
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag I 

Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for 
markedsføringstilladelsen/-tilladelserne 



Videnskabelige konklusioner 

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for fentanyl (depotplastre; 
injektionsvæske, opløsning – kun nationalt godkendt produkt) blev følgende videnskabelige 
konklusioner draget: 

Hvad angår depotplastre indeholdende fentanyl, har der over de seneste syv år været en stigning i 
indberetningsfrekvensen for tilfælde af misbrug/forkert anvendelse og afhængighed inden for EØS. I 
den aktuelle PSUR-periode steg indberetningsfrekvensen for EØS-tilfælde ikke yderligere, men faldt 
heller ikke sammenlignet med det foregående 1-årsinterval. For at opnå et fald i 
indberetningsfrekvensen anses det for nødvendigt at træffe nye risikominimeringsforanstaltninger 
med det formål at øge bevidstheden om og anerkendelsen af risikoen for opioidmisbrug og -
afhængighed. Hvad angår risikoen for utilsigtet anvendelse og indtagelse, er det nødvendigt at 
opdatere mærkningen. Inden for de seneste 5 år er der indberettet 10 relevante tilfælde med 
dødelig udgang hos spædbørn. Utilsigtet eksponering/utilsigtet overdosering forekommer dog ikke 
kun hos børn, men også hos voksne. Også hos voksne er der indberettet tilfælde med dødelig 
udgang som følge af utilsigtet eksponering. F.eks. kan ældre have særlig risiko. PRAC anbefaler 
derfor en advarsel på den ydre emballage (og den indre emballage) om utilsigtet anvendelse og 
indtagelse. 

Med hensyn til anbefalinger til de ordinerende læger (produktresuméets punkt 4.2 og 4.4) er der i 
den medicinske praksis enighed om behovet for at fastlægge behandlingsmål og en plan for 
seponering samt for at oplyse patienten om risikoen for og tegnene på opioidmisbrug og -
afhængighed før og under behandling (Hauser et al. 2021, Dowell et al. 2016). På grund af 
potentielle ændringer i benefit/risk-forholdet over tid på patientniveau er det nødvendigt at foretage 
løbende revurdering under behandling med opioider. For at skabe større bevidsthed blandt patienter 
og omsorgspersoner er indlægssedlen blevet opdateret med tegn på opioidmisbrug og -afhængighed 
på grundlag af DSM-5-kriterierne for misbrugsrelaterede lidelser. Det foreslås at opdatere 
produktresuméets punkt 4.8 for at bringe det i overensstemmelse med de opdaterede 
sikkerhedsoplysninger i punkt 4.4. Selvom afhængighed og tolerance allerede er beskrevet i tabellen 
over bivirkninger i punkt 4.8, bør disse termer også medtages i selve tabellen med hyppigheden 
"ikke kendt". Indlægssedlen bør opdateres i overensstemmelse hermed. 

Alle indehavere af markedsføringstilladelse for depotplastre indeholdende fentanyl bør opdatere 
produktresuméets punkt 4.2, 4.4 og 4.8 og de relaterede punkter i indlægssedlerne for at minimere 
risikoen for opioidmisbrug og -afhængighed yderligere. Hvis betingelserne for sikker opbevaring 
endnu ikke er indført i produktinformationen for depotplastre indeholdende fentanyl, bør 
indehaverne af markedsføringstilladelse indføre dem i overensstemmelse med produktinformationen 
for Durogesic. 

Den samlede evidens (herunder mindst to tilfælde med en rimelig og mulig årsagssammenhæng 
med overdosering af fentanyl) er tilstrækkelig til at underbygge en sammenhæng mellem toksisk 
leukoencefalopati og overdosering af fentanyl. Mulige underliggende mekanismer er blevet foreslået, 
men skal belyses nærmere. For alle produkter, der er omfattet af denne PSUSA, anbefaler PRAC at 
ændre produktresuméets punkt 4.9. Indlægssedlen bør opdateres i overensstemmelse hermed. 

 

CMDh tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner. 

 



Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne 

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for fentanyl (depotplastre; injektionsvæske, 
opløsning – kun nationalt godkendt produkt) er CMDh af den opfattelse, at benefit/risk-forholdet for 
det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder fentanyl (depotplastre; injektionsvæske, opløsning – 
kun nationalt godkendt produkt), er uændret, forudsat at de foreslåede ændringer indføres i 
produktinformationen. 

