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EU:s regelverk för läkemedel

Det europeiska regelverket för läkemedel bygger på  
ett nätverk av ungefär 50 tillsynsmyndigheter från de 
31 EES-länderna (EU:s 28 medlemsstater plus Island, 

Liechtenstein och Norge), EU-kommissionen och EMA. Nätverket 
gör EU:s regelverk unikt.

Det har stöd av tusentals exper-
ter från hela Europa, vilket ger 
tillgång till bästa möjliga veten-
skapliga expertrådgivning för 
tillsynen av läkemedel i EU och 
möjlighet att erbjuda vetenskap-
lig rådgivning av högsta kvalitet.

EMA och medlemsstaterna sam-
arbetar och delar expertkunskaper 
i bedömningen av nya läkemedel och 
ny säkerhetsinformation. De båda parterna har dessutom ett 
informationsutbyte om läkemedelstillsynen, till exempel om rap-
portering av biverkningar, tillsynen av kliniska prövningar och 
genomförandet av inspektioner av läkemedelstillverkning och ef-
terlevnad av god klinisk sed (GCP), god tillverkningssed (GMP), 
god distributionssed (GDP och god sed för säkerhetsövervakning 
av läkemedel (GVP). Detta fungerar tack vare att varje med-
lemsstat enligt EU-lagstiftningen måste följa samma regler och 
krav för godkännande och övervakning 
av läkemedel.

De IT-system som kopplar samman 
nätverkets alla parter underlättar 
informationsutbyte om aspekter 
som säkerhetsövervakning av lä-
kemedel, godkännande och tillsyn 
av kliniska prövningar och efter-
levnad av god tillverkningssed och 
god distributionssed.

Godkännanden för försäljning

För att skydda folkhälsan och för att alla EU:s medborg-
are ska ha tillgång till säkra och effektiva läkemedel 
av hög kvalitet måste alla läkemedel godkännas innan 

de kan släppas ut på marknaden i EU. Det finns olika vägar för 
ett sådant godkännande i det europeiska systemet.

Det centraliserade förfarandet innebär att ett läkemedel kan 
godkännas för försäljning inom hela EU genom en enda gemen-
sam bedömning. Läkemedelsföretagen lämnar in en enda ansö-

 
Den här broschyren förklarar hur det europeiska regelverket för läkemedel fungerar.  
Den beskriver hur läkemedel1 godkänns och övervakas i Europeiska unionen (EU) och  
hur det europeiska nätverket för läkemedelstillsyn arbetar för att patienter i EU ska 
ha tillgång till effektiva och säkra läkemedel av hög kvalitet. Samarbetspartnerna 

i nätverket är EU-kommissionen, tillsynsmyndigheterna för läkemedel i medlemsstaterna i EU och 
i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

kan om godkännande till EMA. Därefter gör EMA:s kommitté för 
humanläkemedel (CHMP) eller kommitté för veterinärmedicinska 
läkemedel (CVMP) en vetenskaplig bedömning av ansökan och 
lämnar en rekommendation till EU-kommissionen om huruvida 
läkemedlet kan godkännas för försäljning eller inte. Efter att 
EU-kommissionen har beviljat ett godkännande för försäljning 
gäller detta inom alla EU:s medlemsstater. Det centraliserade 
förfarandet är obligatoriskt för de flesta innovativa läkemedel, 
bland annat läkemedel mot sällsynta sjukdomar.

De flesta läkemedel som godkänns för  
försäljning i EU omfattas inte av det 
centraliserade förfarandet, utan  
godkänns av de nationella behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna.

När ett företag vill att ett läkemedel ska 
godkännas i flera medlemsstater kan det 
använda något av följande förfaranden:

• Det decentraliserade förfarandet, som innebär att 
företag kan ansöka om parallellt godkännande 
för ett läkemedel i mer än en EU-medlemsstat 
om läkemedlet inte tidigare har godkänts i någon 
medlemsstat och inte omfattas av det centraliserade 
förfarandet.

• Förfarandet för ömsesidigt erkännande, som 
innebär att företag som har fått ett läkemedel godkänt 
i en EU-medlemsstat kan ansöka om att godkännandet 
ska erkännas av andra medlemsstater. På så sätt kan 
medlemsstaterna använda sig av varandras vetenskapliga 
bedömningar.

