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Høringsnotat 

 

 

 

Gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 om klinisk utprøving 

av legemidler til mennesker i norsk rett. 

 

 

1 Innledning. 

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 213/2015 av 25. september 2015 å endre EØS-avtalens vedlegg 

II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), kapittel XIII (Legemidler) ved å innlemme 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 av 16. april 2014 om kliniske utprøvinger av 

legemidler for mennesker og om oppheving av direktiv 2001/20/EF av 4. april om tilnærming av 

medlemsstatenes lover og forskrifter om bruk av god klinisk praksis ved gjennomføring av klinisk 

utprøving av legemidler til mennesker (den nye forordningen). 

Siden gjennomføring av forordningen i norsk rett har betydelige økonomiske konsekvenser, se kapittel 

6, har regjeringen tatt forbehold om stortingets samtykke. Regjeringen har bedt om slikt samtykke ved 

å fremme "Prop. 53 S (2015–2016) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 

213/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 536/2014 om 

kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker."1 Proposisjonen ble godkjent i statsråd 5. februar 

2016 og er nå til behandling i stortinget. 

Forordningens bestemmelser skal tidligst anvendes 28.mai 2016, se forordningens artikkel 99. 

Anvendelse skjer likevel først når en ny EU-portalen og en ny EU-database er etablert, se forordningens 

artikkel 82. EU-kommisjonen har varslet at de forventer anvendelse tidligst høsten 2018.  

 

2 Om klinisk utprøving 

Klinisk utprøving av legemidler innebærer en systematisk studie av legemidler hvor formålet er å få 

kunnskap om legemidlenes sikkerhet, effekt, påvirkning av fysiologisk funksjoner, interaksjoner, 

bivirkninger, opptak, fordeling, metabolisme og utskillelse, eller å studere deres terapeutiske verdi. 

Studien gjennomføres i henhold til en protokoll som er forhåndsgodkjent av myndighetene. Protokollen 

beskriver målsettinger, utforming, metoder, statistiske betraktninger og organisering i forbindelse med 

en klinisk utprøving.  

Gjennomføring av kliniske utprøvinger er viktig for å kunne utvikle nye og sikre legemidler, og for å 

kunne forbedre og sammenligne eksisterende legemidler. Resultatene fra kliniske utprøvinger kan 

benyttes som dokumentasjon i søknad om markedsføringstillatelse (MT) for legemiddel, og for å vurdere 

hvilken plass legemidlene skal gis i helsetjenesten. 

Det er en nedgang i kliniske legemiddelstudier i EØS. Det eksisterende regelverket for klinisk utprøving 

av legemidler er kritisert av både industri, forskere og pasienter som uforholdsmessig tyngende. Fra 

2007 til 2011 falt antallet søknader om kliniske utprøvinger i EU med 25 prosent, og kostnadene for å 

kunne gjennomføre slike utprøvinger har økt vesentlig. Et av hovedformålene med den nye forordningen 

er å gjøre EØS-området mer attraktivt for gjennomføring av kliniske utprøvinger. 

                                                           
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-53-s-20152016/id2474060/ 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-53-s-20152016/id2474060/
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Kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker er i dag regulert av flere direktiv inntatt i EØS-avtalen 

og gjennomført i norsk rett. Gjennom vedtakelsen av forordning (EU) nr. 536/2014 tar EU sikte på å 

bedre rammebetingelsene for kliniske legemiddelstudier. I hovedsak viderefører den nye forordningen   

det rettslige rammeverket for klinisk legemiddelutprøving i EØS. EU har imidlertid valgt å vedta 

regelverket som en forordning i stedet for et direktiv. Siden forordninger har direkte virkning i EUs 

medlemsstater, og ikke skal gjennomføres i nasjonalt regelverk, forventes det en mer harmonisert 

gjennomføring av regelverket i EU. Dette er til fordel for blant annet sponsor og utprøver som kan 

forholde seg til ett regelverk. 

 

3  Gjeldende rett 

I EØS er kliniske utprøvinger av legemidler til mennesker regulert i direktiv 2001/20/EF2 og direktiv 

2005/28/EF3. Videre regulerer direktiv 2003/94/EF4 prinsipper og retningslinjer for god 

tilvirkningspraksis (GMP) for legemidler som skal benyttes i klinisk utprøving. I tillegg til direktivene, 

har EU laget flere retningslinjer på området.  

