CE mærkning
PRO-Workshop, Sundhedsdatastyrelsen
14 september 2020
Brian Hedegaard

Agenda

CE mærknings processen – kort intro
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Q&A
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Markedsadgang og europæisk lovgivning

CE mærkning
•

Indikerer

•

at et produkt (eller service) er designet og fremstillet I
overensstemmelse med gældende krav for produktet

•

•

Er påkrævet

•

og skal sættes på produktet FØR markedsføring* i EU

•

•

(ER/GSPR) fra direktiver og forordninger

for alle produkttyper som er underlagt CE mærknings krav
(inkl. Medicinsk udstyr)

Giver

•
•

Fri bevægelighed inden for EU
Sikring af sikkerhed og effektivitet for patienter og brugere

•

Baseret på enslydende krav til produktsikkerhed

*Markedsføring = produktet gøres tilgængelig for brug, med eller uden betaling, inden for egen og eller andre
organisation(er)

Hvad er Medicinsk udstyr?
•

Et produkt, som af fabrikanten er bestemt til et formål, som er omfattet lovgivningen for medicinsk udstyr

•

Direktivet for medicinsk udstyr (MDD-93/42) - definition (uddrag):

•
•

•

Som ved MDD + Forudsigelse (Prediction) og prognose

Formål / tiltænkt anvendelse, defineres på baggrund af:

•
•
•
•
•

•
•

diagnosticering, monitorering, behandling, afhjælpning af eller kompensation for skader eller handicap.

Forordningen(MDR – 2017/745) – definition:

•

•

diagnosticering, forebyggelse, monitorering, behandling eller lindring af sygdomme

Hvad produktet gør (Formål)

IKKE medicinsk udstyr

Hvor skal produktet bruges (Anvendelses miljø)
Hvem skal bruge produktet (Brugere)
Hvordan opnår produktet sin effekt (Funktionalitet)
(Indikationer)

Påstande (Claims)
Markedsføringsmateriale

Medicinsk udstyr

Vejen til markedet (ibrugtagning) - SaMD
Analyse
1. Identificering af
lovgivninger
2. Klassificering

Planlægning og eksekvering
Teknisk fil og klinisk evidens
4.Udvikling
Registrering
Implementering
5. Samling af den

3.
Overensstemmelses- Dokumentation
procedure
Verifikation og
validering

tekniske
dokumentation

6. Klinisk evaluering
7. Granskning af NB
påkrævet

8. Registrering hos
myndigheder
9.
Overensstemmelseserklæring
10. CE Mærkning

Risikostyring
Certificeret kvalitetssystem - QMS

Markedsopfølgning

Proaktiv

Medicinsk udstyr – hvordan fikser vi det?

•

Ordet ‘fikser’ har ingen relevans for medicinsk udstyr.

•

En process kan ikke ‘fikses’ på plads

•

•

En process/ udvikling skal: planlægges, etableres, beskrives, implementeres og følges

Tidslinjer – Samme product (MDD henholdsvis MDR)

MDD

MDR

MDR tidslinje – klasse IIa
Stage 2 Ext. Audit - Q1 2020
01-2020

Stage 3 Ext. Audit - Q1 2020

NB involvement scheduled

03-2020

01-05

2020

Q1

Project Start

QMS Tool implemented

Declaration of Conformity (DoC)

28-03

4/30/2019

04-2020

Gap Analysis Complete

Internal Audit

Stage 1 Ext. Audit

ISO13485 Certified

Target launch!

15-03

09-2019

11-2019

04-2020

08-2020

Q2

Top level processes in
place

25-03

Q3

Q1
2020

Q4

Q2

2021

Q3

To day

08-2020

Process audit (Phase 4)

CE Approval - Class IIa - Q3 2020

08-2019

Project closure (Phase 6)
10-2019

04-2020

Technical File Complete
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Teknisk fil
•
•

•

Samling af dokumentation som beskriver produktets
Udvikling og documentation

-

Specifik for en given produktversion
Skal være umiddelbart tilgængelig for myndigheder
Skal granskes af NB (klasse IIa, IIb, III)
Udsnit i tid af udviklingshistorikken

Skal beskrive:

-

Hvad der er gjort (og hvorfor)
Hvordan det er gjort (og hvorfor)
Resultaterne af arbejdet
Konklusion på resultaterne

Produktbeskrivelse

Teknisk fil – typiske fejl
• For overfladisk
-

Standarderne er ikke læst

Forherligende ‘salgsgas’

• Skrevet alene for auditor skyld
-

- Klassifikation
- Basic UDI

Post market og
vigilance

Brugs information
- Mærkninger

-Planer

- Manualer

- Rapporter

Detaljerne mangler

• For meget fyld
-

- Tiltænkt
anvendelse

Bliver ikke brugt aktivt internt
Holdes ikke opdateret
Usammenhængende

Teknisk fil

Verifikation og
validering

Design og
production

- Usability

- Udviklingsplan

- Klinisk

-Produktion

-Tests

-Installation

Benefit- risk
- Risikoanalyse

GSPR

- Rapport

- Krav checkliste

-Planer

GPSR eksempler

14.6 Any measurement, monitoring or display scale shall be designed and
manufactured in line with ergonomic principles, taking account of the intended
purpose, users and the environmental conditions in which the devices are intended to
be used.

