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Bakgrunn
• Legemiddelovervåking mottar mange spørsmål rundt
endringssøknader, spesielt store grupperte endringer.
•
•
•
•

Hvordan skal man telle antall endringer?
Hva er en dokumentasjonspakke?
Hvilke endringer krever dokumentasjon?
Hva kan regnes som språklige endringer og type IA‐, type IB‐ og type
II‐endringer?
• Konkrete eksempler på endringstyper?

• NB! Denne presentasjonen handler kun om endringer i
sikkerhetsavsnittene.

Back to basics…
• Det er helt vesentlig å vite forskjellen på endringstypene!
• Her kommer det…

Endringstyper
• Type IA (= ferdigkjøpt kake)
• Bedt om å inkludere, settes rett inn.
• F.eks. QRD som søkes alene, europeiske prosedyrer hvor det foreligger
fullstendig norsk tekst. Krever ikke tilleggsdokumentasjon.

• Type IB (= Toro kakemiks)
• Bedt om å inkludere, krever noe tilpasning.
• F.eks. europeiske prosedyrer hvor teksten må oversettes eller andre
deler av produktinformasjonen må tilpasses. Krever ikke
tilleggsdokumentasjon.

• Type II (= hjemmelaget kake)
• Ser selv at bør inkluderes, må dokumenteres og krever vurdering.
• F.eks. oppdatering i tråd med CCDS, signaldeteksjon osv.

• Språklige endringer (= flytter litt på kakepynten)

Dokumentasjonskrav type II‐endring

Hentet fra endringsforordningen.

Dokumentasjonskrav forts.
• Husk at clinical overview må være av god kvalitet!
• Oppsummere dokumentasjonskildene (kliniske studier,
bivirkningsrapporter etter markedsføring, litteraturartikler…)
• Diskutere dokumentasjonskildene, inkludert årsaksvurdering
• Konkludere på bakgrunn av overnevnte
• Inkludere referanser

• Hver enkelt type II‐endring i en gruppert søknad må
dokumenteres.
• Én type II‐endring = endring som støttes av samme
dokumentasjonspakke/kan vurderes samlet.
• Én dokumentasjonspakke kan f.eks. bestå av kliniske studier,
bivirkningsrapporter og litteraturartikler.

Eksempel 1
• Det er fra før av beskrevet i 4.4 at pasienter som utvikler
paralytisk ileus bør slutte å ta medikamentet.
• I søknaden foreslås det å legge til paralytisk ileus som
kontraindikasjon.
• Søkt som språklig endring.
TYPE II‐ENDRING
Forskjell på bør og skal. En kontraindikasjon betyr at legen
bruker preparatet utenfor indikasjon, dersom det brukes ved
paralytisk ileus. Krever vurdering og dokumentasjon.

Eksempel 2
• Hypersensitivitet, anafylaktisk reaksjon og anafylaktoid reaksjon
ønskes inkludert i 4.8.
• Dokumentasjonen er tre litteraturartikler samt
bivirkningsrapporter etter markedsføring.
• Søkt som 2 x type II‐endring.
1 x TYPE II‐ENDRING
Hypersensitivitet og anafylakse/anafylaktoide reaksjoner dreier seg
alle om manifestasjoner av hypersensitivitet. Kan diskuteres og
presenteres samlet, med en felles vurdering av innsendte data, selv
om noen av spontanrapportene vil være ulike og ikke alle artiklene
beskriver alle tre reaksjoner.

Eksempel 3
• Ønsker å endre frekvensen for flere bivirkninger i 4.8 som
følge av oppdatert metode for å beregne frekvenser eller
inklusjon av et nytt studie med flere pasienter.
• Søkt som 1 x type II‐endring
1 x TYPE II‐ENDRING
Det er beskrevet én felles metode for hvordan man har
kommet fram til de nye frekvensene. Krever kun én vurdering.

