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Bakgrunn 

•Mange henvendelser fra industrien om 
validering og fakturering. 

•Usikkerheter:  
• Hva er en enkeltendring?  

• Er «company core data sheet» (CCDS) 
dokumentasjonsgrunnlag? 

•Faktura vs. antall endringer 



Utfylling av søknadsskjemaet 
• A grouped application or worksharing application is a single procedure for the variation. It is not bulk 

or multiple single procedures and a single application form needs to be used for all products 
involved.  

• On the first page of the application form it should be indicated which type of variations are included in 
the submission, whether a single or grouped variation is submitted and whether the worksharing 
procedure is followed.  

• In case of several variations under the same classification the type of change, number and title of 
each of these variations should be mentioned. E.g. a grouped type II variation application of 3 type II 
variations C.I.4, this category should be repeated 3 times and the changes of each type II variation 
should be explained under the precise scope and background for change.  

• The actual changes that are being applied for should be stated in a concise way and a brief 
explanation provided of why the change is required. (2) 

• In the present/proposed table: specify the precise present and proposed wording or specification.  
•  EMA/CMDh EXPLANATORY NOTES ON VARIATION APPLICATION FORM 

 

 

http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/Variations/CMDh_133_2010_Rev6_2013_07_clean_a.pdf


F.eks. 



Retningslinjer 

•Beregner antall endringer ut fra felles europeiske 
retningslinjer.  

•Veiledning til hjelp på våre nettsider.  
• Lenker til aktuelle retningslinjer. 

•Definisjon på type II-endring:  
 “A variation that is not an extension and that may have a significant 

impact on the quality, safety or efficacy of a medicinal product” 

 

http://www.legemiddelverket.no/Godkjenning_og_regelverk/godkjenning_av_legemidler/endringssoknad/Sider/Endringss%c3%b8knader-med-oppdatering-i-sikkerhetsavsnittene.aspx


Hva er en enkeltendring? 

•Nyresvikt inn i 4.8. 

•Nyresvikt inn i 4.4 og 4.8 (følgeendring) 

•Nyresvikt og utslett inn i 4.8 hvis det er fra samme 
dokumentasjonsgrunnlag (eks. klinisk studie).  

•Frekvensendring(er) i 4.8 hvis det er fra samme 
dokumentasjonsgrunnlag. 



Hva er ikke en enkeltendring? 

•Nyresvikt og utslett inn i 4.8 hvis det er fra 
ulike dokumentasjonsgrunnlag (eks 
spontanrapporter). 

•Frekvensendringer i 4.8 hvis det er fra 
ulike dokumentasjonsgrunnlag. 

•Oppdatering i tråd med CCDS dersom 
flere bivirkninger/advarsler skal inn. 

 



Klassifiseringstabell 



Hvordan telle riktig? 

•Regn på samme måte som om hver 
endring måtte søkes separat. 

•Ha oversikt over 
dokumentasjonsgrunnlag. 

•Er det gjort en separat vurdering på 
om noe skal inn i CCDS, må det også 
gjøres en separat vurdering på om det 
skal inn i produktinformasjonen. 

 

 



Forskjell mellom landene? 

•Har felles retningslinjer. 

•Bør telle likt. 

•Feil kan forekomme. 

•Finnes gråsoner.  

 



Faktura vs. antall endringer 

• I Norge er antall gebyrer = antall endringer. 

•Godt vant pga. køsituasjonen? 

•Gammelt system belønnet non-compliance 
– skal ikke være ugunstig å søke 
fortløpende slik det er krav om. 

•Gebyr bør gjenspeile arbeidsbelastning. 

 

 



Oppsummering 

•En gruppert endring skal spesifisere alle 
enkeltendringene. 

•Tell endringer som om hver skulle hvert 
søkt separat.  

•Vær nøye ved utfylling av 
søknadsskjemaet. 

 



Takk for oppmerksomheten! 

 

 

Spørsmål??? 
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