CMDh er nået frem til den indstilling, at markedsføringstilladelsen/-tilladelserne for produkter, der er 
omfattet af denne enkeltstående PSUR-vurdering, bør ændres. I det omfang andre lægemidler 
indeholdende fentanyl (depotplastre; injektionsvæske, opløsning, kun nationalt godkendt produkt) 
allerede er godkendt eller søges godkendt i EU, anbefaler CMDh, at de relevante medlemsstater og 
ansøgere om/indehavere af markedsføringstilladelse tager behørigt hensyn til CMDh's indstilling. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag II 

Ændringer i produktinformationen for det/de nationalt godkendte 
lægemiddel/lægemidler 



Ændringer, der skal indføres i de relevante punkter i produktinformationen (ny tekst med 
understregning og fed skrift, slettet tekst med gennemstregning) 

 
Depotplastre indeholdende fentanyl (alle indehavere af markedsføringstilladelse): 
 
 

Produktresumé 

• Punkt 4.2 

Følgende ordlyd vedrørende behandlingsvarighed og -mål bør tilføjes. Som retningslinje for 
indlægssedler for Durogesic og tilsvarende indlægssedler for andre depotplastre indeholdende fentanyl 
bør denne ordlyd placeres før den nuværende ordlyd om seponering: 

Behandlingsvarighed og -mål 

Før påbegyndelse af behandling med <depotplastre indeholdende fentanyl> bør der aftales 
en behandlingsstrategi, der omfatter behandlingsvarighed og -mål, og en plan for afslutning 
af behandlingen med patienten i overensstemmelse med retningslinjerne for 
smertebehandling. Under behandlingen bør der være hyppig kontakt mellem lægen og 
patienten med henblik på at vurdere behovet for fortsat behandling, overveje seponering og 
om nødvendigt justere dosis. I mangel af tilstrækkelig smertekontrol bør muligheden for 
hyperalgesi, tolerance og progression af den underliggende sygdom tages i betragtning (se 
punkt 4.4). 

Seponering af <depotplastre indeholdende fentanyl> 

<……> 

• Punkt 4.4 

Hvis dette ikke allerede er indført i indlægssedlen, tilføjes følgende ordlyd vedrørende 
opbevaringsforhold: 

På grund af risiciene, herunder død, i forbindelse med utilsigtet indtagelse, forkert 
anvendelse og misbrug, skal patienter og deres omsorgspersoner rådes til at opbevare 
<depotplastre indeholdende fentanyl> på et sikkert sted, som andre ikke har adgang til. 

Langsigtede behandlingseffekter og tolerance 

Hos alle patienter kan der udvikles tolerance over for de analgetiske virkninger, hyperalgesi, fysisk 
afhængighed og psykisk afhængighed efter gentagen administration af opioider, mens der udvikles  en 
ikke fuldstændig tolerance over for visse bivirkninger som f.eks. forstoppelse fremkaldt af opioider. 
Navnlig hos patienter med kroniske andre smerter end kræftsmerter er det blevet rapporteret, at de 
ikke nødvendigvis oplever nogen væsentlig mildning af smerteintensiteten ved fortsat behandling med 
opioider på lang sigt. Under behandlingen bør der være hyppig kontakt mellem lægen og 
patienten med henblik på at vurdere behovet for fortsat behandling (se punkt 4.2). Det 
anbefales at revurdere hensigtsmæssigheden af fortsat anvendelse af DUROGESIC løbende på 
tidspunktet for receptfornyelse hos patienter. Hvis det besluttes, at der ikke er nogen fordel ved fortsat 
behandling, bør der foretages gradvis nedtitrering for at modvirke abstinenssymptomer. 

Behandling med <depotplastre indeholdende fentanyl> må ikke afbrydes pludseligt hos patienter, der 
er fysisk afhængige af opioider. Abstinenssyndrom kan forekomme ved pludselig afbrydelse af 
behandlingen eller dosisreduktion. 

Der er rapporteret om, at hurtig gradvis nedtrapning af <depotplastre indeholdende fentanyl> hos en 
patient, der er fysisk afhængig af opioider, kan medføre alvorlige abstinenssymptomer og 



ukontrollerede smerter (se punkt 4.2 og punkt 4.8). Når en patient ikke længere har behov for 
behandling, tilrådes det at nedsætte dosis gradvist for at minimere abstinenssymptomer. Gradvis 
nedsættelse fra en høj dosis kan tage uger til måneder. 