I Norge er de ovennevnte direktivene implementert i forskrift 30. oktober 2009 nr. 1321 om klinisk 

utprøving av legemidler til mennesker, i forskrift 2. november 2004 nr. 1441 om tilvirkning og import 

av legemidler og i forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler. Forskriftsbestemmelsene er 

hjemlet i §§ 3, 12 og 13 i lov 4. desember 1992 om legemidler m.v. (legemiddelloven). 

 

4  Nærmere om hovedpunkter i den nye forordningen 

Det fremgår av den nye forordningen at direktiv 2001/20/EF oppheves, se artikkel 96. Når det gjelder 

direktivene 2005/28/EF og 2003/94/EF har EU-kommisjonen uttalt at disse skal erstattes av en delegert 

forordning/rettsakt og en gjennomføringsforordning/rettsakt med hjemmel i den nye forordningen. EU-

Kommisjonen arbeider for tiden med å utvikle disse to rettsaktene. Legemiddelverket ser for seg at disse 

rettsaktene vil bli sendt på høring i Norge på et senere tidspunkt. 

Innholdet i forordningen er også beskrevet i kapittel 3 i Prop. 53 S (2015–2016). 

Forordningen får anvendelse på alle kliniske legemiddelutprøvinger. Den får imidlertid ikke anvendelse 

på ikke-intervensjonsstudier, dvs. studier der den terapeutiske strategi for pasienten ikke fastsettes på 

forhånd i en prøvingsprotokoll, men følger alminnelig praksis, og beslutningen om å forskrive 

legemiddelet er klart atskilt fra beslutningen om å la pasienten delta i undersøkelsen. 

Som i dag skal alle slike studier i Norge godkjennes av Statens legemiddelverk (Legemiddelverket) og 

en regionalkomite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Godkjenningen skjer på 

grunnlag av en vitenskapelig og en etisk vurdering.  

Det følger av forordningen at myndighetene i EU skal samarbeide i søknads- og godkjenningsprosessen 

for kliniske utprøvinger. Søknadsprosedyrene er forenklet ved at søker skal sende inn kun én søknad 

elektronisk via en EU-portal, og ikke sende søknad til hvert aktuelt medlemsland. Videre skal det, når 

                                                           
2 Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of 

the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good 

clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use. 
3 Commission Directive 2005/28/EC of 8 April 2005 laying down principles and detailed guidelines for good 

clinical practice as regards investigational medicinal products for human use, as well as the requirements for 

authorisation of the manufacturing or importation of such products. 
4 Commission Directive 2003/94/EC of 8 October 2003 laying down the principles and guidelines of good 

manufacturing practice in respect of medicinal products for human use and investigational medicinal products for 

human use. 
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en klinisk utprøving er søkt godkjent i flere land, utpekes et rapportørland som utreder søknaden på 

vegne av de øvrige landene (berørte land). Berørt land kan nekte å godkjenne studien, dersom man er 

uenig med rapportørlandet, eller dersom den nasjonale etiske komiteen har innvendinger mot 

godkjenning av studien.  

 

Forordningen gir detaljerte og omfattende bestemmelser om hvilke opplysninger en søknad om klinisk 

utprøving skal inneholde. Hovedkravet er at den skal inneholde det som er nødvendig for at 

myndighetene skal kunne gjennomføre den etiske og vitenskapelige vurderingen av studien. De nærmere 

kravene til søknadens innhold fremgår av vedlegg I til forordningen. 

 

Reguleringen av søknads-, godkjennings- og endringsprosessene er gjort mer detaljert enn det som er 

situasjonen etter dagens regelverk. Blant annet gjelder en rekke tidsfrister, først og fremst for 

legemiddelmyndighetene, men også for søker, som skal sikre en raskere behandling av sakene. Hvert 

land skal gi en samlet tilbakemelding vedrørende den vitenskapelige og etiske vurderingen.  

 

I det nye regelverket defineres en ny type klinisk utprøving, såkalt low-intervention clinical trial, som 

på noen punkter er underlagt mindre omfattende krav enn andre legemiddelutprøvinger. Et av vilkårene 

for å omfattes av denne nye ordningen er at legemidlene som inngår i studien har MT. Dersom bruken 

av legemidlet ikke er i samsvar med MT, kan legemidlet likevel benyttes i en slik studie, dersom det 

foreligger publisert vitenskapelig dokumentasjon vedrørende legemidlets sikkerhet og effekt i et av 

medlemslandene. Bakgrunnen for reglene er at kravene som stilles til utprøvingen skal stå i forhold til 

den risikoen pasientene utsettes for. Normalt vil det være slik at risikoen for pasientene i en klinisk 

utprøving vil være mindre om utprøvingen gjelder en sammenligning av godkjente legemidler, enn om 

den gjelder et nytt legemiddel.  
 

