Høringsnotat for ekstern høring om forslag om forlænget implementeringsfrist for opdatering af mærkning og
indlægsseddel ved variationer, oktober-november 2010.

Generelt

Bemærkning

Begrundelse for bemærkning

Bemærkning
fremsat af:

Lægemiddelstyrelsens
kommentar

Dansk Patienter finder overordnet
forslaget bekymrende - både i
forhold til muligheden for at
orientere sig som patient og
afdækning af bivirkninger.

Vi er bekymrede for, om det vil forhindre
nogle patientgrupper i at få den relevante
information og dermed går ud over
patientsikkerheden. Det kan især gå ud
over de ældre mennesker, som er store
medicinforbrugere og ikke altid har
mulighed for eller evne til at opsøge
viden på internettet. Konkrete sygdomme
som fx epilepsi, sclerose og Parkinsons
sygdom kan være forbundet med
kognitive problemer, hvilket kan gøre
opdateringerne på internettet svære at
anvende.

Danske Patienter

Væsentlige
sikkerhedsoplysninger, herunder
nye (alvorlige) bivirkninger, vil
blive implementeret med kortere
frist og derved varetages
patientsikkerheden.

Danske Patienter

Dette er uden for styrelsens
kompetence.

I forslaget lægges op til, at man som
borger selv skal orientere sig på
hjemmesiden indlaegsseddel.dk.

Generelt

Danske Patienter finder det
afgørende, at den ordinerende læge
har pligt til at oplyse patienter om
senest opdaterede viden om
effekt/bivirkningsrisiko og mener, at
denne forpligtigelse er helt central,
hvis forslaget gennemføres som
foreliggende. Dette kan f.eks. ske
ved, at lægen udskriver og udleverer
senest opdaterede information til
patienten (herunder indlægsseddel)
fra nettet som supplement til en
mundtlig information og dialog med
patienten om ændringer i et
præparat, herunder patienters
mulighed for indberetning af
bivirkninger.

Generelt

Generelt

Om tidspunktet for
implementering af
ændringerne

Lif er enig med
Lægemiddelstyrelsen i, at det af
patientsikkerhedshensyn kan være
nødvendigt, at implementeringen af
ændringerne skal gennemføres med
kortere frist. Omvendt forventer Lif,
at Lægemiddelstyrelsen fortsætter
eksisterende praksis, således at
implementeringsfristen på baggrund
af en konkret vurdering også kan
forlænges.
Da QRD-templaten for centralt
godkendte lægemidler ikke åbner
mulighed for nationale
standardsætninger, skal Lif opfordre
til, at Lægemiddelstyrelsen anfører,
at bestemmelsen ikke omfatter
centralt godkendte produkter.

Således at unødig kassation af ellers
intakte lægemidler undgås.

VIF vil foretrække, at tidspunktet for
implementeringen fastsættes til
produkternes levering på
virksomhedens lager.

Det kan være problematisk, at tidspunktet
for implementeringen fastsættes til: ”når
pakninger med den opdaterede mærkning
og indlægsseddel leveres til grossist.”,
idet produkter med lang holdbarhed eller
sæsonprodukter, som eksempelvis kun
leveres hvert andet år, risikerer at skulle
ompakkes for at overholde
implementeringsfristen.

VIF mener endvidere, at
implementeringstidspunktet bør
fremgå af lovgivningen.

For at overholde ”First In – First Out” som firmaers lagerdatabase automatisk
gør – kan det blive et problem at anvende
levering til grossister som indikator,
eftersom virksomhederne typisk vil

Lif

Den nye praksis lægger op til en
hovedregel, som i konkrete
tilfælde kan fraviges i begge
retninger efter behørig
begrundelse.

Lif

For centralt godkendte lægemidler
fastsættes implementeringsfrister
centralt. Den foreslåede praksis
gælder for nationalt godkendte
lægemidler, dvs. rent nationalt
godkendte og MRP/DCP
godkendte, hvilket vil fremgå
indirekte, når vi får opdateret
variationsvejledningen, som jo
gælder nationalt godkendte
lægemidler.
Problemet eksisterer allerede i dag
og forestilles ikke afhjulpet med
den nye praksis, men der bør være
en bedring med en længere
implementeringsperiode.