Samma regler och krav gäller för alla läkemedel i EU, oavsett 
med vilket förfarande de godkänns för försäljning. 

En viktig del av EU:s regelverk för läkemedel är öppenhet 
om hur systemet fungerar och hur besluten fattas. 

Ett offentligt europeiskt utredningsprotokoll, eller EPAR, offentlig-
görs för varje humanläkemedel och veterinärmedicinskt läkeme-
del som har beviljats godkännande för försäljning eller fått avslag 
på ansökan om godkännande efter en bedömning av EMA. Även 
för läkemedel som har godkänts av en medlems-
stat finns närmare information om bedömning-
en i ett offentligt utredningsprotokoll.

1. Tillsynen av medicintekniska produkter omfattas inte av det europeiska regelverket för läkemedel.

Mångfalden 
av de experter 

som är delaktiga 
i tillsynen av läkemedel 

i EU främjar utbyte 
av kunskaper, idéer och 

bästa praxis mellan 
forskare som eftersträvar 
de högsta normerna för 

läkemedelstillsyn.

Genom sitt 
nära samarbete 

minskar medlems-
staterna dubbelarbete, 
delar arbetsbördan och 
ser till att ett effektivt 
och ändamålsenligt re-
gelverk tillämpas för 

läkemedel inom 
hela EU.

EMA 
gör det 

möjligt för 
en ansökan, en 

utvärdering, samt 
ett godkännande 
för försäljning som 

gäller inom 
hela EU.

Olika 
vägar till 

godkännande 
– men samma 

regler.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47
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Prissättning och ersättning

När ett godkännande för försäljning har beviljats fattas 
beslut om pris och ersättning i respektive medlemsstat 
mot bakgrund av läkemedlets potentiella roll och an-

vändning i det nationella hälsovårdssystemet i det landet.

EU-kommissionens roll

EU-kommissionen spelar en viktig roll i regelverket för 
läkemedel i EU. För ansökningar om godkännande för 
försäljning av läkemedel som lämnas via det centrali-

serade förfarandet är det kommissionen, med en vetenskaplig 
bedömning från EMA som underlag, som beviljar, avslår, ändrar 
eller tillfälligt återkallar godkännandena. Kommissionen kan 
också vidta åtgärder som omfattar hela EU om ett säkerhets-
problem har upptäckts med ett nationellt godkänt läkemedel 
och när man efter bedömning av EMA:s kommitté för säker-
hetsövervakning och riskbedömning av läkemedel anser att 
det krävs samordnade tillsynsåtgärder i alla medlemsstater. 
EU-kommissionen kan också vidta åtgärder gällande andra 
aspekter av regelverket för läkemedel:

• Initiativrätt – kommissionen kan föreslå ny eller  
ändrad lagstiftning för läkemedelssektorn.

• Genomförande – kommissionen kan anta 
genomförandebestämmelser och även övervaka att  
EU-lagstiftningen om läkemedel tillämpas korrekt.

• Global samverkan – kommissionen ansvarar för 
samarbetet med viktiga internationella partner och  
sprider kunskap på global nivå om EU:s regelverk.

EMA:s roll

EMA ansvarar för vetenskaplig utvärdering av främst 
innovativa och högteknologiska läkemedel som  
utvecklats av läkemedelsföretag för användning i EU. 

EMA inrättades 1995 för att säkerställa bäst nyttjande av  
vetenskapliga resurser i hela Europa för utvärdering, tillsyn  
och säkerhetsövervakning av läkemedel. 

Experter deltar i EMA:s arbete som medlemmar av vetenskapli-
ga kommittéer, arbetsgrupper, vetenskapliga rådgivningsgrupper 
och andra specialgrupper, eller som medlemmar av de nationella 
bedömningsteam som utvärderar läkemedel. Experterna väljs 
utifrån deras vetenskapliga sakkunskap, och de flesta av dem 
ställs till EMA:s förfogande av medlemsstaternas nationella  
tillsynsmyndigheter. I allt högre grad engagerar sig patienter  
och hälso- och sjukvårdspersonal i myndighetens arbete, bland 
annat inom utvärderingen av läkemedel.

