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Denne brosjyren forklarer hvordan det europeiske reguleringssystemet for legemidler
fungerer. Den beskriver hvordan legemidler blir godkjent og overvåket i Den europeiske
union (EU), og hvordan nettverket av europeiske legemiddelmyndigheter – et partnerskap
mellom Europakommisjonen, legemiddelmyndighetene i EUs medlemsstater, EØS og
Det europeiske legemiddelkontor (EMA) – arbeider for å sikre at pasienter i EU har tilgang til effektive
og trygge legemidler av høy kvalitet.

EUs reguleringssystem for legemidler
Det europeiske reguleringssystemet for legemidler
er basert på et nettverk av ca. 50 reguleringsmyndigheter i de 31 EØS-statene (28 EU-medlemsstater pluss
Island, Liechtenstein og Norge), Europakommisjonen og EMA.
Det er dette nettverket som gjør EUs reguleringssystem unikt.
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om markedsføringstillatelse til EMA, som gir Komiteen for legemidler til mennesker (CMPH) eller Komiteen for veterinærpreparater (CVMP) i oppdrag å foreta en vitenskapelig evaluering
av søknaden og på grunnlag av den anbefale Europakommisjonen å innvilge eller avslå søknaden om markedsføringstillatelse.
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De fleste legemidler som godkjennes i EU,
Takket
kommer ikke inn under den sentrale provære EMA
sedyren men må godkjennes av  nasjogjelder én søknad,
nale legemiddelmyndigheter
én evaluering og én
i medlemsstatene.
markedsføringstillatelse for
Et selskap som ønsker å få godkjent
hele EU.
et legemiddel i flere medlemsstater, kan
bruke en av følgende prosedyrer:

på å etablere de høyest
EMA og medlemsstatene sammulige standarder
arbeider og deler ekspertise
for regulering
i vurderingen av nye legemidav legemidler.
ler og ny sikkerhetsinformasjon.
• Desentral prosedyre (DCP): Denne prosedyren benyttes
De samarbeider også om regulering
dersom en produsent ønsker samtidig godkjenning i to
av legemidler og utveksler for eksempel informasjon om bivirkeller flere medlemsstater av et legemiddel som ennå ikke
ningsmeldinger, tilsyn med kliniske utprøvinger, gjennomføring
er godkjent i noen EU-medlemsstat, og som ikke kommer
av inspeksjoner hos legemiddeltilvirkere og kontroll av god
inn under den sentrale prosedyren.
klinisk praksis (GCP), god fremstillingspraksis (GMP), god
• Gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP): Denne
distribusjonspraksis (GDP) og god overvåkingspraksis (GVP).
prosedyren innebærer at en produsent som har fått
Dette fungerer fordi EU-regelverket krever at alle medlemset legemiddel godkjent i én EU-medlemsstat, kan søke
stater bruker samme regler og samme
om å få godkjenningen anerkjent i andre EU-stater.
krav ved godkjenning og overvåking
Det tette
Denne prosedyren innebærer at medlemsstatene kan
samarbeidet
av legemidler.
stole på hverandres vitenskapelige evalueringer.
mellom medlemsstaTakket være IT-systemer som knytter
tene bidrar til mindre
Reglene og kravene som gjelder for legealle partene i nettverket sammen,
dobbeltarbeid og til
Ulike godmidler, er de samme i hele EU, uavhengig
fordeling
av
arbeidsbyrkan de utveksle informasjon om alt
kjenningsav hvilken godkjenningsprosedyre som
den og sikrer effektiv
prosedyrer
fra sikkerhetsovervåking av legeer brukt for legemiddelet.
regulering
av
– ett felles
midler, godkjenning av og tilsyn med
legemidler
regelsett.
kliniske utprøvinger til kontroll av god
Et viktig kjennetegn ved EUs reguleringssystem
i hele EU.
tilvirknings- og distribusjonspraksis.
for legemidler er åpenhet om hvordan det virker,
og hvordan beslutningene blir tatt.

Markedsføringstillatelser

For å beskytte folkehelsen og sikre at Europas borgere
har tilgang til effektive og trygge legemidler av høy kvalitet, må alle legemidler godkjennes før de kan
bringes i omsetning i EU. Det finnes ulike prosedyrer for
å få en slik markedsføringstillatelse for et legemiddel.

En europeisk offentlig vurderingsrapport (EPAR – European Public
Assessment Report) publiseres for hvert legemiddel og hvert
veterinærpreparat som er tildelt eller nektet markedsføringstillatelse etter vurdering av EMA. For legemidler som er godkjent i en
medlemsstat, kan nærmere opplysninger om vurderingen også
finnes i en offentlig vurderingsrapport (Public Assessment Report).

