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Kravet om markedsføringstillatelse (MT) skal sikre 
at alle legemidler som blir brukt i Norge og EU:

- har god og konsistent kvalitet
- er sikre
- har ønsket virkning

Legemiddelregelverket i Norge er tilsvarende som i EU:
Utvidet EØS-avtale på legemiddelområdet – Norge deltar fullt ut i 
det europeiske legemiddelsamarbeidet



Godkjenning av legemidler– 4 veier til mål (MT) 
• Nasjonal prosedyre 

(når det søkes MT kun i ett EU/EØS-land)

• Sentral prosedyre 
(felles utredning og beslutning i alle EU/EØS-land, 
koordineres av Det europeiske legemiddelverket, EMA)

• Desentralisert prosedyre 
(fellesprosedyre for de land der produsenten 
ønsker MT for et legemiddel uten MT i EU/EØS fra før)

• Gjensidig anerkjennelsesprosedyre 
(fellesprosedyre for de land der produsenten 
ønsker MT for et legemiddel som har MT i 
minst ett EU/EØS-land fra før)
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Fire godkjenningsprosedyrer –
samme dokumentasjonskrav
• Kvalitet

– Råvarer
– Produksjonsprosessen
– «Samme» produkt i hvert produksjonsparti

• Sikkerhet 
– Behandlet dyr
– Menneske (operatør og konsument)
– Miljø

• Effekt
– Preparatet har den virkning søker hevder 

Det er søkt bruksområde og bruksmåte som skal 
dokumenteres!
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Kvalitet

• Lagring
• Holdbarhet
• Stabilitet
• Sammensetning
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Sikkerhet

• Sikkerhet for operatør:
- selvinjeksjon
- innånding
- hudkontakt

• Sikkerhet for pasient.
• Sikkerhet for konsument.
• Sikkerhet for miljø.
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Effekt

• Dokumentert effekt på indikasjon, til aktuell art.
• Farmakologi (kinetikk/dynamikk)
• Laboratoriestudier (etablere og bekrefte 

doseringsregime)
• Feltforsøk (demonstrere at behandlingen 

fungerer i normale husholdninger, besetninger 
eller anlegg - under ulike forhold)
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Omsetning av legemidler
Tilvirkning og 
omsetning krever 
tillatelse! 

– Gjelder aktørene i alle 
ledd i produksjons- og 
leveringskjeden



Produktinformasjon

• Standardskjema for preparatomtale, 
pakningsvedlegg og merking av pakning.

• Godkjennes av myndighetene.
• Må oppdateres ved endringer: produktspesifikke 

eller generelle.
• Reklame er regulert; kun markedsførte 

legemidler.
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Overvåking

• Alle legemiddelprodusenter må ha et 
overvåkingssystem.

• Overvåkingssystemet skal sikre at bivirkninger fanges 
opp og meldes inn.

• Overvåkingssystemet må godkjennes av myndighetene, 
i forbindelse med søknad om markedsføringstillatelse.

• Overvåkingssystemet gjennomgås når det utføres tilsyn 
av produsenten.
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Standardisering og regulering

• Prosessene i legemiddelgodkjenning er styrt av 
europeiske og globale standarder: GMP, GLP, GCL etc.

• Omsetning av legemidler er strengt regulert i Norge: 
resept, apotek, grossist, import 

Lover, forskrifter og retningslinjer: 
globale, europeiske, nasjonale          
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