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Udekket behov! 

Antibacterial resistance 
Pandemic influenza 
Ischemic heart disease 
Diabetes 
Cancer 
Acute stroke 
HIV/AIDS 
Tuberculosis 
Depression 
…. 
 



Tema 

•  Litt om det regulatoriske feltet 
• Godkjenningsprosedyrer 

• Hvem er myndighetene og hvordan tenker de 

•  Veiledning hos myndighetene 
• Nasjonalt 

• EMA 



Det regulatoriske feltet omfatter 

• Vurdering av klinisk utprøving 

• Godkjenning av legemidler, MT og endringer 

• Overvåking av legemidler i bruk 
• Vurdering av MT i hele livssyklusen 

• Laboratoriekontroll 

• Tilsyn med hele forsyningskjeden 

• Råd og veiledning 

• Informasjon om riktig bruk 

• HTA, pris og refusjon 



Regulatoriske krav er hjemlet 

•  Lov om legemidler 

•  Legemiddelforskriften 

• Europeisk lovgiving 
 
-Direktiv 2001/83 og Forordning 726/2004 
-Orphan, PIP, PhV (GVP), ATMP osv. 
-Veiledninger og refleksjoner 

 •  GCP, GMP, GLP osv 

http://www.lovdata.no/
http://www.ich.org/


Biomedisinsk forskning - generelt 

•The Lancet, January 8. 2014 
-Research: increasing value, reducing waste 

 

Iain Chalmers et al 

Av 25 000 rapporter publisert i seks ledende «basic-science» tidsskrifter 
mellom 1979 og 1983; 

• Påstår 101 klart klinisk potensial  

• Har 5 resultert i lisensiert intervensjon i 2003 

• 1 av disse hadde fått bruksområde med større omfang 



Legemiddelutvikling - perspektiv 

•  En god idé, god forskning og et godt prosjekt 

•  Finansiering 

•  Beskyttelse av rettigheter 

•  Forretningsstrategi 

 
 Regulatorisk strategi 

• Tilstrekkelig kvalitet 
 



Utviklingsforløp, definerte prosesser 

Preclinical 
development 

Clinical 
development Registration Post 

registration 

Phase 
1 

Phase 
2 

Phase 
3 

Pharmacovililance 

Medical use 

Reimbursment 

Variations 

..må gjennomføres ! 



Fase I Fase II Fase III NDA Fase IV 

3 - 6 år 1 - 3 år 

10 - 15 år fra konsept til ferdig medisin 

Mega studier 
og  

bruk av legemidlet 

Real life  
studies Human 

farmakologi 
Terapeutisk 
bekreftende 

Terapeutisk 
eksplorativ 

100 patients 1000 patients 3000 patients 

Fase IIIB 

Fra forskning til ta i bruk (MT) 

Godkjenning
? 
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Regulatoriske krav 

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

• Regelverket stiller krav til dokumentert kvalitet, effekt og sikkerhet 

Kvalitet 

Sikkerhet Effekt 

Vurdering 

Nytte 
Risiko 



Grunnlag for godkjennelse 

•Myndighetenes vurdering baserer seg på forsikringer som   
MT-søker eller -innehaver gir (dokumentasjon osv.) 

 

•En godkjennelse fra en myndighet betyr ikke at 
myndigheten overtar ansvaret. 

 



MT innehavers rolle 

•MT innehaver skal garantere kvalitet, sikkerhet 
og effekt i livssyklusen til legemidlet. 

 

•Myndighetenes rolle er å påse at MT innehaver 
forstår og erkjenner sitt ansvar. 

 



Godkjenningsprosedyrer 

•Sentral prosedyre – CP 
• I prinsippet eneste aktuelle vei til MT for nye virkestoff 

•Desentralisert prosedyre - DCP 

•Nasjonal prosedyre - NP 

•Gjensidig anerkjennelse prosedyre - MRP 



 Sentral prosedyre (CP), 1995 i EU, 2000 i Norge 
• Obligatorisk for definerte terapiområder og definerte legemiddelgrupper 

• De fleste nye innovative legemidler går her 

• Søknas sendes EMA 

• Vedtak gjelder for hele EØS området  
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Godkjenningsprosedyrer 



Europeisk samarbeid 
Nasjonale legemiddelmyndigheter jobber i 

nettverk 
   

CHMP  

Committee for Medicinal Products for 
Human Use 

 EØS-avtalen 2000; 
 Norge med som ”nesten EU-medlem”,   
 men med full deltagelse i ”legemiddeldemokratiet” 



EMA 

European Commission 

COMP HMPC CHMP 
 

CVMP 
 

 
PDCO 

 
CAT 

BWP 

SWP 

EWP 

SAWP 
En rekke andre 

CMDh/v 

Co-ordination Group on Mutual 
Recognition and Decentralised 
Procedure 

PRAC 

Europeisk samarbeid 



Europeisk samarbeid - EMA 

Komiteer og 
arbeidsgrupper 

Direktiver og 
forordninger 

Guidelines Beslutninger 



Visjon og strategi 

Drivere 

• Sikre «efficient operation of its core business» 