17.3 Software referred to in this Section that are intended to be used in combination
with mobile computing platforms shall be designed and manufactured taking into
account the specific features of the mobile platform (e.g. size and contrast ratio of the
screen) and the external factors related to their use (varying environment as regards
to level of light or noise).

• Usability 62366-1
• Risk 14971

Til den tekniske fil
udarbejdes:
Usabilityevaluerings• Proces
• Plan
• Protokol((ler)
• Rapport
• Formularer
• Træningsmateriale

CE mærkning i 10 skridt - ”Ind til benet proces”

CASE 2: Knæ PRO system
•

•

Formål (Intended use):

•

Formålet med Knæ-PRO-System er at levere beslutningsstøtte til
sundhedsprofessionelle i forbindelse med dialog, visitation og
behandling af patienter diagnosticeret med Knæartrose.

•

Knæ-PRO-System er tiltænkt anvendelse af
sundhedsprofessionelle til at udsende elektroniske
spørgeskemaer, indhente svarene, analysere disse og præsentere
svar og tilhørende analyseresultat for sundhedsfaglige personer.

•

Knæ-PRO-System kan på baggrund af analysen, markere
opmærksomhedspunkter, som den sundhedsfaglige person skal
være opmærksom på i dialogen med patienterne og
beslutningsprocessen om, hvilken behandling der skal gives.

Knæ-PRO-System kvalificerer dermed som et medicinsk
udstyr (MDD/MDR)

-> Formål + Claims(Hævdelser)
-> Brugere / anvendelsesmiljø
-> Funktionalitet
-> Formålet er indenfor definitionen af
medicinsk udstyr

1. Lovgivning

Medicinsk udstyr =>

Forordning 2017/745 EU (MDR)

Direktiv for Medicinsk udstyr 93/42 EC (MDD)
• DK: Lov om medicinsk udstyr, bekendtgørelse 1263 af
15 dec. 2008 med tillæg

Stand-alone software -> Brug af
elektronisk manual =>

Behandling af personfølsomme data =>

Forordning 207/2012 Brug e-IFU for
medicinsk udstyr

Forordning 2016/679 EU (GDPR)

Klassifikation
•
•

Baseret på niveauet af påvirkning på patientens sundhed eller folkesundheden
Hvor præcis information leveret af SaMD er vital for at undgå død, handicap eller alvorlig forværring af
sundhed.

Status af
sundhedssituation
eller tilstand

Kritisk (Critical)
Alvorlig(Serious)
Ikke alvorlig
(non-serious)

Vigtigheden af information leveret af SaMD til
klinisk beslutning
Behandle eller
diagnosticere

Drive clinical
management

Inform clinical
management

Ex. behandling

Ex. Forslag om
behandling

III
II

IIb
IIa

Ex. Informere om
mulige behandlinger

II
I

IIa
IIa

I

IIa

I

IIa

IV
III

III
IIb

II

IIa

MDCG 2019-11Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 2017/745 – MDR
IMDRF/SaMD WG/N41FINAL:2017 Software as a Medical Device (SaMD): Clinical Evaluation (http://www.imdrf.org/documents/documents.asp)
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CASE 3
•

App A

•

•

App A er beregnet til at understøtte
undfangelse ved at beregne brugerens
fertilitetsstatus baseret på en valideret
statistisk algoritme.

•

App A er beregnet til at forebygge
undfangelse ved at beregne brugerens
fertilitetsstatus baseret på en valideret
statistisk algoritme.

•

Brugeren indtaster sundhedsdata inklusive
basal kropstemperatur (BBT) og

•

Brugeren indtaster sundhedsdata inklusive
basal kropstemperatur (BBT) og

•

menstruationsdage

•

menstruationsdage

for at spore og forudsige ægløsning. Den
nuværende fertilitetsstatus dag reflekteres af
en af tre indikatorlamper: rød (frugtbar), grøn
(infertil) eller gul (indlæringsfase /
cyklusudsving).

•

App B

Denne MDSW-app skal klassificeres som
klasse I pr. Regel 11c.