EU skal etablere en EU-portal hvor søknader om kliniske utprøvinger, tilsynsrapporter og annen 

informasjon skal publiseres. Innbyggerne i EU skal kunne hente informasjon om legemidler fra den 

nevnte EU-portalen. Det er videre fastsatt at det europeiske legemiddelkontoret (EMA) skal etablere en 

database beregnet på rapportering av bivirkninger, og det er også regulert hvordan og innen hvilke frister 

rapporteringen skal skje.  

 

Forordningen stiller krav til større åpenhet rundt kliniske utprøvinger. Studier med negativt resultat skal 

offentliggjøres. Dette kan bidra til å unngå gjentakelse av allerede utførte kliniske 

legemiddelstudier. Offentlighet bidrar også til å gjøre pasienter oppmerksomme på studier som de 

eventuelt kan delta i.  

 

Forordningen regulerer deltakernes rettigheter i forkant av og under en klinisk utprøving. 

Forsøkspersonene skal informeres og avgi samtykke til deltakelsen. Forordningen gir detaljerte krav til 

det informerte samtykket, hvordan dette skal avgis og hvilken informasjon forsøkspersonen skal motta 

før han samtykker. Informasjonen skal blant annet gjøre forsøkspersonen i stand til å forstå den kliniske 

utprøvingens art, mål, nytte, konsekvenser, risikoer og ulemper. Samtykket kan når som helst trekkes 

tilbake. 

 

Forordningen inneholder også særlige bestemmelser om beskyttelse av beslutningsudyktige og 

mindreårige med hensyn til deltakelse i kliniske legemiddelstudier. Deltakelse tillates bare dersom 

studien er avgjørende for disse, og data med tilsvarende gyldighet ikke kan oppnås i kliniske utprøvinger 

på personer som er i stand til å gi informert samtykke, eller gjennom andre forskningsmetoder. I tillegg 

må deltakelsen innebære en direkte nytte for forsøkspersonen som oppveier for de risikoer og byrder 

som er forbundet med utprøvingen. Forordningen beskytter også gravide og ammende og har særlige 

regler for klinisk utprøving i nødssituasjoner hvor det haster som følge av en plutselig livstruende eller 

annen alvorlig medisinsk tilstand. 

 

Forordningen regulerer muligheten for EU-kommisjonen til å føre tilsyn i det enkelte land. I de tilfellene 

der medlemslandene fører tilsyn i land i EU/EØS-området eller i tredjeland, skal EMA koordinere disse 

for å forhindre dobbeltarbeid.  
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5 Gjennomføringen av forordningen i Norge 

 

Forordningen foreslås implementert ved henvisning. Dette gjøres ved å vedta en ny bestemmelse i 

legemiddelforskriften, § 15-6a hvor det fremgår at den nye forordningen gjelder som forskrift i Norge. 

Siden den nye forordningen kun regulerer klinisk utprøving av legemidler til mennesker, er det 

hensiktsmessig at klinisk utprøving av legemidler til dyr reguleres i en egen bestemmelse. Dette 

foreslås gjort ved å endre ordlyden i gjeldende legemiddelforskrift § 15-6.  

 

På sikt er det meningen at reguleringen av klinisk utprøving av legemidler til mennesker kun skal 

fremgå av legemiddelforskriften. Den nye forordningen fastsetter imidlertid en overgangsperiode 

hvor det fremgår at direktiv 2001/20/EF skal eller kan komme til anvendelse på kliniske 

legemiddelutprøvinger som er søkt før et gitt tidspunkt, se artikkel 98. I overgangsperioden vil derfor 

gjeldende forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker, bestemmelser om klinisk 

utprøving i tilvirkning- og importforskriften og den nye forordningen gjelde parallelt. Når 

overgangsordning er over, tas det sikte på å oppheve forskrift om klinisk utprøving av legemidler til 

mennesker og enkelte bestemmelser i tilvirkning- og importforskriften som gjelder legemidler til 

klinisk utprøving av legemidler til mennesker.  

 

For å unngå tvil om hvilke bestemmelser som gjelder i overgangsperioden, foreslås det at 

overgangsperioden reguleres uttrykkelig i både legemiddelforskriften § 15-6a, tilvirkning- og 

importforskriften § 1-1 og i forskrift om klinisk utprøving § 1-1, se vedlagte utkast til 

forskriftsendringer. 

