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Til Landbrugsstyrelsen 

Levering af kommentarer til "Rapporteurs’ Joint Assessment Report" fra 
EMA på et lægemiddel – 2, 2018 

Landbrugsstyrelsen har bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – 
om at levere kommentarer til "Rapporteurs’ Joint Assessment Report”, hvor rappor-
teurs har evalueret ansøgers svar på spørgsmål stillet af rapporteurs og/eller med-
lemslande i forbindelse med ansøgning om godkendelse af et lægemiddel med refe-
rencenummeret EMEA/H/C/004480.  
 
AUs kommentarer til dokumentet kan findes i filkassen under ”Question 32 AU eva-
luation”. Da spørgsmål og svar handler om arbejdsmiljø, som ligger udenfor Ramme-
aftalen mellem ministeriet og AU, har AU alene vurderet den del der kan relateres til 
miljø: procedurer for håndtering af uheld (fx spild), som en måde at begrænse risiko 
for eksponering af miljøet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet af Seniorrådgiver Morten Tune Strandberg og fagfællebe-
dømt af Professor Christian Frølund Damgaard, begge fra Institut for Bioscience, 
Aarhus Universitet. 
 
Alle oplysninger modtaget i relation til risikovurderingen af det pågældende medici-
nalprodukt er fortrolige. Dette omfatter - men er ikke begrænset til - det fulde dossier 
indeholdende alle vurderingsrapporter relateret til produktet samt ansøgerens og pro-
duktets navn. Forskerne der har udarbejdet og kvalitetssikret besvarelsen har adgang 
til alle relevante dokumenter i sagen. Besvarelsen er leveret i ”filkassen”, hvor LBST og 
udvalgte medarbejdere i AU deler de fortrolige dokumenter i forbindelse med læge-
middelevalueringer o.a. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2018-2021”. 
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Ulla Sonne Bertelsen 


