
Kort innføring og noen erfaringer
Klinisk utprøving – ny forordning

Ingvild Løberg Tangen, Cand. Pharm, PhD
Seniorrådgiver



Nytt regelverk for klinisk utprøving av legemidler 
Forordning (EU) No 536/2014



• Direkte implementering og henvisning i nasjonalt lovverk - bindende
• Beskytte forsøkspersonene – rettigheter, sikkerhet og integritet, og at 

data er til å stole på

• Raskere innovasjon – forenkling av søknadsprosess
• Mer offentlighet; dokumentasjonen, utredningsrapporter og 

sluttrapporter
• Overordnet formål: gjøre EU mer attraktiv for kliniske studier

• CTIS- Clinical Trial Information System («portalen»)

Det nye regelverket – noen hovedtrekk I



Hvilke studier gjelder forordningen for?
• Intervensjonsstudier med legemidler – som i dag
• Ny kategori med «low intervention clinical trials»

• IMP har markedsføringstillatelse (MT)
• Dersom IMP ikke brukes i samsvar med MT må dette støttes i viteskaplig publisert litteratur 

(sikkerhet og effekt)
• Minimal tilleggs-risiko for forsøkspersonene i forhold til klinisk praksis
• Reduserte krav til monitorering, «trial master file», og sporbarhet for studielegemidlene
• Se «Risk proportionate approaches in CTs»

• Industri og akademia
• Både nasjonale og multinasjonale utprøvinger

• Ikke dekket av forordningen:
• Ikke-intervensjonsstudier
• Studier uten legemidler
• Medisinsk utstyr (egen forordning i 2021)

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/2017_04_25_risk_proportionate_approaches_in_ct.pdf


• Ny EU-portal for søknad, svar og samarbeid (CTIS)
• Harmonisert krav til dokumentasjon i Europa
• Ko-ordinert vurdering mellom landene i Europa
• Et land er ansvarlig (RMS*) de andre er medansvarlig (MSC**)
• REK omorganisert – og REK-portalen skal ikke brukes
• REK-KULMU og SLV skal samarbeide om vurderingen av studien

• Kommisjonen innfører «Union Controls» i medlemslandene for sikre at vi 
følger forordningen

*RMS= Reference Member State ** MSC = Member State Concerned

Det nye regelverket – noen hovedtrekk II



CTIS – oversikt (EU-portalen) 



• Til CTIS både REK-KULMU og SLV – alle land
• Kan sende når som helst – ingen bestemte frister hverken til REK-KULMU eller SLV
• Del I til CTIS: 

• Følgebrev
• Protokoll
• Dokumentasjon (preklinikk, kvalitet, klinikk)
• Merking

• Del II til CTIS (ikke REK-portalen) 
• Pasientinformasjon
• CV til utprøver
• Rekrutering og kompensering av forsøkspersoner
• Biologisk materiale
• Forsikring

Sende inn søknaden – nytt regelvert



Koordinert vurdering med andre land
• Er det «low-intervention»?
• Protokoll
• Risiko/nytte vurdering
• Tilvirking og import for IMP (bare SLV)
• Merking (bare SLV)
• IB

Nasjonal vurdering 
• Samtykkeskriv, rekruttering og personvern
• Kompensasjon til forsøkspersoner
• Er utprøvingssenteret egnet
• Forsikring
• Bruk av biologisk materialet

Beslutning 5dValidering og valg av RMS* 15 d

Svar til 
søker i 
portal

Spørsmål 
til søker

REK-KULMU

2 år
Legemiddelverket og REK-KULMU

Del 1

Del 2

*RMS= Reference Member State



Saksgang nye søknader

CTA*: 15 dager
Valg av RMS og  
Validering

Vurdering av SLV (og andre land) og REK-KULMU Revisjon og respons Vurdering, oppdatert CTA

Dag 0
Valideringsepost

Dag 45
Spørsmål (RFI**)

Dag 57
Respons

Dag 76
Uttalelse

De
l 1

CTA*: 10 dager
Validering Vurdering av REK-KULMU Revisjon og respons Vurdering, oppdatert CTA

Dag 0
Valideringsepost

Dag 45
RFIs

Dag 57
Respons

Dag 76
Uttalelse

De
l 2

Del 1 og del 2 kan sendes inn uavhengig av hverandre

12 dager

Vedtak

19 dager

*CTA = Clinical Trial Application
**RFI = Request for Information



Tidsrom for overgangsperioden

Frem til 
31.01.2022

31.01.2022-
31.01.2023

31.01.2023-
31.01.2025

Alle kliniske studier 
reguleres etter 
direktivet (gjeldende 
regelverk)

• Studier kan søkes etter 
forordningen og søkes i 
CTIS, «CTR studier»

• Studier kan fortsatt søkes 
etter direktivet, «CTD 
studier»

• Alle nye studier må søkes 
etter ny forordning

• Alle pågående CTD studier 
(minst ett aktivt site i EU) 
må være søkt på nytt –
administrativ 
saksbehandling



Hva gjelder for CTD studier etter 31.01.2022?
• CTD studier er studier som er godkjent etter Direktivet (gjeldende 

regelverk)
• De som avsluttes før 30.01.2025

• Det vil ikke være nødvendig å søke studien overført til CTR
• Direktivet vil fortsatt gjelde for disse studiene

• De som vil pågå etter 31.01.2025
• Dersom et aktivt senter, må studien søkes overført (via CTIS)
• Dette må gjøres i god tid før 31.01.2025 (inntil 60 dagers saksbehandlingstid)
• Studien skal ikke være gjenstand for ny vurdering hos myndighetene, 

administrativ godkjenning
• NB! Dersom studien pågår i flere land med land-spesifikke protokollversjoner, 

må protokollen konsolideres før studien søkes overført 



Ny forordning
-noen erfaringer



Studier i CTIS







Saker mottatt i CTIS - Norge
• RMS for 11 søknader 

• 2 multinasjonale
• alle fra ikke-kommersielle sponsorer

• MSC for 12 søknader

• 2 transisjonsstudier, RMS for 1



• Tekniske utfordringer med CTIS 
• Viktig å melde til EMA

• Ingen e-post varsler fra CTIS
• Tidslinje med estimerte frister, kan endres
• Tidsfrister må holdes

Erfaringer



legemiddelverketlegemiddelverket.no helsenorge.no
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