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I dette hæfte forklares det, hvordan det europæiske reguleringssystem for lægemidler
fungerer. Det beskrives, hvordan lægemidler1 godkendes og overvåges i Den Europæiske
Union (EU), og hvordan det europæiske reguleringsnetværk for lægemidler – et partnerskab
mellem Europa-Kommissionen, de lægemiddelregulerende myndigheder i EU’s medlemsstater
og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Det Europæiske
Lægemiddelagentur (EMA) – arbejder for at sikre, at patienter i EU har adgang til lægemidler af høj
kvalitet, som både er effektive og sikre.

Det europæiske reguleringssystem
for lægemidler
Det europæiske reguleringssystem for lægemidler
er baseret på et netværk af omkring 50 reguleringsmyndigheder fra de 31 EØS-lande (28 EU-medlemsstater plus Island, Liechtenstein og Norge), Europa-Kommissionen
og EMA. Det er dette netværk, der gør EU’s reguleringssystem
unikt.
Netværket støttes af en pulje af eksperter fra hele Europa, der giver
De forskellige
det mulighed for at trække
eksperter, der deltager
på den størst mulige videni reguleringen af lægemidler
skabelige ekspertise inden for
i EU, opfordrer til at udveksle
regulering af lægemidler i EU
viden, idéer og bedste praksis
og yde videnskabelig rådgivmellem videnskabsfolk,
ning af højeste kvalitet.
der tilstræber de højeste

standarder for
EMA og medlemsstaterne
lægemiddelregulering.
samarbejder og deler erfaringer
med vurdering af nye lægemidler og nye sikkerhedsoplysninger.
De bruger også hinanden til at udveksle oplysninger om regulering af lægemidler, f.eks. i forbindelse med indberetning
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Markedsføringstilladelser
For at beskytte folkesundheden og sikre, at europæiske
borgere har adgang til sikre og effektive lægemidler af høj
kvalitet, skal alle lægemidler godkendes, inden de kan
markedsføres i EU. Det europæiske system tilbyder forskellige veje
til en sådan tilladelse.

1.

Den centraliserede procedure giver mulighed for at markedsføre et lægemiddel på grundlag af en enkelt EU-dækkende
vurdering og markedsføringstilladelse, som er gyldig i hele EU.
Medicinalvirksomheder indsender en enkelt ansøgning om markedsføringstilladelse til EMA. EMA’s Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) eller Udvalget for Veterinærlægemidler
(CVMP) foretager derefter en videnskabelig vurdering af ansøgningen og kommer med en anbefaling til Europa-Kommissionen
om, hvorvidt lægemidlet bør markedsføres. Når Europa-Kommissionen har udstedt en centraliseret markedsføringstilladelse,
er den gyldig i alle EU’s medlemsstater. Det er obligatorisk at bruge en centraliseret godkendelsesprocedure for de mest innovative
lægemidler, herunder lægemidler til sjældne sygdomme.
Størstedelen af de lægemidler, der godkendes i EU, hører ikke
ind under anvendelsesområdet for den cenEMA
traliserede procedure, men godkendes
anvender
af de nationale kompetente myndigheder
én ansøgning,
i medlemsstaterne.
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hele EU.
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•

den decentraliserede procedure,
hvor virksomheder kan ansøge om samtidig godkendelse
af et lægemiddel i mere end én EU-medlemsstat, hvis det
endnu ikke er blevet godkendt i et EU-land og ikke hører
ind under anvendelsesområdet for den centraliserede
procedure

•

den gensidige anerkendelsesprocedure, hvor
virksomheder, som har fået et lægemiddel godkendt i én
EU-medlemsstat, kan ansøge om at få denne tilladelse
anerkendt i andre EU-lande. Denne proces gør det muligt
for medlemsstaterne at benytte hinandens videnskabelige
vurderinger.

Regler for og krav til lægemidler i EU er de samme, uanset
godkendelsesproceduren for et lægemiddel.
Gennemsigtighed i forhold til, hvordan det
virker, og hvordan det træffer sine afgørelser,
er et vigtigt element i EU’s reguleringssystem for lægemidler.

Forskellige
godkendelsesprocedurer:
ét sæt fælles
regler.
Der offentliggøres en europæisk offentlig vurderingsrapport for hvert humant eller veterinært
lægemiddel, for hvilket en markedsføringstilladelse er blevet udstedt eller afvist efter EMA’s vurdering. For et lægemiddel, som
er godkendt af en medlemsstat, indeholder den offentlige vurderingsrapport også oplysninger om vurderingen af lægemidlet.

Regulering af medicinsk udstyr hører ikke ind under anvendelsesområdet for det europæiske reguleringssystem for lægemidler.
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Pris og refusion
Når en markedsføringstilladelse er blevet udstedt,
træffes afgørelser om pris og refusion i den enkelte
medlemsstat på grundlag af lægemidlets potentielle
rolle og anvendelse inden for rammerne af det pågældende
lands nationale sundhedssystem.

