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Nasjonal fagmyndighet for medisinsk utstyr

• Forvaltnings- og rådgivningsoppgaver

• Tilsynsmyndighet overfor produsenter, 
distributører, importører og tekniske kontrollorgan

• Markedsovervåking/tilsyn
Utstyrsregister
Meldesystem svikt og uhell – nasjonalt og internasjonalt
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..vi jobber med

• ..å påse at aktørene (omsettere, produsent, teknisk 
kontrollorgan..) ivaretar sine plikter gitt i produktregelverket
for medisinsk utstyr

• markedsovervåking / tilsyn

• regelverksutvikling & -fortolkning

• meldinger om svikt og uhell

• klinisk utprøving

• klassifisering

• mye samarbeid nordisk og EU/EØS

• informere, informere, informere, informere…..om regelverket

• …
Legemiddelverket 19.12.2017



Vi har IKKE ansvar for (bl.a.):
• ..helsetjenestene (HFene m.fl.) sine innkjøpsordninger 

(=>sykehusinnkjøp HF)

• ..vurdering/innføring av nytt utstyr (metoder) 
(=>nyemetoder.no / beslutningsforum)

• ..refusjonsspørsmål /-regler (blå resept/forbruksmateriell) 
(=>HELFO/Hdir(FI-divisjonen))

• ..hvem (hpr/ikke-hpr) som kan bruke hvilket utstyr 
(=> Hdir/helserettsavd)

• ..tilsyn med bruk og/eller håndtering av medisinsk utstyr 
(=>Htil eller DSB(elmed) )

• ..forsyning/tilgang/mangelsituasjoner mu

• ..liste over godkjente bandagister (uten apotekonsesjon)….

• …

• …

Legemiddelverket 19.12.2017



Hva er et medisinsk utstyr?

medisinsk utstyr: ethvert instrument, apparat, utstyr, programvare, materiale eller annen 
gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder programvare som av 
produsenten er tiltenkt å brukes spesielt til diagnostiske og/eller terapeutiske formål og 
som kreves for riktig bruk, og som er ment å skulle brukes på mennesker med sikte på: 

• diagnostisering, forebygging, overvåkning, behandling eller lindring av sykdom, 
• diagnostisering, kontroll, behandling, lindring eller kompensasjon for skade eller 

handikap, 
• undersøkelse, utskifting eller endring av anatomien eller av en fysiologisk prosess, 
• svangerskapsforebyggelse, 

og der den ønskede hovedvirkning i eller på menneskekroppen ikke framkalles ved 
farmakologisk eller immunologisk virkning eller ved å påvirke stoffskiftet, men der slike 
effekter kan bidra til dets funksjon.

Utstyr med medisinsk hensikt

Legemiddelverket 19.12.2017



Om definisjonen

• Definisjonen av medisinsk utstyr er fullharmonisert med EU-
med EU i lovgivningen. 

• «Medisinsk teknisk utstyr» (MTU) er ikke noe begrep som er 
definert i lovgivningen – er en «fri betegnelse». 

• Opererer med 3 kategorier medisinsk utstyr



In vitro diagnostisk medisinsk utstyr
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Aktivt implanterbart medisinsk utstyr
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«Øvrig» medisinsk utstyr
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medisinsk utstyr - eller ikke…?

Legemiddelverket 19.12.2017



…oppfyller def av medisinsk utstyr hvis

• medisinske påstander

• rettet mot spesifikk diagnose / tilstand

• for bruk på enkeltindivider

• …brukt alene eller i kombinasjon inkludert software

Legemiddelverket 19.12.2017



Grenseområder (borderline)

avgrense mot:

- kosmetikk

- kosttilskudd/næringsmidler

- personlig verneutstyr (PPE)

- legemidler

- generelle produkter (GPD)

- ……

Legemiddelverket 19.12.2017



ingen forhåndsgodkjenning av myndigheter

• …til forskjell fra legemidler

• medisinsk utstyr i høyere risikoklasser vurderes av tekniske 
kontrollorgan som er utpekt av myndighetene
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klassifisering (risiko)

Legemiddelverket 19.12.2017

Ref: www.eucomed.org/



• produsenten er ansvarlig

• er produktet medisinsk utstyr? 

