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Medicin er ikke kun til mænd. Bliver medicin lavet til
mænd, men brugt af kvinder? Det spørgsmål er blevet
diskuteret i Lægemiddelstyrelsen.
Læs mere på bagsiden
Til morgenmøde om bivirkninger. Hver dag diskuterer
en lille gruppe i Lægemiddelstyrelsen en oversigt over
nye indberetninger om alvorlige bivirkninger.
Læs mere på side 3

31. marts 2011

Vi lytter til medicinbrugerne
og fjerner overflødigt bøvl
Lægemiddelstyrelsen har netop offentliggjort en opdateret strategi for
de kommende 5 år: Perspektiver og
udfordringer 2011-2016.
Blandt de helt nye strategiske mål
er en forøget og mere systematisk
inddragelse af patienter og andre
forbrugere i Lægemiddelstyrelsens arbejde. Selvom Lægemiddelstyrelsens
afgørelser også i fremtiden skal bygge
på faglig indsigt og specialistviden, så
er der også behov for de vinkler, som
patienter og forbrugere kan bidrage
med.
Nogle afgørelser indebærer et valg
mellem flere løsninger, der fagligt set
kan være lige rigtige, og som juridisk
set alle er gangbare. Det kan fx være
i spørgsmål om afvejningen af et
lægemiddels virkning over for risikoen
for bivirkninger. En afvejning der er
afgørende for, om lægemidlet kan
være på markedet. Denne afvejning
er ikke kun faglig, men i høj grad også
værdibaseret: Hvilke risici vil patienterne acceptere til gengæld for at opnå
en bestemt virkning?

Lægemiddelstyrelsens opdaterede
strategi Perspektiver og udfordringer
2011-2016 kan hentes på
www.laegemiddelstyrelsen.dk og
indeholder ud over afsnit om bivirk
ningsovervågning, kontrol og kvalitet,
forfalskede lægemidler også et afsnit
om styrelsens ambition om at nedbrin
ge energiforbruget og CO2-udlednigen.

Vi skal i den kommende tid finde ud
af, hvordan vi gør det i praksis, der kan
både blive tale om en mere formaliseret inddragelse af patient- og forbrugerinteresser, fx i form af deltagelse i
nævn og råd, og mere ad hoc-præget
rådgivning, når der opstår en situation,
hvor det kan tilføre værdi til Lægemiddelstyrelsens sagsbehandling.

Lægemiddelstyrelsen forpligter sig til
at arbejde for at afskaffe overflødige
krav og bestemmelser, hvor det er muligt. Der er dog ingen tvivl om, at det
er lettere sagt end gjort, da næsten
alle regler på lægemiddelområdet
afspejler EU-lovgivning, som vi ikke
bare kan droppe her i landet, og som
det tager tid at få ændret.
Målsætningen kan i øvrigt ses som en
naturlig forlængelse af Lægemiddelstyrelsens vellykkede projekt med at
minimere de såkaldte irritationsbyrder.
Dette projekt er nærmere omtalt i
Indikation i juli 2010.
Både på dansk og engelsk
Den nye udgave af Perspektiver og udfordringer indeholder også afsnit om
bl.a. bivirkningsovervågning, kontrol
og kvalitet, forfalskede lægemidler
og åbenhed. Derudover er der også
et afsnit om klimaet, hvor Lægemiddelstyrelsen i takt med tiden understreger sin ambition om at nedbringe
energiforbrug og CO2-udledning.
Perspektiver og udfordringer findes
både på dansk og engelsk – og bliver
udsendt til Lægemiddelstyrelsens samarbejdspartnere inden påske. Yderligere eksemplarer kan bestilles ved
henvendelse til Lægemiddelstyrelsens
Informationscenter: infocenter@
dkma.dk. Publikationen kan ses på
laegemiddelstyrelsen.dk allerede nu.
Karsten Jørgensen

Afskaffelse af overflødige regler
Blandt de øvrige mål kan nævnes, at
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Ønskes: Flere, hurtige godkendelser
af kliniske forsøg i Europa
Det er til glæde for både Lægemiddelstyrelsen og medicindustrien selv,
hvis flere virksomheder i Danmark
bruger den frivillige harmoniseringsprocedure, Voluntary Harmonisation
Procedure (VHP), når de ansøger om
at få kliniske forsøg godkendt. GlaxoSmithKline forventer at spare resurser
ved at bruge proceduren.
Fremmer europæisk
harmonisering
Proceduren koordineres af Clinical Trials Facilitation Group CTFG,
som er nedsat af direktørerne i de
europæiske lægemiddelstyrelser
med det formål at fremme harmoniseringen i Europa inden for
kliniske forsøg.