Abstinenssyndromet efter behandling med opioider er kendetegnet ved nogle af eller alle følgende 
symptomer: rastløshed, tåre- og næseflåd, gaben, sveddannelse, kulderystelser, myalgi, mydriasis og 
hjertebanken. Der kan også opstå andre symptomer, herunder irritabilitet, uro, angst, hyperkinesi, 
rysten, svaghed, søvnløshed, anoreksi, mavekramper, kvalme, opkastning, diarré, forhøjet blodtryk, 
hurtigere vejrtrækning eller hjerterytme. 

 

Opioidmisbrug og -afhængighed 

Gentagen brug af <produktnavn> kan medføre opioidmisbrug og -afhængighed. En højere dosis og 
længere varighed af behandling med opioider kan øge risikoen for at udvikle opioidmisbrug 
og -afhængighed. Forkert anvendelse eller forsætligt misbrug af DUROGESIC kan medføre 
overdosering og/eller død. Risikoen for at udvikle opioidmisbrug og -afhængighed er højere hos 
patienter med en personlig eller familiær anamnese (forældre eller søskende) med misbrugsrelaterede 
lidelser (herunder alkoholmisbrug), hos nuværende tobaksbrugere og hos patienter med en personlig 
anamnese med andre psykiske sygdomme (f.eks. svær depression, angst og 
personlighedsforstyrrelser). 

Før påbegyndelse af behandling med <depotplastre indeholdende fentanyl> og under 
behandlingen bør behandlingsmålene og en plan for seponering aftales med patienten (se 
punkt 4.2). Før og under behandlingen bør patienten også orienteres om risici for og tegn på 
opioidmisbrug og -afhængighed. Hvis disse tegn forekommer, bør patienten rådes til at 
kontakte lægen. 

Patienter, der behandles med opioider, bør overvåges for tegn på opioidmisbrug og -afhængighed, som 
f.eks. stofsøgende adfærd (f.eks. for tidlig anmodning om receptfornyelse), navnlig hos patienter med 
forhøjet risiko. Dette omfatter gennemgang af behandling med opioider og psykoaktive lægemidler 
(f.eks. benzodiazepiner) samtidig. Hos patienter med tegn og symptomer på opioidmisbrug og -
afhængighed bør det overvejes at konsultere en specialist i afhængighed. Hvis seponering af opioid 
skal finde sted (se punkt 4.4). 

• Punkt 4.8 

Lægemiddeltolerance og -afhængighed bør medtages i den sammenfattende tabel over 
bivirkninger. Disse termer bør anføres under henholdsvis systemorganklassen "Almene symptomer og 
reaktioner på administrationsstedet" og systemorganklassen "Psykiske forstyrrelser ", og under 
"hyppighed" bør anføres "ikke kendt". 

Beskrivelsen af disse bivirkninger i denne tabel bør ændres som følger: 

Tolerance, fysisk afhængighed og psykisk afhængighed kan udvikles ved gentagen brug af 
DUROGESIC (se punkt 4.4). 

Tolerance 

Der kan udvikles tolerance ved gentagen brug. 

 

Lægemiddelafhængighed 

Gentagen brug af <depotplastre indeholdende fentanyl> kan medføre 



lægemiddelafhængighed, selv ved terapeutiske doser. Risikoen for lægemiddelafhængighed 
er forskellig og afhænger af patientens individuelle risikofaktorer, doseringen og varigheden 
af opioidbehandling (se punkt 4.4). 

 

• Punkt 4.9 

Symptomer og tegn 

<….> 

Symptomerne på overdosering af fentanyl er ekstensivering af lægemidlets farmakologiske virkninger, 
hvor den alvorligste virkning er åndenød. Der er også observeret toksisk leukoencefalopati ved 
overdosering af fentanyl. 

 

Indlægsseddel 
 

• Indlægssedlens punkt 2, Det skal du vide, før du begynder at tage/bruge <depotplastre 
indeholdende fentanyl> 

Følgende ordlyd bør tilføjes den (indrammede) advarsel (hvis den ikke allerede er tilføjet): 

Advarsler og forsigtighedsregler 

o Opbevar lægemidlet på et sikkert sted, hvor andre ikke kan få adgang til det – se 
punkt 5 for yderligere oplysninger. 

 

Følgende (eventuelt eksisterende) ordlyd bør slettes: 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger dette lægemiddel, hvis følgende gælder for dig. 
Lægen kan være nødt til at undersøge dig nærmere, hvis: 

• (…) 

• du eller nogen i din familie tidligere har misbrugt eller været afhængig af alkohol, 
receptpligtige lægemidler eller ulovlige stoffer ("afhængighed") 

• du er ryger 

• du tidligere har haft problemer med din sindstilstand (depression, angst eller en 
personlighedsforstyrrelse) eller er blevet behandlet af en psykiater for anden psykisk sygdom. 