Sentral prosedyre (CP): Legemidler som godkjennes etter
vurdering i sentral prosedyre, får markedsføringstillatelse i alle
EU/EØS-land. Legemiddelprodusenten sender én enkelt søknad
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Reguleringen av medisinsk utstyr hører ikke inn under det europeiske reguleringssystemet for legemidler.
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Priser og refusjon
Når markedsføringstillatelsen er gitt for et legemiddel,
tas beslutningene om pris og refusjon i den enkelte
medlemsstat på bakgrunn av hvilken rolle og bruk
legemiddelet kan få i landets nasjonale helsesystem.

Europakommisjonens rolle
Europakommisjonen spiller en viktig rolle i reguleringen
av legemidler i EU. På grunnlag av EMAs vitenskapelige
vurdering er det Kommisjonen som tildeler eller nekter,
endrer eller suspenderer markedsføringstillatelser for legemidler
der den sentrale prosedyren kommer til anvendelse. Den kan
også treffe tiltak på EU-plan dersom det oppstår et sikkerhetsproblem ved et nasjonalt godkjent legemiddel, og dersom det
på grunnlag av en vurdering utført av EMAs Komité for risikovurdering innen legemiddelovervåking (PRAC) anses som nødvendig
å innføre harmoniserte reguleringstiltak i alle medlemsstatene.
Europakommisjonen kan også treffe tiltak som gjelder andre
aspekter ved legemiddelregulering:
•

Initiativrett – Den kan framsette forslag til nytt regelverk
eller til endring av regelverket for farmasøytisk sektor

•

Implementering – Den kan vedta gjennomføringstiltak
og føre tilsyn med praktiseringen av EUs regelverk
på legemiddelområdet

•

Global rekkevidde – Den sikrer samarbeid
på hensiktsmessig nivå med relevante internasjonale
partnere og fremmer EUs reguleringssystem globalt.

EMAs rolle
EMA har ansvar for den vitenskapelige evalueringen,
hovedsakelig av innovative og høyteknologiske
legemidler utviklet av legemiddelselskaper for bruk
i EU. EMA ble opprettet i 1995 for å sikre best mulig utnyttelse
av Europas vitenskapelige ressurser for evaluering av, tilsyn
med og overvåking av legemidler.
Eksperter deltar i EMAs arbeid som medlemmer av dets
vitenskapelige komiteer, arbeidsgrupper, rådgivende vitenskapsgrupper og andre midlertidige rådgivende grupper, eller som
medlemmer av nasjonale vurderingsgrupper som evaluerer
legemidler. Ekspertene velges på grunnlag av sin vitenskapelige
kompetanse, og de fleste av dem er utsendt fra nasjonale
legemiddelmyndigheter i medlemsstatene. Pasienter og
helsepersonell spiller også en stadig viktigere rolle i EMAs
arbeid, også i evalueringen av legemidler.
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EMAs vitenskapelige komiteer
EMA har syv vitenskapelige komiteer som utfører
de vitenskapelige evalueringene:
•

Komiteen for legemidler til mennesker (CHMP)

•

Komiteen for risikovurdering innen
legemiddelovervåking (PRAC)

•

Komiteen for veterinærpreparater (CVMP)

•

Komiteen for legemidler mot sjeldne sykdommer (COMP)

•

Komiteen for plantelegemidler (HMPC)

•

Komiteen for avanserte terapier (CAT)

•

Pediatriske komiteen (PDCO)

Nasjonale legemiddelmyndigheter
Nasjonale legemiddelmyndigheter, som har ansvaret for regulering av legemidler til mennesker og dyr i EU, samordner
arbeidet sitt i et forum kalt lederne av legemiddelkontorene (Heads of Medicines Agencies (HMA)). Lederne for
de nasjonale legemiddelmyndighetene har et nært samarbeid med EMA og Europakommisjonen for å sikre effektivt
og rasjonelt samarbeid i og drift av nettverket av europeiske legemiddelmyndigheter. HMA møtes fire ganger i året for
å drøfte sentrale strategiske problemstillinger for nettverket,
som informasjonsutveksling, IT-utvikling og deling av beste
praksis, og for å harmonisere gjensidig anerkjennelsesprosedyre og desentral prosedyre.

