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Bakgrunn

Article 59(4) Directive 2001/83/EC

“By 1 January 2013, the Commission shall present to the European Parliament and the Council 
an assessment report on current shortcomings in the summary of product characteristics 
and the package leaflet and how they could be improved in order to better meet the needs 
of patients and healthcare professionals. …….present proposals in order to improve the 
readability, layout and content of these documents"

Studierapporter: 

Study on the PL and SmPC of medicinal products for human use ("PIL-S study")

Feasibility and value of a possible “key information section” in PL and SmPC of medicinal 
products for human use ("PILS-BOX study")



Rammeverk

Summary of Product Characteristics (SmPC)
Article 11 of Directive 2001/83/EC 

Package Leaflet (PL)
Article 59 of Directive 2001/83/EC

Marketing authorisation 
Article 8(3)(j) of Directive 2001/83/EC
Article 6(1) of Regulation (EC) 726/2004



Guidelines/templater

 SmPC guideline

 Packaging Information guideline

 Readability guideline

 Quality Review of Documents (QRD) 
 Templater/Annotated template



"PILS-BOX study“ (key information section)
- Innspill fra legemiddelverket 

• Ytterligere utredning nødvendig
• Bevise merverdi

Vil kreve standardiserte kriterier for struktur, format og 
utvelgelse av informasjon. 
Foreslo fokus på forbedring av eksisterende
pakningsvedlegg inntil ytterligere utredning er
gjennomført. 



"PIL-S study"
- Innspill fra legemiddelverket 

• Produktinformasjon som strukturerte data
• Revisjon av retningslinjer og templater (SmPC/PIL) 
• Brukertesting av nasjonale pakningsvedlegg etter

markedsføring?  
• Elektronisk PIL parallelt med PIL i pakningen => på sikt ikke

kreve begge deler
• Mer informasjon om nytte i PIL 
• Harmonisere SmPC/PIL for ulike preparater med samme

virkestoff
• Mer fokus på PIL under prosedyren



Kommisjonens rapport 22.mars 2017

Kort oppsummert:

Anbefaler forbedringer for å møte behov
hos pasienter og helsepersonell.

Gjennomføres innenfor eksisterende
regelverk. 



1. Forbedre PIL heller enn SmPC

• Pasienten må forstå pakningsvedlegget!

(lesbarhet – språk – design – layout)

•SmPC’en er “innafor”



2. Revidere guidelines og QRD templat for å 
bedre lesbarhet av PIL

• Tydelige retningslinjer:

• samtidig fokus på både innhold og layout
• bedre språk => “clear and understandable”

•Mer fleksibel bruk av QRD templatet

•Oversettelser utover “faithful translation”



3. Pasienten mer involvert!

• Brukertesting

• Teste riktig versjon

• Fokus på innhold heller enn format og lay out   

• Strukturere og forbedre informasjon om nytte
risiko



4. Fremme og dele «best practice»

•Promotere gode eksempler på brukertestede
pakningsvedlegg

• Informasjonsplattform for industrien

•Fokus både på sluttprodukt og utviklingsprosess



5. Elektronisk format - SmPC og PIL

•Elektronisk pakningsvedlegg erstatter foreløpig
ikke pakningsvedlegg i pakningen

•Utforske muligheter og prinsipper for elektroniske
formater

•EMA sentral nå og i videre arbeid



6. «Key information section» i SmPC og PIL?

•Mer utredning nødvendig

•Teste potensiell nytte

•Planlagt testing av tilsvarende “key information 
section” i European Public Assessment Report 
(EPAR) 



Kontaktpunktets rapport til HOD
• Kontaktpunktets undersøkelser:

• Spørreundersøkelse: 1765 svar (FFO medlemmer)
• To fokusgruppeintervjuer: n=16, 50-90 år
• Befolkningsundersøkelse: 1001 svar

• Kort om resultater:
• Pakningsvedlegg førstevalg for informasjon (76,4%)
• 83% leser pakningsvedlegget ved oppstart av nytt legemiddel
• 77%  sier de finner det de ser etter og 69% sier det er lett å forstå
• 62% sier det er lett å lese (21% verken eller)
• 79 % sier det inneholder nyttig info (15% verken eller)

• Kjempemotivasjon for videre arbeid!
• Pakningsvedlegget er en viktig og mye brukt 

informasjonskilde.
• Dette er storbrukerne: 83% daglig bruk, over 50% 2-3 

legemidler daglig.



Kontaktpunktets rapport  til HOD forts.

Men: 

• utfordringer mht lesbarhet, innhold, språk m.m.
• For mye informasjon?
• Eller for lite informasjon?
• Manglende informasjon?
• Eller finner den  bare ikke!

=> Forbedre pakningsvedlegget!



Pakningsvedlegget!
• Fokus og innsats på godt/aktivt språk og bedre struktur 

=> mer forståelig og lesevennlig
• Styrke veiledning via skriftlig informasjon, seminarer, 

«share best practice»
• Stille strengere krav til MT-innehavere.
• MT-innehavere må utnytte allerede tilgjengelig 

mulighetsrom: design, layout, farger, kontraster, 
overskrifter, linjeavstand, overskrifter, papirkvaliteter, 
etc etc. Faithful translation!



Veien videre
• Parlamentet 
• Kommisjonen
• EMA – diskusjon pågår
• QRD – møte 7. juni 2017
• QRD, EC, PCWP/HCPWP møte 28. juni 2017
• Medlemsland
• Andre: industri, pasientorganisasjoner, 

helsepersonell

• Andre initiativer



Referanser

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/2017_03_report_smpc-
pl_en.pdf

• "PIL-S study"
http://ec.europa.eu/health/files/committee/75meeting/pil_s.pdf

• "PILS-BOX study"
http://ec.europa.eu/health/files/committee/75meeting/pilbx.pdf

• Summary of Member States' comments
http://ec.europa.eu/health/files/committee/75meeting/pharm699_6a_pil_and_smp
c_doc.pdf

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/2017_03_report_smpc-pl_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/committee/75meeting/pil_s.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/committee/75meeting/pilbx.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/committee/75meeting/pharm699_6a_pil_and_smpc_doc.pdf


Følg oss

@legemiddelinfo legemiddelverket legemiddelverket.no
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