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        20. november 2018 

Uddybende svar til Politiken fra Medicoindustrien: 

 

Generelt: 

Eftersom det er meget sjældent forekommende (kan ikke på stående fod erindre fortilfælde) at en 

interesseorganisation afslår at give interview i forbindelse med en større serie om den branche, hvis 

interesser organisationen varetager. Derfor ville det være interessant for os at kende forklaringen på at 

direktør Peter Huntley ikke ønsker at blive interviewet. 

Efter vores opfattelse må de omfattende skriftlige svar, vi har givet, kunne sidestilles med et interview.  

Ad 3. 

Som vi har fået forløbet beskrevet, var der politiske ønsker om – ud over den opkvalificering af notified 

body-systemet som bliver gennemført – at oprette et særligt centralt organ til pre-market godkendelse af 

alle klasse III produkter og alle implantater, altså et EMA for medicinsk udstyr, men dette ønske 

forsvandt i løbet af det første års forhandlinger, efter ønske fra medicoindustrien. Hvorfor ønsker 

industrien ikke et sådant godkendelsesorgan, som virker for lægemidler, og som i USA (FDA) virker også 

for medicinsk udstyr? 

Såfremt et sådant organ kunne oprettes med en proceskapacitet, der kan dække godkendelsesbehovet for 

nye produkter, vil Medicoindustrien bestemt ikke være negativt stemt overfor det – tværtimod. 

Da forslagene til forordninger om medicinsk udstyr og IVD-udstyr blev behandlet, herskede der blandt 

Europa-parlamentarikerne en udbredt faglig usikkerhed om de tekniske vilkår for produktgodkendelse.  

I Parlamentet fandt nogle, at lægemidler og medicinsk udstyr burde behandles ens. Man fandt det bl.a. 

naturligt at introducere såkaldte randomiserede forsøg, som var et bærende princip i 

lægemiddelreguleringen. Godkendelse af medicinsk udstyr på grundlag af lægemiddelreguleringen er 

hverken teknisk mulig eller en velegnet metode til at opnå produktsikkerhed på (randomiserede forsøg er 

ikke muligt for medicinsk udstyr).  

En Pre Market Scrutiny Proces blev ligeledes foreslået som en ekstra kontrolforanstaltning af de 

bemyndigede organers kvalitetsniveau. Dette forslag blev gennemført i en praktisk realisabel form. 

Industrien påpegede rigtigt nok, at Parlamentets første udkast til Scrutiny processen ville byde på meget 

store og tilfældige forsinkelser i godkendelsesprocessen, som i sidste ende ville gå udover patienterne, da de 

ikke ville have adgang til det nyeste medicinske udstyr.    

Det var aldrig grundlæggende til diskussion, hvorvidt nationalt udpegede bemyndigede organer burde og 

skulle erstattes af et centralt EMA-lignende organ. Det skal dog bemærkes, at mens der på markedet er 

omkring 10.000 lægemidler med markedslevetider på måske 10 år, findes der over 500.000 typer medicinsk 

udstyr med en markedslevetid på under 5 år. Et EMA for medicinsk udstyr skal derfor have en ganske 

betydelig kapacitet. 

Kapaciteten af bemyndigede organer i EU ligger markant under behovet. Derfor har Medicoindustrien 

foreslået, at de danske sundhedsmyndigheder etablerer et dansk bemyndiget organ. 
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Ad 4:  

I skriver, at MDR og IVDR indskrænker adgangen til at benytte ækvivalensprincippet på 

højrisikoprodukter (klasse III og IIb implantater).” Er I af den opfattelse, at det vil blive umuligt at benytte 

ækvivalensprincippet på højrisikoprodukter?  

Nej, det vil ikke være umuligt for producenter at bruge ækvivalensprincippet ved markedslancering af 

version 2 af et eget produkt, men andre producenter vil ikke længere kunne sætte af på denne producents 

kliniske afprøvning.  

Ad. 6:  

I skriver: hvor der foreligger allerede gennemførte afprøvningsresultater fra tidligere forsøg, vil det være 

samfundsøkonomisk irrationelt og uetisk at gennemføre nye afprøvninger. Hvorfor vil det være uetisk?  

Vi må henvise til Videnskabsetisk Komité for udførligt svar.  

Men det er vores opfattelsen, at eftersom kliniske afprøvninger involverer mange forsøgspersoner og er en 

stor ressource i sundhedsvæsenerne, vil det være tæt på umuligt at finde læger, som vil fungere som 

investigator, samt etiske komitéer, der vil godkende en afprøvning af medicinsk udstyr, som har fungeret 

sikkert i Europa i mange år. Dette fordi der ikke vil være en sundhedsfaglig begrundelse for at teste et 

produkt, hvor vi har adgang til en stor mængde post-marked data, herunder post marked klinisk follow-up-

data.  

