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Vi övervakar och utvecklar läkemedelsbranschen samt främjar rationell
läkemedelsanvändning med fokus på befolkningens hälsa. Vi är
en nationell tillstånds- och övervakningsmyndighet för läkemedelsbranschen och lyder under social- och hälsovårdsministeriet.

LÄKEMEDEL FÖR
MÄNNISKOR OCH DJUR

BLOD- OCH
VÄVNADSPREPARAT

FORSKNINGS- OCH
UTVECKLINGSUPPGIFTER
SAMT PRODUKTION AV
LÄKEMEDELSINFORMATION

ÖVERVAKNING AV
AKTÖRERNA INOM
LÄKEMEDELSOMRÅDET

Samt
HÄLSOTEKNOLOGI
ufrån och med 2019.

Vår vision
Läkemedlens effektivitet,
säkerhet, tillgången till dem
och rationell användning av
dem är av världsklass
i Finland.

Våra värden är
EFFEKTIVITET

PÅLITLIGHET

FÖREGÅNGARE

UPPSKATTNING
AV SAMARBETE
OCH INDIVIDEN

Vi på Fimea är i genomsnitt
De vanligaste
tjänstena:
beteckningar

Våra experter
deltar aktivt i

RE
ÖVERLÄKA

internationellt
samarbete

RSKARE
SPECIALFO

i arbetsgrupper och
arbetsuppgifter i
myndighetsnätverk.

NGSFÖRSÄLJNI DSTILLSTÅN OR
KOORDINAT

Högskoleutbildade
över

Vi på Fimea
är med i cirka
85 internationella
arbetsgrupper,
kommittéer eller
organisationer.

85 %

över

50 %

experter på
medicin eller
farmakologi

Vår medelålder är

47
år

Vi är totalt

250
personer.

Män

28 %

Kvinnor

72 %

Vi ingår i ett europeiskt myndighetsnätverk
för läkemedelsövervakning och inriktar oss
på aktivt internationellt samarbete.
Tyngdpunktsområdena i EU-samarbetet
är biologiska och folkhälsomässigt
viktiga läkemedel, generiska
läkemedel samt individuell
medicinering.
• Vi söker oss aktivt till internationella
försäljningstillstånds- och övervakningsuppgifter.
• Vi ger råd kring lovande läkemedels
innovationer som en del av EUinnovationsnätverkets verksamhet
(EU Innovation Network)
• Vi är en aktiv partner i det europeiska
nätverket för utvärdering av
medicinska teknologier (EUnetHTA)
• Vi deltar även i ESVAC, det
europeiska projektet för
övervakning av veterinärmedicinsk användning.

EU-SAMARBETSNÄTVERK:

Europeiska läkemedelsmyndigheten samt dess
kommittéer och arbetsgrupper,
EU-kommissionen, Europeiska rådet,
medlemsstater och direktörer
för läkemedelsverken
(HMA). Samt WHO,
FN, PIC/S och
OECD.

Fimea i siffror
Fimeas verksamhetsutgifter
uppgår till drygt 25 miljoner euro
per år, varav ca 3,5 miljoner euro
är budgetfinansierade.
Övriga utgifter finansieras genom
intäkter från den avgiftsbelagda
verksamheten.

Budgetfinansiering

15 %

FINANSIERING
Tillståndsavgifter

85 %

•
•
•
•
•

ORGANISATION
ÖVERDIREKTÖR

Kommunikation
Strategisk utveckling
Internrevision
Informationstjänster
Ledningens sekreterartjänster

DIREKTÖR

DIREKTÖR

DIREKTÖR

DIREKTÖR

Avdelningen för tillsyn
över aktörerna inom
läkemedelsområdet

Avdelningen för
utvärdering av
läkemedels preparat

Avdelningen för
utvärdering av läkemedelsbehandlingar

Interna
tjänster

• Enheten för
tillstånd och
inspektioner
• Enheten för
kvalitetstillsyn
• Enheten för styrning
och utveckling av
tillsyn

• Enheten för
regulatoriska processer
• Klinisk-farmakologiska
enheten
• Farmaceutiskbiologiska enheten
• Enheten för
läkemedelssäkerhet
• Enheten för veterinärmedicinska läkemedel

• Förvaltningstjänster
• Ekonomiförvaltning
• Hantering av
informationsresurser

Fimea behandlar årligen

28 000
försäljningstillstånd för
läkemedel.
Antal giltiga
försäljningstillstånd
för läkemedel i Finland

10 000
varav ca 1 000 är
veterinärmediciner.

Antal beslut om
specialtillstånd per år

25 000
Antal laboratorieundersökningar per år,
nästan

1 000

Antal inspektioner av
apotek, läkemedelsfabriker, laboratorier
och läkemedelsgrossister per år

170
Antal fall med produktfel
som behandlas
per år ca

200
Antal beslut
om import
och export
av rusmedel
per år ca

1 500

Totalt antal
beslut om tillstånd
för näringsutövare i
läkemedelsbranschen
om specialtillstånd
per år

2 300

Vi verkar digitalt och
finns på många platser.
Vår personal arbetar i Kuopio, Helsingfors,
Tammerfors, Åbo och Uleåborg.
Vi har samma kontaktuppgifter.

ULEÅBORG

KUOPIO
TAMMERFORS
ÅBO
HELSINGFORS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Finnish Medicines Agency
PB 55, 00034 FIMEA
Tfn växel 029 522 3341
registratur@fimea.fi, förnamn.efternamn@fimea.fi
www.fimea.fi | Twitter: @fimea