Vitenskapelige retningslinjer
og anbefalinger
EMA utarbeider vitenskapelige retningslinjer
i samarbeid med eksperter fra vitenskapskomiteene
og arbeidsgruppene. Retningslinjene gjenspeiler den
siste utviklingen innen biomedisinsk vitenskap. De kan brukes
av alle legemiddelutviklere i verden som ønsker å søke om
markedsføringstillatelse i EU, som en veiledning i deres
utviklingsprogrammer og for å sikre at legemidlene utvikles
etter samme retningslinjer og med høyeste kvalitet i hele EU.
EMA yter også produktspesifikk vitenskapelig rådgivning til
selskaper i utviklingen av legemidler. Dette er et viktig verktøy
for å sikre at legemidlene som utvikles, holder høy kvalitet og
er effektive og trygge, til pasientenes beste. De nasjonale
legemiddelmyndighetene kan også gi vitenskapelige råd.
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Godkjenning av og tilsyn med tilvirkere
Legemiddeltilvirkere, -importører og -distributører
i EU trenger lisens for å utføre sin virksomhet. Reguleringsmyndighetene i hver medlemsstat har ansvar
for å tildele lisenser for virksomhet som finner sted på deres
nasjonale territorium. Alle tilvirkertillatelser og importtillatelser
registreres i EudraGMDP, en offentlig europeisk database som
drives av EMA.
Tilvirkere som er oppført i søknaden for et legemiddel som skal
selges i EU, vil bli gjenstand for tilsyn av en legemiddelmyndighet i EU. Dette gjelder også tilvirkere hjemmehørende i land
utenfor EU, med mindre det foreligger en avtale om gjensidig
godkjenning (MRA) mellom EU og produsentlandet. Alle
medlemsstatene har tilgang til utfallet av tilsynet, og det
gjøres offentlig tilgjengelig i EU gjennom EudraGMDP.
Medlemsstatenes tilsyn anses som likeverdige. Likeverdighet
sikres og opprettholdes på ulike måter, blant annet gjennom
felles regelverk, felles tilvirkningspraksis (GMP), felles
framgangsmåter for tilsynsvirksomheten, teknisk støtte,
møter, kursing og interne og eksterne revisjoner.
For at et aktivt virkestoff skal kunne importeres til EU, må det
ledsages av en skriftlig bekreftelse fra vedkommende myndighet
i det landet der det er produsert, som bekrefter at virkestoffet
er framstilt etter en tilvirkningspraksis (GMP) som i hvert fall
tilsvarer anerkjente EU-standarder. Dette kreves ikke for land
hvis regulatoriske systemer for tilsyn med tilvirkere av aktive
virkestoffer er blitt vurdert og funnet å være likeverdige med EUs.
Før et parti legemidler kan frigis for omsetning i EU, skal det
foreligge bekreftelse på at det er framstilt og testet i samsvar
med GMP og i henhold til markedsføringstillatelsen. Dersom
produktet er framstilt utenfor EU og har blitt importert, må det
gjennom fullstendige analyser i EU, med mindre det foreligger
en avtale om gjensidig godkjenning (MRA) mellom EU og
eksportlandet.

Sikkerhetsovervåking av legemidler
Det europeiske reguleringssystem for legemidler overvåker
sikkerheten ved alle legemidler som er tilgjengelige på
det europeiske markedet, i hele deres levetid.
EMA har en egen komité for legemiddelsikkerhet, Komiteen for
risikovurdering innen legemiddelovervåking (PRAC). Dersom
det oppstår et sikkerhetsproblem med et legemiddel som er
godkjent i to eller flere medlemsstater, iverksettes samme tiltak
i hele EU, og pasienter og helsepersonell i alle medlemsstatene
får de samme retningslinjene å forholde seg til.
Alle formodede bivirkninger som meldes inn av pasienter eller
helsepersonell, registreres i EudraVigilance, EUs nettbaserte
informasjonssystem som drives av EMA, der alle meldinger
om formodede bivirkninger samles, administreres og analyseres.
EMA og medlemsstatene overvåker fortløpende disse opplysningene med sikte på å identifisere ny sikkerhetsinformasjon.
EMA gir allmenn tilgang til meldinger om formodede bivirkninger
av sentralt godkjente legemidler i den europeiske databasen
over meldinger av formodede bivirkninger. På dette nettstedet
kan brukere hente ut alle meldinger av formodede bivirkninger
til EudraVigilance.
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PRAC har et bredt mandat som dekker alle aspekter ved legemiddelovervåking. I tillegg til komiteens rolle i forbindelse med
risikovurderinger gir den råd og anbefalinger til nettverket av
europeiske legemiddelmyndigheter når det gjelder planlegging
av risikohåndtering og nytte-/risikovurderinger av legemidler
som allerede har fått markedsføringstillatelse.

Offentlige høringer
I henhold til EUs regelverk for legemiddelovervåking
kan PRAC gjennomføre offentlige høringer i forbindelse
med sikkerhetsgjennomgangen av et legemiddel, om dette anses som hensiktsmessig. Gjennom offentlige høringer
får komiteen innspill til beslutningsprosessen i form av nye
synsvinkler, kunnskap om og innsikt i hvordan legemidler
brukes i klinisk praksis.

