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               16. november 2018 

Besvarelser til Politiken 

 

Hermed Medicoindustriens besvarelser i kursiv på spørgeramme fra Politiken. 

 

 

1. Hvorfor var der behov for nye regler? 

 

EU-direktiver opdateres normalt med 4-6 års mellemrum. Tiden var kommet til at opdatere MDD/IVDD.  

 

Samtidig herskede den generelle politiske holdning, at regulering af medicinsk udstyr burde skærpes i lyset 

af, at den teknologiske udvikling var sket meget hurtigt siden 1992, hvor det første direktiv blev formuleret.  

 

Den generelle politiske holdning, som var præget af utilsigtede hændelser (f.eks. manglende rettidig 

indberetning af utilsigtede komplikationer ved fejlagtig anvendelse af metal-metal hofteimplantater), var, at 

direktiverne skulle strammes op dels med hensyn til måden, hvorpå produkters sikkerhed dokumenteres og 

dels med hensyn til måden, hvorpå bemyndigede organer blev kvalitetssikret på. 

 

Industrien delte denne holdning og bifaldt, at direktiverne blev formuleret som forordninger. 

 

 

2. Hvad var den danske medicobranches ønsker til de nye regler? 

 

Den danske branches ønske til MDR/IVDR var, at der kunne ske en skærpelse af reguleringen på en række 

områder samt en forøgelse af den kvalitet, hvormed bemyndigede organer kontrollerer industrien, og 

professionelt og effektivt analyserer produkter forud for godkendelse. Industriens fokus var, at 

patientsikkerheden skulle være optimal, da industrien lever af at bidrage til vellykket diagnosticering, 

behandling og genoptræning af patienter.   

 

Det var samtidig ønsket, at de nye forordninger kunne skabe en bedre balance mellem de skærpede 

godkendelseskrav og de tilstedeværende ressourcer hos de bemyndigede organer til at udmønte en effektiv 

godkendelse uden unødig forsinkelse, så patienterne kan få adgang til den bedste behandling.  

 

Det var desuden et ønske, at de skærpede godkendelseskrav sker under hensyntagen til, at innovation og 

udvikling af nye produkter og teknologier ikke vanskeliggøres unødigt, fx af administrative procedurer, så ny 

teknologi enten ikke finder vej – eller finder vej med stor forsinkelse – til patientdiagnose og -behandling. 

 

For industrien handler patientsikkerhed om, at produkter imødekommer et højt sikkerhedsniveau. 

Patientsikkerhed handler ligeledes om, at produkter og ny teknologi overhovedet kan nå frem til patienterne 

uden unødige forsinkelser, så patienterne kan få gavn af de nye behandlingsmuligheder.  

 

 

3. I hvor høj grad blev der lyttet til medicobranchens ønsker under tilblivelsen? 

Den europæiske medicobranche har løbende under forordningernes tilblivelse bistået med faglige 

vurderinger og analyser over for EU-kommissionen, Ministerrådet og EU-parlamentet.   
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Industrien har desuden fokuseret på at opretholde en administrativ forenkling af de indgående procedurer for 

at minimere forsinkelser i lancering af nye produkter og ny teknologi, idet væsentlige forsinkelser vil kunne få 

konsekvenser for patienterne.   

 

Endelig har industrien peget på betydningen af at indrette implementering og overgangen mellem direktiver 

og forordninger på en sådan måde, at sundhedsmyndighedernes egne systemer kunne nå at blive 

fuldstændigt implementeret inden ikrafttrædelsen. 

 

 

4. Som vi læser de nye regler er der stadig vide muligheder for at godkende klasse II og III produkter 

ved ækvivalens, altså uden forudgående kliniske tests – er I enige? 

 

MDR og IVDR indskrænker adgangen til at benytte ækvivalensprincippet på højrisikoprodukter (klasse III og 

IIb implantater). For produkter i lavere risikoklasser (klasse I og IIa) er det fortsat muligt at anvende 

ækvivalensprincippet. 