VIF

Implementeringstidspunktet for
ændret mærkning eller
indlægsseddel efter variation
fastsættes individuelt i brevene,
som godkender variationen. Der er
ikke national lovgivning, hvor
fristen passende kan fastsættes.

Om forlænget
implementeringsfrist

Foreningen er af
patientsikkerhedsmæssige årsager
ikke enig i, at
implementeringsfristen bør
forlænges.

Om forlænget
implementeringsfrist

En forlænget implementeringsfrist
for opdateringer vil endvidere kunne
nedsætte tempoet i registrering af
nye og hidtil ukendte bivirkninger.
Forbrugerrådet mener ikke, at
lægemiddelvirksomhedernes frister i
forhold til opdatering af
indlægssedler bør forlænges fra det
nuværende ½ år til et helt år.

Om forlænget
implementeringsfrist

anvende eksisterende lagre først.
Indlægssedlen er en vigtig
informationskilde for
lægemiddelbrugeren og evt.
plejepersonale. Da den nuværende frist
på 6 måneder gælder ved levering fra
lægemiddelvirksomheden til grossisten
og ikke ved levering fra grossist til
apotek, kan der nemt gå yderligere nogle
måneder, inden pakninger med den nye
mærkning/indlægsseddel er ude hos
lægemiddelbrugeren. Det samme gælder
for et meget stort sortiment af
håndkøbslægemidler, som sælges i fri
handel, hvor lægemiddelbrugeren ikke
har adgang til faglig rådgivning. Hertil
kommer at den største gruppe af
lægemiddelbrugere er ældre mennesker,
som ikke forventes at søge informationer
i en indlægsseddel på internettet. Derfor
kan foreningen ikke støtte en forlængelse
af implementeringsfristen.
Kan dermed true patientsikkerheden.

Mange medicinbrugere er ældre
mennesker, hvoraf mange fortsat har
begrænset internetadgang, som derfor
ikke kan henvises til en hjemmeside med
opdaterede indlægssedler. Generelt er
www.indlægsseddel.dk fuldstændig
ukendt for almindelige danskere,
hvorimod indlægssedlerne er kendt af

Danmarks
Apotekerforening

Lægemiddelstyrelsen mener ikke,
at patientsikkerheden tilsidesættes
ved den foreslåede ændrede
praksis, da væsentlige
sikkerhedsoplysninger skal
implementeres med kortere frist.

Danske Patienter

Som ovenfor.

Forbrugerrådet

Som ovenfor.

Om fristens længde

Vedr. betingelse 1 for
forlænget frist.
” at det af den
eksisterende
indlægsseddel fremgår, at
den nyeste indlægsseddel
kan findes på
indlaegsseddel.dk, og”

Vedr. betingelse 2 for
forlænget frist.
” at den opdaterede
indlægsseddel er uploadet
på indlaegsseddel.dk
1

En anden løsning kunne være, at der
differentieres mellem alvorlighedsgraden af ændringerne i hver enkel
variationsansøgning. ”Inden for 12
mdr.” eller ”by next reprint” eller
”immediately” afhængig af hvor
alvorlige ændringerne er. F.eks.
”inden for 12 mdr.” for ændringer
der har indflydelse på SPC eller
”immediately”, hvis der er safety
restrictions og ”by next reprint” for
andre ændringer – f.eks.
designændringer.
Er det muligt at bløde op på denne
formulering, så det ikke behøver at
fremgå af den "første" eksisterende
indlægsseddel og dermed også ved
1. ændring af indlægssedlen kan få
glæde af den forlængede
implementeringsfrist?