Virksomheder og forskere, som vil
have tilladelse til kliniske forsøg, der
skal foregå i flere europæiske lande,
kan i dag få afklaret vurderingen af
deres videnskabelige forsøgsdokumentation en gang for alle via VHP.
Da proceduren blev introduceret i år
2009, var det begrænset, hvilke typer
af forsøg der kunne blive forhåndsvurderet på denne måde. Disse begrænsninger er siden blevet ophævet. Men
selvom ansøgningerne via VHP både
på europæisk og dansk plan er i
fremgang, stiger procedurens popularitet ikke så hurtigt, som vi gerne
ser i Lægemiddelstyrelsen, fortæller
farmaceut i Lægemiddelstyrelsen
Anne Mette Holm:
”Hvis vi skal være med til at præge
udviklingen i fremtiden, så skal vi også
have noget mere erfaring – og være
med i så mange VHP’er som muligt,”
siger hun. Anne Mette Holm understreger, at hvis Lægemiddelstyrelsen
skal videregive danske virksomheders oplevelser med proceduren, så
kræver det, at styrelsen får nogle flere
ansøgninger om forsøg gennem VHP.
Slut med 27 afgørelser
VHP er en fælles europæisk proce-

dure for vurdering af kliniske forsøg,
der går forud for de nationale ansøgninger om forsøgstilladelse. Kort
sagt tilbyder proceduren forskere og
virksomheder, at de kan få en samlet
tilbagemelding på dokumentationen
som indgår i ansøgningen om tilladelse til kliniske forsøg fra de lande,
forsøget skal udføres i. Hvis landene
har spørgsmål, får sponsoren alle
uddybende spørgsmål eller ønsker om
ændringer af forsøgsprotokollen på
en gang, forklarer specialkonsulent
i Lægemiddelstyrelsen Lene Grejs
Petersen. Hun fortæller om baggrunden for initiativet, at det længe har
været diskuteret blandt de europæiske
lægemiddelmyndigheder, hvordan
man på en gang kunne gøre arbejdet
mere effektivt i forhold til kvalitet og
resurser og attraktivt for ansøgerne:

GSK vil spare resurser
Tidshorisonten for en vurdering via
VHP er identisk med de tilsvarende
nationale sagsbehandlingstider. Med
den i hånden kan sponsorerne efterfølgende opnå de nationale godkendelser
på maksimum ti dage. Dermed er den
samlede sagsbehandlingstid for at få
et klinisk forsøg godkendt i Europa
nede på 70 dage.
I den danske afdeling af GlaxoSmithKline har man netop indsendt
den første ansøgning via VHP.
Virksomhedens kliniske forsknings
chef i Danmark Fi Gjessø forventer,
at muligheden for at bruge den nye
ansøgningsprocedure vil gøre det
nemmere for virksomheden at planlægge globalt, hvornår de skal svare
på spørgsmål fra myndighederne:
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Sagsbehandlingstiden ved Voluntary Harmonisation Procedure (VHP), koordineret
procedure for vurdering før ansøgning om tilladelse til et klinisk forsøg
”Man spurgte: ’Kan det virkeligt passe
– i værste tilfælde – at 27 lægemiddelstyrelser skal kigge på den samme
dokumentation og komme med 27
forskellige afgørelser – tjener det patientsikkerheden?’” fortæller hun om
VHPs forhistorie. Svaret gav sig selv.

VHP i tal
• I 2009 var der totalt 25 VHP’er, Lægemiddelstyrelsen var med i fire
• I 2010 var der totalt 27 VHP’er, Lægemiddelstyrelsen var med i tre
• I 2011 er der allerede 18 VHP’er, Lægemiddelstyrelsen er med i syv

”Vi vil ikke komme til at bruge så
mange resurser på at svare på
spørgsmål, fordi vi får dem på én gang
– vi håber, det bliver fremtidens måde
at køre ansøgninger på,” lyder det fra
Fi Gjessø, uden hun dog kritiserer det
tidligere system:
”Vi har syntes, at processerne har
fungeret fint i Danmark, men det her
bliver endnu nemmere,” siger hun.
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Til morgenmøde om bivirkninger
Det er en morgen i Lægemiddelstyrelsens afdeling for forbrugersikkerhed. Datoen er den 17. marts, klokken
er 9:30, og tre medarbejdere mødes
til den daglige vurdering af de senest
indberettede alvorlige bivirkninger.
Inden mødet har læge Karin Povlsen
udskrevet en liste over de indberetninger, som dagen før er blevet ka
tegoriseret som alvorlige i Lægemiddelstyrelsens nye database Sentinel.