Eksempel 4
• Ansiktsrødme og humørforandringer ønskes inkludert i 4.8.
• Dokumentasjonsgrunnlaget er et klinisk studie for en av termene,
to litteraturartikler samt spontanrapporter.
• Søkt som 1 x type II‐endring.
2 x TYPE II‐ENDRING
Klinisk studie beskriver kun én av reaksjonene. Sammenfallende
litteratur, men helt ulike reaksjoner som må vurderes hver for seg.
Dersom de i utgangspunktet hadde kommet fra samme kliniske
studie med noe støttelitteratur ved siden av, var godt presentert
samlet i clinical overview og således kun ga behov for én vurdering,
kunne det vært 1 x type II.

Eksempel 5
• Ønsker å inkludere døsighet i 4.8. Sedasjon står i 4.8 fra før av.
• Dokumentasjonen inkluderer tre litteraturartikler samt
spontanrapporter.
• Søkt som 1 x type II‐endring
BØR IKKE SØKES, EVT. SPRÅKLIG ENDRING
Dette konkrete eksemplet omtales i SPC‐guidelines. «Reactions that
are reported under different terms but represent the same
phenomenon (e.g., sedation, somnolence, drowsiness) should
ordinarily be grouped together as a single adverse reaction to avoid
diluting or obscuring the true effect.”

Eksempel 6
• Ønsker å legge til at man bør utvise forsiktighet ved alvorlig
nedsatt nyrefunksjon i 4.4. Fra før av står det at dosen bør
reduseres i 4.2.
• Søkt som 1 x type II‐endring.
FØLGEENDRING
Kan anses som følgeendring av det som allerede står 4.2.
Krever ingen vurdering. Dersom man hadde ønsket å legge til
ytterligere informasjon, f.eks. blodprøveanbefalinger etc., ville
det vært riktig med type II‐endring.

Konklusjoner
• Antall endringer kan i noen grad påvirkes av arbeidet søker
nedlegger i søknaden. F.eks.:

• Samlet presentasjon av reaksjoner med lik mekanisme/bakgrunn.
• Samlet presentasjon av metode for frekvensberegning.
• Vurdere om termen allerede er dekket av eksisterende termer.

• Dersom endringen krever en egen vurdering og dokumentasjon =
1 x type II‐endring.
• Hver enkelt type II‐endring skal klassifiseres i søknadsskjemaet.
• For store grupperte endringer, ta gjerne utgangspunkt i avsnitt
4.8. Endringer i andre avsnitt som dreier seg om det samme blir
følgeendringer, mens resten må klassifiseres.
• Vit hva som er en språklig endring, type IA‐endring, type IB‐
endring og type II‐endring!

Utfordringer (slik vi ser det)
• Lokalkontor vs. hovedkontor.
• Vår kommunikasjon er ikke med de som har utarbeidet
dokumentasjonen.
• Lokalkontor har i mange tilfeller lite kjennskap til hva søknaden
inneholder.

• Ulik praksis i ulike land, selv om det er konsensus i EU/EØS.
• Skaper forvirring.

• Ansvarsbevissthet
• Søker har ansvar for egne produkter og søknader.
• Vite hva man søker om.
• Gjøre en egen vurdering – Legemiddelverkets utredning er
sekundær.

Ta med til kontoret:
• Selv om man er et lokalkontor er det viktig å sette seg inn i hva
man søker om.

• Er antall endringer beregnet etter norsk produktinformasjon?
• Har alle endringene dokumentasjon?
• Er clinical overview av tilfredsstillende kvalitet? Dvs. er det faktisk gjort
en vurdering her som myndighetene kan basere seg på?

• Hvis endringen krever at man gjør en vurdering = type II.
• Antall endringer må telles av søker.
• Vi hjelper gjerne til med veiledning, men kan ikke gi «fasitsvar» i
alle tilfeller.
• For pasienten og legen spiller det ingen rolle om produktet er
nasjonalt eller sentralt godkjent. Det er like viktig at
produktinformasjonen er god uansett!

Takk for oppmerksomheten!

(Se også Eirik Hagtvedt sitt innlegg 10. mai 2016 angående dokumentasjonskrav)
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