 

Anvendelse af ækvivalensprincippet betyder ikke nødvendigvis, at produktdokumentationen kan ske uden 

kliniske test, men det betyder, at den kliniske dokumentation tillades at tage afsæt i kliniske tests, som ikke 

er foretaget af producenten selv.  

 

 

5. Hvad er for medicobranchen ulempen ved et krav om kliniske tests? 

 

Der er ingen ulemper ved kliniske forsøg og afprøvninger. De er nødvendige. Der er dog mange eksempler 

på, at det ikke er rationelt at gentage allerede foretaget kliniske afprøvninger. Kliniske afprøvninger skal kun 

gennemføres, der hvor det giver mening og således ikke, hvor det anses for fuldt forsvarligt at genanvende 

kliniske afprøvninger, som er gennemført og rapporteret af andre. Det er de bemyndigede organers opgave 

at kontrollere den sundhedsfaglige argumentation, når en producent inddrager kliniske forsøg/afprøvninger, 

udført af andre producenter, som klinisk dokumentation. 

 

På lægemiddelområdet og medicoområdet (såvel i den europæiske som i den amerikanske regulering) gives 

adgang til ækvivalensprincippet ud fra et etisk og et ressourcemæssigt hensyn. Kliniske forsøg og 

afprøvninger godkendes forudgående af Videnskabsetisk Nævn.  
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6. Når det er muligt for lægemiddelbranchen at leve med krav om kliniske tests før markedsføring – 

hvorfor så ikke medicoindustrien? 

 

Det kan samfundet og lægemiddelindustrien heller ikke. 

 

Al kopimedicin udvikles under anvendelse af ækvivalensprincippet. En original lægemiddelproducent har 

enorme forsknings- og forsøgsomkostninger forud for markedsføring af et nyt lægemiddel og har en 

patentperiode til at hente investeringen og omkostningerne hjem. Når patentet udløber kan kopiproducenter 

anvende originalproducentens kliniske dokumentation og fremstille et ækvivalent lægemiddel til en brøkdel 

af omkostningen. Markedsprisen bliver tilsvarende en brøkdel af originalproduktets pris.  

 

Medicoindustrien mener, at klinisk afprøvning i mange tilfælde er den eneste og bedste vej at gå, men hvor 

der foreligger allerede gennemførte afprøvningsresultater fra tidligere forsøg, vil det være 

samfundsøkonomisk irrationelt og uetisk at gennemføre nye afprøvninger.  

 

7. Er I enige i at medicinsk udstyr – særligt implantater – i princippet ofte er ’farligere’ end 

lægemidler? 

 

Nej, det er vi ikke enige i. Det er uklart, hvad Politiken lægger i formuleringen ”i princippet oftere er farligere”. 

 

Medicinsk udstyr og lægemidler reguleres efter forskellige metoder, fordi der er tale om forskellige 

produkttyper.  

 

Både lægemidler og medicinsk udstyr kræver en sundhedsfaglig ekspertise for at sikre korrekt dosering og 

anvendelse. Er denne sundhedsfaglige ekspertise ikke tilstede, kan begge produkttyper medføre stor skade 

for patienten. Af samme grund anvender leverandører af medicinsk udstyr mange tusinde timer på at 

instruere og undervise sundhedspersoner i korrekt anvendelse af det medicinske udstyr, de står med.  

 

Inden for medicinsk udstyr er det leverandørerne som står for langt den største del af indberetninger om 

utilsigtede hændelser, fordi de har en tæt kontakt med behandlerne og med deres anvendelse af 

produkterne i de kliniske miljøer. 

 

 

8. Ved I hvor stor en andel af klasse III produkterne som er kommet på markedet uden forudgående 

kliniske test? 

 

Alle klasse 3 produkter lanceres som udgangspunkt på markedet enten på grundlag af en klinisk 

dokumentation, der bygger på egne kliniske forsøg eller på klinisk dokumentation, der hviler på kliniske 

forsøg hentet fra andre producenter af lignende produkter. Ingen nye produkter (som ikke er nye versioner af 

ældre produkter) vil formentlig blive lanceret uden klinisk afprøvning.  