• Endring i «public-health needs» 

• Utvikle «new and emerging science» 

• Adressere «impact of globalisation» 

• Se over «model for regulation of medicines» 

• Sikre «patient/consumer and animal-health 
protection 

• Møte «public demands for greater 
transparency and openness 

 

 

 



Sentral prosedyre 2014 

Positive beslutninger fra CHMP i 2014 

Total 

82 
Nye virkestoff            (ikke 

orphan) 

40 

Orphan* 

17 

Biotilsvarende 

3 
Legemidler til barn 

1 
Generiske 

21 

      



Sentral prosedyre 

År Nytt 
virkestoff 

Orphan Biosimilar Generisk Trukket 
under 

prosedyren 

Negativ 
anbefaling 

2010 20 4 1 26 12 2 

2011 38 4 0 45 13 4 

2012 30 8 0 19 10 8 

2013 46 11 4 20 8 5 

2014 40 17 3 22* 7 3 

Utvikling for sentral prosedyre 2010 til 2014 (antall godkjenninger) 



Akkumulert bidrag til CP 2012 - 2014 



Aktuelle problemstillinger nå 

• Transparens 

• Involvering av pasienter i nytte/risiko 

• HTA inn i det regulatoriske? 

• Risiko vs. nytte 

• Er regulatoriske krav et hinder for innovasjon 

 





Sikker og «timely» tilgang på legemidler 

• Hindrer det regulatoriske systemet innovasjon og at pasienter får 
rask tilgang på ny behandling? 

• EU: 
-accelerated assessment 
procedure 
-conditional authorisation 
-authorisation under exeptional 
circumstances 
-compassionate use 

• USA 
-breakthrough therapy 
designation program 

• Japan 
-sakigake 

 



Godkjenning med betingelse 

•Tuberkulose (MDR-TB) 
• Sirturo (bedaquiline) 

Medisinsk 
behov + 
surrogat-effekt 

Usikkerhet 

JAMA, online Februar 21. 2013 

• En fase II studie med 47+161 
pasienter (fem legemiddel regime) 

• 79% vs. 58% sputum konvertering ved uke 24 

• 10 av 79 vs. 2 av 81 pasienter dør 

• Nytte/risiko = positiv (FDA) 
• Conditional approval 

• SPC 4.1 veldig begrenset 

• Fase III studie fra 2013 til 2020 



Sikker og «timely» tilgang på legemidler 

• Hindrer det regulatoriske systemet innovasjon og at pasienter får 
rask tilgang på ny behandling? 

• EU nye initiativ: 
 
-adaptive pathways 
 pilot på EMA, 11 prosjekt inkludert, forsøker inkludere HTA 
 
-pathfinder initiativ 
 bedre bruk av scientific advice (SA) og dialog mellom aktørene 

 



Tenkesett 

Burden of  
disease 

 
«legemidler som 

løsning» 
 

Burden of 
drug 

 
«legemidler 
som trussel» 
 

• Endre oppmerksomhetsbalansen 



Scientific advice 

• Nasjonal veiledning og rådgiving 

• Sentral EMA scientific advice 

• Scientific advice ved andre myndigheter 

 



Scientific advice EMA 2014 

EMA; Annual report 2014 



Scientific advice EMA 2014 

EMA; Annual report 2014 



Scientific  
advice  
EMA  
2014 

EMA; Annual report 2014 



Tanker om strategi i Norge  

Godkjenning/ 
tillatelser 

Kompetanse på EU-nivå 

Tilsyn, kontroll og 
overvåking 

Utvikle Legemiddelverkets tjenester på områder hvor vi er unike ! 

Informasjon 

• Gir aktørene kompetent og tilstrekkelig 
veiledning 

• Gi Scientific advice på satsingsområder 
• Aktivt oppfylle informasjonsplikten 
• Bidrar til kvalitet i innovasjonskjeden 
 

Råd og veiledning 



VIRIL, vitenskapelig og regulatorisk veiledning i Legemiddelverket 



VIRIL, vitenskapelig og regulatorisk veiledning i Legemiddelutvikling 

 Hjelpe til at ting blir riktig første gang 
• Veiledning av akademiske miljø og klinikere i klinisk utprøving 

• Råd og veiledning av innovative norske bedrifter 

• Bidra til at Norge blir best på legemidler til fisk 
• Sikre at det blir utført grundige miljøutredninger 

 
 Gjenbruk av kompetanse fra utredning 

 



 



10 strategiske 
satsinger: 





God innovasjonsstøtte ! 

Labor- 
atory 

Marketing 
authorisation 
application 

Pre-clinical Clinical trials 

Idea 

National scientific advice 

EMA/CHMP scientific advice 

Medicines welfare clinic 

Pekka Kurki, FIMEA, desember 2012 
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