Kliniske utprøvinger
Ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med kliniske
utprøvinger ligger hos medlemsstaten der utprøvingen
foregår. Den europeiske database over kliniske
utprøvinger (EudraCT) har oversikt over hvilke kliniske
utprøvinger som er godkjent i EU. Der skal nasjonale legemiddelmyndigheter og sponsorene for de kliniske utprøvingene legge
inn alle protokoller med nødvendige opplysninger og resultatene
av de kliniske utprøvingene. EMA offentliggjør et utdrag av disse
opplysningene via EUs register over kliniske utprøvinger.

Internasjonalt samarbeid
I nært samarbeid med medlemsstatene jobber
Europakommisjonen og EMA for å knytte nære bånd
til partnerorganisasjoner i hele verden. Formålet
med dette arbeidet er å fremme utveksling av regulatorisk
og vitenskapelig ekspertise og utvikling av beste praksis på
regelverksområdet i hele verden.
Europakommisjonen og EMA samarbeider med Verdens
helseorganisasjon (WHO) på en rekke felt, herunder legemidler
beregnet på markeder utenfor EU (legemidler som vurderes
etter EMAs såkalte “artikkel 58-prosedyre”), legemiddelkvalitet
og utviklingen av internasjonale fellesnavn.
For EU, er et av de viktigste forumene for multilateralt internasjonalt samarbeid Det internasjonale råd for harmonisering
av tekniske krav til legemidler til mennesker (ICH – International
Council for Harmonisation of Technical Requirements for
Pharmaceuticals for Human Use), hvis medlemmer representerer
legemiddelmyndighetene og farmasøytisk industri i Europa, Japan
og USA. ICH har som mål å oppnå harmonisering av sikkerhet,
kvalitet og effekt som hovedkriterier ved godkjenning av nye
legemidler. VICH (Veterinary International Conference on Harmonization) er det tilsvarende forumet for veterinærpreparater.
EMA og mange nasjonale legemiddelmyndigheter er også involvert i PIC/S (en samlebetegnelse for Pharmaceutical Inspection
Convention og Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme),
et tett internasjonalt samarbeid om god tilvirkningspraksis (GMP).
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Samarbeid og informasjonsutveksling med internasjonale
reguleringsmyndigheter ivaretas også gjennom International
Pharmaceutical Regulators’ Forum (IPRF).

Til støtte for forskning/vitenskap
som grunnlag for regelverk utenfor EU –
artikkel 58-prosedyren

Det er dessuten nylig opprettet et strategisk globalt forum for
legemiddelmyndigheter – International Coalition of Medicines
Regulatory Authorities (ICMRA). ICMRA er et globalt, frivillig
samarbeid mellom legemiddelmyndigheter som fokuserer på
strategisk samordning, påvirkningsarbeid (“advocacy”) og
lederskap.

CHMP kan gjennomføre vitenskapelige vurderinger og avgi
uttalelser, i samarbeid med WHO, om legemidler som utelukkende skal brukes utenfor EU. I sin vurdering av disse legemidlene skal CHMP anvende samme strenge standarder som
for legemidler beregnet på bruk innenfor EU. Legemidler som
kan omfattes av denne prosedyren, som er hjemlet i artikkel
58 i EMAs grunnforordning, brukes til å forebygge eller behandle sykdommer som kan påvirke folkehelsen globalt. Dette inkluderer vaksiner som brukes i WHOs utvidede vaksinasjonsprogram EPI (Expanded Programme on Immunization)
eller som beskyttelse mot sykdommer som prioriteres i folkehelsearbeidet, samt legemidler mot sykdommer på WHOs
prioriteringsliste, som hiv/aids, malaria og tuberkulose.

Det finnes også en del bilaterale samarbeidsavtaler som bidrar
til utveksling av viktige opplysninger om legemidler mellom
reguleringsmyndigheter i og utenfor EU.

Den europeiske union – nøkkelfakta
Befolkning:
over 500 millioner

BNP:
12,9 billioner euro

EU har
utviklet et felles
marked gjennom
et standardisert regelverk
som kommer til anvendelse
i alle medlemsstatene. Alle
medlemsstatene har de samme
reglene og benytter harmoniserte
prosedyrer for godkjenning
av legemidler og overvåking
av legemiddelsikkerhet.

Når et land
blir medlem
av EU, forplikter
det seg til å anvende
fellesskapsretten, “l’acquis
communautaire” (EUs
lovgivning og veiledninger),
som sikrer at alle EUs
medlemsstater benytter
samme standarder.

Legemiddelmyndigheter:
50+

Offisielle språk:
24

EUs medlemsstater: 28
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Czech Republic Denmark
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Finland
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Det Europeiske Økonomiske
Samarbeidsområde (EØS)
er dannet av de
28 EU-medlemsstatene pluss:
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Liechtenstein
Liechtenstein

Norway
Norge
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