Riktlinjer och vetenskaplig rådgivning

EMA utarbetar vetenskapliga riktlinjer i samarbete 
med experter från sina vetenskapliga kommittéer och 
arbetsgrupper. Riktlinjerna återspeglar de senaste tan-

karna i den senaste utvecklingen inom biomedicinsk vetenskap. 
Läkemedelsutvecklare i hela världen som vill lämna in en ansökan 
om godkännande för försäljning i EU har tillgång till riktlinjerna och 
kan använda dem som vägledning för sina utvecklingsprogram. 
Syftet med riktlinjerna är att läkemedel ska utvecklas på ett  
enhetligt sätt och hålla högsta kvalitet inom hela EU. 

EMA erbjuder även vetenskaplig rådgivning om enskilda produkter 
för företag som utvecklar läkemedel. Rådgivningen är ett viktigt 
instrument för att med nyttan för patienterna som mål göra det 
lättare att utveckla och göra tillgängliga läkemedel som är effek-
tiva, säkra och håller hög kvalitet. Även de nationella behöriga 
myndigheterna kan erbjuda vetenskaplig rådgivning.

EMA:s vetenskapliga kommittéer
EMA har sju vetenskapliga kommittéer som genomför 
myndighetens vetenskapliga bedömningar:

• Kommittén för humanläkemedel (CHMP)

• Kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel (PRAC)

• Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP)

• Kommittén för särläkemedel (COMP)

• Kommittén för växtbaserade läkemedel (HMPC)

• Kommittén för avancerade terapier (CAT)

• Pediatriska kommittén (PDCO) 

Nationella behöriga myndigheter
De nationella behöriga myndigheter som ansvarar för till-
synen av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkeme-
del i EU samordnar sitt arbete inom ett forum för cheferna 
för läkemedelsmyndigheterna, HMA (Heads of Medicines 
Agencies). Läkemedelsmyndigheternas chefer har ett nära 
samarbete med EMA och EU-kommissionen för att se till att 
samarbetet inom det europeiska nätverket för läkemedels-
tillsyn och nätverkets verksamhet fungerar på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt. HMA träffas fyra gånger om året 
för att diskutera strategiska frågor som är viktiga för nätver-
ket, bland annat informationsutbyte, itutveckling och utbyte 
av bästa praxis och för att strömlinjeforma förfaranden för 
ömsesidigt erkännande och decentraliserade förfaranden.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
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Godkännande och tillsyn av tillverkare

Tillverkare, importörer och distributörer av läkemedel 
i EU måste godkännas innan de kan bedriva sin verk-
samhet. Tillsynsmyndigheterna i varje medlemsstat 

ansvarar för att bevilja tillstånd för sådan verksamhet i sina 
respektive länder. Alla tillverknings- och importtillstånd läggs 
in i EudraGMDP, den offentligt tillgängliga europeiska databas 
som drivs av EMA.

Tillverkare som listas i ansökningshandlingarna för ett läkemedel 
som ska säljas i EU inspekteras av en behörig EU-myndighet, 
inklusive de myndigheter som ligger utanför EU, förutom om  
det finns en överenskommelse om ömsesidigt erkännande  
mellan EU och tillverkningslandet. Alla medlemsstater har  
tillgång till resultatet av inspektionen, som offentliggörs i EU 
genom EudraGMDP.

Likvärdighet mellan medlemsstaternas inspektionsmyndigheter 
säkerställs bland annat genom gemensam lagstiftning,  
gemensam god tillverkningssed, gemensamma förfaranden  
för de enheter som genomför inspektionerna, tekniskt stöd,  
möten, utbildningar och interna och externa revisioner. 

För att en aktiv substans i ett läkemedel ska kunna importeras 
till EU måste den åtföljas av en skriftlig bekräftelse. Denna ska 
utfärdas av den behöriga myndigheten i det land där substansen 
tillverkas och ska visa att god tillverkningssed tillämpas som 
är minst likvärdig med den som gäller enligt EU:s normer.  
Ett undantag gäller för vissa länder som har fått sitt regelverk 
för tillsyn av tillverkare av aktiva substanser godkänt som  
likvärdigt med EU:s efter att ha ansökt till EU om att få sitt  
system bedömt.

