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Hvor er vi i den nye organisasjonen?
• Område Legemiddelbruk: 

bidrar til at legemidler blir brukt riktig med utgangspunkt i 
pasienters, helsepersonellets og samfunnets behov.

• Tett på Riktig bruk, Sikkerhet, Pris & Fest og Regulatorisk  
2, men jobber også tett på enheter på andre områder.

• Enhet for produktinformasjon en av få enheter som gikk 
inn i ny organisasjon tilnærmet i sin helhet.

• Unntak: legemiddelmangel (=> Legemiddelforsyning), 
men vår enhet fortsatt involvert.



Saksflyt for MT prosessene

Søknad 
inn Prosedyre Nasjonal 

fase

Regulatorisk 1

Regulatorisk 2

PI

PIArkiv



Enhet for produktinformasjon - oppgaver
• Kvalitetssikre preparatomtaler og pakningsvedlegg
• Vurdere og godkjenne merking
• Utstede markedsføringstillatelser
• Godkjenne endringer og fornyelser 
• 61(3) notifikasjoner
• Ulike prosesser avhengig av prosedyretype: MRP/DCP, CP og 

nasjonale.
• Utstede markedsføringstillatelse og godkjenne endringer for 

parallellimporterte legemidler
• Sunset clause
• Avregistreringer
• Overføring av markedsføringstillatelser
• +++



Jobbe i lag!

• Produktinformasjonen!

• Tidligere inne i prosedyren for å påvirke og heve kvaliteten på engelsk 
tekst og ikke bare kvalitetssikre/korrigere  norsk oversettelse.

• Uavhengig av omorganisering men forsterkes og systematiseres i ny 
organisasjon med lagarbeid.



Eksempler på lag vi er representert i

• «Egne» faste lag inndelt etter prosedyretype/oppgaver
• Regulatoriske lag på Reg 1 og 2
• Utrederlag MRP/DCP, CP og nasjonale 
• Plantebaserte legemidler
• OTC-laget
• Byttegruppa
• Webredaksjonen
• Legemiddelmangel
• m.fl.



Så påvirkes dere ….
• …av omorganiseringen mht leveranser fra Enhet for 

produktinformasjon?

• Nei! 
• PI’s kjernevirksomhet og produksjon påvirkes ikke. 

Justeringer mht hvordan vi samarbeider internt. 
• Bruke ressursene riktig; effektivitet og fortsatt hovedfokus 

på kvaliteten på produktinformasjonen. 

• Mailbokser og henvendelser som før:
pi@legemiddelverket.no
parallellimport@legemiddelverket.no

• Ingen køer; vi er ajour!

mailto:pi@legemiddelverket.no
mailto:parallellimport@legemiddelverket.no
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