• risikoklassifisering

• teknisk dokumentasjon

• må oppfylle de grunnleggende krav

Hvordan få medisinsk utstyr på markedet før 
det tas i bruk? 

Legemiddelverket 19.12.2017



A. Generelle krav

• Høyt sikkerhetsnivå

• Formålstjenlighet

• Avveiing av fordeler mot ulemper

• Ytelser i overensstemmelse med produsentens påstander

B. Spesifikke - krav til konstruksjon og produksjon

• Materialsikkerhet

• Biologisk kompatibilitet

• Akseptabelt renhetsnivå

• Mekanisk sikkerhet

• Elektromagnetisk kompatibilitet

• Brann- og eksplosjonssikkerhet

• Nøyaktighet og stabilitet

• Strålebeskyttelse

• Alarmfunksjoner

• Elektrisk sikkerhet

• Merking

• Bruksanvisning
Legemiddelverket 

19.12.2017

Medisinsk utstyr skal være 
CE-merket

= produsentens erklæring 
om at utstyret i samsvar 
med grunnleggende krav i 
regelverket for en definert 
tiltenkt bruk



Markedsovervåking
Rapportering til 
myndigheterTeknisk Klinisk

Samsvar med 
kravene i 

regelverket?

Klinisk 
utprøving

PRODUSENT

MYNDIGHETER

(risikoklasse I)

TEKNISK KONTROLLORGAN

(øvrige risikoklasser)
Utstyr på markedet

CE-merking – prosess og aktører

Legemiddelverket 19.12.2017



Aktører – Rolleforståelsen ekstern 
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Medisinsk utstyr og ulike roller

• Anskaffer

• Bruker

• Produsent

• Distributør

• Ytelse av helsehjelp  -

annet regelverk

21



Regelverket
90/385:  Aktivt implanterbart MU
93/42:    Øvrig medisinsk utstyr
98/79:    In vitro diagnostisk MU.

Lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr 
Forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om
medisinsk utstyr

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr                           
(nasjonal)
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Rolleforståelsen myndighetene 
medisinsk utstyr
Produktregelverket

• § 6-1.(tilsynsmyndigheter)

Statens legemiddelverk og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn og fatter 
enkeltvedtak i samsvar med lov 12. januar 1995 nr. 6 om 
medisinsk utstyr og lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med 
elektriske anlegg og elektrisk utstyr

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1995-01-12-6
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1929-05-24-4


Rolleforståelsen myndighetene medisinsk 
utstyr

Bruk/håndtering i helsetjenesten

• Helsetilsynet og Fylkesmannen har ansvaret for tilsyn med bruk 
av medisinsk utstyr ved ytelse av helse- og omsorgstjenester 
overfor pasienten, når det er et nødvendig element for å vurdere 
om det ytes forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

• Statens legemiddelverk fører tilsyn helse- og omsorgstjenestens 
gjenbruk av medisinsk engangsutstyr, egentilvirkning og 
sammenstilling av medisinsk utstyr for utstyr som ikke er 
elektromedisinsk

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn og 
kan fatte vedtak overfor helse- og omsorgstjenesten samt enhver 
offentlig og privat virksomhets håndtering av elektromedisinsk 
utstyr



Helsetjenesten og forventninger til bruk av 
medisinsk utstyr

BRUK/
Håndtering

DRA-forum 
19012017  

Medisinsk utstyr – nye forordninger
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Hva er håndteringsforskriften? 

• Håndteringsforskriften utvider virkeområdet til opphevet 
forskrift 20. august 1999 nr. 955 om bruk og vedlikehold av 
elektromedisinsk utstyr, til å gjelde håndtering av alt 
medisinsk utstyr. 