EMA’s videnskabelige udvalg
EMA har syv videnskabelige udvalg, der foretager
agenturets videnskabelige vurderinger:
•

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP)

•

Udvalget for Risikovurdering inden for
Lægemiddelovervågning (PRAC)

Europa-Kommissionens rolle

•

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP)

•

Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme (COMP)

Europa-Kommissionen spiller en vigtig rolle i reguleringen af lægemidler i EU. På grundlag af en videnskabelig
vurdering foretaget af EMA udsteder eller afviser den
at udstede, ændrer eller suspenderer den markedsføringstilladelser til lægemidler, som er blevet indgivet via den centraliserede procedure. Den kan også handle på vegne af hele EU, hvis
der identificeres et sikkerhedsproblem i forbindelse med et nationalt godkendt produkt, og når det vurderes, at der er behov
for harmoniserede reguleringsforanstaltninger efter en vurdering
foretaget af EMA’s Udvalg for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning (PRAC). Europa-Kommissionen kan også
træffe foranstaltninger i forbindelse med andre aspekter af
lægemiddelregulering:

•

Udvalget for Plantelægemidler (HMPC)

•

Udvalget for Avancerede Terapier (CAT)

•

Det Pædiatriske Udvalg (PDCO)

•

Initiativret – den kan foreslå nye eller ændrede retsakter
til lægemiddelsektoren.

•

Gennemførelse – den kan vedtage
gennemførelsesforanstaltninger samt føre tilsyn med,
at EU’s lægemiddellovgivning anvendes korrekt.

•

Globale outreach-aktiviteter – den sikrer et passende
samarbejde med relevante internationale partnere
og fremmer EU’s reguleringssystem globalt.

EMA’s rolle
EMA har ansvaret for den videnskabelige vurdering, primært af innovative og højteknologiske lægemidler, der
er udviklet af medicinalvirksomheder til brug i EU. EMA
blev etableret i 1995 for at sikre den bedst mulige udnyttelse
af videnskabelige ressourcer på tværs af Europa til vurdering af,
tilsyn med og overvågning af lægemidler.
Eksperter deltager i arbejdet i EMA som medlemmer af dets videnskabelige udvalg, arbejdsgrupper, videnskabelige rådgivende
grupper og andre ad hoc-rådgivningsgrupper eller som medlemmer af de nationale team, der vurderer lægemidler. Eksperterne
vælges på grundlag af deres videnskabelige ekspertise, og de
fleste stilles til rådighed for EMA af de nationale kompetente
myndigheder i medlemsstaterne. Patienter og sundhedspersonale involveres i stadig større grad i agenturets arbejde, herunder
i vurderingen af lægemidler.

Retningslinjer og videnskabelig
rådgivning
EMA udarbejder videnskabelige retningslinjer i samarbejde med eksperter fra dets videnskabelige udvalg
og arbejdsgrupper. Disse retningslinjer afspejler de nyeste tanker om udviklingen inden for biomedicin. De er tilgængelige for alle udviklere af lægemidler på globalt plan, som ønsker
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Nationale kompetente myndigheder
De nationale kompetente myndigheder, som er ansvarlige for
regulering af humane og veterinære lægemidler i EU, koordinerer deres arbejde i et forum kaldet lederne af lægemiddelstyrelserne. Lederne af de nationale kompetente myndigheder
arbejder tæt sammen med EMA og Europa-Kommissionen for
at sikre et effektivt og virkningsfuldt samarbejde i og en effektiv
og virkningsfuld drift af det europæiske reguleringsnetværk for
lægemidler. Lederne af lægemiddelstyrelserne mødes fire gange
om året for at tage centrale spørgsmål af strategisk betydning
for netværket op, såsom udveksling af oplysninger, IT-udvikling
og deling af bedste praksis, samt for at strømline den gensidige
anerkendelsesprocedure og den decentraliserede procedure.

at indgive en ansøgning om en markedsføringstilladelse i EU,
så de kan blive vejledt i deres udviklingsprogrammer, og sikrer
at lægemidler udvikles ensartet og i højeste kvalitet i hele EU.
EMA yder også produktspecifik rådgivning til virksomheder
i forbindelse med udvikling af lægemidler. Dette er et vigtigt
værktøj til at lette udviklingen af og adgangen til effektive
og sikre lægemidler af høj kvalitet til fordel for patienterne.
De nationale kompetente myndigheder kan også yde rådgivning.

