Invitation til seminar
MDR og udbud, indkøb og håndtering af hjælpemidler
i kommuner, regioner og virksomheder
29. september 2021 kl. 10:30 – 16:00
CfL (Center for Ledelse), Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø

PROGRAM

Forordningen for medicinsk udstyr (Medical Device
Regulation, MDR), der trådte i kraft i maj 2021, sætter
nye rammer for hvordan både virksomheder og
kommuner og regioner skal agere ift. udbud, indkøb
samt håndteringen af hjælpemidler, der er defineret
som medicinsk udstyr.
Formålet med seminaret er at samle alle parter, der arbejder med
hjælpemidler ift. MDR for at opnå en fælles forståelse og efter
følgende fælles handling, der følger reglerne i MDR.
Krav i MDR har både indvirkning på udbudsmaterialer ifm. indkøb og
på den daglige håndtering, sporing og reparationer af genbrugs
hjælpemidler.
Målet er derfor også en mere koordineret tilgang til håndtering
af MDR i både kommuner, regioner og virksomheder for at opnå
en bedre, mere ensartet og billigere efterlevelse af kravene i lov
givningen.
Målgruppe for seminaret

Kl. 10:00 Registrering og netværk
Kl. 10:30: Velkommen og introduktion
til dagens program
v/ Morten Rasmussen, direktør i Danish.Care
Kl. 10:35: Udfordringer med MDR set fra en kommune
v. Didde Neuchs Christensen, København Kommune
Kl. 11.00: Udfordringer med MDR og udbud
set fra en virksomhed
v. Virksomhed (TBC)

• Kommuner (medarbejdere ift. hjælpemidler, depoter og indkøb) og KL
• Regioner (medarbejdere ift. hjælpemidler og indkøb) og Danske
Regioner
• Organisationer som SKI, GS1, IKA, Danish Life Science Cluster m.fl.
• Lægemiddelstyrelsen og Socialstyrelsen
• Branchens virksomheder og andre interesserede aktører

Kl. 11.25: MDR – hvad siger reglerne om håndtering
af hjælpemidler i kommuner og regioner
v. Thomas Wejs Møller, sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen

Pris for deltagelse inkl. frokost
Pris ekskl. moms kr. 800,-

Kl. 12.45: MDR ift. specialtilpasninger af hjælpemidler.
Hvordan håndteres dette i dagligdagen?
v. ViTSi, Siddestillingsnetværket (TBC)

Tid og sted
CfL, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø
Onsdag den 29. september 2021 kl. Kl. 10.30 – 16.00
Tilmelding
Tilmelding via www.podio.com/webforms/26389251/1995348
Tilmeldingsfrist 23. september 2021
Yderligere information
Morten Rasmussen, direktør i Danish.Care,
tlf.: 2738 7832, mr@danish.care
Didde Neuchs Christensen, Centerchef, Hjælpemiddelcentret HMC,
Københavns Kommune, tlf.: 3530 6768, fb5t@kk.dk

Kl. 12.00: Frokostpause

Kl. 13.05: MDR og indkøb og håndtering af hjælpemidler
og medicinsk udstyr i regionerne
v. Region (TBC)
Kl. 13.25: Mærkning og sporbarhed af hjælpemidler
under MDR
v. Jesper Kervin Franke, Head of Healthcare Sector, GS1
Kl. 13.45: Kommunale udbud af hjælpemidler - hvordan
indarbejdes MDR bedst i udbudsmaterialet
v. indkøbschef Kommune (TBC)
Kl. 14.10: Hverdagen på et hjælpemiddeldepot med
udlevering og servicering af hjælpemidler
v. kommunalt hjælpemiddeldepot (TBC)

Arrangør
Seminaret arrangeres af Danish.Care – branchen for hjælpemidler
og velfærdsteknologi i samarbejde med kommuner, organisationer
og myndigheder.

Kl. 14.30: Pause

Vi tager forbehold for programændringer.

Kl. 15.50: Konklusion – hvordan kommer vi bedst videre
i fællesskab for en optimal løsning mellem
offentlige og private aktører

www.danish.care

Kl. 15.00: Paneldebat. Hvordan når vi frem til en fælles
tilgang mellem offentlig og privat omkring
MDR ifm. indkøb og håndtering af
hjælpemidler i kommuner og regioner

Kl. 16.00: Tak for i dag