• Forskriften er en systemforskrift, tilpasset 
internkontrollforskriften.

• For helsetjenesten gjelder forskrift 28. oktober 
2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgssektoren. 



Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgssektoren. 

§ 3.Ansvaret for styringssystem
Den som har det overordnede ansvaret for 
virksomheten skal sørge for at det etableres og 
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens 
aktiviteter i tråd med denne forskriften og at 
medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette.

§ 4.Definisjon - Styringssystem
I denne forskriften betyr styringssystem for helse og 
omsorgstjenesten den del av virksomhetens styring som omfatter 
hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, 
evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i 
medhold av helse- og omsorgslovgivningen.



Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgssektoren. 

NB! Den med overordnet ansvar skal ha oversikt over 
relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge 
hvordan dette skal gjøres kjent i virksomheten

Den med overordnet ansvar skal ha oversikt over avvik, 
herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, 
brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier 
noe om virksomheten overholder helse- og 
omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig 
forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.



Hvem er det som har overordnet ansvar for 
styringssystemet?

Sitat: Veileder  fra Helsedirektoratet til forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren: 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ledelse-og-
kvalitetsforbedring

Begreper: Den som har overordnet ansvar/øverste leder: 

«I spesialisthelsetjenesten er det daglig leder for det enkelte 
regionale helseforetak og helseforetak som har det 
overordnede ansvaret innenfor sitt foretaks ansvarsområde»

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ledelse-og-kvalitetsforbedring


Eksempel på ansvar

Sitat: Veileder  fra Helsedirektoratet til forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren § 3 

«Det å sørge for å ha gode rutiner for vask av 
operasjonsutstyr vil være en oppgave som forventes  ivaretatt 
av lederen for en kirurgisk avdeling. Direktøren for det 
aktuelle helseforetaket vil likevel ha det overordnede og 
generelle ansvaret for faglig forsvarlig pasientbehandling»



Håndteringsforskriften MU. Prinsippet om 
plassering av ansvar. Hvem er pliktsubjektet? 

• Pliktsubjektet i håndteringsforskriften er virksomheten, og 
ikke det enkelte helsepersonell eller den enkelte 
arbeidstaker/ansatt.

• Like fullt må helsepersonell alltid yte forsvarlig helsehjelp 
jf. helsepersonell § 4

• Med virksomheter, menes f.eks. helseinstitusjoner som 
sykehus, pleie- og sykehjem, klinikker, legekontorer, 
tannlegekontorer o.l. 

• Som virksomhet regnes også de som stiller tekniske 
hjelpemidler til disposisjon for bruk i hjemmet, slik som 
hjelpemiddelsentraler og kommuner. 



Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

HVA BETYR HÅNDTERING 

• Anskaffelse

• Opplæring

• Plassering/tilkobling 

• Bruk

• Vedlikehold/reparasjon

• Oppbevaring/lagring

• Kassasjon av medisinsk utstyr

• Meldeplikten
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Formålet

§ 1

Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til 
enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes 
forsvarlig i samsvar med sitt formål.
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Anskaffelse 

§ 7.Anskaffelse

Virksomheten er ansvarlig for å anskaffe medisinsk utstyr 
som samsvarer med forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om 
medisinsk utstyr og som er egnet for det tiltenkte 
bruksområdet.
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§ 8.Opplæring av brukere

• Nødvendig opplæring for korrekt og sikker bruk

• Informasjon om farer knyttet til bruk av utstyret og 
relevante forholdsregler.

• Ved nyanskaffelse, nyansettelse, bruk av vikar og som 
vedlikehold av den opplæring som allerede er gitt. 

• Systematisk og dokumentert.
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§ 9.Plassering og tilkobling

• Medisinsk utstyr skal være installert og 
tilkoblet slik at det fungerer som forutsatt og 
kan brukes og betjenes uten fare.
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§ 10.Bruk

Medisinsk utstyr skal brukes i samsvar med 
produsentens/utstyrets vedlagte anvisninger.

