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Medicinsk udstyr: Mere sikkerhed, mere
sporbarhed
 
Skrappere regler, der skal sikre at medicinsk udstyr som bryst- eller hofteimplantater kan
spores og opfylder EUs krav til patientsikkerhed blev endeligt vedtaget i Europa-
Parlamentet onsdag. MEPerne godkendte også en ny lov, der skærper reglerne om
information og etiske krav til diagnostisk medicinsk udstyr såsom graviditets- og dna
tests.
 
 Begge love var allerede uformelt aftalt med Rådet.
 
”Skandalen om metal-mod-hofte” viste svaghederne i det nuværende system. Vi har derfor
introduceret langt skrappere krav til de myndigheder, der udsteder tilladelser for medicinsk
udstyr,  og vi  vil  insistere på, at udstyr,  der medfører særlig høje risici,  såsom implantater,
ledproteser eller insulinpumper, vil  være underlagt yderligere ekspertvurderinger forud for
godkendelse”, sagde Parlamentets ordfører for loven om medicinsk udstyr Glenis Willmott
(S&D, UK).
 
Skrappere markedsovervågning og mere information til patienterne
 
”Vi har også aftalt et meget stærkere system for overvågning efter markedsføring, således at
eventuelle uforudsete problemer bliver identificeret og håndteret hurtigst muligt”. ”Med PIP
brystimplantatskandalen vidste mange kvinder simpelthen ikke, om de havde fået indopereret
defekte implantater  eller  ej.  Vi  har derfor  også indført  et  identifikationssystem til  at  spore
patienter,  som også vil  få et  implantatkort,  der  vil  give dem adgang til  oplysninger via en
offentligt  tilgængelig database”,  tilføjede Glenis Willmott.
 
 
 
Læren fra erfaringerne fra tidligere skandaler
 
De nye regler vil betyde:
 

vilkårlige stikprøvekontroller af producenternes faciliteter efter udstyret er blevet
markedsført
 
skrappere kontroller med bemyndigende organer som vil skulle ansætte medicinsk
kompetente personer
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procedurer for ekstra sikkerhedskontrol af højricikoudstyr, såsom implantater eller
hiv-tests. Ikke kun et særligt bemyndiget organ, men også et særligt ekspertudvalg
skal kontrollere, at alle krav er opfyldt
 
et ”implantatkort” for patienter, som vil gøre det muligt for patienter og læger at spore
hvilket produkt, der er blevet indopereret
 
producenter af udstyr og lægemidler skal levere klinisk evidens for sikkerheden,
særligt ved produkter med høj risiko
 

”Præ-markeds kontroller af højricikoudstyr har været en prioritet for Parlamentet, så jeg er især
glad for, at vi fik dette igennem, og at dette udstyr nu vil skulle gennemgå yderligere vurdering
fra et ekspertpanel”, sagde Glenis Willmott.
 
En separat  lov  vil  desuden  sikre,  at  de  nye  regler  også  gælder  for  in-vitro  diagnostiske
medicinske anordninger, dvs. produkter, der ikke er i direkte kontakt med patienten, men giver
sundhedsinformationer, såsom hiv og dna-tests eller blodprøver.
 
”Vi  har  lært  lektien fra  skandaler  som skandalen om de defekte  brystimplantater”,  sagde
ordføreren for  in-vitro  medicinsk udstyr,  Peter  Liese (EPP,  DE).
 
”Der har også været problemer på andre områder, f.eks. med stenter, der er indopereret i
hjernen eller upålidelige hiv-tests. Den nye forordning er god for patienterne, sætter en stopper
for svigagtige eller lyssky producenter og styrker dermed også de ordentlige producenter”,
tilføjede han.
 
Etiske krav til dna-tests
 
Den  nye  lovgivning  vil  også  betyde,  at  EU-landene  skal  informere  patienterne  om
konsekvenserne  af  dna-tests.
 
”Dna-tests kan have alvorlige konsekvenser for patienters liv, og de bør ikke udføres uden
ordentlig information og rådgivning. Medlemsstaterne påpegede, at dette først og fremmest er
deres ansvar, og at de derfor kun vil  acceptere EU-regler til  en vis grad. Det er vigtigt,  at
medlemsstaterne opfylder  denne forpligtelse.  Vi  vil  være meget  opmærksomme på dette
spørgsmål,  sagde Peter  Liese.
 
Mere information
Lovgivningsforløbet skridt for skridt
Glenis Willmott (S&D, UK)
Adopted text (2012/0266(COD); 2012/0267(COD)) will soon be available here
Video recording of debate (click on 05.04.2017)
Video of the press conference (if applicable)
Audiovisual material for professionals
EP research: Medical devices and in vitro diagnostic medical devices
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0266(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/35743.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/05/2017
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/medical-devices
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599366
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Medical devices, better regulation for Europe
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/medical-devices-better-regulation-for-europe

Pressemeddelelse

DA Pressetjenesten , Generaldirektoratet for Kommunikation
Europa-Parlamentet - Talsmand: Jaume DUCH GUILLOT
Pressetjenestens nummercentral (32-2) 28 33000

3 I 3

https://twitter.com/EP_Environment

