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Hva er et Medisinsk utstyr?
• (EU)2017/745 MDR - Medical Device Regulative

• Trådt i kraft 26. Mai 2021

Definisjon:

«medisinsk utstyr» ethvert instrument, apparat, utstyr, programvare, implantat, 

reagens, materiale eller annen gjenstand som ifølge produsenten er beregnet på å 

bli brukt, alene eller i kombinasjon, på mennesker med henblikk på ett eller flere av 

følgende spesifikke medisinske formål:

– Diagnostisering, forebygging, overvåking, prediksjon, prognostisering, 

behandling eller lindring av sykdom. 

– Diagnostisering, overvåking, behandling, lindring av eller kompensasjon for 

skade eller funksjonshemning. 

– Undersøkelse, utskifting eller endring av anatomien eller av en fysiologisk eller 

patologisk prosess eller tilstand.

– For å frambringe informasjon ved hjelp av in vitro-undersøkelse av 

prøvemateriale fra menneskekroppen, herunder organ-, blod- og vevdonasjoner, 

og der den ønskede hovedvirkningen i eller på menneskekroppen ikke 

framkalles ved en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning, men 

der slike virkninger kan bidra til dets funksjon. 



Utvikling



Lovverk

• Lov om medisinsk utstyr

• Forskrift om medisinsk utstyr

• Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

- MDR – Medical Devices Regulation

- IVDR – In Vitro Diagnotic Regulation

- MDCG 2019-11 Guidance on Qualification and 

Classification of Software

- MDCG 2019-16 Rev.1 Guidance on Cybersecurity for 

medical devices 

• Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet 

til elektriske anlegg og elektrisk utstyr



Forskrift om håndtering av 

medisinsk utstyr
§ 10.Bruk

Medisinsk utstyr skal brukes i samsvar med utstyrets vedlagte anvisninger.

Bruk av elektromedisinsk utstyr i dyrehelsetjenesten kan fravike fra utstyrets vedlagte 

anvisninger dersom dette er nødvendig.

§ 11.Vedlikehold, endringer og reparasjoner

Vedlikehold av medisinsk utstyr skal være planlagt, systematisert og basert på utstyrets 

anvisninger og en vurdering av risiko, slik at utstyret til enhver tid er sikkert og kan brukes 

uten fare.

Utført vedlikehold, endringer og reparasjoner av medisinsk utstyr skal dokumenteres.



Forskrift om elektroforetak og 

kvalifikasjonskrav

§ 8.Kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr

Den som har det faglige ansvaret for og den som reparerer elektromedisinsk utstyr klasse 

IIa, IIb og III, skal ha utdanning som dataelektroniker, master- eller bachelorgrad eller 

toårig fagskole innen elektronikk eller utdanning som gir tilsvarende relevant 

elektrokompetanse. Vedkommende skal ha tre års relevant praksis ved sykehus, hos 

produsent av elektromedisinsk utstyr eller foretak som reparerer elektromedisinsk utstyr, 

opparbeidet etter endt utdanning. Praksisen skal være i samsvar med en teoretisk og 

praktisk opplæringsplan og under veiledning fra en med samtykke til å reparere 

elektromedisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III. Etter søknad kan Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap gi fradrag i kravet til praksistid for en periode inntil ett år. 

Vedkommende skal ha samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

eller fra den direktoratet bemyndiger.



Tidligere utfordringer med 

forvaltning av medisnsk utstyr
• Uklare ansvarsforhold

– MTA

– Hemit

– Klinikk

– Leverandør

• «Innfallsmetodikk» for hver anskaffelse/installasjon.

– Ingen plan for hvem gjør hva og når

• Ingen helhetlig forvaltning

• Et system for ansvarsfordeling, som ikke var tydelig nok.

– Feil/nedetid oppstår pga. misforståelser



Gammel ansvarsmatrise



Rapport Riksrevisjonen 2015



• Vår 2019

• Prosjekt: 

Regional standardisering av anskaffelse og forvaltning av MTU

• Delområde 3



• Våren 2020

– Prosjekt: Organisering og styring av IKT i Helse Midt-Norge

– Prosjektets hovedmål er å beskrive en effektiv og fremtidsrettet IKT-styring og organisering i Helse 

Midt-Norge. Det har vært lagt stor vekt på å ha et sterkt kundeperspektiv i arbeidet. Dette betyr blant 

annet fokus på ende-til-ende tjenesterhverdagen for helseforetakene som fra før har lite ressurser og 

kapasitet til oppfølging og koordinering av IKT tjenesteleveranser som forenkler. Forslag til effektmål 

(hva det er HMN skal oppnå) Ha en effektiv og fremtidsrettet IKT-styring og organisering i Helse Midt-

Norge, som 

– sikrer best mulig effekt (styring, økonomi, kvalitet, gjennomføring) av store investeringer som gjøres

– sikrer at kundens behov styrer utviklingen av tjenester og prosesser 

– utnytter ressursene i foretaksgruppen på en mest mulig optimal måte

– gir en avklart ansvarsfordeling mellom helseforetakene, Hemit, Helse Midt-Norge RHF og 

Helseplattformen AS 

– sikrer raskere produktutvikling, bedre utnyttelse av data, større evne til å ta i bruk ny teknologi, 

understøtte utvikling og innovasjon i helseforetakene



• Våren 2021

– MTA og Hemit fikk presentert en modell for ansvarsfordeling 

fra Helse Sør-Øst og Sykehuspartner.

– Besluttet å benytte samme modell med noen få endringer

– Etablerte arbeidsgruppe mellom IKT-miljøet i MTA og Hemit.

– Mål: Utarbeide tjenestemodeller for alle kliniske 

fagapplikasjoner.



HUKI-matrise



Eksempel på Tjenestemodell



Hvordan?

- Samarbeid MTA/Hemit

- Gjensidig forståelse av roller

- Bedre samarbeidsklima

- God kommunikasjon

- Samhandling



Resultat

• Tydelig ansvarsfordeling mellom aktørene

• Kortere kommunikasjonsvei

• Bedre ivaretakelse av 

informasjonssikkerhet og personvern

• Tydelig plan i forkant av anskaffelser

• Bedre forvaltning av medisinsk utstyr

Bedre helsetjeneste