F.eks. Dersom utstyret er beregnet på 
gjenbruk, skal produsenten gi opplysninger 
om hvilke metoder som skal benyttes for at 
gjenbruk kan finne sted, herunder 
rengjøring, desinfisering, emballering og 
resterilisering eller dekontaminering samt 
eventuelle begrensninger med hensyn til 
hvor mange ganger utstyret kan gjenbrukes
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§ 11.Vedlikehold og reparasjoner

• 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.
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§ 12.Oppbevaring og lagring

•Medisinsk utstyr skal oppbevares og 
lagres i samsvar med utstyrets vedlagte 
anvisninger.
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§ 16.Meldeplikt

Virksomheten plikter uten unødig opphold gi melding om 
hendelser med utstyret som: 

• har ført til eller kunne ha ført til død, eller alvorlig forverring 
av en pasients, brukers eller annen persons helsetilstand.

• Aktuelt medisinsk utstyr skal ikke kastes og identiteten til 
det medisinske utstyret skal kunne spores.

• NB! Meldeplikten ligger hos virksomheten, og etter forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og 
omsorgssektoren hos den som har det overordnede 
ansvaret for virksomheten. 
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Hva gjør norske myndigheter med meldinger

• Den norske regelverket er bygd opp som et sikkerhetsnett. 

• På den ene siden skal produsent melde om hendelser (EU-
forpliktelse) + også omsetter/distributør (ren nasjonal 
forpliktelse). Følger av forskrift om medisinsk utstyr 
(produktregelverket)

• Med håndteringsforskriften skal helsetjenesten melde om 
tilsvarende hendelser (ren nasjonal). 

• Norske myndigheter overvåker/fører tilsyn med hvordan 
produsent i samarbeid med helsetjenesten løser 
sviktmeldinger/uønskede hendelser. 



Medisinsk engangsutstyr

§ 5.Gjenbruk av medisinsk engangsutstyr

Virksomhet som gjenbruker medisinsk engangsutstyr, 
anses å være en produsent og utstyret skal oppfylle kravene i 
forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr

• Medisinsk engangsutstyr definert

§4g) 

g)medisinsk engangsutstyr: ethvert medisinsk utstyr som er 
ment å bli brukt på en individuell pasient ved en enkelt 
prosedyre.
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nye forordninger erstatter dagens 
regelverk for medisinsk utstyr  

Directive 90/385/EEC on active implantable medical devices

Directive 93/42/EEC on medical devices

Regulation on medical devices (MDR) 

Entry into force: 25 May 2017 

Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices

Regulation on in vitro diagnostic medical devices (IVDR)
5 års overgangsperiode

3 års overgangsperiode

Medisinsk utstyr – nye forordninger
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Tidslinje

• 05-05-2017: Publisert i Official Journal

• 26-05-2017: Ikrafttredelse

• 26-05-2020/2022: Juridisk gjeldende
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Nye forordninger - formål

• Styrke pasientsikkerhet

• Sikre lik anvendelse av regelverket i hele EU

• Fremme innovasjon

• Mer «transparency & patient empowerment»

Medisinsk utstyr – nye forordninger
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Hva blir nytt (utdrag)

• Strengere forhåndskontroll med høyrisiko medisinsk utstyr

• Strengere krav til tekniske kontrollorgan mhp. utpeking og tilsyn

• Forordningens virkeområde er utvidet; estetiske produkter uten 
medisinsk hensikt inkluderes (f.eks kontaktlinser med farge)

• Tester som gir opplysninger om disposisjon for en medisinsk 
tilstand eller sykdom (f.eks. genetiske tester)

• Tester som brukes til målrettet behandling/pasientens egnethet 
til spesifikk behandling med et legemiddel (companion
diagnostics)

• Styrket regelverk om klinisk evaluering og klinisk utprøving

• Skjerpede krav til markedsaktørene (produsent, importør, 
distributør og autorisert representant)

Medisinsk utstyr – nye forordninger
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Hva blir nytt (utdrag)
• Nye krav til produksjon og bruk av medisinsk utstyr internt i en 

helseinstitusjon, presisering av "in-house unntaket". 

