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Agenda

• Noen tall

• Legemiddelverkets mandat

• Nytt regelverk for klinisk legemiddelutprøving

• Noen spørsmål



Klinisk utprøvning i Norge
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SLVs mandat og hva er en klinisk utprøving?

• Legemiddelverket skal vurdere kliniske utprøvinger* av legemidler til mennesker 

• Definisjon i Forskrift om klinisk utprøving av legemidler:
Enhver systematisk studie av legemidler i den hensikt å skaffe til veie eller etterprøve 
kunnskap om legemidlenes effekter eller påvirkning av:
• Fysiologisk funksjon, interaksjon, bivirkninger 
• Opptak, fordeling, metabolisme og utskillelse
• Studere legemidlers terapeutiske verdi

• Gjelder for legemidler med og uten markedsføringstillatelse

• Husk at avansert terapi (ATMP) også er legemiddel
• Genterapi: Overføring av nytt genetisk materiale til menneske, for eksempel for å reparere eller 

kompensere for et defekt gen i en bestemt type celler. 
• Celleterapi: Celler som blir gitt til menneske for å behandle en sykdom ved hjelp av cellenes 

farmakologiske, immunologiske eller metabolske virkningsmekanisme.
• Vevsterapi: Celler eller vev som blir gitt til menneske for å reparere eller erstatte et humant 

vev/organ.



Om Legemiddelverkets mandat i forskriften
• Legemiddelverket skal vurdere studiens nytte og risikoforhold

• § 2-1.Vurdering av legemidlets nytte og risikoforhold
• b)etikkomiteen og Statens legemiddelverk finner at legemidlets forventede nytte kan 

berettige risikoen ved å gjennomføre forsøket, jf. kapittel 3 og kapittel 4.

• § 4-1 Før en klinisk utprøving igangsettes i Norge, må det sendes søknad til Statens 
legemiddelverk.

• § 4-3 Dersom Statens legemiddelverk ikke har innsigelser mot igangsetting av den 
kliniske utprøvingen, informeres søker om dette.

• 5-3. Stansing av klinisk utprøving
• Statens legemiddelverk kan stanse en igangsatt klinisk utprøving, dersom

a) vilkårene for igangsetting ikke lenger anses oppfylt 
b) nye opplysninger skaper tvil om sikkerheten i utprøvingen 
c) nye opplysninger skaper tvil om den vitenskapelige verdien av utprøvingen. 
Før Statens legemiddelverk fatter vedtak etter første ledd, skal sponsor eller utprøver gis en frist på 
en uke til å uttale seg i saken, dersom en slik utsettelse av avgjørelsen ikke innebærer en risiko.



Nytt regelverk for klinisk utprøving av legemidler
Forordning (EU) No 536/2014



Hvilke studier gjelder forordningen for?

• Intervensjonsstudier med legemidler – som i dag

• Ny kategori med «low intervention clinical trials»
• IMP har markedsføringstillatelse (MT)
• Dersom IMP ikke brukes i samsvar med MT må dette støttes i viteskaplig publisert litteratur (sikkerhet 

og effekt)
• Minimal tilleggs-risiko for forsøkspersonene i forhold til klinisk praksis
• Reduserte krav til monitorering, «trial master file», og sporbarhet for studielegemidlene
• Se «Risk proportionate approaches in CTs»

• Industri og akademia

• Både nasjonale og multinasjonale utprøvinger

• Ikke dekket av forordningen:
• Ikke-intervensjonsstudier
• Studier uten legemidler
• Medisinsk utstyr (egen forordning i 2021)

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/2017_04_25_risk_proportionate_approaches_in_ct.pdf


Hva er nytt i forhold dagens direktiv

• Implementering via nasjonalt regelverk – et 
mål som skal oppnås, men opp til hvert 
enkelt land hvordan

• Beskytte forsøkspersonene – rettigheter, 
sikkerhet og integritet, og at data er til å 
stole på

• Implementering i forskrift om klinisk 
utprøving

• Samme studie vurderes hver for seg

• Ingen felles IT-platform for vurdering

• EudraCT-database og Clinical Trials Register 
for informasjon og publisering

• Direkte implementering og henvisning i 
nasjonal lovverk - bindende:

• Beskytte forsøkspersonene – rettigheter, 
sikkerhet og integritet, og at data er til å 
stole på

• Raskere innovasjon – forenkling av 
søknadsprosess

• Mer offentlighet; dokumentasjonen, 
utredningsrapporter og sluttrapporter

• Overordnet formål: gjøre EU mer attraktiv 
for kliniske studier

• CTIS- Clinical Trial Information System 
(«portalen»)

Direktivet – i dag Forordningen – 31 Januar 2022



Hva er nytt?  - fortsettelse

• Ny EU-portal for søknad, svar og samarbeid (CTIS)