Innan en tillverkningssats av ett läkemedel får släppas på  
marknaden i EU ska det intygas att den har tillverkats och 
testats i enlighet med god tillverkningssed och i enlighet med 
godkännandet för försäljning. Om läkemedlet tillverkas utanför 
EU och har importerats ska det genomgå fullständig analys  
i EU, förutom om en överenskommelse om ömsesidigt  
erkännande finns mellan EU och det exporterande landet. 

Säkerhetsövervakning av läkemedel

Det europeiska regelverket för läkemedel innebär att sä-
kerheten hos alla läkemedel som finns på den europeiska 
marknaden övervakas under hela deras livscykel.

EMA har en särskild kommitté för humanläkemedelssäkerhet 
– kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av lä-
kemedel (PRAC). Vid säkerhetsproblem med ett läkemedel som 
är godkänt i mer än en medlemsstat vidtas samma tillsynsåtgärd 
i hela EU och patienter och hälso- och sjukvårdspersonal i alla 
medlemsstater får samma vägledning.

Alla misstänkta biverkningar som rapporteras av patienter och 
hälso- och sjukvårdspersonal ska läggas in i EudraVigilance, EU:s 
webbaserade informationssystem som drivs av EMA för insamling, 
hantering och analys av rapporter om misstänkta läkemedelsbi-
verkningar. Dessa data övervakas kontinuerligt av EMA och med-
lemsstaterna för att identifiera ny säkerhetsinformation.

EMA offentliggör rapporter om misstänkta biverkningar av centralt 
godkända läkemedel i den europeiska databasen för rapportering 
av misstänkta läkemedelsreaktioner. På webbplatsen kan använda-
re se alla rapporter om misstänkta biverkningar som har lämnats 
till EudraVigilance. 

PRAC har ett brett mandat som omfattar alla aspekter av säker-
hetsövervakning av läkemedel. Utöver sin roll för riskbedömning 
ger kommittén råd och rekommendationer till det europeiska 
nätverket för läkemedelstillsyn om planering av riskhantering 
och bedömning av nytta-risk-förhållandet efter godkännande  
för försäljning.

Kliniska prövningar

Den medlemsstat i vilken en klinisk prövning genomförs 
ansvarar för tillstånd för och tillsyn av prövningen.  
I EU:s databas för kliniska prövningar (EudraCT) 

finns information om alla kliniska prövningar för vilka tillstånd har 
beviljats i EU. Den används av de nationella behöriga myndighe-
terna och sponsorerna av kliniska prövningar för att lägga in  
informationsprotokoll och resultat av prövningarna. En del av 
denna information görs offentligt tillgänglig av EMA via EU:s  
register över kliniska prövningar.

Internationellt samarbete

EU-kommissionen och EMA i nära samarbete med  
medlemsstaterna verkar för att knyta starka band till 
partnerorganisationer i hela världen. Syftet med detta 

är att skapa goda förutsättningar för ett snabbt utbyte av  
expertkunskaper inom tillsynsområdet och det vetenskapliga 
området samt att utveckla bästa praxis inom tillsynsområdet 
över hela världen.

EU-kommissionen och EMA samarbetar med Världshälsoorga-
nisationen (WHO) inom många områden, bland annat när det 
gäller läkemedel avsedda för marknader utanför EU (läkemedel 
som granskas enligt EMA:s så kallade artikel 58-förfarande), 
kvaliteten på läkemedel och utveckling av internationella  
generiska namn. 

