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Praktiske tips ved innsendelse av MT- og 
endringssøknader
• Korrekt versjon av søknadsskjemaet

• Word dokumenter for PI

• Mappestruktur på søknader

• Korrekt utfylling av fakturainformasjon



Korrekt versjon av søknadsskjemaet

• Kjent problem ved versjon 1.22.0.1 gjeldende fra 16.02.2018 
(endringer/ MT-søknader både human og vet, fornyelser) 

• Adobe Reader viser at søknadsskjemaet ikke er låst og med 
røde felter

• Workaround: Søker må bruke Adobe Reader for å låse 
skjemaet. Ikke bruke Adobe Acrobat, da oppstår dette 
problemet. Norge krever ikke signatur. 

• Mer informasjon: 
http://esubmission.ema.europa.eu/eaf/index.html

http://esubmission.ema.europa.eu/eaf/index.html


Korrekt versjon av søknadsskjemaet



Word dokumenter for PI

• Endringer som fører til endring i PI, krever norske tekster i 
word-format/mock-ups i pdf.

• Sist oppdatert PI med sist oppdatert dato skal sendes inn
med spor endringer



Word dokumenter for PI

• Produktinformasjon skal sendes inn i henhold til gjeldende 
oppdatert QRD-templat

• Human QRD-templat EMA: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation
/document_listing/document_listing_000134.jsp&mid=WC0b01a
c0580022c59

• Veterinær QRD-templat EMA: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation
/document_listing/document_listing_000185.jsp&mid=WC0b01a
c058002d9b0

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000134.jsp&mid=WC0b01ac0580022c59
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000185.jsp&mid=WC0b01ac058002d9b0


Word dokumenter for PI



Mappestruktur på søknader - human

• Modul 1 – Administrativ dokumentasjon

• Modul 2 – Sammendrag (the Quality Overall Summary, the 
Non-clinical Overview / Summaries, and the Clinical 
Overview / Summaries)

• Modul 3 – Chemical-pharmaceutical and biological
information for chemical active substances and biological
medicinal products

• Modul 4 - Nonclinical Study Reports

• Modul 5 – Clinical Study Report



Mappestruktur på søknader - veterinær

• Part 1 – Administrativ dokumentasjon (part 1A, 1B og 1C)

• Part 2 – Chemical, Pharmaceutical and 
biological/microbiological information 

• Part 3 – Safety and residues tests

• Part 4 – Pre-clinical and clinical trials



Mappestruktur på søknader

• Søknadene skal strukturers etter modul eller part

• Alle filer bør ha navn som forklarer hva dokumentet 
inneholder

• eCTD EU Validation Criteria: 
http://esubmission.ema.europa.eu/tiges/cmbdocumentatio
n.html

http://esubmission.ema.europa.eu/tiges/cmbdocumentation.html


Mappestruktur på søknader
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Korrekt utfylling av fakturainformasjon

• Navn på firmaet, fakturaadresse og PO-nummer skal oppgis 
i feltet som heter «billing address» i eAF slik at korrekt 
informasjon blir registrert med en gang

• Hvis søker ikke har PO-nummer så skal N.A fylles inn i dette 
feltet. 

• Kontaktperson oppføres i eAF med navn/e-post adresse som 
regnskap kan kontakte dersom det er spørsmål/feil

• Vi trenger ikke informasjon om faktura i cover letter, dersom 
det er registrert i eAF



Korrekt utfylling av fakturainformasjon
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