


Hva er NorTrials?

• Et forpliktende partnerskap mellom de regionale helseforetakene og helsenæringen

om kliniske studier

• Et av tiltakene i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier - nasjonal satsing

opprettet på oppdrag fra HOD og med øremerket finansiering over statsbudsjettet

• Et kontaktpunkt / «en vei inn» for legemiddel- og medisinsk utstyrsindustri som

ønsker å utføre kliniske studier i Norge



Hvorfor NorTrials?

Skal gi pasienter bedre tilgang til utprøvende behandling via økt samarbeid om industrifinansierte kliniske studier
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Totalt omsatte helsenæringen for 153 mrd. kroner i 2020, dette var en vekst på 5% 
fra året før. 
Omsetningen økte med 15,3% i 2021. 
For 2022 var det en vekst på 4,7%.

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2022-57-Helsenaeringens-verdi-2022.pdf

Omsetning i Norge innen helsenæringen



Det europeiske markedet for medisinsk teknologi er anslått til rundt 150 milliarder euro i 2021. 
De fem største markedene er Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Spania.



Medisinsk utstyr



• Senterleder: Jan Gunnar Skogås
• Faglig leder: Thomas Langø
• Regulatoriske: Sara Edvardsen
• Fasiliteter og infrastruktur
• Fremtidens operasjonsrom
• NorMIT nasjonal infrastruktur
• Nasjonalt forskningssenter MiDT
• Geminisenter MIRA
• 3D print laboratorium
• Nasjonal Referansegruppe NorTrials MU

• Erfaring og kompetanse
• Samarbeid innen forskning og utvikling

av medisinsk teknologi siden 1986 

NorTrials Medisinsk utstyr (MU) Medisinsk utstyr



Teknologi for et bedre samfunn
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Teknologi for et bedre samfunn

Medisinsk utstyr
• ethvert instrument, apparat, hjelpemiddel, materiale eller enhver annen gjenstand 

som brukes alene eller i kombinasjon, herunder nødvendig programvare, og som:

• fra produsenten ment å brukes på mennesker for å:
1. diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom,

2. diagnostisere, overvåke, behandle, lindre eller kompensere for skade eller uførhet,

3. undersøke, erstatte eller endre anatomien eller en fysiologisk prosess,

4. forebygge svangerskap

• også et produkt som er tilbehør til, eller på annen måte inngår i bruken av 
medisinsk utstyr

• Produkter som oppnår sin ønskede hovedvirkning i eller på menneskekroppen ved 
fremkalling av farmakologisk eller immunologisk virkning eller ved påvirkning av 
stoffskiftet, regnes ikke som medisinsk utstyr

• https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-01-12-6

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-01-12-6


Teknologi for et bedre samfunn

NorTrials MU kan bistå

- Involve necessary third parties as needed in close collaboration with industrial partner

Medisinsk utstyr



Sara Edvardsen
MSc, Forsker

FOR, NorTrials

NorTrials MU kan bistå

Notified Body

REGULATION (EU) 2017/745

Thomas Langø
PhD, Sjefsforsker

Medisinsk teknologi
FOR, NorTrials, SINTEF

KULMU

Medisinsk utstyr



Teknologi for et bedre samfunn

Statens Legemiddelverk, søke/melde?

• Statens Legemiddelverk, medisinsk utstyr: https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr

1. Er utstyret medisinsk utstyr?

2. Er utprøvingen en klinisk utprøving?

Dersom svaret er ja på begge spørsmålene, må man vurdere riktig regulatorisk vei

https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr


Teknologi for et bedre samfunn

Medical devices

https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr

https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr
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Teknologi for et bedre samfunn

Medisinsk utstyrFOR infrastructure
Eksperimentell kirurgi - Prekliniske studier

Liv-Inger Stenstad
Forskningskoordinator 

FOR, Eksperimentell kirurgi

Frode Manstad-Hulaas
Førsteamanuensis

NTNU, Intervensjonsradiolog, FOR

• 6 op.stuer godkjent for dyreforsøk
• Forskere kan booke komplett løsning
• FOR forskningskoordinator håndterer alt
• Alle nødvendige godkjenninger på plass



NorTrials Medisinsk utstyr, industri samarbeid
Medisinsk utstyr

Luminor AS



NorTrials MU – Eksempel pågående prosjekt

Ultrasound characterization of nonalcoholic fatty liver disease

• Forskningsprosjekt finansiert av Helse Midt-Norge, 2022-24
• Samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs hospital, SINTEF, NTNU, TOmega 

(bergen), SURF Technologies (Trondheim)
• Pasientstudie oppstart 2023
• Ny og patentert ultralyd teknologi for kvantitativ måling av fettprosent i lever
• Tidlig deteksjon av fett i lever

Medisinsk utstyr



NorTrials MU – Eksempel pågående prosjekt

Prosthetic knee surgery with robotics

• Pasientstudie (N=80)
• Samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs hospital og Smith & Nephew
• Pasientstudie oppstart 2023
• Cori Surgical System - total and partial knee arthroplasty.
• https://www.smith-nephew.com/professional/products/robotics/cori-surgical-system/

Medisinsk utstyr

https://www.smith-nephew.com/professional/products/robotics/cori-surgical-system/


Samarbeid
nasjonalt og internasjonalt



Medisinsk utstyr Økosystem

Luminor AS

Industrisamarbeid

FoUoI

Bransje
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Teknologi for et bedre samfunn



• Egen innovasjonsenhet siden 2012

• 4 stillinger + en prosjektstilling

• Slått sammen med enhet for teknologi og e-helse 2017

• Hatt kontakt med 250 bedrifter og samarbeidet med ca. 60 stk.

• Hovedsakelig medtek – ofte små, oppstartsselskaper 

Innovasjons- og testbedvirksomhet



Jan Gunnar Skogås
Jan.Gunnar.Skogas@stolav.no

Thomas Langø
Thomas.Lango@stolav.no

Medisinsk utstyr

Sara Edvardsen
sara.Edvardsen@stolav.no

mailto:Jan.Gunnar.Skogas@stolav.no
mailto:Thomas.Lango@stolav.no
mailto:sara.Edvardsen@stolav.no