• Nye krav til gjenbruk av medisinsk engangsutstyr

• Produsenten skal utlevere et implantatkort sammen med 
implanterbart medisinsk utstyr.

• Identifikasjon og sporbarhet av medisinsk utstyr i produksjons, -
og omsetningskjeden.

• nytt klassifiseringssystem for IVD.

• Videreutvikling av EUDAMED (sentral europeisk database for 
medisinsk utstyr)

• Krav til markedsovervåking (vigilance) og markedstilsyn

• Samarbeid og styring på europeisk nivå styrkes - opprettelse av 
koordineringsgruppen MDCG, ekspertpanel og 
referanselaboratorium

DRA-forum 
19012017  

Medisinsk utstyr – nye forordninger

48



Hva betyr det nye regelverket for deg

• For produsent, distributør, importør og

for brukere i helsetjenesten

• Klarere rettigheter og plikter for markedsaktørene

• Huske at forordningene er et produktregelverk – retter seg 
ikke mot  brukere i helsetjenesten men mot 
produsenter/egentilvirkede

• Enkelte forhold som helsetjenesten må tenke på. 
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Sporbarhet - hensyn

• Hovedhensynene for sporbarhet er: 

• Forbedre systemet for meldinger om uønskede hendelser

• Legge til rette for effektivt tilsyn fra tilsynsmyndighetene

• Minske feil i helsetjeneste

• Hindre forfalskning av medisinsk utstyr

• Pasientsikkerhet og smittevern  



SPORBARHET AV MEDISINSK UTSTYR



UDI

UDI-systemet omfatter følgende elementer:  

• UDI-kode som består av: 

- Entydig utstyrsidentifikasjonskode (UDI-DI) som er spesifikk 
for produsenten og et utstyr 

- Produksjonsidentifikasjonskode (UDI-PI) som identifiserer 
produksjonen av utstyrsenheten og hvis det er relevant det 
ferdigpakkede utstyret 

- UDI-koden skal påføres selve utstyret eller på emballasjen

• Lagring av UDI-koden av markedsaktører, helseinstitusjoner 
og helsepersonell





Produsenter-importører-distributører og skal 
lagre UDI-koden. Hva med helsetjenesten?



Sporbarhet i medisinsk utstyrs kjeden

Produsent

distributør

importør Bruker

I dag: Håndterings
Forskriften –
meldeplikten uhell. 
«identititeten til det 
medisinsk utstyret 
skal kunne spores». 

Fremtiden: 
Helseinstitusjoner 
skal lagre og 
oppbevare UDI`en
for implanterbart
medisinsk utstyr 
klasse III.



Helseinstitusjoner

• Nytt regelverk gir at helseinstitusjoner skal, helst i 
elektronisk form, lagre og oppbevare UDI'en for 
implanterbart medisinsk utstyr i klasse III som de har 
utlevert eller som de har mottatt. 

• For annet utstyr enn implanterbart medisinsk utstyr i klasse 
III kan medlemsstatene enten oppfordre til eller kreve at 
helseinstitusjoner lagrer og oppbevarer UDI'en. 

• I tillegg kan medlemsstatene både oppfordre til og kreve at 
helsepersonell skal lagre og oppbevare UDI'en for utstyr 
som de har mottatt



Vi har identifisert at det er mulighet for et 
nasjonalt handlingsrom 

• Myndighetene har mulighet til innføre sporbarhet for alt 
medisinsk utstyr i helsetjenesten, uansett risikoklasse. (medisinsk 
utstyr – klasse I, II og III og for in-vitro diagnostisk – fra klasse A, 
B, C og D). 

