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Agenda
• Bakgrunn

- MT søknader
- endringssøknader

• Hvordan håndteres en 
manglende avtale på 
Legemiddelverket?

- som CMS
- som RMS
- frigivelse
- tilsyn



Bakgrunn
• Direktiv 2001/83 art 46(f) beskriver at en innehaver av tilvirkertillatelse 

for legemidler skal overholde kravene til prinsippene, og veiledninger, 
for «good manufacturing practice», GMP

• Artikkel 111 i samme direktiv beskriver videre at myndighetene skal 
inspisere at regelverk rundt legemidler blir overholdt og artikkel 111 (5) 
at et Certificate of Good Manufacturing Practice skal utstedes for å 
bekrefte at tilvirkere overholder prinsippene for Good Manufacturing
Practice, GMP.

• Ved MT-søknader og enkelte endringssøknader har til nå et slikt 
sertifikat* inngått som bekreftelse på GMP. 

(*ev. henvise til opplysningene i EUDRAGMP databasen)



MT-søknader
Legemiddelforskriften § 3-4 bokstav h) 
• MT-søknad skal inneholde dokumentasjon på at tilvirker 

følger god tilvirkningspraksis (GMP)
• Søknadsskjema for MT søknad – punkt 2.5.2 Tilvirker av 

ferdig produkt:



Endringssøknader
• GMP-sertifikat kreves som dokumentasjon for GMP for enkelte endringer, feks B:II.b. 

Endring eller tillegg av tilvirker av ferdig preparat; 
«Documentation
• 1.            Proof that the proposed site is appropriately authorised for the 

pharmaceutical form or product concerned, i.e.:
• (……) For a manufacturing site outside the EU/EEA where an operational GMP mutual 

recognition agreement (MRA) exists between the country concerned and the EU: a 
GMP certificate issued within the last 3 years by the relevant competent authority; 

• For a manufacturing site outside the EU/EEA where no such mutual recognition 
agreement exists: a GMP certificate issued within the last 3 years by an inspection 
service of one of the Member States of the EU/EEA. A reference to the EudraGMP
database will suffice.”



Hvordan håndteres en manglende avtale på 
Legemiddelverket?

• Tilvirkningssteder i USA vil en tid fremover antagelig fortsatt 
ha gyldige GMP sertifikater tilgjengelig etter tidligere 
inspeksjoner gjort av Europeiske myndigheter. 



I) MT- og endringssøknader hvor Norge er Concerned
Member State, CMS(«berørt land») og hvor vi normalt ville 
avkrevd et GMP sertifikat:
Situasjon: GMP sertifikater erstattet av et WHO Certificate of
Pharmaceutical Product, CPP fra FDA. 
• Støtter oss på at Reference Member State, RMS 

(referanselandet) som gjør utredningen går god for at 
prinsipper og guidelines for Good Manufacturing Practice er 
overholdt



II) MT og endringssøknader hvor Norge er Reference 
Member State, RMS (referanseland) og hvor vi normalt ville 
avkrevd et GMP sertifikat:

Situasjon: GMP-sertifikat erstattet av et CPP sertifikat fra FDA: 
• legemiddelforskriften § 3-4 bokstav h) MT-søknad skal inneholde 

dokumentasjon på at tilvirker følger god tilvirkningspraksis (GMP)

• Må vurdere fra sak til sak om GMP kan ansees for å være  oppfylt
• At EU har anerkjent CPP sertifikater som tilstrekkelig bevis for GMP 

tillegges vekt
• I ytterste konsekvens må Legemiddelverket selv foreta GMP-

inspeksjoner 



III) Innførsel  til Norge fra land innenfor EU, men hvor 
importen til EU landet kommer fra tredjeland 
Situasjon: Importen til EU-landet kommer fra USA - hvor det foreligger 
MRA avtale, men hvor tilsvarende avtale mangler i Norge:

EU-landet vil ha krav om QP-frigivelse, og det vil fortsatt være 
mottakskontroll og reanalyse, inntil alle EU land er auditert og godkjent av 
FDA



IV) Rutinemessige tilsyn av produsenter
Situasjon: EU landene vil ikke lenger ha rutinemessige tilsyn av 
tilvirkningssted i USA 
• Denne oppgaven må da i teorien ivaretas av Norske myndigheter

Situasjon: Tilsyn med produsenter i Island, Liechtenstein og Norge
• Norske tilvirkere må belage seg på å bli inspisert av amerikanske 

myndigheter



Følg oss

@legemiddelinfo legemiddelverket legemiddelverket.no
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