvordan 
regelverket skal tolkes

• Kartlegge hvordan de andre regionale 
helseforetakene utfører tilsvarende oppgave: Helse-
Vest, Helse-Midt og Helse-Nord

7

• utarbeide oversikt over konkrete krav i IVDR til 
egentilvirkning av IVD-utstyr innen de relevante 
fagområdene for laboratoriene

• utarbeide oversikt over relevante krav som stilles til 
IVD-utstyr som skal CE-merkes under IVDR

• utarbeide oversikter over klassifisering av utstyr 
etter IVD-forordningen, og dokumentere 
vurderinger som er gjort for klassifiseringen

• kartlegge hvilke kommersielle alternativer som 
finnes til egentilvirket IVD-utstyr

• samarbeide med og søke nødvendige avklaringer 
hos lovgivende myndigheter
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Prosjekteier: 
Leder av Regionalt 

fagråd for 
laboratoriefagene i HSØ 

Styringsgruppe: 
Regionalt fagråd for 

laboratoriefagene i HSØ

Prosjektgruppe
Leder: Espen Kibsgård

Arbeidsgruppe, 
Mikrobiologi (medier og 

reagenser) 

Arbeidsgruppe, Klinisk 
kjemi og farmakologi

Arbeidsgruppe, 
Genteknologi 
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Statens Legemiddelverk er fag- og tilsynsmyndighet for 
medisinsk utstyr i Norge og fører tilsyn med produsenter og 
tekniske kontrollorgan. 

Det er tre alternativer for IVD-utstyr man benytter i 
helseinstitusjonen og det er at man:

1. Benytter kommersielt CE-merket utstyr
2. CE-merker utstyr laget i helseinstitusjonen
3. "Egentilvirket medisinsk utstyr« – Dvs. tilfredsstiller kravene 

til "in house"-unntaket for analyser som bare benyttes i egen 
helseinstitusjon
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I forordning (EU) 2017/746 om in 
vitro‐diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR) er det et 
klassifiseringssystem som inndeler IVD i fire 
risikoklasser, A-D, hvor D er høyeste risiko.
 A: Lav individuell risiko og lav folkehelserisiko
 B: Moderat individuell risiko og/eller lav 

folkehelserisiko
 C: Høy individuell risiko og/eller moderat 

folkehelserisiko
 D: Høy individuell risiko og høy folkehelserisiko
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 Prosedyrene for samsvarsvurdering er tilpasset de 
fire risikoklassene. 

 Med noen unntak (utstyr med målefunksjon eller 
sterilt utstyr) er produsenten selv ansvarlig for 
samsvarsvurdering av utstyr i klasse A. 

 For utstyr i klasse B, C og D må man involvere 
teknisk kontrollorgan. For å finne et godkjent 
kontrollorgan, søk i NANDO-databasen, 
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm.

 Man må risikoklassifisere alt eget IVD-utstyr, også 
det som er omfattet av det såkalte "in house"-
unntaket (egentilvirket utstyr). 
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Noen punkter:
 Man er ikke produsent og har i utgangspunktet 

ikke noe ansvar for dokumentasjonen
 Man må verifisere utstyret i eget laboratorium
 Obs! Man kan ikke gjøre signifikante endringer mht

det som er beskrevet i leverandørens 
pakningsvedlegg; f.eks. noe kit’ets validering ikke 
dekker (MTU, prøvemateriale etc.)
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Noen punkter:
 Man beholder ekspertisen
 Man beholder egen design/sekvenser
 Alle vedlegg i IVDR er gjeldende, ikke bare vedlegg I for 

egentilvirket medisinsk utstyr
 Harmoniserte standarder skal også følges
 Tung prosess, spesielt for klasse D: For høyt kvalitetsnivå til å 

bare bli benyttet internt i et laboratorium?
 Spesielt kravene til ytelsesevaluering er krevende (analytisk 

ytelse-vitenskapelig validitet-klinisk ytelse = kontinuerlig 
prosess)

 Man må benytte Teknisk kontrollorgan for risikoklasse B, C 
og D

 I Helse Sør-Øst er CE-merking av utstyr mest aktuelt for 
dyrkingsmedier og reagenser i klasse A
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Krav til ytelsesevaluering (for å fremskaffe klinisk bevis)

Vitenskapelig 
validitet
Viser til 

sammenhengen 
mellom en analytt 

og en klinisk / 
fysiologisk tilstand

For etablerte
analytter, kan

dette hentes fra
litteraturen, men 
det må etableres 
for nye analytter

Analytisk ytelse
Viser til et IVDs

evne til
å korrekt oppdage 

eller
måle en

bestemt analytt

Klinisk ytelse
Viser til evnen til å gi resultater 
som er relatert til en bestemt 

klinisk
tilstand / fysiologisk tilstand for 
tiltenkt bruk og i samsvar med
målpopulasjonen og der det er 

aktuelt tiltenkt bruker

Sensitivitet, 
spesifisitet, 

deteksjonsgrensen, 
linearitet, 

reproduserbarhet

Data som støtter 
referanseområder osv
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Vitenskapelig validitet
 Kan bruke eksisterende data der forbindelsen mellom analytten 

og en klinisk tilstand eller fysiologisk tilstand er godt etablert
 Kan gjøre dette med:
◦ Informasjon fra enheter som måler samme analytt
◦ Litteratur (fagfellevurdert)
◦ Ekspertuttalelse (fra relevante profesjonelle organisasjoner)
◦ Resultater fra proof of concept-studier
◦ Resultater fra kliniske ytelsesstudier

 Vitenskapelig gyldighet skal påvises og dokumenteres i en 
rapport for vitenskapelige gyldighet
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Analytisk ytelse
 Skal være basert på analytiske ytelsesstudier
 Skal dekke analytisk sensitivitet og spesifisitet, riktighet 

(bias), presisjon, LoD, linearitet etc. Parametere gitt i vedlegg 
I avsnitt 9.1 (a)

 For nye enheter kan det være vanskelig å demonstrere 
riktighet. Kan bruke sammenligning med en veldokumentert 
metode eller referansemetode. Ellers er en klinisk 
ytelsesstudie som sammenligner testytelse med gjeldende 
klinisk standardpraksis nødvendig.

