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Vi bruker CMDh guidelines i 
valideringen, også i nasjonal prosedyre 



For å sikre effektiv 
saksbehandling 
 
• Huk av for: 

– Type endring 
– Gruppert eller enkel. 
– Hva slags endringer 

det er snakk om. 
 

 



Kategorier 
Kategori: Endringstype 
• Antall kategorier skal 

tilsvare antall 
endringer. 

• Danner grunnlaget for 
fakturering. 

• Hjelp til å telle 
endringer finnes på 
våre hjemmesider*.  

 Se neste slide.  

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

endringene.  
– Noter hvilke punkter 

(endringer) som 
omfattes av de ulike 
kategoriene. 

– Alle endringer det søkes 
om skal beskrives i 
Scope.  

– Hvis endringene 
medfører endring i 
SmPC/PIL, er det en 
fordel at det 
fremkommer i Scope 
hvilke avsnitt  de ulike 
endringene tilhører. Bruk 
underpunkter  
 
 

 



Present and proposed 

• Det er ikke tilstrekkelig å 
henvise til hele SPC/PIL som 
et vedlegg. Alle endringer i 
teksten må føres opp separat i 
søknadsskjemaet.  



Present and 
proposed  
• Om det er mange 

endringer, eller 
store tabeller som 
skal endres kan det 
lages en egen 
tabell i et Word 
dokument. Henvis 
til dokumentet i 
Present and 
Proposed 

 



Tekster 

Preparatomtale (SmPC) 
• Ta utgangspunkt i sist godkjente SmPC. 
• Endringer markeres med «Spor 

endringer». 
•  Skal kun inneholde endringene som 

gjelder for søknaden. 
• SmPC skal ikke inneholde OTC spesifikk 

informasjon 
 



Tekster fortsetter 

Pakningsvedlegg (PIL) 
• Skal kun inneholde endringer som gjelder 

søknaden. 
• Endringer markeres med «Spor 

endringer». 
• Skal kun inneholde informasjon man også 

finner i SmPC. 
– Endringer i PIL alene blir ikke fakturert. 

 



Gjør publisering av SmPC og PIL 
enklere: 
• Kun bruke «Merknader» i SmPC/PIL. 
F.eks.:  

• Ikke «gule ut» teksten  

• Ikke bruk tabell eller bilde for å bekrefte riktig 
versjon. 

• Tydelige filnavn på SmPC/PIL  
– Søknader med forskjellige formuleringer og 

styrker (særlig når det gjelder mange tekster). 
 



Andre ting som kan være viktige? 

• Det er søkers ansvar at vi får sist 
godkjente versjon av tekstene vi jobber 
med. 
– Ved parallelle saker må oppdaterte tekster 

sendes inn for endringene som fremdeles er 
under behandling.  

– Vi anbefaler: 
• Å gruppere endringene i større grad 
• Vente til en søknad er ferdigbehandlet 



Kontaktadresser 

• pk@legemiddelverket.no 
– Spørsmål til validering og innsending. 

 
• e-SPC@legemiddelverket.no 

– Vedrørende publiserte tekster. 
• Ved rettelser: Send gjerne Word-dokumentet som 

dere mottok ved godkjenning.  

mailto:pk@legemiddelverket.no
mailto:e-SPC@legemiddelverket.no
mailto:e-SPC@legemiddelverket.no


Spørsmål??? 

Ja takk!  



Takk for oppmerksomheten!
  

Presentasjonen vil være tilgjengelig på 
Legemiddelverkets internettsider.  
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