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Nytt om mock-ups/merkingstekst



• Nå godkjenner Legemiddelverket merkingstekst ved 
utstedelse av MT

• Fra 1. juni krever vi merkingstekst, og ikke mock-ups, i 
nasjonal fase

• Selv om mock-ups ikke lenger kreves før utstedelse av MT, 
må mock-ups likevel godkjennes før markedsføring

Hva er nytt for MT i MRP/DCP?



• Ønskes mock-ups godkjent i forbindelse med MT-prosedyren, må 
mock-ups sendes inn i nasjonal fase eller innen 2 måneder etter 
MT er utstedt

• Mock-ups som sendes inn etter dette må søkes som en artikkel 
61(3)-notifikasjon (human)/VRA G.I.15.z (veterinær) 

• Mock-ups (i pdf-format) for hver styrke/legemiddelform og 
pakningstype som skal markedsføres, inkl. minste 
pakningsstørrelse

• Tidligere krevde vi mock-ups for alle styrker/legemiddelformer. 
Fra 1. juni gjelder dette kun for styrker/legemiddelformer som 
skal markedsføres

Dersom preparatet skal markedsføres



• Viderefører muligheten for å få utstedt MT uten norsk 
produktinformasjon (‘betinget’ MT)

• Send inn bekreftelse på dette innen 2 uker etter 
prosedyreslutt:

• pi@noma.no
• besvare automatisk generert e-post fra Legemiddelverket etter 

prosedyreslutt 

• Endringer etter MT-prosedyren vil også godkjennes uten 
norsk produktinformasjon

Dersom preparatet ikke skal markedsføres

mailto:pi@noma.no


• Dersom det på et senere tidspunkt bestemmes at 
preparatet skal markedsføres, må følgende dokumenter 
sendes inn 2 måneder før planlagt markedsføring: 

• preparatomtale 
• pakningsvedlegg 
• merkingstekst 
• mock-ups

• MERK at både merkingstekst og mock-ups må sendes inn, og 
alle dokumentene skal sendes inn samtidig!

Endring i markedsføringsplaner



• på norsk: Skjema og veiledning for MT-søknad –
Legemiddelverket

• på engelsk: Marketing Authorisation applications -
Legemiddelverket

Aktuelle nettsider

https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/soknad-om-mt/skjema-og-veiledning-for-mt-soknad#dersom-preparatet-skal-markedsf%C3%B8res-i-norge
https://legemiddelverket.no/english/regulatory-affairs/marketing-authorisation-applications


Spørsmål?



Sarah Hussain, 06.09.2022

Godkjenning av merkingstekst ved 
MRP-endringer, fornyelser og 61(3)-
notifikasjoner



Hva er nytt?

• Endringer i common merkingstekst ved MRP-endringer, 
fornyelser og 61(3)-notifikasjoner: Etter 1. oktober skal  
det innsendes norsk merkingstekst. 

• Gjelder både RMS- og CMS-prosedyrer.



Merkingstekst og mock-ups
• Tidligere krevde Legemiddelverket kun mock-ups ved 

endringer i common merkingstekst.

• Mock-ups skal fremover innsendes ved designendringer. Det 
forutsettes at mock-ups er iht. gjeldende retningslinjer.

• Ved endringer i både common merkingstekst og design, skal 
både norsk merkingstekst og mock-ups innsendes. 

• Vi ønsker preparatomtale, pakningsvedlegg og merkingstekst 
innsendt som separate Word-filer.



Godkjent merkingstekst

• SLV sender ut norsk merkingstekst med  
godkjenningssetning og -dato i toppteksten.

• Behold godkjenningssetningen fra SLV i den norske 
merkingsteksten ved senere innsendelser slik at SLV kan 
se at merkingsteksten er basert på sist godkjent versjon.



Aktuelle nettsider
MRP-endringer
• Viktig informasjon om MRP-endringssøknader og 61(3)-

notifikasjoner
• Important information regarding MRP variation applications and 

art 61(3) notifications

MRP-fornyelser
• Innsendelse av norske tekster etter endt MRP-

fornyelsesprosedyre
• Submission of the Norwegian product information after the end 

of procedure in MRP

https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/endringssoknad#gjensidig-anerkjennelsesprosedyre
https://legemiddelverket.no/english/regulatory-affairs/variations-regarding-marketing-authorisation
https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/fornyelse-av-mt
https://legemiddelverket.no/english/regulatory-affairs/renewal


Spørsmål?
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