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Pediatriforordningen

• Vedtatt des 2006 / iverksatt i EU i jan 2007
• Del av EØS avtalen mai 2017
• Vedtatt i Stortinget jun 2017 – iverksatt i NO sep 2017
• EC 10 års rapport okt 2017

REGULATION  (EC) No 1901/2006  
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 12 December 2006

on  medicinal  products for  paediatric  use  
and  amending  Regulation  (EEC) No  1768/92,  Directive2001/20/EC, 

Directive  2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004



Hensikt med forordningen

1. Flere godkjente medisiner til barn

2. Mer og bedre informasjon
til forskrivere og foreldre

3. Forskning av høy kvalitet
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Viktigste verktøy

• PIP – Utviklingsplan for legemidler til barn
(Paediatric Investigation Plan)

• PDCO – Barnemedisinsk komite
(Paediatric Committee)

• System basert på ‘forpliktelser 
og belønning’



Paediatric Investigation Plan (PIP)
Utviklingsplan for legemidler til barn

• Strategi for utvikling av lm i barnepopulasjonen
• Sykdom, aldersgrupper, fokus på ‘unmet need’
• Formulering
• Pre-klinikk (PD, PK, tox)
• Klinikk (PD, PK, efficacy, safety)

• Beskrivelse av planlagte studier
• «Tilstrekkelig detaljert til å sikre data av optimal kvalitet»

• Tidsplan
Bindende plan
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Fritak (waiver)
• Fritak fra krav om å produsere informasjon kan innvilges 

(i hele/deler av barnepopulasjonen) dersom
• Ineffektiv el utrygt å bruke
• Sykdommen produktet er tenkt brukt ved, ikke finnes hos barn
• Produktet ikke representerer en ’significant benefit’

• Eks på spesifikke sykdommer der fritak gis automatisk:
• Spesifikke krefttyper, Alzheimer, Parkinson, Postmenopausale tilstander… 

(List of waivers)

• Fritak/plan baseres på virkningsmekanisme vs sykdom?

6



Utsettelse (deferral)

• Utsettelse fra krav om å presentere informasjon (v/ MT-
tidspunkt) kan innvilges (for hele/deler av PIPen) dersom

• Data fra voksne, el andre sub-grupper av barn, bør innhentes først
• Kritisk å ikke føre til forsinkelse av MT for voksne

• Timing for PIP-innsendelse 
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Krav om enighet om PIP eller fritak

• For alle nye medisiner (Art 8(3) iflg Directive 2001/83/EC)
• Nødvendig for validering av MAA

• For godkjente produkter med gyldig patent/beskyttelse
• Ved ny indikasjon, ny administrasjonsvei, ny formulering
• Nødvendig for validering av variasjonssøknad/line extension

• For produkter uten gyldig patent/beskyttelse
• IKKE krav om PIP – frivillig
• Omfatter ikke generika, WEU • 2000 PIPer vurdert

• 1000 PIPer konkludert (opinion)
• 131 PIPer ferdigstilt



Paediatric Regulation

Obligations and Rewards

Obligation Incentive* Comments

New Medicine PIP or 
Waiver

6 months extension 
of patent (SPC)

• Necessary for validation of 
MAA

Approved and 
On Patent 
Medicines

PIP or 
Waiver

6 months extension 
of patent (SPC)

• When new indication, new 
route, new formulation
• Necessary for validation of 
Var./Line extension

Orphan 
Medicines

PIP or 
Waiver

2 years of market 
exclusivity

In addition to 10 years for any 
orphan drug

Off patent
Medicines

Voluntary
PIP

10 years of data 
protection

•DG Research funds
•Paediatric Use MA (PUMA)

*once, if COMPLIANCE with PIP + Product Information (+ auth in all MS)9



More medicines for children
• 238 new medicines and 

new paediatric indications
• Rheumatology, antivirals, cardiovasc

• 39 new pharmaceutical forms/strengths/routes

More information on medicines for children
• Indications, Dosing, Clinical study results, Safety
• Existing info from old studies (Art 45) 

• ~300 substances : ~140 SmPC updates, 16 new indications

• Info from recent studies (Art 46) 
• 360 products: ~90 SmPC updates, 1 new indication



Utfordringer
Drevet av utvikling av medisiner til voksne – dekker vi det viktigste?