•

Risiko = at blive gravid kort tid før ønsket.

for at spore og forudsige ægløsning. Den
nuværende fertilitetsstatus dag reflekteres af
en af tre indikatorlamper: rød (frugtbar), grøn
(infertil) eller gul (indlæringsfase /
cyklusudsving).

•

Denne MDSW-app skal klassificeres som
klasse IIb pr. Regel 15.

•

Risiko = at blive gravid uden det er ønsket.

Klassifikation – Regel 11
a) Software, der er beregnet til at tilvejebringe information, som anvendes til at træffe beslutninger med diagnostiske eller
terapeutiske formål, er klassificeret som klasse IIa, medmindre sådanne beslutninger har en virkning, der kan forårsage:

— dødsfald eller en uoprettelig forringelse af en persons sundhedstilstand, idet det i så fald henhører under klasse III, eller

— en alvorlig forringelse af en persons sundhedstilstand eller et kirurgisk indgreb, idet det i så fald er klassificeret som klasse IIb.

b) Software, der er beregnet til at monitorere fysiologiske processer, er klassificeret som klasse IIa, medmindre det er beregnet
til at monitorere vitale fysiologiske parametre, hvor variationer af disse parametre har en sådan karakter, at de kan udgøre en
umiddelbar fare for patienten, idet det i så fald er klassificeret som klasse IIb.

c) Alt andet software er klassificeret som klasse I.

Gælder for AL software – embedded og stand-alone !

Knæ PRO system
•

Formål:

•

Formålet med Knæ-PRO-System er at levere beslutningsstøtte til sundhedsprofessionelle i forbindelse med
dialog, visitation og behandling af patienter diagnosticeret med Knæartrose.

•

Knæ-PRO-System er tiltænkt anvendelse af sundhedsprofessionelle til at udsende elektroniske
spørgeskemaer, indhente svarene, analysere disse og præsentere svar og tilhørende analyseresultat for
sundhedsfaglige personer.

•

Knæ-PRO-System kan på baggrund af analysen, markere opmærksomhedspunkter, som den
sundhedsfaglige person skal være opmærksom på i dialogen med patienterne og beslutningsprocessen om,
hvilken behandling der skal gives.

•

På baggrund af gennemgangen af klassifikationsreglerne i MDR, Annex VIII klassificerer Knæ-PROSystem som medicinsk udstyr i klasse IIa.

•

Hvis det vurderes at beslutningerne baseret på informationen leveret af Knæ-PRO-System kan medføre en
alvorlig forværring af patientens sundhedstilstand eller medføre kirurgisk intervention, klassificeres Knæ-PROSystem derimod som et klasse IIb medicinsk udstyr.

4. Planlægning og eksekvering + 5 Dokumentation

Identifikation af relevante
standarder og relevante dele
heraf

Initiel risikoanalyse –
identifikation af mulige farer
ved brug af PRO-systemet

Etablering af plan for
frembringelse af den tekniske
dokumentation i henhold til
krav fra lovgivning og
standarder

Udarbejdelse af procedurer
og instruktioner
De nødvendige procedurer for konsistent
tilvejebringelse af teknisk dokumentation
Baseret på standarder og vejledninger:

Brug af standarder:
IEC 62304:2006 Amd1:2015
IEC 82304:2017
ISO 14971:2019

Grundlag for fastlæggelse af
Software
sikkerhedsklassifikation -A,B,C
(62304 - 4.3)

MEDDEV 2.4.1 Klassifikation af medicinsk udstyr
MDCG 2019-11 Kvalifikation af software

ISO 13485:2016

(MEDDEV 2.1/6 Kvalificering og klassificering af
selvstændigt software)

IEC 62366-1:2016

MDCG 2020-1 Klinisk evaluering for software

ISO 14155:2020
ISO 15223-1:2016

Udføre instruktioner og samle
dokumentation

(MEDDEV 2.7/1 Klinisk evaluering (rev. 4))
MEDDEV 2.12.1 Vigilance

Risikoanalyse
Klinisk evaluering
(Input fra støttepakken)
Manualer, labels
Verifikation, Validering
Usability
…

8. Registrering, 9. DoC og 10. CE Mærkning
•

•

8. Registrering

•

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/registrering
-og-markedsfoering/registrering-af-medicinsk-udstyr/

•

https://secure.capevo.net/xform/frontend/irs.aspx?alia
s=RegMedicoVirksomheder&groupId=58&casefolderi
d=767&doctype=1&formid=12404