 Dokumenteres i rapport for analytisk ytelse
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Klinisk ytelse
 Dette kan demonstreres ved en kombinasjon av følgende:
◦ Kliniske ytelsesstudier
◦ Litteratur (fagfellevurderte studier)
◦ Publisert erfaring fra rutinemessig diagnostisk testing

 Skal inkludere diagnostisk sensitivitet og spesifisitet, positiv 
prediktiv verdi, sannsynlighetsratio. Parametere er gitt i 
vedlegg I avsnitt 9.1 (b).

 Må begrunne hvorfor kliniske ytelsesstudier ikke er utført
 Demonstreres og dokumenteres i rapport for klinisk ytelse
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Noen punkter:
 Man beholder ekspertisen
 Man beholder egen design/sekvenser
 Man er fleksibel ved f.eks. pandemier…
 Dokumentasjonskravet er tilpasset analyser som 

ikke skal selges ut av helseinstitusjonen
 Må tilfredsstille kravene i artikkel 5.5 i IVDR, som 

også inkluderer kravene i vedlegg I i IVDR.
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«In house»-unntaket (IVDR Artikkel 5 punkt 5)
Forenklet, så er kravene for å bruke IVD-utstyr under in house 
unntaket:

1) IVD-utstyret må brukes innenfor samme juridiske enhet 
(helseinstitusjon) hvor det lages.   

2) Fremstilling av IVD-utstyret må skje innenfor rammen av et 
kvalitetsstyringssystem.
3) Laboratoriet hvor IVD-utstyret lages må følge ISO 15189

Utstyr som 
produserer og 

benyttes  
innenfor samme 
helseinstitusjon

Kan ikke 
overføres til en 
annen juridisk 

enhet
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I artikkel 5.5 i IVDR står det videre:
4) Det må begrunnes at pasienten/pasientgruppens behov ikke kan 
dekkes med tilsvarende CE-IVD merket utstyr som allerede finnes på 
markedet. 

5) Det skal utarbeides en erklæring som inneholder:
i. navn og adresse på helseinstitusjonen, 
ii. detaljer nødvendig for å identifisere utstyret, 
iii. en erklæring om at IVD-utstyret tilfredsstiller grunnleggende 

krav for IVD-utstyr, beskrevet i IVDR vedlegg I om; 
a. Ytelse og sikkerhet,
b. Produksjon,
c. Merking av utstyr, utforming av 
brukerveiledning/metodedokument
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I artikkel 5.5 i IVDR står det videre:
6) For utstyr i klasse D må helseinstitusjonen ha utarbeidet 
teknisk dokumentasjon som er tilstrekkelig detaljert til at 
kompetent myndighet kan fastslå at de generelle kravene til 
sikkerhet og ytelse er oppfylt. 

7) Bruken av IVD-utstyret gjennomgås regelmessig, slik at man 
bygger opp klinisk kunnskap om IVD-utstyret og gjør endringer 
ved behov.
Dette får ikke anvendelse på utstyr som framstilles i industriell 
målestokk

Det er ventet at det vil komme flere guidance documents fra EU.
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Generelle krav til sikkerhet 
og ytelse

I Generelle krav
1. Oppnå ytelse, samt at den er 

hensiktsmessig, trygg og effektiv
2. Minimert risiko
3. System for risikohåndtering
4. Sikkerhetsprinsipper og teknisk 

utviklingsstadium
5. Risikoer ved brukerfeil
6. Sikkert produkt under hele 

livslengden
7. Ingen negativ påvirkning av 

transport eller lagring
8. Akseptabel risiko/nytte-forhold

II Krav til ytelse, 
konstruksjon og 
framstilling

III Krav til 
informasjonen som 
følger med utstyret
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Generelle krav til sikkerhet 
og ytelse

I Generelle krav
9. Ytelsesegenskaper
10. Kjemiske, fysiske og  biologiske 

egenskaper
11. Infeksjon og mikrobiologisk 

kontaminasjon
12. Materiale av biologisk opprinnelse
13. Produksjon og interaksjon med 

omgivelsene
14. Målefunksjon
15. Strålevern
16. Programvare
17. Aktive produkter
18. Mekaniske og termiske risikoer
19. Beskyttelse for produkter tiltenkt for 

selvtesting og pasientnær analysering

II Krav til ytelse, 
konstruksjon og 
framstilling

III Krav til 
informasjonen som 
følger med utstyret
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Generelle krav til sikkerhet 
og ytelse

I Generelle krav
20.1 Generelle informasjonskrav fra 

produsenten
20.2 Informasjon i merkingen
20.3 Steril forpakning
20.4.1 Informasjon i bruksanvisningen
20.4.2 Informasjon i bruksanvisningen 

for produkter tiltenkt for 
selvtesting.

II Krav til ytelse, 
konstruksjon og 
framstilling

III Krav til 
informasjonen som 
følger med utstyret
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