 

EU’s EUDAMED-database for medicinsk udstyr og indberetninger af utilsigtede hændelser ikke er 

færdiggjort, derfor råder Medicoindustrien ikke over information om sådanne data. Det har været et problem 

for producenter af medicinsk udstyr, som ifølge direktivet er pligtige til at overvåge deres produkter på 

markedet. 
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I MDR/IVDR indgår, at EUDAMED-databasen skal danne fundament for den europæiske produktinformation 

og dataopsamling i fremtiden. Industrien håber, at EUDAMED er på plads med ikrafttrædelsen af 

MDR/IVDR. Uden EUDAMED-databasen er virksomhederne henvist til selv af indsamle data til PMCF. 

 

9. Vi har i forbindelse med vores research konstateret, at danske myndigheders viden om medicinsk 

udstyr, herunder udbredelse og eventuelle problemer med samme, er ganske ufuldkommen, 

usystematisk og uoverskuelig – også for de ansvarlige myndigheder. I Lægemiddelstyrelsens udvalg 

vedrørende medicinsk udstyr viser referater fra de seneste fem år talrige konstateringer af 

underrapportering, manglende konsolidering af data og en mangel på systematik – alligevel ser det 

ud, som om intet sker for at forbedre det. Hvordan ser medicoindustrien på den problemstilling? 

 

Den danske Lægemiddelstyrelse er meget kvalificeret og opererer meget effektivt inden for den stramme 

økonomiske ramme, de er tildelt. Der kan stilles spørgsmål ved, hvorvidt den økonomiske ramme på 

længere sigt kan vise sig for stram i forhold til de opgaver, der venter som følge af MDR/IVDR. 

 

Det bør erindres, at medicinsk udstyr er reguleret af EU, hvor EU-kommissionen og medlemslandene i 

fællesskab håndterer forvaltningen af reglerne i arbejdsgrupper og bistået af videnskabelige komiteer og 

forsøgslaboratorier. Der er dermed ikke tale om, at Lægemiddelstyrelsen opererer alene og uden faglig 

opbakning. 

 

Udvalg for Medicinsk Udstyr omfatter et stort antal interessenter, hvor det ikke er påkrævet, at disse har 

viden om medicinsk udstyr eller reguleringen heraf på specialistniveau. Udvalget er da også nedsat med 

henblik på at give bred information om medicinsk udstyr på generelt niveau over for interessenter, som 

repræsenterer sundhedsfaglige funktioner. Udvalget har derfor ingen operationel eller politisk styrende rolle 

for Lægemiddelstyrelsens funktion. 

 

Det er Medicoindustriens opfattelse, at den administrative ramme for indberetning af utilsigtede hændelser 

kan bringes til at fungere bedre. En væsentlig grund hertil er, at indberetningssystemet er tostrenget og 

administrativt tungt at anvende for den enkelte kliniker, som ikke har noget voldsomt incitament til at bruge 

systemet i en travl hverdag, hvor løbende produktivitetskrav lægger fokus på patientbehandling. 

 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udarbejdet en rapport, der anviser, hvordan indberetningssystemet 

kan forbedres. Medicoindustrien har anbefalet, at disse anvisninger følges. 

 

 

10. Vi kigger også nærmere på en problemstilling vedr. spiraler, som UMU drøftede i marts 2017  

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/udvalg/referater/~/media/F3C24A28F224445D8BC4A56020E

DCD35.ashx 

 

Myndighederne har ikke viden om udbredelsen af brugen af kobberspiraler i Danmark, hvilket bl.a. 

skyldes, at kobberspiraler sælges i håndkøb. Kan Medicoindustrien venligst oplyse de årlige salgstal 

af kobberspiraler i Danmark siden 2010?  

 

(Til info har branchen tidligere oplyst salgstallene, bl.a. til følgende fællesnordiske forskningsprojekt  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27861709 ) 

 

Medicoindustrien henviser altid til konkrete producenter ift. konkrete salgstal mv.  

