
Implementering av godkjent 
pakningsvedlegg
Lina Janabi, enhet for produktinformasjon



• Endringer i pakningsvedlegg skal i utgangspunktet 
implementeres innen 6 måneder etter godkjenningsdato, 
men kan implementeres opptil 12 måneder etter 
godkjenningsdato dersom visse betingelser er oppfylt.

Implementeringsfrist



• Det skal henvises til www.felleskatalogen.no nederst i avsnitt 
6 i pakningsvedlegget for humane legemidler.

• Det sist godkjente pakningsvedlegget skal være tilgjengelig 
på Felleskatalogens nettsider innen 3 måneder etter 
godkjenningsdato.

Betingelser for 12 måneders 
implementeringsfrist

http://www.felleskatalogen.no/


• Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig 
på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Nasjonal prosedyre

http://www.felleskatalogen.no/


Engelsk pakningsvedlegg:
• <Detailed information on this medicine is available on the 

website of {name of MS Agency (link)}>

Norsk pakningsvedlegg: 
• Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på 

nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Gjensidig anerkjennelses prosedyre (MRP) og 
desentralisert prosedyre (DCP)

http://www.felleskatalogen.no/


Engelsk pakningsvedlegg:
• Detailed information on this medicine is available on the European Medicines 

Agency web site: http://www.ema.europa.eu <, and on the website of {name of 
Member State Agency (link)}>.*

Norsk pakningsvedlegg: 
• Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det 

europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): 
http://www.ema.europa.eu, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

• Skal stå i trykt norsk pakningsvedlegg, men kan også inkluderes i norsk elektronisk tekst 

Sentral prosedyre (CP)



• Kan søkes om ved første endringssøknad som berører 
norsk pakningsvedlegg.

• Det vil si ikke som en egen endringssøknad/61 (3) 
notifikasjon.

• Ingen endring = ingen forsinkelse 

Hvordan implementere henvisning til 
felleskatalogen.no i pakningsvedlegget?



• Dersom pakningsvedlegget oppfyller betingelsene for 12 
måneders implementeringsfrist, skal forsinkelser utover 
12 måneder søkes som batchspesifikke endringer.

• I de tilfeller der pakningsvedlegget ikke oppfyller 
betingelsene for 12 måneders implementeringsfrist, skal 
forsinkelser utover 6 måneder søkes som batchspesifikke 
endringer.

Forsinket implementering av godkjent 
pakningsvedlegg



Batchspesifikke endringer relatert 
til produktinformasjon
Lina Janabi, enhet for produktinformasjon



Omfatter blant annet:
• Avvik fra godkjent pakningsmateriell inkludert sikkerhetsanordninger.
• Forsinket implementering av pakningsvedlegg og mock-ups (behandles 

fortløpende)

Annen informasjon:
• Følger tidslinjer for og er avgiftsbelagt som type II-endringer
• Allerede frigitt for salg = kvalitetssvikt

Hva er batchspesifikke endringer relatert til 
produktinformasjon?



• Søknadsskjema fylles og sist godkjent pakningsvedlegg 
og/eller mock ups sendes til post@legemiddelverket.no

• Merkes med «Batchspesifikk endring relatert til 
produktinformasjon»

Forsinket implementering av 
pakningsvedlegg og mock ups

mailto:post@legemiddelverket.no


NB! Skjemaet skal 
kun brukes til 
batchspesifikke 
søknader om 
forsinket 
implementering.



legemiddelverketlegemiddelverket.no helsenorge.no

Spørsmål sendes til pi@legemiddelverket.no
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