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Looking into the future (in 1905…)

”Finally, in the biological sciences the rays of radium and its emanation produce 
interesting effects which are being studied at present. Radium rays have been 
used in the treatment of certain diseases like lupus, cancer, nervous diseases.”
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Pierre Curie
Radioactive substances, especially radium
Nobel Lecture, June 6, 1905



The idea of using Ra-223 in cancer treatment
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• Evaluated alpha-emitters that could potentially improve cancer 
treatment:

• Radium has similar properties to calcium – could target skeletal
metastases

• Radium-223 has suitable half-life and decay chain

• Results from the earliest studies were used to file patents



Establishment of a biotech company
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1997:

2001:

2003:

2007:

2014:

Roy Larsen and Øyvind Bruland established
Anticancer Theraupeutic Inventions (ATI)

From Chemical Institute UiO to Kjelsåsveien

Company was renamed to Algeta

Algeta was registered at the Stock market

Aquired by Bayer in 2014



From an academic project to a pharmaceutical company

• NO difference in requirements for small biotech companies and big pharma

• GREAT difference in financial and human resources

• ANY pharmaceutical company must act according to requirements and 
regulations for the pharmaceutical industry

• NO pharmaceutical product is so special that general requirements do not apply
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Economy

Speed

Quality



Increase in employees through Xofigo development
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2006 ASCO Prostate Cancer Symposium – Great results !



QA and RA employees through Xofigo development
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2006
Hvor står vi – og hvor skal vi?
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Responsibilities;
- RA personnel during Xofigo development

• Provide regulatory advice and support to other groups
• Operations and QC - CMC Development and clinical supplies

• R&D – Nonclinical development  (+ Research activities)

• Clinical – Clinical development and operations

• Manage and coordinate writing of all cross-functional submission 
documents to Health Authorities*

• Briefing Documents, IB, IMPD, IND, (MAA, NDA), etc.

• Manage and coordinate all interactions to Health Authorities*
• Scientific Advice in Europe (national and central) 

• FDA meetings (pre-IND, End-of-Phase 2, Type C)

• Other pre-/ «during»-submission meetings

• Innovation task force meetings

* With the Bayer licence agreement end 2009, overall responsibility was transferred to RA in Bayer
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Tids- og kostnadseffektiv Fase 3

Foreslått studie-design må gi myndighetene det beslutnings-
grunnlaget de trenger

• Vårt hovedfokus for MT-søknaden er Europa og USA 

• Jobbe parallelt med myndighetene i Europa og USA for å sikre at 
Fase 3 er akseptabel i begge regionene

• Europa - hvilke myndigheter  bør involveres i Scientific Advice?

• USA – må ha åpen IND for å kunne diskutere Fase 3 design
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Hvilke myndigheter i Europa?

• Xofigo inneholder en ny substans (radium-223 diklorid) utviklet for 
behandling av kreft �søknad om MT via sentral prosedyre1

• Ikke lenger mulig å ønske seg spesifikke land/myndigheter som
rapportør/ko-rapportør, MEN

• Kan velge nasjonalt Scientific Advice fra noen man ønsker at skal bli
rapportør/ko-rapportør

• Myndigheter med spesiell/anerkjent kompetanse relevant for produktet

• Myndigheter med ansatte som også markerer seg i EU-systemet
(CHMP, SAWP, etc.)

• Og/eller sentralt Scientific Advice (EMA/SAWP/CHMP)
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1 Regulation (EC) No 726/2004
SAWP = Scientific Advice Working Party



Hensikten med myndighetsmøter i utviklingsløpet

• Få råd og veiledning om aktuelle spørsmål 

• Gjøre myndighetene kjent med produktet, og dermed bedre 
forberedt til å vurdere søknadene

• Teste ut argumentasjon og begrunnelser, og gjerne få råd og 
tips som er aktuelle lenger fram i utviklingen

• Styrke posisjonen til produktet internt i selskapet, evt. 
overfor styret og investorer
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Scientific Advice for Xofigo

• Nasjonalt scientific advice
• Design av fase 2

• Design av fase 3, evt. conditional approval

• Sverige – nærmeste land + hadde personer med god kompetanse og 
erfaring fra sentrale prosedyrer/SA (Norge har bygget opp tilbudet i 
seinere tid)

• Sentralt scientific advice*
• Design av fase 3

• Oppfølgings advice ved endring av Statistisk Analyse Plan

* Koordineres av EMA, praktisk gjennomføring Scientific Advice Working Party, formelt er det CHMP 
som gir Advice
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Møter med FDA