eksempel et rygestopmiddel. Henrik
G. Jensen siger:
”Dette er et produkt, der gives til raske
mennesker, og derfor skal man altid
være særlig opmærksom på disse
bivirkninger.”
I andre indberetninger er der beskrevet bivirkninger ved det biologiske

Dagligt diskuterer gruppen omkring
fem til otte indberetninger, og skulle
der være en eller flere af dem, der stikker ud, reagerer Lægemiddelstyrelsen
med det samme, fortæller Henrik G.
Jensen:
”Hvis vi finder en bivirkning, som vi
synes ser særlig interessant eller alvorlig ud, følger Lægemiddelstyrelsen

En alvorlig bivirkning er en bivirkning,
som er dødelig, livstruende eller
kræver en ny eller forlænget hospitalsindlæggelse. Det kan også være en
bivirkning, som resulterer i vedvarende
eller betydelig invaliditet, uarbejdsdygtighed, eller i en medfødt uregelmæssighed eller fødselsskade.
Listen af indberetninger består denne
dag af fem rapporter og bliver i fællesskab gennemgået af Karin Povl
sen, sektionsleder Helle Harder og
kontorchef Henrik G. Jensen. De tre
skal i dag blandt andet tage stilling til
indberetninger om et rygestopmiddel
og medicin mod leddegigt.

Fra venstre: Sektionsleder Helle Harder, læge Karin Povlsen og kontorchef Henrik
G. Jensen mødes dagligt og diskuterer nyindkomne indberetninger om alvorlige
bivirkninger.

Dagens liste
”Lægemidlerne er interessante,” siger
Helle Harder om dagens liste:
”Men i dag er der ikke noget, der
gør, at vi bliver særlig bekymrede,”
konstaterer hun. Hun fortsætter: ”Vi
ser blandt andet på, om bivirkningerne
er beskrevet i præparaternes produkt
resumé. Men selv om de er beskrevet,
kan de alligevel være interessante –
det afhænger af, hvilken konsekvens
bivirkningen har for patienten.”

lægemiddel Remicade®, som blandt
andet bruges til at behandle sygdomme som leddegigt. Henrik G. Jensen
fortæller: ”Remicade® er et af de
biologiske lægemidler, der har hjulpet
rigtig, rigtig mange mennesker med
ledsmerter helt fantastisk. Men de
giver altså også nogle bivirkninger.”
Helle Harder tilføjer, at det er fordi,
der ofte er en sammenhæng mellem
et produkts virkning og risikoen for
bivirkninger:

Listen med produkterne, der i dag er
indberettet bivirkninger på, er bred.
En af indberetningerne omhandler for

”Jo mere potente de er, des flere bivirkninger er der også typisk,” forklarer
hun.

straks op på indberetningen. Opfølg
ningen kan for eksempel bestå i, at
Karin Povlsen tager kontakt til den
læge, som har indberettet bivirkningen. Hvis patienten er død, kan
opfølgningen bestå i at få tilsendt en
eventuel obduktionsrapport, som ofte
kan vise en eventuel sammenhæng
mellem bivirkningen og døden. Og
hvis der er noget vigtigt omkring
præparatet – så reagerer vi på det i
overensstemmelse med reglerne både
nationalt og internationalt, og vi kommunikerer med brugerne,” fortæller
han.
Thomas Skovgaard Pedersen

Europas førende bivirkningsdatabase
Lægemiddelstyrelsen tog i december 2010 en helt ny bivirkningsdatabase i brug. Den hedder Sentinel og er udviklet af
styrelsens britiske søsterorganisation Medicines and Healthcare products Regulatory Agency.
I løbet af 2011 vil databasen blive videreudviklet til også automatisk at kunne overføre data til et system, der kan generere signaler om bivirkningsmønstre ud fra danske data.
Ud over blot at kunne registrere bivirkninger ved medicin giver Sentinel også mulighed for at registrere alvorlige hændelser med medicinsk udstyr.
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Medicin er ikke
kun til mænd
Med medicinske briller er mænd
og kvinder nogle gange forskellige.
Dog er holdningerne delte, når det
gælder, hvorvidt dette også afspejler
sig tilstrækkeligt i udviklingen af nye
lægemidler. Men måske burde det at
tage højde for køn være helt naturligt
i en verden, hvor individuelt tilpassede produkter bliver standarden.
Det var nogle af de synspunkter, der
kom frem, da fire oplægsholdere
præsenterede forskellige perspektiver
på kønsmainstreaming i Lægemiddelstyrelsen den 23. februar.
Der er en række forskelle på mænd og
kvinder, der kan have indflydelse på
både virkning og risiko ved medicin.
Det startede chef for Institut for Rationel Farmakoterapi Steffen Thirstrup
med at slå fast. Mænd pådrager sig for
eksempel flere skader på arbejdet og

