Övervakar
och utvecklar

läkemedelsområdet

Förvaltningen av läkemedelsförsörjningen i
Finland har koncentrerats till Säkerhets- och
utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Fimea. Vi koordinerar lednings-, planerings-,
handlednings- och utvecklingsuppgifter
inom läkemedelsområdet.

F

imea upprätthåller och
förbättrar befolkningens
hälsa genom att övervaka
och utveckla läkemedels
området. Vi främjar även
säker och ändamålsenlig
läkemedelsbehandling och
förnuftig läkemedelsanvändning.

F

imea är ett centralt ämbetsverk
som lyder under Social- och
hälsovårdsministeriet. Vi arbetar på
ett kundorienterat sätt i samarbete med
olika aktörer inom social- och hälsovården
samt med myndigheter, universitet och
forskningsinstitut. Vi är en integrerad
del av det europeiska nätverket för
läkemedelstillsyn och i den rollen inverkar
vi på EU:s läkemedelspolitik och har en
aktiv roll i det internationella samarbetet.

Fimea är ett ämbetsverk inom
läkemedelsområdet som har tre
viktiga roller som fastställs av
verkets lagstadgade uppgifter

Ämbetsverk med uppgift
att tillhandahålla offentliga
tjänster som producerar
tjänster för näringslivet

F

imea övervakar med hjälp av systemet
för försäljningstillstånd att de humanläke
medel och veterinärmedicinska läkemedel
som finns på läkemedelsmarknaden i Finland
uppfyller alla krav på effekt, säkerhet och
kvalitet som ställs på dem.

F

imea svarar för ärenden som gäller
läkemedelsfabrikernas, läkemedelsparti
handlarnas och apotekens verksamhets
tillstånd. Genom vår inspektionsverksamhet
säkerställer vi ändamålsenlighet, tillgång
och användarsäkerhet i tillverkningen och
distributionen av de läkemedel som finns
på marknaden.

Tillsynsverk som
idkar handlednings
verksamhet

F

imea främjar genom handledning
och tillsyn finländska läkemedels
innovationer och läkemedelsforskning.

Utvecklingsämbetsverk

F

imea producerar och förmedlar oberoende
och aktuell information om läkemedel
och användningen av dem för hälsooch sjukvårdspersonal, läkemedelsanvändare
och befolkningen. Vi utvärderar läkemedels
terapeutiska och ekonomiska värde samt
koordinerar forskning inom läkemedelsområdet
för att stödja de beslut i samhället som rör
läkemedel.

KONTAKTINFORMATION
www.fimea.fi
Tfn 029 522 3341 (växel)
registratur@fimea.fi
fornamn.efternamn@fimea.fi
Postadress
PB 55, 00034 FIMEA
Besöksadresser
• Microkatu 1, 70210 Kuopio
• Mannerheimvägen 103b, 00280 Helsingfors
• Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors
(Kontrollaboratoriet)
• Självständighetsplatsen 2, 20800 Åbo
Twitter: @Fimea