 

Det foreslås også å endre tilvirkning- og importforskriften § 2-2 om unntak fra kravet om 

tilvirkertillatelse. Det foreslås en justering av ordlyden i bestemmelsens første ledd. Justeringen har 

ingen betydning for bestemmelsens innhold. Videre tilføyes bestemmelsen et nytt annet og tredje 

ledd. Bestemmelsens første ledd gjelder for alle legemidler, også de som inngår i kliniske utprøvinger. 

Bestemmelsens annet og tredje ledd gjelder bare for legemidler som skal inngå i kliniske utprøvinger. 

Bakgrunnen for forslaget om å tilføye et nytt annet og tredje ledd er at den nye forordningen i artikkel 

61 nr. 5 regulerer at det enkelte land kan ha nasjonale bestemmelser, innen visse rammer, om unntak 

fra krav om tilvirkertillatelse. For ommerking og ompakking av legemidler til klinisk utprøving har 

Legemiddelverket vurdert det slik at det ikke er nødvendig å stille krav om tilvirkertillatelse når 

oppgaven utføres av apotek som har tilvirkertillatelse etter apoteklovgivningen. Videre mener 

Legemiddelverket det er hensiktsmessig at det på grunnlag av søknad fra relevant aktør kan gjøres 

unntak fra krav om tilvirkertillatelse for ommerking av legemidlets holdbarhetsdato. Denne 

unntaksmuligheten er foreslått regulert i nytt tredje ledd. 

 

Legemiddelverket er kompetent myndighet og tilsynsmyndighet for kliniske utprøvinger. De er derfor 

oppnevnt som nasjonalt kontaktpunkt i medhold av forordningens art. 83, og deltar i Clinical Trials 

Coordination and Advisory Group, CTAG, jf. forordningens artikkel 85.  

 

6 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det behandles ca. 120 søknader om kliniske legemiddelstudier i Norge årlig. Dette antallet kan øke som 

følge av den nye forordningen.  

Forordningen fastsetter kortere frister for tilbakemelding på søknader om godkjenning av kliniske 

utprøvinger. I tillegg må Legemiddelverket og REK gi en samtidig tilbakemelding. Forordningen legger 

opp til at Legemiddelverket må behandle søknader på vegne av øvrige stater. Videre forutsetter 

forordningen at Legemiddelverket må utrede sikkerhetsinformasjon på vegne av fellesskapet, noe de 

ikke gjør i dag.  
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REK er i dag organisert slik at de ikke vil klare å holde seg til forordningens stramme tidsfrister. Det er 

derfor behov for økte ressurser for å gjennomføre forsvarlig saksbehandling innen fristene. For å 

håndtere søknadene innen fristen, er det behov for en annen organisering av REK-arbeidet. Flere 

modeller er til vurdering, herunder opprettelsen av en egen legemiddelkomité eller en felles nordisk 

etisk komité.  

Legemiddelverket tar i dag 10 000 kroner for en søknad om klinisk utprøving fra kommersielle aktører, 

mens akademia ikke betaler. I forbindelse med forskningsetikkloven, ble det bestemt at behandling av 

medisinsk og helsefaglig forskning skal være fullfinansiert fra statens side, slik at REK ikke tar gebyr.  

Innføringen av ordningen er for Legemiddelverket vurdert å innebære årlige merkostnader på 3 millioner 

kroner til utredning og koordinering av søknader i Norge, hovedsakelig grunnet behov for flere ansatte.  

Gjennomføring av forordningen vil videre kreve at det etableres en norsk kommunikasjonsplattform til 

1,1 mill. kroner mellom Legemiddelverket og REK, mens norsk tilkobling til EU-portalen er beregnet å 

koste 1,0 mill. kroner i form av engangsutgifter. Annet gjennomføringsarbeid er anslått til 2 mill. kroner.  

Innføringen av ordningen er av REK vurdert å koste i alt 4,5 mill. kroner årlig til komitéarbeid, 

klagebehandling, sekretariat og administrasjon. Utgiftene vil bli dekket over Helse- og 

omsorgsdepartementets budsjett.  

Departementet ber berørte høringsinstanser gi tilbakemelding vedrørende eventuelle økonomiske og 

administrative konsekvenser forordningen vil få for andre enn REK og Legemiddelverket. 

 

 