• Mer harmonisert krav til dokumentasjon

• Ko-ordinert vurdering mellom ansvarlig utredningsland og de andre landene 
(berørte land)

• En beslutning pr land (REK og SLV) – gjelder del I
HOD klageinstans for del I

• Del II skal vurderes bare av REK

• Kommisjonen innfører «Union Controls» i medlemslandene og i 3dje land for å 
sjekke at vi følger forordningen



Del I – ko-ordinert vurdering (45d/+31d)
• Er det «low-intervention»?
• Risiko/nytte vurdering
• Tilvirking og import for IMP
• Merking
• IB

Del II – nasjonal vurdering (45d/+31d)
• Samtykkeskriv, rekruttering og personvern
• Kompensasjon til forsøkspersoner
• Er utprøvingssenteret egnet
• Forsikring
• Bruk av biologisk materialet

Beslutning 5d
Validering 10 dager

Svar til 
søker i 
portal

26 d- RMS 12 d - MSC 7d- RMS

Første AR

Spørsmål 
til søker

Etikkomiteen (REK-KULMU)Inkluderer valg 
av RMS

2 år
SLV og REK-KULMU



Saksgang ved Legemiddelverket/REK-KULMU

CTA: 10 dager
Mottak
Kvalitetssjekk
Validering

Vurdering Revisjon og respons Vurdering, oppdatert CTA

Dag 0
Valideringsepost

Dag 45
RFIs

Dag 67
Respons

Dag 76
Opinion

D
e

l 1

CTA: 10 dager
Mottak
Kvalitetssjekk
Validering

Vurdering Revisjon og respons Vurdering, oppdatert CTA

Dag 0
Valideringsepost

Dag 45
RFIs

Dag 67
Respons

Dag 76
Beslutning

D
e

l 2

12 dager



Samarbeidet mellom Etikkomiteen og Legemiddelverket

• Koordinering 
• SLV koordinerer mellom Norge (REK-KULMU og SLV) og andre land

• Norge er vedtaksmyndighet når del I og del II er ferdig

• Vurdering/utredning
• SLV og REK-KULMU vurderer del I og II sammen

• Dersom en er negativ blir det negativt svar fra Norge

• REK-KULMU vurderer del II

• SLV fatter formelt vedtaket på vegne av Norge og legger inn i CTIS når del 
I og II er ferdige

• HOD klageinstans for del I



Organisering av Etikkomiteene (REK) i Norge
• 2 nye komiteer – bare legemiddelstudier +  Medisinsk Utstyr

• Vurderingene blir fortløpende

• REK-KULMU

• Under REK SØ med sekretariat

• REK-portalen skal ikke brukes for legemiddelutprøvinger 



Overgangsordningen

Før 
implementering

Det første året Neste to år

f.o.m 3 år 
etter 
implemente
ring

Alle CT reguleres 
etter direktivet 
(gammel ordning) 
inntil 3 år etter 
implementering

• Studier kan 
fortsatt søkes 
etter gml ordning

• En NY søknad kan 
søkes etter ny 
ordning og søkes 
i portal

• Alle nye studier 
må søkes 
innenfor ny 
forordning

• Alle pågående 
studier må gå 
under den nye 
forordningen

• Gamle må være 
søkt på nytt –
administrativ 
saksbehandling



Spørsmål

• Hva vil den nye ordning ha å si i praksis for meg som nasjonal koordinator mht. 
REK-søknader? 
• Nasjonal koordinator skal ikke sende søknad til REK. Det er det Sponsor/søker som skal gjøre. 

Søknaden skal sendes til EU-portalen (CTIS)

• Hvordan får jeg svar på søknaden?
• Svaret ligger i CTIS, men kommer ingen melding, eller varsel



Innovasjonskontoret:
Vitenskapelig og regulatorisk veiledning i 
Legemiddelutvikling

• Generelle spørsmål og søkeplikt: klut@legemiddelverket.no

• Veiledning i forbindelse med enkeltstudier
• Preklinikk, kvalitet og klinikk 
• Protokollveiledning
• Før/etter innsending
• Tips og Råd- dokument

• Veiledning i forbindelse med utvikling av legemidler

• ask-us@legemiddelverket.no

mailto:ask-us@legemiddelverket.no
http://www.legemiddelverket.no/Godkjenning_og_regelverk/Sider/default.aspx
http://www.legemiddelverket.no/Godkjenning_og_regelverk/Klinisk-utproving/Soknad-om-ny-klinisk-utproving/Sider/default.aspx
mailto:ask-us@legemiddelverket.no


Oppsummering

• CTIS – felles EU-portal

• Sponsor søker til både REK og SLV til CTIS

• Samarbeid i REK/SLV om vurdering av protokollen

• REK vurderer bla.a pas.info, senterets egnethet, biologisk materiale i del II 

• Samarbeid mellom myndigheter i Europa



Flere spørsmål?


