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GMP i produksjonskjeden
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GMP i produksjonskjeden
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QP-erklæring

Søknad om markedsføringstillatelse skal 
inneholde:

– h) (..) en skriftlig bekreftelse på at tilvirker av 
legemidlet har gjennomført kvalitetsrevisjon (audit) 
for å påse at tilvirker av virksomt stoff følger god 
tilvirkningspraksis, jf. forskrift 2. november 2004 nr. 
1441 om tilvirkning og import av legemidler § 2-8 
annet ledd, og når denne kvalitetsrevisjonen fant 
sted,

legemiddelforskriften



QP-erklæring

EMA QP declaration template

PART A: Concerned active substance manufacturing 
sites

PART B: Manufacturing / Importer Authorisation
Holder(s) (MIAHs) to which this QP 
declaration applies

PART C: Basis of QP Declaration of GMP Compliance

PART D: QP declaration of GMP compliance

PART E:   Name and Signature of QP responsible for 
this Declaration



PART A: Concerned active substance manufacturing sites



Eksempler på mangler:

• API intermediat produsent(er) ikke angitt.
• Søker kjenner ikke til alle API intermediat

produsenter.
• Mikroniseringssted ikke angitt.

PART A: Concerned active substance manufacturing sites



PART B: Manufacturing / Importer Authorisation Holder(s) 
(MIAHs) to which this QP declaration applies



PART B: Manufacturing / Importer Authorisation Holder(s) 
(MIAHs) to which this QP declaration applies

Eksempler på mangler:

• Produksjonssted B henviser til GMP-deklarasjon fra QP 
ved produksjonssted A. Produksjonssted B ikke angitt på 
GMP-deklarasjon fra QP ved produksjonssted A.



PART C: Basis of QP Declaration of GMP Compliance



PART C: Basis of QP Declaration of GMP Compliance

Eksempler på mangler: 

3.part audit
• Mangelfull firma adresse for 3.part som utfører audit. 
• Firmanavn på 3.part ikke et registrert firmanavn.
• Henvisning til 3.part audit utført av FDA



PART C: Basis of QP Declaration of GMP Compliance

Eksempler på mangler: 

Audit dato/frekvens
• Angir planlagt audit. Produksjonssted stengt før audit

utført.
• Begrunner mer enn 5 år siden on-site audit. 



PART C: Basis of QP Declaration of GMP Compliance

Eksempler på mangler: 

Avtale/kontrakt
• API produsenten selv deklarerer GMP. 
• Endring templat – inkludering av fotnote om at produkt 

produsenten delegerer ansvaret til 3. part.



PART D: QP declaration of GMP compliance



PART D: QP declaration of GMP compliance

Eksempler på mangler: 

Endring av templat
• “is in accordance” - endres til “is in substantial

accordance” - “ with the detailed guidelines on good 
manufacture for active substances» 



PART D: QP declaration of GMP compliance

Eksempler på mangler:

Audit rapport
• Søker sier audit rapporten er konfidensiell.
• 3.part audit firma sier rapport er konfidensiell. 
• Søker har/sender bare et sammendrag av rapporten.
• Audit rapporten er ikke skrevet på språk som 

aksepteres/forstås av SLV.
• Gate/vei adresse forskjellig fra QP deklarasjon. 



PART D: QP declaration of GMP compliance

Eksempler på mangler: 

Audit rapport
• Mangler referanse til EU-GMP.
• Innholdet ikke akseptabelt: uten dato, signatur. 

Rapporten ikke organisert iht EU-GMP retningslinjer. 
Uten informasjon om hva som ikke dekkes av rapport.

• Audit er gjennomført som audit pr. mail



MT-innehaver vs
produktprodusent/QP 

• GMP Annex 16 Certification and batch release: “The ultimate 
responsibility for the performance of a medicinal product 
over its lifetime, its safety, quality and efficacy, lies with the 
marketing authorisation holder (MAH).”

• GMP Chapter 7 Outsourced Activities: “Where the marketing 
authorization holder and the manufacturer are not the same, 
appropriate arrangements should be in place, taking into 
account the principles described in this chapter.”

• GMP Chapter 1 PQR:  “The manufacturer and, where 
different, marketing authorisation holder should evaluate the 
results of the review and an assessment made as to whether 
corrective and preventive action or any revalidation should 
be undertaken, under the Pharmaceutical Quality System.” 

Ansvar:



Prosjekt MT-innehavers ansvar

• Internt prosjekt på Legemiddelverket. 
• Presentert på regulatoriske møte for industrien 

10. mai 2016 («MT-innehavers forpliktelser og 
muligheter»). 

• (https://legemiddelverket.no/nyheter/prosjekt-for-a-folge-opp-mt-
innehaveres-ansvar)
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