Mediteq Forum Erfarenhetsutbyte
Bli granskad lätt och spara fett! - Bedömning av
NB utan onödiga avvikelser
Har du deltagit i MDR-granskning eller MDR-arbete de senaste
åren? Då är du välkommen till denna aktivitet för att höra
andras erfarenheter från samarbetet med Notified Body, under
certifieringsprocessen.
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Projektledare från företaget Triathlon inleder med sina bästa
tips och trix kring hur man gör för att få med alla detaljer och
samtidigt bli klar i tid med sitt MDR-arbete, baserat på sin
erfarenhet från flertalet genomförda MDR-projekt.
När: tisdag 27 september, 2022 kl.13 -17
Var: Gårda Konferens, Göteborg
Anmälan: via länk
Mediteq’s erfarenhetsutbyte har denna gång fokus på MDRcertifieringsprocessen med allt ifrån kommunikation med anmält organ,
ansökan, avtal, inlämning av dokumentation, revisioner, granskningen av
teknisk dokumentation och arbetet med avvikelser.
Vi är många som antingen är mitt i, eller har tagit oss igenom MDRcertifieringsprocessen för en eller flera produkter. Så nu vill vi passa på att
skapa möjligheter för er alla att dela dessa erfarenheter med varandra.
Vad har ni lärt er? Och vad hade varit bra att veta tidigare?
-

Vilka är kostnaderna hos olika NB’s för granskning och avvikelser?
Är NB’s standardavtal bra eller dåligt?
Hur skickar man praktiskt in dokumentation till NB?
Vilka tider gäller för svarsrundor och avvikelser?

Dagens diskussioner utgår från deltagarnas egna frågor, önskemål och
erfarenheter som samlas in i förväg, via en enkät. Utifrån enkätsvaren
sammanställs frågor och ämnen för dagens gruppdiskussioner.
För att delta behöver du ha medverkat i arbetet med MDR-certifiering av ett
anmält organ, antingen på en övergripande nivå som projektledare,
samordnare eller på en mer detaljerad nivå som kvalitetsingenjör, regulatorisk
handläggare eller specialist.
Antalet deltagare är begränsat till 20 personer per grupp. Vid många anmälda
genomför vi grupper både på förmiddagen kl. 8-12 och eftermiddagen
kl.13-17, med gemensam lunch kl.12-13 för alla deltagare.
Välkommen med din anmälan!
Vi ser fram emot givande diskussioner tillsammans med er.
Sofia Blad
Facilitator, Mediteq Forum

