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Udekket behov!

Antibacterial resistance

Pandemic influenza

Ischemic heart disease

Diabetes

Cancer

Acute stroke

HIV/AIDS

Tuberculosis

Depression

….

Rare diseases



Drivere

• Udekket medisinsk behov - pasientene

• Betydelig teknologioptimisme – industrien påvirker

• Hvor mye koster nye metoder og har vi råd til dem? 

• Hva er show-stopper; MT, betalingsvilje eller HTA?

• EU-kommisjonen; nye metoder kommer for sent til pasientene og 

til markedet

• Regulatoriske krav hindrer at nye metoder når pasienten

• Det regulatoriske systemet dreper investeringslysten i bio-medisin



Mål med PRIME

Forsterke vitenskapelig og regulatorisk rådgiving

• Hjelpe til med tidlig interaksjon mellom sponsor og myndighet

• Sørge for tidlig forståelse for nødvendige krav hos sponsor

Optimalisere utviklingsforløp for å skaffe robuste data

• Fokusere på effektivt utviklingsarbeid

• Fremme robust data generering

Ta i bruk accelerated assessment



 Short background on disease & product

 Unmet medical need

 Epidemiology of disease

 Available treatment

 Supportive evidence

 Nonclinical pharmacology

 Clinical data (eg exploratory efficacy + safety)

 Conclusion on claim of major public health interest

 Is there an unmet medical need in the proposed indication?

 Is the data sufficient to support product’s potential to 

significantly address unmet medical need?
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PRIME – eligibility request



Application 
request

Confirmation of eligibility to 
centralised procedure

Report

EMA 

scientific 

officer

SAWP 

reviewer

Outcome 
letter
Accepted

Outcome 
letter
Rejected

Assessment of Eligibility: 40-day procedure 

Day 40 

adoption

SAWP
CHMP
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CAT*

Day 30

* For ATMPs



Nonclinical Phase I Exploratory Confirmatory Evaluation Post-authorisation

Overview of PRIME scheme

National 
scientific 
advice

Eligibility

Accelerated 

Assessment 

confirmation

Any

sponsor

SA 1 
(SAWP) SA 2 

(SAWP)
 Full MA

 Exceptional

 Conditional

SA n 
(SAWP)

Early CHMP Rapporteur appointment

Early CHMP/CAT Rapporteur appointmentSMEs
Academia

Early identification of 
therapeutic 

innovation in unmet 
medical needs.

 Iterative Scientific advice

 Enhanced regulatory guidance

 Incremental knowledge gain

 Proactive dialogue

 Promote use of existing tools
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MAA review under 

accelerated assessment.



UK og Frankrike, nasjonale ordninger

UK-MHRA; Early Access to Medicines Scheme

(EAMS)

FR-ANSM; Temporary Authorisation for Use (TAU)



USA og Japan

FDA; Breakthrough Therapy Program, 60 dager

Sakigake; 60 dager



Det er kritiske røster
• Utsette pasienter for økt risk

• Øke samfunnets kostnadsbyrde

• «Partnering» ??

• Det er allerede tilstrekkelig verktøy for 

tidlig tilgang

• Tror vi egentlig på denne innovasjonen?

• Mulighetene til å sette krav er større før 

MT enn etter

• Det er ingen grunn til å synes synd på 

legemiddelindustrien



Dagens ordninger for tidlig tilgang

• Scientific advice

• Orphan designation :etter søknad, «ulønnsomme legemidler»

• Conditional approval :210 dager, ikke fullstendige data, betingelse

• Accelerated assessment :150 dager, fullt datasett (90 dager Uten MO)

• Exceptional approval :x dager, typisk EBOLA situasjonen

• Godkjenningsfritak :named patient

• Compassionate use :godkjenningsfritak for gruppe etter søknad

• Klinisk utprøving :skaffe ny kunnskap etter protokoll



MT tall fra 2015

 5 «Accelerated assessments»
 Major public health interest, unmet medical needs.

 150 days, full data set.

 3 «Conditional marketing authorisations»
 Unmet medical need, seriously debilitating or life-threatening disease

 Early approval of a medicine on the basis of less clinical data.

 3 «Exceptional circumstances»
 Unmet medical need, seriously debilitating or life-threatening disease

 Comprehensive data cannot be obtained. 

Raskere tilgang av nye legemidler til pasienten
- et EMA fokus
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Spørsmål og Diskusjon
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Hva tenker dere?

Sammenblanding av roller?

Blander myndighetene seg for mye i firmaenes prioriteringer?

Får vi de riktige legemidlene på denne måten?

Spørsmål og Diskusjon



Takk for oppmerksomheten!

Marit Hystad, PhD

+47 95 22 22 48

Marit.hystad@legemiddelverket.no
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