• Type A - hastemøter, som regel knyttet til safety problemer

• Type B – møter som man typisk har i løpet av utviklingsløpet (f.eks. Pre-IND, 
End-of-Phase 2)

• Type C – tilleggsmøter etter behov (lengre tidsfrist for FDA enn Type B)

Det er nylig gjort noen endringer på klassifisering av møter og tidsfrister, som skal implementeres

• Møtene med FDA har oftest et bredere scope enn Scintific Advice prosessene 
i Europa, og selv om hovedfokus er neste step i utvikling – Fase 1, 2 eller 3 -
er møtene generelt mer forward-looking i forhold til hva FDA forventer å se i 
MT-søknaden til slutt

• På første telefonkonferansen om Xofigo, fikk Algeta en lang liste CMC-
kommentarer, hvorav den siste ble avklart i 2012, få måneder før MT-
søknaden
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Briefing Documents 
Sendes inn i forkant av Scientific Advice/FDA møter

Skal inneholde den informasjonen firma mener myndighetene
trenger for å gi informert råd

1. Introduksjon om produkt, terapiområde og planlagt bruk

2. Spesifikke spørsmål man ønsker svar på

− Trenger svar for å styre utviklingen ?

− Nice to know ?

− Ønsker ikke å diskutere (nå) ?

3. Company positions –forslag til løsning, med begrunnelse

4. Bakgrunnsinfo – nødvendig info for å kunne forstå og vurdere
spørsmålene
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Parallel Scientific Advice Europe and USA?

• Finnes prosedyre for parallelt sentralt advice (CHMP/FDA)

• Vurdert som ikke aktuelt for Xofigo

• Ikke ønskelig å forsinke utviklingen i Europa for å “få
med” USA

• Myndighetsmøter er komplekse prosesser – vet ikke om 
vi ville ønsket å øke kompleksiteten ved å gå inn i
parallelt advice
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Dokumentasjon av scientific advice/FDA møter

Europa
• Nasjonalt scientific advice – selskapet må skrive referat, varierer om 

myndigheter kommenterer eller lager sin versjon

• Sentralt advice – Advice letter fra CHMP

FDA
• FDA sender preliminary meeting-comments før møtet

• Firma sender forløpige kommentarer tilbake og angir om det er behov
for diskusjon i møtet

• Diskusjonen og endelig svar dokumenteres i samme dokument – noen
ganger på skjerm i møtet

• Rådene er ikke bindende, men firma må diskutere avvik i
MT-søknaden. Evt. ta follow-up advice
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Sentral prosedyre – getting ready (1 av 2)
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Før søknad Kommentar

Aktuelle waivers avklart, 
f.eks. paediatric plan

Bør avklarer tidlig i utvikling, særlig om det ikke 
finnes relevante class waivers

ATC-klassifisering avklart Inngår i søknaden. Om det er behov for ny ATC-kode 
kan dette ta tid å få

Behov for guidance fra 
Quality Review Documents
(QRD)-group?

Inngår i søknaden; Avvik fra guidelines for SmPC, 
Package leaflet og Labels bør avklares i så god tid at 
det ikke forsinker start av procedure

Invented Produkt Name Inngår i søknaden. Må avklares med Name Review
Group (NRG) og CHMP.  Helst 4-6 måneder før 
submission (tidligst 18 måneder)

Manufacturing Licence(s) Manufacturing License for alle produsenter inngår i 
søknaden – om anlegget er nytt kan dette bli 
tidskritisk og vanskelig å kontrollere siden avhenger 
av inspeksjon fra relevant myndighet



Sentral prosedyre – getting ready (2 av 2)
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Pre-submission «prosedyre»

Eligibility Request for the 
Centralized Procedure in EU, incl. draft SPC

Letter of intent to submit

CHMP utpeker rapportør/co-rapportør

Pre-submission møter

EMA
Fokus på 
prosedyre

Rapportør og Co-
rapportør
Separate møter lokalt
Fokus på produkt og
dokumentasjon

Tid før submission (mnd)

18-7 

7

7-6

7-6 
(EMA)

6-3 
(R/CoR)



Pre-submission meeting - EMA

�Presentere produktet og søknaden

�Avklare om evt. dokumentasjon som mangler ved søknadstidspunkt kan

• Ettersendes etter validering

− Manufacturing license

− PV-batcher (hvor mange?) 