• Flere aspekter som må vurderes. Skal sporbarhet innføres i hele 
helse- og omsorgstjenesten, dvs. den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten 
og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester

• Løsningen vil både ha administrative og økonomiske 
konsekvenser for helsetjenesten mhp. lagring av UDI-koden og 
eventuelle elektroniske tilgjengelige systemløsninger/databaser 
som kan brukes. 

• NB! Høringsinstansene kan gi sitt syn på saken når høringssaken 
er ute – også dere!



Hva betyr det om det gjennomføres?

• Helseinstitusjonene i helsetjenesten skal lagre og oppbevare   
både utstyrsidentifikasjonskoden 
og produksjonsidentifikasjonskoden helst i et elektronisk 
system (ikke et krav om elektronisk). 

• Virksomheten er selv ansvarlig for å vurdere hvilket system 
som skal brukes (nytt eller eksisterende), kan deler av 
EPJ elektroniske pasientjournal være dekkende/andre 
systemer/investering i nytt system??

• Krever nærmere utredning

• Gi høringsinnspill når høringen er ute.



Utvidet definisjon av medisinsk utstyr

DRA-forum 
19012017  
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Reprosessering 

• Reprosessering er definert som en prosess på brukt utstyr 
som gjør det sikkert å gjenbruke utstyret, dvs. rengjøring, 
desinfeksjon, sterilisering samt testing og gjenopprettelse av 
teknisk og funksjonell sikkerhet.

• Hovedprinsippet i nytt regelverk er at reprosessering av 
medisinsk engangsutstyr er tillatt dersom dette følger av 
nasjonal rett. (Tilbake til håndteringsforskriften og 
gjenbruk).

• Virksomheter som reprosesserer medisinsk engangsutstyr
anses som ny produsent og skal oppfylle sikkerhetskravene 
etter regelverket.

• Navn og adresse på virksomheten skal fremkomme av 
merkingen på utstyret.



Reprosessering

• For reprosessering av medisinsk engangsutstyr internt i en 
helseinstitusjon kan medlemsstatene stille lempeligere krav 
forutsatt at reprosesseringen følger felles spesifikasjoner 
(krav til risikostyring, validering, kvalitetssystem, 
prosedyrer for å rapportere hendelser og sporbarhet). 

• Medlemsstatene står også fritt til å utarbeide regler om 
reprosessering av medisinsk engangsutstyr som gjøres av 
eksterne virksomheter på oppdrag fra en helseinstitusjon.

• Kommisjonen skal vedta de felles spesifikasjonene innen 26. 
mai 2020. 

• Dersom de felles spesifikasjonen ikke er vedtatt innen 26. 
mai 2020 skal reprosessering følge relevante standarder og 
nasjonale bestemmelser.



Reprosessering

• Medlemsstatene står også fritt til å innføre strengere regler 
om reprosessering av medisinsk engangsutstyr enn kravene 
i forordningen

• Også Evt. forbud eller begrensninger, inkludert utførsel av 
engangsutstyr til en annen EU/EØS-stat for reprosessering 
og videre bruk av reprosessert engangsutstyr.



Hva gjøres av norske myndigheter
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Hvordan jobber norske 
myndigheter?

• De nye forordningene vil bli tatt inn i EØS-avtalen

• Regelverket vil kreve endring i lov og forskrift om 
medisinsk utstyr og i nasjonal forskrift om håndtering 
av medisinsk utstyr. 

• Legemiddelverket har utarbeidet høringsnotat for 
gjennomføring av forordningene i norsk rett. 

• Høringsnotatet vil deretter bli godkjent av Helse- og 
omsorgsdepartementet og sendes på offentlig høring. 

• HOD tar sikte på ikrafttredelse i Norge samtidig som i 
EU 26. mai 2020.

• Enhet for EØS-oversettelse i Utenriksdepartementet 
arbeider med å oversette forordningene til norsk
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Takk for oss!

Lese mer?  https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr

https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/nye-
forordninger-for-medisinsk-utstyr

Spørsmål?  medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no
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Følg oss

@legemiddelinfo legemiddelverket legemiddelverket.no