Vi foreslår følgende tilføjelse: ”at
den opdaterede indlægsseddel er
uploadet på indlaegsseddel.dk senest
3 måneder efter
godkendelsen/afslutningen af

http://www.forbrugerraadet.dk/?sid=200&cid=5794

flertallet. Forbrugerrådet undersøgelser
viser, at 78% 1 af forbrugerne læser
indlægssedlerne og derfor anbefaler vi, at
man opretholder opdatering i pakker på et
½ år.
Dette vil bringe det danske system i
overensstemmelse med
ansøgningsblanketten. Herudover kan
virksomhederne, med de nye type IA
variationer – implementere før
notifikation – også selvom det påvirker
pakkematerialet.

Der går ofte mere end 6 måneder i
mellem genoptryk af vores
pakkemateriale og dette er jo baggrunden
for at industrien ønsker
implementeringsfristen forlænget. Hvis vi
skal opfylde ovennævnte krav, kan vi
først få glæde af denne nye
implementeringsfrist når vi
implementerer ændring nr. 2 i
indlægssedlen og dette kan være flere år
ude i fremtiden.
Motivationen er, at det for os at se ikke
giver mening, at oploade en PIL med
f.eks. nye indholdsstoffer, før produktet
er bragt på markedet, og det er det højst
sandsynligt ikke indenfor 3 måneder.

VIF

Sandoz

IGL,
Industriforeningen
for Generiske
Lægemidler

Hovedreglen med den nye praksis
vil være 1 år, men ved safety
restrictions vil fristen være kortere
og ved designændringer, som ikke
har indflydelse på den lovpligtige
mærkning eller indlægsseddel,
beslutter firmaerne selv, hvornår
disse skal implementeres.
Ved type 1A variationerne vil der
efter hovedreglen også være 1 års
frist fra datoen for det opdaterede
produktresumé.
Nej. Hvis indlægssedlen ikke
opfylder denne betingelse, vil det
være de gældende 6 måneder som
finder anvendelse.

Ved ændring af produktudseende,
indholdsstoffer eller
opbevaringsbetingelser skal
ændring af mærkning og
indlægsseddel ske samtidig med

markedsføringen af pakningerne,
hvor disse ændringer er indført.

senest 3 måneder efter
variationen, eller når ændringen
godkendelsen/afslutningen implementeres (ved ændret
af variationen.”
produktudseende,
opbevaringsbetingelser,
indholdsstoffer)” (VIFs markering af
foreslået ny tekst)

Vedr. betingelse 2 for
forlænget frist.
” at den opdaterede
indlægsseddel er uploadet
på indlaegsseddel.dk
senest 3 måneder efter
godkendelsen/afslutningen
af variationen.”

VIF mener endvidere, at kravet om
opdatering af
indlægsseddeldatabasen inden for 3
måneder efter godkendelse af en
variation er problematisk.

Man risikerer således, at der i en periode
ikke er overensstemmelse mellem
indlægsseddelen og det markedsførte
lægemiddel, da ændring af lægemidlets
komposition som følge af
variationsgodkendelsen typisk ikke vil
kunne ske inden for en 3-måneders frist.
Endelig vil det med en 3 måneders frist
ikke være muligt at uploade Artwork
filer, men kun Word-dokumenter.

VIF

Styrelsen vil præcisere i
bestemmelsen, at det gælder med
mindre andet konkret er fastsat for
lægemidlet i forbindelse med en
variation.
Se ovenfor for så vidt angår
ændret komposition.
Men hvis der ikke kan uploades
inden for 3 måneder, så kan
firmaet heller ikke benytte den 1
årige implementeringsfrist og så
må det være de nuværende 6
måneder, som er gældende.

Derudover har Lægemiddelstyrelsen modtaget høringssvar fra:
 Dansk Sygeplejeråd, som ingen indvendinger har til høringen.
 Lundbeck, som hilser implementeringen af dette forslag velkomment.
 Pfizer, som “welcomes this initiative, and would even appreciate if there is a chance this being adopted also by other European countries”.
 Tandlægernes Nye Landsforening, som meddeler at foreningen ikke har bemærkninger til den fremsendte høring.

