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Temaer

•Produkt

•Retningslinjer/Myndigheter 

•QMS/Vigilance

•Dokumentasjon

•Tid 

•Kommunikasjon

•Effektiv produktutvikling



Produkt

• Definere/ klassifisere/ beskrive Produktet

Virkningsmekanisme + Tiltenkt bruk

Målrettet produktutvikling 

Relevante Retningslinjer



Retningslinjer



Retningslinjer

• Globale og nasjonale

• Generelle/ spesifikke

• Gir rom for tolkninger

• Oppdateringer og harmoniseringer

• Oppdateringer kommer senere enn produktutviklingen

Oversikt og Innsikt helt fra starten av



Myndigheter

Regulatorisk strategi

• Nasjonale myndigheters krav og prosesser?

• Hvilke strategi er best for produktet?

• Strukturere kontakten mot myndighetene

• Advisory board

• Kliniske studier

• Søknad for å få produktet på markedet

• Oppfølging  

• Tverrfaglig 

• Myndigheters web.-sider

• Oppdatert på endringer i gjeldende retningslinjer

Lokal Kunnskap/erfaring: grunnlag for suksessrik kommunikasjon



QMS/SOP  og Vigilance

• Etableres  først

• System for at aktiviteter gjøres i henhold til definerte kvalitetskrav

• Produkt 

• Produksjonsprosess

• Overvåking

• Krav til 

• Kompetanse

• Samarbeidspartnere/ underleverandører

• Dokumentasjon

• Vigilance - System for å følge opp hendelser/klager/informasjon

• Studier/ postmarketing



Dokumentasjon

• Form/ Format /Innehold 

• Innehold

• Produktet

• Tekniske krav 

• Produksjon/Fremstilling

• Testing og utviklingen av produktet

• Administrativ informasjon

• Evalueringsrapport av produktet 

• Fra start til slutt – hele “historien” til ferdig produkt

• Språk

• Arkiv

Dokumentasjonen er et kommunikasjonsmiddel inn mot myndighetene



Tid



Kommunikasjon
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Kommunikasjon

• Investorer

• Samarbeidspartnere

• Allmenheten

• Brukere

• Helsepersonell

• Hjemmebrukere

• Myndigheter

• Scientific Advice meetings

• Søknaden

• Rapporter

Ulike Kommunikasjonsstrategier . “Tiltenkt bruk” og påstander



Produktutvikling

Produkt
Design

Formulering

Markedet

Bruker

Business Myndigheter

Teknologi



Produktutvikling 

Behov og Produkt 

Forberede utvikling Beslutning om å utvikle produkt

Utviklingsfase Definere produktet - Design

Risikoanalyse, Pre-klinikk/Litteratur

Verifikasjon Funksjon/effekt som tiltenkt

Valideringsfase Dokumentere risiko-nytte/funksjon

evt. Kliniske studier

Regulatorisk vurdering

På markedet Bruker, Betaler

Post marketing surveillence Opprettholder nytteverdi

Iterativ prosess. Involver relevant fagkompetanse. 



Effektiv produktutvikling

• Produkt

• Retningslinjer/

Myndigheter 

• QMS/Vigilance

• Dokumentasjon

• Tid

• Kommunikasjon

Bruker/Betaler

Søke råd og involvere komplementær kompetanse og erfaring 



Takk for oppmerksomheten