(…) 

Eventuelt eksisterende ordlyd bør fjernes: 

 

Bivirkninger og depotplastre indeholdende fentanyl 

Gentagen, langvarig brug af plastrene kan gøre lægemidlet mindre effektivt (din krop vænner sig til 
det, eller du bliver mere følsom over for smerte), eller du kan blive afhængig af det. En øget dosis af 
plastrene kan medvirke til at lindre smerterne yderligere i et stykke tid, men det kan også være 
skadeligt. Hvis du bemærker, at dit lægemiddel bliver mindre effektivt, skal du tale med lægen. Lægen 
vil afgøre, om det er bedst for dig at øge dosis eller gradvist nedsætte din anvendelse af DUROGESIC. 



Hvis du er bekymret for at blive afhængig, kan du rådføre dig med lægen. 

Nye formuleringer vedrørende tolerance, opioidmisbrug og -afhængighed samt utilsigtet overdosering 
bør medtages som beskrevet nedenfor (en del af den eksisterende ordlyd bør bevares). De nye 
advarsler om tolerance og opioidmisbrug og -afhængighed, der skal medtages i indlægssedlens punkt 
2, bør derfor placeres før et eventuelt afsnit om "Abstinenssymptomer ved ophør med <depotplastre 
indeholdende fentanyl>". Som minimum bør afsnittet placeres før punktet om "Brug af anden medicin 
sammen med <depotplastre indeholdende fentanyl>" i indlægssedlen. Advarslen bør lyde som følger: 

Langtidsanvendelse og tolerance 

Dette lægemiddel indeholder fentanyl, som er et opioid. Gentagen brug af opioid 
smertestillende midler kan medføre, at lægemidlet er mindre effektivt (din krop vænner sig 
til det, hvilket kaldes lægemiddeltolerance). Du kan også blive mere følsom over for 
smerter, når du bruger <depotplastre indeholdende fentanyl>. Dette kaldes hyperalgesi. En 
øget dosis af plastrene kan medvirke til at lindre smerterne yderligere i et stykke tid, men 
det kan også være skadeligt. Hvis du bemærker, at dit lægemiddel bliver mindre effektivt, 
skal du tale med lægen. Lægen vil afgøre, om det er bedst for dig at øge dosis eller gradvis 
mindske brugen af <depotplastre indeholdende fentanyl>. 

 

Afhængighed 

Gentagen brug af <produktnavn> kan også medføre misbrug og afhængighed, som igen kan 
medføre livstruende overdosering. Risikoen for disse bivirkninger kan stige med en højere 
dosis og længere behandlingsvarighed. Afhængighed kan få dig til at føle, at du ikke 
længere har kontrol over, hvor stor en mængde lægemiddel du har behov for, eller hvor ofte 
du har behov for at anvende det. Du kan føle, at du skal fortsætte med at anvende 
lægemidlet, selv om det ikke lindrer dine smerter. 

Risikoen for at blive afhængig er forskellig fra person til person. Du kan have større risiko 
for at blive afhængig af <depotplastre indeholdende fentanyl>, hvis: 

• du eller nogen i din familie tidligere har misbrugt eller været afhængig af alkohol, 
receptpligtige lægemidler eller ulovlige stoffer ("afhængighed") 

• du er ryger 
• du tidligere har haft problemer med din sindstilstand (depression, angst eller en 

personlighedsforstyrrelse) eller er blevet behandlet af en psykiater for andre psykiske 
sygdomme. 

 
Hvis du bemærker nogen af følgende tegn under din behandling med <depotplastre 
indeholdende fentanyl>, kan det være et tegn på, at du er blevet afhængig: 
• Du har behov for at anvende lægemidlet i længere tid end anbefalet af lægen. 
• Du har behov for en større dosis end den anbefalede. 
• Du anvender lægemidlet af andre årsager end dem, det er ordineret til, f.eks. "for at 

bevare roen" eller "hjælpe dig med at sove". 
• Hvis du gentagne gange forgæves har forsøgt at holde op med at tage lægemidlet eller 

kontrollere din brug af lægemidlet. 
• Når du holder op med at tage lægemidlet, bliver du utilpas, og du får det bedre, når du 

begynder at tage lægemidlet igen ("abstinenser"). 