• Dårlig match ‘voksenbehov’ vs behov hos barn for de enkelte sykdomstilstandene

• Dårlig match ml ‘sykdomsbyrde’ og antall PIPer
 Mental/behavioural disorders highest burden (20%)  only 3% of PIPs
 Neonatal conditions, burden 14%  only 2% of PIPs
 Infectious diseases, burden 5%  21% of PIPs
 High number of PIPs: Type 2 diabetes mellitus

• Spesifikke barnesykdommer fremdeles en utfordring

Timing: Tidsaspekt for planene

• Staggered approach – trinnvis (alder) utvikling – vil vi noen gang se nyfødt-data?

• Gjennomførbarhet av studier lang tid etter voksen MT?
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Insentiver (1): 
Forlenget SPC
• Forlenget SPC (beskyttelses-sertifikat) med 6 måneder, 

dersom:
• Medisinen godkjent i hele EU/EØS
• Resultatene fra studiene (iflg PIP) er inkludert i produktomtalen

• Også dersom dataene fra studiene er negative / ikke har ført
til barneindikasjon

• 39 medicines in 23 MSs: 6 month extensions of 
Supplementary Protection Certificate 
(332 totalt)



Insentiver (2): 

Forlenget beskyttelse av orphan products

• For produkter for sjeldne sykdommer (orphan products), 
gis et tillegg på to års markedseksklusivitet. 

• 3 orphan medicinal products: Two-year extension of the 
market exclusivity period



Insentiver (3): 
PUMA
• Medisiner som allerede er godkjent men ikke lenger

patentbeskyttet eller med SPC forlengelse:
• Dersom spesielt utviklet for barn:

• Paediatric-use marketing authorisation (PUMA):
10 års databeskyttelse

• 22 PIPer med intensjon for PUMA
• 3 PUMAs: 10-year data protection

Buccolam® (midazolam)
Hemangiol® (propranolol)
Sialanar® (glycopyrronium)

??



Insentiver (4): 
Scientific advice
• Vitenskapelig rådgiving (Scientific advice) og PA (protocol 

assistance) fra EMA er gratis for spørsmål knyttet til 
utvikling av barnemedisiner

• Ca 700 SA/PA (mixed voksne+barn el bare barn)
• Tett samarbeid SAWP/PDCO



Utfordringer

• Insentivene tilstrekkelig?
• Ikke knyttet til utviklingskostnader eller innsats
• Knyttet til beskyttelsessertifikat (SPC): 

• Nasjonale, forskjellige dato/varighet, 2 års varsling påkrevd

• For mange tilfeller der belønning ikke er gitt/kan gis?

• Sammenheng mellom
‘nasjonal belønning’ og ‘nasjonal forpliktelse’?
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Tiltak??

• Kartlegge behov
• ‘Unmet need’ vs

‘bunnlinja’
• Dialog om muligheter
• Nordisk samarbeid

Hva med Norge?

• Gamle barnepreparater 
ikke markedsført

• Avregistrering av gamle 
barnepreparater

• Nye barnepreparater
ikke markedsført



Barneformuleringer til Norge?
New pharmaceutical forms or routes of administration - CP
• (Core Report Sec 1.1 + Table 3. New pharmaceutical forms or routes of administration of 

paediatric relevance (for CP products, n=25)
• 14/25 nye formuleringer ikke markedsført i NO

Products with final PIP compliance check (Jun17) with paediatric specific
form/strength as part of PIP

Products with
CC

No specific
Quality

measure (As 
adults/ paed

only)

Specific
Quality

measure in 
PIP

Paed
specific

form
MA in EU

MA 
in NO

Marketed in 
NO

139 96 43 (28%) 29 28 9
(31%)



Statements

Paediatric formulations are deferred

Deferred formulations will most likely
not be developed

Developed formulations may not be 
authorised

Authorised formulations may not be 
marketed

Marketed formulations will not be 
used

?

?

?

?

?



Hensikt med forordningen

1. Flere godkjente medisiner til barn

2. Mer og bedre informasjon til
forskrivere og foreldre

3. Forskning av høy kvalitet
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Også i Norge…



Follow us

@legemiddelinfo legemiddelverket noma.no



Noen tall…

• PIP- / fritakssøknader: ca 2000+
• Positiv PIP-opinion: 860
• Fritak for PIP: 420
• PIPs for ‘orphan drugs’: 150
• PIP-modifikasjoner: ~800
• Positiv compliance check: ~100

• Men ingen utført av MS….??
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