•

EUDAMED fra 26/5-2022

9. Overensstemmelseserklæring (DoC)

•

Erklæring om at al gældende lovgivning for produktet
er overholdt

•

10. CE mærkning

•

Opdatering og videreudvikling af processer og teknisk
dokumentation

Udviklingsprocessen
Markeds opfølgning
og feedback

Tiltænkt anvendelse
Kvalificering
Klassifikation
Initiel risiko analyse

Anvendelsesspecifikation

Validerings rapport

System/produkt krav

Valideringsplan
(Usability evaluering)

Software krav
Arkitektur
Design specifikation
Kildekode
Unit test

Release note
Sikkerhedsnoter
Bruger vejledning

Figur kilde: IEC 82304:2016

Input fra
støttepakken

Markedsopfølgning (Post market surveillance)
• Post market surveillance: Samling af Pro-aktive processer og aktiviteter til
overvågning af PRO-systemet (Sikkerhed(Safety) and klinisk effekt) samt
systematisk identification af risici. MDR (Art 2 (60)), Annex IX- IX

• Proces for opsamling af data på brug af det medicinske udstyr
•
•

Specifikation af data der skal indsamles
Specifikation af hvor og hvordan indsamling
Burgerundersøgelser, Sociale medier,
konkurrenter, myndigheder ..

•

Håndtering af feedback (= complaints)

Vigilance

•

Vigilance: Reaktiv facilitering af en direkte og rettidig implementering
sikkerhedsrelaterede korrigerende handlinger(FSCA).

•

Idenifikation, vurdering og indberetning af hændelser og utilsigtede hændelser
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/indberetning-af-haendelser/fabrikantersindberetning/
UTH:

Rapportering til
Lægemiddelstyrelsen
og NB

Feedback

Plan (allokering
af ansvar)

Evaluering

Dokumentering
og statistik

Tidsbegrænsning

Rettelse

Håndtering af
fejlbehæftede
produkter

Kommunikation
med kunden

Q&A

MDR
Implementeringsstatus

Notified Bodies

•

•

16 NB (14. sept. 2020)

•

Antallet kan være mindre for specielle produkter

•

NANDO: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=34

•
•

Flere Notified bodies tager ikke imod ansøgninger
De fleste har meget lange svar tider

IVDR træder i kraft 26. maj 2022

•

5 NB(14 sept 2020) – alle også med MDR designation

MDR implementerings status
•

Harmoniserede standarder

•
•

•

MDD - 263 harmoniserede standarder
MDR – 63 standarder – harmoniseringsprocessen sat på pause… Ny process forventet Q1-2021 !

Vejledninger

•

Løbende frigivelse af nye vejledninger – udpluk:

•
•
•
•
•
•
•
•

2019-11 klassifikation af software (Oktober 2019)
2019-16 Cybersecurity (December 2019)
2020-1 Klinisk evaluering af software (Januar 2020)
2020-2 Overgangsordning for klasse I (MDD) produkter (Marts 2020)
2020-3 væsentlige ændringer (Marts 2020)
2020-6 Tilstrækkelig klinisk evidens for legacy produkter. (April 2020)
2020-7 PMCF-Plan (April 2020)
2020-13 Klinisk evaluerings rapport skabelon (Juli 2020)

MDCG Guidelines: https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_en

Praktiske erfaringer

•
•
•
•

Mere fokus på klinisk evidens
Mere fokus på cybersecurity
UDI skal være klar ved ansøgning til NB

Høj indtjening
Konkurrence fordel

Prioritering af portefølje er nødvendig

Komplekst produkt (EOL ?)
NB assessment krævet
Ingen eller begrænsede
kliniske data
Simpelt produkt
(Timing)
Lav indtjening
Dokumentopdatering

•

Endnu ingen aftale med NB  “ingen MDR CE pr. 26/5-2021”

Extre tests nødvendig

EUDAMED

•

Central database for registrering af produkter og information om produkter

•

Høj transparens – information som gøres offentlig tilgængelig:

•
•
•
•
•
•
•
•

Registrerring af fabrikanten, fabrikant repræsent, importører

•

Opsummerings af myndighedernes markedsovervågning.

Registrering af produkter (Basic UDI, UDI-DI for produktet)
Registrering af CE certifikat, scope og gyldighedsperiode.
Liste af notified Body under MDR, MDR identifikationsnummmer, datterselskaber og aktivitieter
Videnskabelige holdninger fra ekspertpanerler og begrundelser for eventuelle afvigelser herfra.
Rapporter fra kliniske studier/evalueringer.
Opsummeringsrapporter vedr. Sikkerhed og ydeevne for klasse III produkter.
Utilsigtede hændelser og hændelsesrapporter (delvis adgang) og sikkerhedsinformationer vedrørende
produktet.

Q&A
Afklaringer

Spørgsmål ?

Brian Hedegaard
CEO, Founder, Principal advisor
Probatus Aps
bhe@probatus.dk
+45 71703430