 

Hvis du bemærker nogen af disse tegn, skal du tale med lægen for at drøfte den bedste 
behandlingsvej for dig, herunder hvornår det er hensigtsmæssigt at holde op med at tage 



lægemidlet, og hvordan du gør det på en sikker måde. 

 

• Indlægssedlens punkt 3. Sådan skal du bruge <depotplastre indeholdende fentanyl> 
 
Før påbegyndelse af behandlingen og løbende under behandlingen vil lægen også drøfte 
med dig, hvad du kan forvente ved at anvende <depotplastre indeholdende fentanyl>, 
hvornår og hvor længe du skal tage lægemidlet, hvornår du skal kontakte lægen, og hvornår 
du skal ophøre med at tage lægemidlet (se også punkt 2, abstinenssymptomer ved ophør 
med <depotplastre indeholdende fentanyl>). 
 
• Indlægssedlens punkt 4. Mulige bivirkninger 
 
Tilføj bivirkningen afhængighed med hyppigheden "ikke kendt" til listen over bivirkninger som følger: 
 

• Du kan blive afhængig af <depotplastre indeholdende fentanyl> (se punkt 2). 
 
Den nuværende ordlyd under listen over bivirkninger bør ændres en smule: 
 
Gentagen brug af plastrene kan kan gøre lægemidlet mindre effektivt (din krop vænner sig til det, 
eller du kan blive mere følsom over for smerter), eller du kan kan blive afhængig af det. 
 
Desuden bør afsnittet om overdosering opdateres: 
 
Overdosering kan medføre: 
 
<….> 
 
Tegn på overdosering er vejrtrækningsbesvær eller overfladisk vejrtrækning, træthed, ekstrem 
søvnighed, manglende evne til at tænke klart, gå eller tale normalt og mathed, svimmelhed eller 
forvirrethed. Overdosering kan også medføre en hjernesygdom kaldet toksisk 
leukoencefalopati. 
 
 
• Indlægssedlens punkt 5. Opbevaring af plastrene 
Hvis nedenstående ordlyd ikke er anført, skal følgende ordlyd om opbevaringsforhold indføres: 
 
Opbevar lægemidlet et sikkert sted, hvor andre ikke kan få adgang til det. Det kan forårsage 
alvorlige skader og medføre død for personer, der tager dette lægemiddel ved et uheld eller 
forsætligt, når det ikke er ordineret til dem. 
 
 
Mærkning af ydre emballage 
 
MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE – ÆSKE 
 
Følgende advarsel bør tilføjes (sted og layout aftales med de nationale kompetente myndigheder): 
 
Utilsigtet brug eller indtagelse kan medføre død 
 
 
Mærkning af den indre emballage 
 
MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE 
 



Hvis pladsen tillader det, bør følgende advarsel tilføjes: 
 
Utilsigtet brug eller indtagelse kan medføre død 
 
 
Fentanyl injektionsvæske, opløsning (alle indehavere af markedsføringstilladelse): 

• Punkt 4.9 i produktresuméet 

Følgende symptomer på overdosering bør tilføjes: 

Der er observeret toksisk leukoencefalopati ved overdosering af fentanyl. 

 

• Indlægssedlens punkt 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge <fentanyl 
injektionsvæske, opløsning> 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Ordet "langvarig" slettes i overensstemmelse med ordlyden i produktresuméet: 

Gentagen langvarig brug af opioid smertestillende midler kan medføre, at lægemidlet er mindre 
effektivt (din krop vænner sig til det). Det kan også medføre afhængighed og misbrug, som igen kan 
medføre livstruende overdosering. Hvis du er bekymret for at blive afhængig af [lægemiddel 
indeholdende fentanyl], er det vigtigt, at du rådfører dig med lægen. 

 

• Indlægssedlens punkt 3. Sådan skal du tage <fentanyl injektionsvæske, opløsning> 

Følgende symptom på overdosering (og dets betydning) bør tilføjes: 

En hjernesygdom (kaldet toksisk leukoencefalopati) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag III 

Tidsplan for implementering af denne indstilling 



Tidsplan for implementering af denne indstilling 

Vedtagelse af CMDh's indstilling: 

 

CMDh-møde i december 2022 

 

Oversættelser af bilagene til indstillingen 
fremsendes til de nationale kompetente 
myndigheder: 

30. januar 2023 

Indstillingen implementeres i medlemsstaterne 
(indehaveren af markedsføringstilladelsen 
indsender ansøgningen om ændringen): 

30. marts 2023 

 