fortsatte: ”Så kan man spørge, om
medicinen altid virker ens på mænd
og kvinder?” hvortil svaret lød: ”Det
gør den ikke altid – men eksemplerne
på det er svære at finde,” hvorefter
han nævnte, at blandt andet bedøvel
sesmedicin kan have vidt forskellige
indvirkninger på mænd og kvinder.
Medicin er til mænd
Speciallæge i psykiatri og kønsforsker Birgit Petersson fra Københavns
Universitet pointerede, at netop denne
type viden om forskelle i, hvordan
medicin virker på mænd og kvinder,
udgør en stor blind plet i lægevidenskaben. Tidligere skyldtes det, at
medicin blev udviklet af mænd, til
mænd og testet på mænd. I nyere tid
er kvinder blevet frasorteret i forsøg af
den simple grund, at de kan blive gravide og den deraf følgende risiko for
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vere flere kvinder i forsøg. Selvom der
ikke er specifikke danske tal for dette,
viste en generel undersøgelse fra
2005, at flere kvinder end mænd var
forsøgspersoner i Danmark. Derud
over gjorde han opmærksom på internationalt anerkendte retningslinjer, der
talte imod at behandle kvinder som en
speciel population i kliniske forsøg.
Alligevel ville man nok komme til at se,
hvad Ebbe Englev kaldte ”stratificeret
lægemiddelbehandling”. Det skyldes,
at man i dag for eksempel ved, at
diabetes består af forskellige undergrupper, der kan behandles forskelligt,
hvilket fik Ebbe Englev til at sige:
”Vi vil blive bedre til at identificere den
rigtige medicin til den rigtige patient i
fremtiden.”
Globaliseringen kræver tilpasning
Den evne ville der ifølge supernavigatøren Camilla Kring være stærkt
brug for. Hun redegjorde for, at vi er i
en tid, hvor one size fits all-tankegangen er på vej ud, og mennesker kloden
rundt efterspørger løsninger tilpasset
netop dem:

Fra venstre: Ebbe Englev fra GSK, supernavigatør Camilla Kring, chef for IRF Steffen Thirstrup, lektor Birgit Petterson og direktør Jytte Lyngvig.
i hjemmet, får hyppigere diabetes og
tager ikke forebyggende medicin i så
høj grad som kvinder, der til gengæld
langt oftere oplever søvnbesvær,
angst, inkontinens, gigt og hyppigere
får osteoporose. Dertil kommer, at
mænd i højere grad end kvinder selv
synes, at de har et godt helbred. Steffen Thirstrup opsummerede statistikkerne set fra sit eget køns perspektiv
sådan:
”Vi mænd vi synes selv, at vi har
det godt. Vi har et godt selvoplevet
helbred, færre kontakter til sundhedsvæsnet og vi bruger mindre medicin.
Men det vi også er rigtig gode til er at
dø før kvinderne.”
Steffen Thirstrup konstaterede også,
at sygdomme oftest anses for at være
de samme for kvinder og mænd, og

fosterskader, der gør kvinder vanskeligere at håndtere som forsøgspersoner.
”Det er frygteligt for både mænd og
kvinder fordi, hvis man ikke inddrager
de to køn, kan der ske en over- eller
undermedicinering,” sagde Birgit
Petersson og fremhævede, at alle godt
ved at kønnene er forskellige, når det
kommer til eksempelvis hormoner,
fedtprocent og hele fordøjelsessystemet. Hun sagde om mandens forrang i
kliniske forsøg: ”Alligevel kan vi stadig
se, at fænomenet fortsætter.”
Dette billede, at kvinder er overset
i udviklingen af medicin, kunne
medicinsk direktør i GlaxoSmithKline
Ebbe Englev dog ikke genkende. Han
påpegede, at der i første halvdel af
1990’erne skete et skift mod at invol

”Hvis vi skal åbne op for alle mulighederne i globaliseringen, så bør
vi som minimum også kunne rumme
kvinderne. For hvis vi ikke kan rumme
kvinderne – hvordan skal vi så kunne
rumme den globale mangfoldighed?”
spurgte Camilla Kring.
For direktør i Lægemiddelstyrelsen
Jytte Lyngvig var det helt naturligt
at være opmærksom på kønsmainstreaming. Det er helt parallelt til det
initiativ, der er taget med EU’s for
ordning om lægemidler til børn, hvor
ny medicin, der kan bruges til børn,
også bliver afprøvet på børn. I fremtiden kan andre grupper også komme
på tale, måske gamle eller geriatriske
patienter, som de kaldes.
”Det ser ud, som om køn er forsvundet
ud – og det skal selvfølgelig ind, hvor
det er relevant,” sagde Jytte Lyngvig.
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