− Stabilitetsdata

� Avklare avvik fra spesifikke krav

− Readability testing of PIL

− Produktet brukes bare på sykehus

� Behov for blindeskrift?

� Er engelsk etikett akseptabelt? I alle fall på inneremballasje?

� Evt. søknad om accelerated review- når?, presentere draft justification?
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Pre-submission meetings - Rapportør/Co-rapportør

• Bør avholdes både med Rapportør/Co-rapportør

• Lokalt på nasjonal myndighet � “alle” de som skal vurdere
søknaden kan være til stede og få mulighet til å stille
spørsmål

• Presentere produktet og dokumentasjonen
− Aspekter det er sannsynlig det vil bli stilt spørsmål ved – diskutere

bakgrunnen

− Accelerated review – vurdering av justification

− Oppsummere diskusjonene på EMA pre-submission møtet
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Skriving og publishing av søknaden

• eCTD

• Skrive alle seksjoner – riktig nivå av informasjon

• Basert på utviklingsrapporter (som man må sikre at finnes i endelig versjon !)

• Hva kan gjøres internt og hva trenger man ekstern hjelp til

• SPC ,PIL og etiketter

• Oversettelser bør sjekkes ut i forkant selv om ikke skal med i initiell søknad

• Endelige oversettelser gjøres seinere i prosedyren når det meste av teksten
er klar

• Siste endringer kommer på kort varsel
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Validering av søknaden (EMA)

• Sikre at alle deler av søknaden som er viktig for vitenskaplig
vurdering er tilgjenglig ved start av sentral prosedyre
− Teknisk validering – sikre struktur i henhold til kravene

− Validering av regulatorisk og administrativt innhold

• Strenge tidsfrister –submission minimum 13 EMA 
arbeidsdager før start av sentral prosedyre

• EMA guidance gir gode eksempler på typiske
valideringsproblemer

• Feile på valideringen er NO OPTION 
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Timelines av spørsmål og inspeksjoner etter
innsendelse

• Europe: MAA submitted 12 December 2012
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Submission/Approval Processes Europe 

Europe (MAA)

Central Procedure (mandatory for oncology products)

Defined dates for start (and restart) of procedures

Defined timelines for review and list of questions

Estimated time to approval – 15 months (depending on clock stops)

Results in an approval for the entire EU/EEA



Timelines av spørsmål og inspeksjoner etter
innsendelse

• USA: NDA submitted 14 December 2012
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Spørsmål og inspeksjoner etter innsendelse
- USA

14 Dec NDA submission

16 Dec (Sunday!): 4 Clinical Site Inspection requests

17 Dec First questions ….(respons limit 20 Dec)

2 Jan FDA announced GCP Sponsor inspection either at 
Algeta or Bayer US within quite short

10 Jan Information about GMP PAIs of the Contract
manufacturers
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Inspeksjoner etter innsendelse - USA

• NDA submitted Friday 14 December 2012

• Received FDA Site Inspection requests for 4 clinical sites 2 days after, 
i.e. Sunday 16th December!

Clinical Site a: w7

Clinical Site b: w8

Clinical Site c: w9

Clinical Site d: w10 (3 inspections same week)

• 2nd Jan information about GCP Sponsor inspection, performed w10-12

• Information about GMP PAIs 10 January

Contract manufacturer x:w10 -11

Contract manufacturer y:w11 -12
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RML7
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RML7 Sjekk om den sluttet i uke 12
Ragnhild Marie Loeberg, 4/21/2017



Timelines av spørsmål og inspeksjoner etter
innsendelse – USA (14. des 2012 – 15. mai 2013

More that 40 requests for information – with varying number
of questions in each request (approx 160 questions in total) 
and normally only a few days timeline for response, +

− Application Orientation Meeting
− Mid-cycle review meeting
− Late cycle review meeting
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MAA/NDA  Submission / CMC Assessment- Xofigo

Q4 
2012

Q1 
2013

Q2 
2013

Q3 
2013

Q4 
2013
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US 
NDA Submission

Dec 14

EU/EEA 
MAA Submission

Dec 12

FDA
Approval 
15.May

Commission 
Decision 

13 Nov

Day 121
List of Questions
Draft: April 19th

Final: May 30 Responses:
June 24

First CMC 
request 
Jan 11

CMC:
2 Major Objections
68 Objections

CHMP 
Meeting July

PAI
March

CMC:
12 requests

NOMA
Jan

Non-clinical /Clinical requests 
and inspections in parallel


