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Hva er en VR
Virkestoffrapporten beskriver …
• bruksområdet (indikasjon)
• aldersgruppe(r)
• dosering
• formulering(r)

• styrke(r)
• pakningsstørrelse(r)
… godkjent for reseptfri bruk for gjeldende
virkestoff
 kan avvike fra det som er godkjent for Rx
bruk

VR-prosjektet
Virkestoffrapport (VR) - prosjektet i 2013-2014
• Norge har ca. 120 virkestoff som er reseptfrie (eks. plantebaserte)
• Kartlegging av tidligere vurderinger og godkjenninger av OTC

• Grundig gjennomgang -> 60 virkestoff med godkjent OTC-status
• Målene med prosjektet:
 forutsigbarhet for industrien ↑
 effektiv saksbehandling på SLV ↑
 harmonisere indikasjon/dosering for enklere bruk

Resultater
Virkestoffrapportprosjektet 2014 - resultater
+ 60 publiserte VR
+ Informasjonsside www.legemiddelverket.no
+ Enkel oversikt over godkjent OTC-status
+ Enklere harmonisering mellom like og liknende
preparater
+ Pasientvennlig språk i indikasjon og dosering
+ Åpenhet – for både forbruker og industri

+ Raskere saksbehandling

Resultater

Virkestoffrapportprosjektet 2014 - resultater
! Opprydding har avdekket noen gamle feil

! Ikke alt på plass enda:
• Regelverk -> veien blir til mens vi går
• Usikkerhet i industrien – hva kan vi søke?
Hvordan søke?
• Rom til forbedring – VR er ikke hugget i stein

• Noen mangler fortsatt VR
• Noen mangler fortsatt egen OTC-PIL

VR-planer

Planer fremover:
• Nye VR eller oppdatering av eksisterende VR etter hver ny vurdering
av en OTC søknad
• Fortsette å forbedre prosessen på Legemiddelverket
• Informere

• Publisere negative utredninger
• Åpenhet - bare ta kontakt dersom dere lurer på noe
pk@legemiddelverket.no

Utfordringer
• OTC-status omfatter mye mer enn bare OTC-pakningsstørrelse:
 OTC-PIL, merking, indikasjon, dosering, styrke, legemiddelform,
pakningstr.

 Endringer i OTC-PIL skal søkes som OTC-søknad C.I.z Type II
 Indikasjon i OTC-PIL kan ikke være mer omfattende enn indikasjon i
SPC

 OBS! Endring av indikasjon i SPC må fortsatt søkes som C.I.6 Type II
 Reseptbelagt indikasjon skal ikke med i OTC-PIL

Utfordringer
• OTC-status er et rent nasjonal anliggende (unntatt CP):

 OTC-PIL er ikke del av EU prosedyren og må alltid vurderes nasjonalt
 Dersom sikkerhetsoppdateringer/harmoniseringer i MRP/DCP/NP har
betydning for indikasjon eller dosering må dette søkes separat i en ren

nasjonal OTC-endringssøknad (unntatt indikasjonsendring).
OTC-PIL må oppdateres!

Utfordringer
• F –preparater som går i prosedyrer

 OTC er nasjonalt anliggende og blir ikke vurdert i DCP/MRP
 OTC vurderes nasjonalt etter prosedyreslutt (ny MT og endringer av
eksisterende MT)
 OTC PIL for F preparat kan dermed avvike fra godkjent SPC
 F preparater kan ha en RX-PIL og en OTC-PIL
 Dersom bare OTC skal markedsføres, så er det ikke nødvendig med
RX-PIL

Produkt X - reseptgruppe CF
SPC/MT
10 mg, 10 kapsler
20 mg, 10 kapsler
10 mg, 50 kapsler
Indikasjon A+B
Voksene og barn over 12 år
1-2 kapsel daglig

OTC

OTC
10 mg
10 kapsler
Indikasjon A
Voksene
1 kapsel daglig

Rx
Rx
20 mg, 10 kapsler
10 mg, 50 kapsler
Indikasjon B
Voksene og barn >12
år
1-2 kapsel daglig

Virkestoffrapport
10 mg
20 kapsler
Indikasjon A+C
Voksene og barn over 12 år
1 kapsel daglig
1. Søknad om indikasjon C i
SPC/OTC
• C.I.6 Type II
• VR erstatter dokumentasjon
2. Søknad om indikasjon D i
SPC/OTC
• C.I.6 Type II
• Krever dokumentasjon
3. Søknad om 10 mg, 20 kapsler
som ny OTC
• OTC søknad C.I.z Type II
• VR erstatter dokumentasjon
4. Søknad om 10 mg, 50 kapsler
som ny OTC
• C.I.z Type II
• Krever OTC dokumentasjon

Informasjon
Les informasjonen på vår nettside!
http://www.legemiddelverket.no/Godkjenning_og_regelverk/godkjennin
g_av_legemidler/OTC/Sider/default.aspx

Sammendrag
• OTC er nasjonalt anliggende (bortsett fra CP)
• Alle endringer i OTC status må søkes som en Type II C.I.z (bortsett fra
indikasjonsendringer C.I.6)

• Språklige endringer i OTC-PIL som er en harmonisering av
virkestofrapport kan søkes som en notifikasjon
• Det kan ikke søkes om en videre OTC-indikasjon enn det som er godkjent
i SPC
• OTC-status omfatter OTC-PIL, merking, indikasjon, dosering, styrke,
legemiddelform og pakningsstørrelse.
• Alle virkestoff som er OTC skal ha en egen OTC-PIL
• OTC-PIL skal ikke beskrive Rx - indikasjon eller dosering.

• VR kan brukes som dokumentasjon for SPC endringer og
harmoniseringer av OTC-PIL

OTC - erfaringer med VR

Takk for
oppmerksomheten!
…det er kult å jobbe med
legemidler !!!
pk@legemiddelverket.no