För EU är ett av de viktigaste forumen för multilateralt interna-
tionellt samarbete ICH (internationella konferensen om harmo-
nisering av tekniska krav för registrering av humanläkemedel), 
som sammanför tillsynsmyndigheterna för läkemedel och läke-

Offentliga utfrågningar 
Enligt EU:s lagstiftning om säkerhetsövervakning av lä-
kemedel kan PRAC dessutom anordna offentliga utfråg-
ningar i samband med granskningar av läkemedels säkerhet 
om kommittén anser att det behövs. Syftet med de offentliga 
utfrågningarna är att ge kommittén ett bättre underlag för be-
slut genom att ge perspektiv på, kunskap om och insikter i hur 
läkemedlen används kliniskt. 

http://www.adrreports.eu/
https://eudract.ema.europa.eu/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000491.jsp&mid=WC0b01ac058058f32d
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000491.jsp&mid=WC0b01ac058058f32d
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_001432.jsp&mid=WC0b01ac0580a221a4
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_001432.jsp&mid=WC0b01ac0580a221a4
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medelsindustrin i Europa, Japan och Förenta staterna. ICH ar-
betar för harmonisering inom områdena säkerhet, kvalitet och 
effekt som huvudkriterier för att godkänna och ge tillstånd för 

nya läkemedel. VICH (internationella konferensen om harmoni-
sering av tekniska krav för registrering av veterinärmedicinska 
läkemedel) är motsvarande forum för veterinärmedicinska  
läkemedel.

EMA och många nationella tillsynsmyndigheter är också invol-
verade i Pharmaceutical Inspection Convention och Pharmaceu-
tical Inspection Co-operation Scheme (som gemensamt kallas 
PIC/S), ett nära internationellt samarbete mellan myndigheter 
som ansvarar för inspektioner inom läkemedelsområdet som 
rör god tillverkningssed.

Samarbete inom tillsynsområdet och informationsutbyte med 
internationella tillsynsorgan sker även inom IPRF (International 
Pharmaceutical Regulators’ Forum). 

Nyligen har ett strategiskt forum för myndigheter på global 
nivå inrättats – ICMRA (International Coalition of Medicines  
Regulatory Authorities). ICMRA är en frivilligorganisation för 
enheter på verkställande nivån vid läkemedelsmyndigheter 
över hela världen. Organisationen har verksamhet inom  
strategisk samordning, främjande verksamhet och ledarskap.

Dessutom finns ett antal bilaterala samarbetsavtal som  
underlättar utbytet av viktig information om läkemedel  
mellan tillsynsmyndigheter inom och utanför EU. 

Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) 
= 28 EU Medlemsstater + 

EU Medlemsstater: 28

Europeiska unionen – viktiga fakta

Luxemburg

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus  Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland

Italy Latvia Lithuania Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United KingdomLuxemburg

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus  Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland

Italy Latvia Lithuania Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Iceland Liechtenstein Norway

Stöd för tillsyn utanför EU –  
Artikel 58-förfarande

CHMP kan i samarbete med Världshälsoorganisationen 
(WHO) göra vetenskapliga bedömningar av läkemedel som 
enbart ska användas utanför EU. Vid bedömning av dessa 
läkemedel tillämpar CHMP samma stränga normer som för 
läkemedel som ska användas i EU. De läkemedel som kan 
omfattas av detta förfarande, som har sin grund i artikel 58 
i förordningen om inrättandet av Europeiska läkemedels-
myndigheten, är sådana som används för att förebygga eller 
behandla sjukdomar som påverkar den globala folkhälsan. 
Detta innefattar vacciner som används inom Världshälsoor-
ganisationens EPI-program (Expanded Programme on Im-
munization) eller för skydd mot sjukdomar som prioriteras 
av folkhälsoskäl eller läkemedel mot Världshälsoorganisatio-
nens målsjukdomar, såsom hiv/aids, malaria och tuberkulos.

Europeiska unionen 
(EU) har utvecklat 

en inre marknad genom ett 
standardiserat system av lagar 

som gäller för alla medlemsstater. 
Alla medlemsstater tillämpar 

samma regler och harmoniserade 
förfaranden för godkännande 
av läkemedel och övervakning 

av läkemedelssäkerhet.

Anslutning 
till EU innebär 

ett åtagande om att 
tillämpa EU:s regelverk 

(EU:s samlade lagstiftning 
och vägledning) för att 
säkerställa att alla EU-
medlemsstater följer 

samma normer. 

Befolkning:  
över 500 miljoner

BNP:  
12,9 biljoner euro

Officiella språk:  
24

Tillsynsmyndigheter för läkemedel: 
50+

Österrike Belgien Bulgarien Kroatien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern  Irland

 Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade Island Liechtenstein Norge
kungariket
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