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Legemiddelmyndighetene

•Regulerer;
• Kliniske studier med legemidler
• Markedstilgang – N/R - MT – «rett til å selge»
• Overvåking etter MT

•Regulerer ikke bruk utenfor indikasjon
•Ta i bruk – K/N, pris og refusjon – «ingen kjøpsplikt»



Regulatoriske krav

• Legemidler må ha markedsføringstillatelse, MT, for å kunne 
markedsføres

• Regelverket stiller krav til dokumentert kvalitet, effekt og sikkerhet

Kvalitet

SikkerhetEffekt

Vurdering for MT

Nytte Risiko

Hele livssyklusen



Utviklingsforløp, definerte prosesser

Preclinical
development

Clinical
development Registration Post 
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Pharmacovigilance RWD

Medical use

Reimbursment

Variations
..må gjennomføres i dag!
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State of the art II
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• Biologisk og vitenskapelig 
• Sekvensering blir dypere og billigere
• Ny innsikt i sykdomsmekanismer
• Nye targets og aktive substanser

• Modellering og simulering
• In silico-pasienter

• Informasjonsteknologien
• Watson
• RWD - RWE
• Big Data

Teknologiutvikling

-Endringer i metode
-Paradigmeskifte
-Disrupsjon ?



N=1 studie

«Actionabel target identification» informerer 
valg fra en liste på 16 legemidler med MT



Basket-design

Drug

Tumor 
type Y

Tumor 
type X

Target B

Target A

Tumor 
type W

Tumor 
type Z

Ett legemiddel testes på 
flere tumortyper og 
molekylære mål

Et screening design

Statistiske utfordringer, 
N=?, endepunkter, 
stoppe regler osv.

Jessica Menis et al. Eur Respir Rev 2014; 23:367-378

Fritt etter:



Umbrella-design

Target C

En tumortype testes 
med flere forskjellige 
legemidler, basert på 
biomarker

Krever stor nasjonal 
organisering med felles 
plattform

Hver trial kan være en 
pivotal RCT fase II/III

Tumor 
type

Target B

Target A

Molecular
portrait Control

Drug A

Drug C

Drug B

Control

Control

Target 0C UtJessica Menis et al. Eur Respir Rev 2014; 23:367-378

Fritt etter:



Sensibilitet og resistens testing

Tea Pemovska et al. Cancerdiscovery, 
Des. 2013



Hva gjør myndighetene

Eksisterende verktøy

• Godkjenning med betingelse
• Akselerert utredning
• Eksepsjonell godkjenning
• Vitenskapelig rådgiving inkl. HTA
• Legemidler til sjeldne sykdommer
• ATMP klassifisering og sertifisering
• Compassionate use
• SME-kontoret

Verktøy for å støtte utvikling

• PRIME
• Innovation Task Force – ITF
• Modellering og simulering

Utviklingskonseptet AP

• Stegvis utvikling og bekreftelse
• Involvere «alle» beslutningstagere
• Planlagt innhenting av data fra bruk 

- RWD



PRIME (PRIority MEdicines)

Non clinical Phase I Exploratory Confirmatory Evaluation Post MA

Accelerated
Assessment
confirmation

(CHMP)

Early CHMP/CAT  Rapporteur appointment

Eligibility
(CHMP)

SA 1
(SAWP) SA 2

(SAWP)
SA n

(SAWP)

Any
sponsorSMEs

• Iterative Scientific advice
• Enhanced regulatory guidance
• Incremental knowledge gain
• Proactive dialogue
• Promote use of existing tools

MAA review under 
accelerated
assessment

Early identification
of therapeutic

innovation in unmet
medicat needs

• Full MA
• Exceptional ?
• Conditional ?
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Hvordan komme fra forskning til pasient ??

Forskning 
og 

utvikling

SA og 
dialog

N/R  
MT

K/N  
Ta i bruk

Kontinuerlig 
oppfølging i bruk

Endringer

SPC med 
dokumentert 
indikasjon, 
kontraindikasjoner, 
forsiktighetsregler 
osv.

Metodevalg, 
data, nødvendig 
evidens vs. 
medical need, 
R/R og N/R



The Trump FDA !

•Press for deregulering!



Takk!
Spørsmål?

www.legemiddelverket.no
www.ema.europa.eu

ask-us@legemiddelverket.no

http://www.legemiddelverket.no/
http://www.ema.europa.eu/
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