Godkendelse og overvågning
af producenter
Producenter, importører og distributører af lægemidler
i EU skal godkendes, inden de kan gennemføre disse aktiviteter. Reguleringsmyndighederne i de enkelte medlemsstater er ansvarlige for at udstede licenser til sådanne aktiviteter,
der foregår på deres respektive områder. Alle fremstillings- og importlicenser indtastes i EudraGMDP, EMA’s offentligt tilgængelige
europæiske database.
Producenter, der er anført i ansøgningsdossieret til et lægemiddel, som skal markedsføres i EU, kontrolleres af en EU-kompetent myndighed, herunder dem, der ligger uden for EU,
medmindre der foreligger en aftale om gensidig anerkendelse
mellem EU og fremstillingslandet. Resultatet af kontrollen kan
tilgås af alle medlemsstater og offentliggøres i hele EU gennem
EudraGMDP.
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Der sikres ækvivalens mellem medlemsstaternes inspektorater,
og denne vedligeholdes på forskellige måder, herunder gennem
fælles lovgivning, fælles god fremstillingspraksis, fælles procedurer for inspektorater, teknisk support, møder, kurser og interne og eksterne audit.
For at kunne importeres til EU skal en aktiv lægemiddelingrediens ledsages af en skriftlig bekræftelse udstedt af den kompetente myndighed i det land, hvor det er fremstillet, hvori det
bekræftes, at der er anvendt god fremstillingspraksis, der som
minimum svarer til EU’s standarder for god fremstillingspraksis.
Der gives dispensation for visse lande, som har ansøgt om at
få deres reguleringssystemer til overvågning af producenter
af aktive lægemiddelingredienser vurderet af EU, og som er blevet vurderet at svare til EU.
Alle partier af lægemidler skal godkendes som værende fremstillet og testet i henhold til god fremstillingspraksis og i overensstemmelse med markedsføringstilladelsen, inden de kan frigives
på EU’s marked. Hvis produktet er fremstillet uden for EU og
er blevet importeret, skal det gennemgå en fuld analytisk test
i EU, medmindre der foreligger en aftale om gensidig anerkendelse mellem EU og det eksporterende land.

Sikkerhedsovervågning af lægemidler
Det europæiske reguleringssystem for lægemidler overvåger sikkerheden af alle lægemidler, som er tilgængelige på det europæiske marked i hele deres levetid.
EMA har et udvalg, der tager sig af sikkerheden af lægemidler til
human brug – Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning eller PRAC. I tilfælde af et sikkerhedsspørgsmål
vedrørende et lægemiddel, som er godkendt i mere end én medlemsstat, træffes de samme reguleringsforanstaltninger i hele
EU, og patienter og sundhedspersonale i alle medlemsstater får
samme vejledning.
Alle mistænkte bivirkninger, som indberettes af patienter
og sundhedspersonale, skal indtastes i EudraVigilance, EU’s internetbaserede informationssystem, som styres af EMA, og som
anvendes til indsamling, styring og analyse af rapporter om mistænkte bivirkninger ved lægemidler. Disse data overvåges løbende af EMA og medlemsstaterne for at identificere eventuelle
nye sikkerhedsoplysninger.

Offentlige høringer
Derudover giver EU’s lovgivning om lægemiddelovervågning PRAC mulighed for at holde offentlige høringer
i forbindelse med sikkerhedsgennemgange af lægemidler,
hvis dette skønnes nyttigt. Formålet med offentlige høringer
er at støtte udvalgets beslutningsproces ved at give perspektiver, viden og indsigt i den måde, lægemidler anvendes
på i klinisk praksis.

Kliniske forsøg
Ansvaret for godkendelse af og overblik over et klinisk
forsøg ligger hos den medlemsstat, hvor forsøget finder
sted. Den europæiske database over kliniske forsøg (EudraCT) sporer de kliniske forsøg, som er blevet godkendt
af EU. Den anvendes af de nationale kompetente myndigheder
og sponsorer af kliniske forsøg til at indtaste oplysninger om og
resultater af kliniske forsøg. EMA offentliggør et undersæt af disse
oplysninger via EU’s register over kliniske forsøg.

Internationalt samarbejde
Europa-Kommissionen og EMA arbejder tæt sammen
med medlemsstaterne om at skabe tætte bånd til partnerorganisationer rundt om i verden. Disse aktiviteter
har til formål at fremme en rettidig udveksling af reguleringsmæssig og videnskabelig ekspertise og udvikle bedste praksis
på reguleringsområdet i hele verden.
Europa-Kommissionen og EMA samarbejder med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om en række spørgsmål, herunder
lægemidler bestemt til markeder uden for EU (lægemidler gennemgået i henhold til EMA’s såkaldte ”artikel 58-procedure”),
kvaliteten af lægemidler og udvikling af internationale
fællesnavne.

EMA giver offentlig adgang til rapporter om mistænkte bivirkninger for centralt godkendte lægemidler i den europæiske
database over rapporter om mistænkte lægemiddelreaktioner.
Dette websted giver brugerne mulighed for at se alle rapporter
om mistænkte bivirkninger, som er indgivet til EudraVigilance.