Ad 7:  

I skriver ”Inden for medicinsk udstyr er det leverandørerne som står for langt den største del af 

indberetninger om utilsigtede hændelser, hvilket ser ud til at være i overensstemmelse med de data, som 

vi kender. En udbredt forklaring på denne fordeling af indberetninger er, at der er tale om en markant 

underrapportering fra sundhedsprofessionelle – er det også medicoindustriens opfattelse? (Jeg er 

opmærksom på hvad I skriver om emnet i punkt 9.) 

Ja, det er vi enige i, og det synes vi også er problematisk, hvorfor vi støtter det forslag til en modernisering 

af indberetningssystemet, som foreslås i Dansk Selskab for Patientsikkerheds rapport. 

Ad 8:  

Siden vi skrev spørgerammen er vi blevet opmærksom på en faktuel oplysning, som stammer fra den 

politiske proces omkring MDR i EU: Tyske myndigheder skønnede – og videregav skønnet til danske 

kolleger - at 90 procent af klasse III produkter på markedet er blevet godkendt uden forudgående kliniske 

forsøg. Tallet blev brugt som et argument for, at det ville blive et kolossalt arbejde at få alle disse 

produkter godkendt inden for de aftalte frister. Kan I genkende det tal – 90 procent - eller har I et tal som 

efter jeres opfattelse er mere præcist? (OBS: for klarhedens skyld: de 90 procent omfatter også 

produkter som er godkendt med henvisning til allerede godkendte produkter, som har været igennem 

kliniske forsøg). 

Vi kan ikke pege på alternative tal for denne andel. En forklaring herpå er, at EUDAMED databasen ikke er 

funktionsdygtig og derfor ikke kan levere et samlet overblik. 
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Som nævnt, vil man fremover ikke se tal i denne størrelsesorden. Medicinsk udstyr har ofte en kort levetid 

på markedet, og en ny version vil ofte være teknisk sammenlignelig med den forrige version med en mindre 

inkrementel ændring. Derfor vil procenttallet være så højt. Men da version 1.0 og 2.0 har samme 

risikoprofil, så vil post-markedsdata for version 1.0 og version 2.0 ofte være identisk.  

Ad 9:  

Forventer Medicoindustrien at Eudamed bliver klar til tiden? Den nuværende forordning giver ikke 

offentligheden adgang til oplysningerne i Eudamed. Er det Medicoindustriens ønske, at databasen bliver 

offentligt tilgængelig (som tilfældet er med Maude-registret i USA)? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Vi kan godt frygte, at EUDAMED ikke bliver klar til tiden. Indtil videre har Kommissionen, så vidt vi forstår, 

erkendt at være ca. 3 mdr. bagefter planen, men samtidigt slået fast, at man når at få databasen færdig til 

tiden. 

Det er korrekt, at den nuværende EUDAMED database, der aldrig rigtigt har været ordentligt fungerende, 

ikke gav adgang for offentligheden, men den kommende EUDAMED database, som Kommissionen arbejder 

på lige nu, vil give adgang for offentligheden, sådan som vi forstår det.  

Under forhandlingerne var alle interessenter enige om, at dette var afgørende, således at man som patient 

får mulighed for at se et resumé af godkendelsesgrundlaget for produktet og eventuelle utilsigtede 

hændelser, hvor produktet har været involveret samt naturligvis eventuelle recalls. Vi har ikke hørt, at dette 

er ændret siden hen.  

Generelt:  

I oplyser i jeres svar, at reguleringen fremover bliver strammere og bedre, og at rapporteringssystemet 

bør blive bedre. Hvad har det betydet for patientsikkerheden, at reguleringen og rapporteringssystemet 

således ikke har fungeret optimalt indtil nu?   

Efter vores opfattelse har der – historisk set – været CE-mærkede produkter, der ikke burde have været det, 

fordi der for år tilbage var nationalt udpegede bemyndigede organer, som ikke besad den fornødne 

kompetence. EU-Kommissionen tog fat om denne problematik ved at iværksætte den såkaldte ’Joint and 

Immediate Action Plan’.  

Kapaciteten af bemyndigede organer er alarmerende lavt i dag, hvorfor Medicoindustrien har anmodet det 

danske Sundhedsministerium om at oprette et dansk bemyndiget organ. 

Generelt 

Medicinsk udstyrs adgang til det amerikanske marked anses af andre kilder for vanskeligere end 

adgangen til det europæiske marked. Er I enige i denne udlægning, hvad skyldes den i givet fald, og hvad 

mener I generelt om adgangskravene til det amerikanske marked?  

Traditionelt har man sagt, at det tager længere tid, før et produkt er gennem godkendelsesprocessen i USA 

end i Europa. Den længere sagsbehandlingstid tilskrives, at FDA har (haft) tungere procedurer. Dette har 

traditionelt haft den konsekvens, at ny teknologi og bedre behandlingsmuligheder for patienterne har været 

forsinket i USA set i forhold til EU-markedet. Nogle hævder, at forsinkelsen er op til 3 år. 

Allerede nu, under direktiverne og i overgangsperioden til forordningerne, er dette billede vendt om. Nu 

anses USA for at være hurtigere til at godkende medicinsk udstyr end EU. Manglende kapacitet hos 

bemyndigede organer i Europa er hovedårsagen hertil. 