 

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/udvalg/referater/~/media/F3C24A28F224445D8BC4A56020EDCD35.ashx
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/udvalg/referater/~/media/F3C24A28F224445D8BC4A56020EDCD35.ashx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27861709
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11. Mens hormonspiraler er klassificeret som lægemidler, er kobberspiraler medicinsk udstyr. Hvad 

betyder det for de kliniske testkrav/adgang til markedet, og hvad betyder det for den efterfølgende 

overvågning af bivirkninger, alvorlige hændelser og utilsigtede hændelser?  

 

Hormonspiraler reguleres som kombinationsprodukt efter lægemiddelreguleringen, mens kobberspiraler 

godkendes efter reglerne for medicinsk udstyr.  

 

Et krav i lægemiddelreguleringen er, at kliniske forsøg skal dokumentere lægemidlets såkaldte ”efficacy” 

(effektivitet). Kravet i reguleringen af medicinsk udstyr er, at klinisk afprøvning skal dokumentere ”safety & 

performance” og ”usability” (sikkerhed mod patientskade, tilsigtet funktion samt sikker håndtering). 

 

Begge produkter skal markedsovervåges. I lægemiddelreguleringen kaldes dette for Pharmacovigilence 

mens samme overvågning indenfor medicinsk udstyr kaldes Post Market Surveillance. 

 

I begge tilfælde er leverandøren pligtig til at overvåge markedet og samtidig pligtig til at indberette utilsigtede 

hændelser. 

 

12. I dag kan man kortlægge brugen af hormonspiraler og derfor registerforske i bivirkninger mv., 

mens der ingen data er om anvendelsen af kobberspiraler, hvilket umuliggør registerforskning. Er 

det hensigtsmæssigt? 

Den lægefaglige registerforskning samt indsamling af data hertil falder udenfor Medicoindustriens 

vidensområde. 

 

Vi ser dog ingen umiddelbare grunde til, at speciallæger, der opsætter spiraler, skulle ønske alene at 

kortlægge bivirkninger for hormonspiraler uden også at kortlægge bivirkninger for kobberspiraler.  

 

Behandleren har derudover pligt til at indberette alle utilsigtede hændelser. 

 

 

13. Der lader til at være en bred anerkendelse af, at der er en ”svær underrapportering” af 

bivirkninger og hændelser. Hvad mener Medicoindustrien, og hvad betyder det for 

patientsikkerheden?  

 

Spørgsmålet er delvis besvaret under spørgsmål 9. 

 

En effektiv indsamling – og ikke mindst videreformidling – af utilsigtede hændelser kan skærpe behandlernes 

viden om faremomenter på et tidligere tidspunkt og dermed sikre, at andre patienter ikke rammes af lignende 

hændelser. 

 

Det skal bemærkes, at industrien står for langt størsteparten af indberetninger af utilsigtede hændelser set i 

forhold til klinikeres indberetning. 

 

 

14.Spiraler er blevet undtaget fra det nye landsdækkende implantatregister. Hvorvidt mener 

Medicoindustrien, at det er hensigtsmæssigt, når området i forvejen er henlagt i mørke?  

 

Det skal bemærkes, at fordi et stykke medicinsk udstyr ikke indgår i implantatregistret, er det ikke det samme 

som, at udstyret ikke overvåges og at erfaringsopsamling ikke kan finde sted i andet regi. 
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15. Samarbejdet mellem Medtronic og Rigshospitalets hjertecenter om dels service i forbindelse med 

indkøb, dels om udvikling af operationsrobot. Vil selvfølgelig tale med Medtronic/Rigshospitalet om 

det konkrete, men gerne her spørge til hvordan branchen ser de evt. perspektiver i den form for 

samarbejde. 

 

Medicoindustriens medlemmer bidrager positivt til udviklingen af sundhedsvæsenet i tæt samarbejde med 

hospitaler og sundhedspersonale. Det handler om at øge værdien for patienterne. Målet er at optimere 

forløbet fra det øjeblik, patienten bliver diagnosticeret til han eller hun bliver udskrevet.  

 

 

END 

_________________________________________________________________________________ 