For EU er et af de vigtigste fora for multilateralt internationalt
samarbejde det internationale råd for harmonisering af tekniske
krav til humanmedicinske lægemidler (ICH), som samler de lægemiddelregulerende myndigheder og lægemiddelindustrien
i Europa, Japan og USA. ICH fokuserer på harmonisering inden
for sikkerhed, kvalitet og effektivitet som de vigtigste kriterier
for at godkende og udstede tilladelse til nye lægemidler. Den
internationale konference om harmonisering af tekniske krav til
registrering af veterinære lægemidler (VICH) er det tilsvarende
forum for veterinære lægemidler.

PRAC har en bred kompetence, der dækker alle aspekter
af lægemiddelovervågning. Ud over sin rolle i forbindelse med
risikovurdering yder udvalget rådgivning og kommer med anbefalinger til det europæiske reguleringsnetværk for lægemidler
om planlægning af risikostyring og vurderinger af fordele og risici ved lægemidler efter markedsføringen.

EMA og mange nationale kompetente myndigheder er ligeledes
involveret i konventionen om gensidig anerkendelse af inspektioner af virksomheder, der fremstiller lægemidler, og ordningen
for samarbejde inden for inspektioner af lægemidler (samlet
benævnt PIC/S), et tæt internationalt samarbejde mellem lægemiddelinspektionsmyndigheder inden for god fremstillingspraksis.
Reguleringsmæssigt samarbejde og udveksling af oplysninger
med internationale reguleringsmyndigheder sikres ligeledes
gennem forummet af internationale lægemiddelregulerende
myndigheder (IPRF).
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Der er for nyligt etableret et strategisk forum på samme niveau
som globale agenturer – den internationale koalition af lægemiddelregulerende myndigheder (ICMRA). ICMRA er en frivillig enhed
på ledelsesniveau for lægemiddelregulerende myndigheder i hele
verden, der arbejder med strategisk samarbejde, juridiske
procedurer og ledelse.

Støtte til reguleringsmæssig videnskab
uden for EU – artikel 58-proceduren
CHMP kan foretage videnskabelige vurderinger og afgive
udtalelser i samarbejde med WHO om lægemidler bestemt til
anvendelse udelukkende uden for EU. I sin vurdering af disse
lægemidler anvender CHMP samme strenge standarder som til
lægemidler bestemt til anvendelse inden for EU. Lægemidler,
der hører ind under denne procedure, som er afledt af artikel
58 i forordningen om etableringen af agenturet, anvendes
til at forebygge eller behandle sygdomme, der påvirker den
globale folkesundhed. Dette omfatter vacciner, der anvendes
i WHO’s udvidede vaccinationsprogram, eller til beskyttelse
mod en prioriteret folkesygdom samt til WHO’s målrettede
sygdomme som HIV/AIDS, malaria eller tuberkulose.

Der findes desuden en række bilaterale samarbejdsaftaler, der
gør det lettere at udveksle vigtige oplysninger om lægemidler
mellem reguleringsmyndigheder i og uden for EU.

Den Europæiske Union – fakta
Befolkning:
over 500 millioner

BNP:
12,9 billioner euro

Den Europæiske
Union (EU) har
udviklet et indre marked
gennem et standardiseret
system af love, der gælder
alle Unionens medlemsstater.
Der gælder de samme regler
og harmoniserede procedurer for
alle medlemsstater med hensyn
til godkendelse af lægemidler
og overvågning
af lægemidlernes
sikkerhed.

Tiltrædelse
til EU medfører
en forpligtelse
til at anvende ”den
gældende fællesskabsret”
(EU’s lovgivning og
vejledninger) for at
sikre, at alle EU’s
medlemsstater
følger samme
standarder.

Lægemiddelregulerende myndigheder:
50+

Officielle sprog:
24

EU ‘s medlemsstater: 28

Austria
Østrig

Italy
Italien

Belgium

Belgien

Bulgaria
Bulgarien

Croatia
Kroatien

Cyprus

Latvia
Letland

Lithuania
Litauen

Luxemburg
Luxembourg

Malta
Malta
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Cypern
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Tjekkiet

Danmark

Estonia
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Finland

Finland

France
Frankrig

Germany

Tyskland

Greece
Grækenland

Netherlands
Nederlandene

Poland
Polen

Portugal
Portugal

Romania
Rumænien

Slovakia
Slovakiet

Slovenia
Slovenien

Spain
Spanien

Hungary

Ungarn

Ireland

Irland

Sweden
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Sverige United
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Kongerige

Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde (EØS)
er dannet af
28 EU-medlemsstaterne plus:

Iceland

Island

Liechtenstein

Liechtenstein

Norway

Norge
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