
 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg I 

Vitenskapelige konklusjoner og grunnlag for endring i vilkårene for 
markedsføringstillatelsen 

 



Vitenskapelige konklusjoner 

Basert på evalueringsrapporten fra PRAC vedrørende den/de periodiske 
sikkerhetsoppdateringsrapporten(e) (PSUR) for fentanyl (depotplaster, injeksjonsvæske, oppløsning 
- kun nasjonalt godkjent legemiddel) er de vitenskapelige konklusjonene som følger: 

Med hensyn til fentanyl depotplaster, har det vært en stigende tendens for rapportering av tilfeller 
med misbruk og avhengighet over de siste sju årene innenfor EØS. I gjeldende PSUR-periode var 
det ingen økning i rapporteringen av tilfeller innenfor EØS, men heller ingen nedgang sammenlignet 
med det forrige 1-årsintervallet. For å oppnå en nedgang i rapporteringen, vurderes nye RMM som 
nødvendig, med mål om å ytterligere forbedre bevissthet om og anerkjennelse av risikoen med 
problematisk opioidbruk (opioid use disorder, OUD). For risikoen med utilsiktet bruk og inntak, er en 
oppdatering av merkingen nødvendig. Det er rapportert om 10 relevante tilfeller med dødelig utfall 
hos barn i løpet av de siste 5 årene. Utilsiktet eksponering/overdosering forekommer imidlertid ikke 
utelukkende hos barn, men også hos voksne. Det er også rapportert om dødelige tilfeller på grunn 
av utilsiktet eksponering hos voksne. For eksempel kan eldre være spesielt utsatt for risiko. Derfor 
anbefaler PRAC en advarsel på den ytre emballasjen (og den indre emballasjen) om utilsiktet bruk 
og inntak. 

Når det gjelder anbefalinger til leger som skriver ut resepter (punkt 4.2, 4.4 i preparatomtalen) i 
legepraksisen, er det enighet om behovet for å etablere behandlingsmål and seponeringsplan, samt 
å informere pasienten om risikoen og tegn på OUD før og i løpet av behandling (Hauser et al 2021, 
Dowell et al 2016). Regelmessig revurdering i løpet av opioidbehandling er nødvendig, med hensyn 
til potensielle endringer i balansen mellom fordel og risiko over tid på pasientnivå. For å skape 
ytterligere bevissthet blant pasienter og omsorgspersoner, har pasientheftet blitt oppdatert med 
tegn på OUD, basert på DSM-5 Criteria for Substance Use Disorders. Det foreslås en oppdatering av 
punkt 4.8 i preparatomtalen for å få dette punktet i tråd med den oppdaterte 
sikkerhetsinformasjonen i punkt 4.4. Selv om avhengighet og toleranse allerede er beskrevet under 
tabellen over bivirkninger i punkt 4.8, bør disse begrepene også inkluderes i selve tabellen med 
frekvens «ikke kjent». Pakningsvedlegget skal oppdateres tilsvarende. 

Alle MT-innehavere for fentanyl depotplaster bør oppdatere punkt 4.2, 4.4 og 4.8 i preparatomtalen, 
og tilhørende deler i pakningsvedlegget for å ytterligere minimalisere risikoen for OUD. Hvis det 
ennå ikke er gjort, skal MT-innehavere implementere informasjon og trygg og sikker oppbevaring i 
produktinformasjonen for fentanyl depotplaster, i tråd med produktinformasjon for Durogesic. 

Samlet dokumentasjon (inkludert minst to tilfeller med en rimelig, mulig årsakssammenheng med 
overdosering av fentanyl) er tilstrekkelig for å støtte et forhold mellom toksisk leukoencefalopati og 
overdosering av fentanyl. Mulige underliggende mekanismer har blitt foreslått, men må 
tydeliggjøres ytterligere. For alle produkter som dekkes av denne PSUSA, er endring av punkt 4.9 i 
preparatomtalen anbefalt av PRAC. Pakningsvedlegget skal oppdateres tilsvarende. 

 

CMDh støtter PRACs vitenskapelige konklusjoner. 

 

Grunnlag for endring i vilkårene for markedsføringstillatelsen(e) 

Basert på de vitenskapelige konklusjonene for fentanyl (depotplaster, injeksjonsvæske, oppløsning - 
kun nasjonalt godkjent legemiddel) mener CMDh at nytte-/risikoforholdet for legemidlet 
(legemidler) som inneholder fentanyl (depotplaster, injeksjonsvæske, oppløsning - kun nasjonalt 
godkjent legemiddel), er uforandret, under forutsetning av de foreslåtte endringene i 



produktinformasjonen. 

CMDh er kommet frem til at markedsføringstillatelsen(e) for legemidler som omfattes av denne 
PSUR-en, skal endres. I den grad andre legemidler som inneholder fentanyl (depotplaster, 
injeksjonsvæske, oppløsning - kun nasjonalt godkjent legemiddel) er godkjent i EU/EØS, eller vil bli 
godkjent i fremtidige godkjenningsprosedyrer i EU/EØS, anbefaler CMDh at berørte medlemsland og 
søker/innehaver av markedsføringstillatelser tar hensyn til CMDhs standpunkt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg II 

Endringer i produktinformasjonen for nasjonalt godkjent(e) legemiddel(legemidler) 



Endringer som skal tas inn i de aktuelle punktene i produktinformasjonene (ny tekst er 
understreket og i fet skrift, slettet tekst er gjennomstreket) 

 
Fentanyl depotplaster (alle MT-innehavere): 
 
 

Preparatomtale 

• Punkt 4.2 

Følgende ordlyd om behandlingsvarighet og behandlingsmål skal tilføyes. Som en veiledning for 
Durogesic pakningsvedlegg og samsvarende pakningsvedlegg av andre fentanyl depotplaster, bør 
denne ordlyden legges til før den eksisterende ordlyden om seponering: 

Behandlingvarighet og behandlingsmål 

Før behandlingen med <fentanyl depotplaster> startes, bør det avtales en 
behandlingsstrategi som inkluderer behandlingsvarighet og behandlingsmål, og en plan for 
avslutning av behandlingen. Dette bør gjøres sammen med pasienten, i samsvar med 
retningslinjer for smertehåndtering. I løpet av behandlingen bør det være hyppig kontakt 
mellom legen og pasienten for å evaluere behovet for vedvarende behandling, vurdere 
seponering og justere doseringene ved behov. Ved utilstrekkelig smertekontroll bør 
muligheten for hyperalgesi, toleranse og progresjon av underliggende sykdom overveies (se 
punkt 4.4). 

Seponering av <fentanyl depotplaster> 

<……> 

• Punkt 4.4 

Hvis ikke allerede implementert, legg til følgende ordlyd om oppbevaringsforhold: 

På grunn av risiko, inkludert fatalt utfall, forbundet med utilsiktet inntak, feilbruk og 
misbruk, skal pasienter og deres pårørende rådes til å oppbevare <fentanyl depotplaster> 
på en sikker og trygg plass, utilgjengelig for andre. 

Effekter av langvarig behandling samt toleranse 

Hos alle pasienter kan toleranse overfor de analgetiske effektene, hyperalgesi og fysisk og psykisk 
avhengighet utvikles ved gjentatt bruk av opioider, mens ufullstendig toleranse utvikles overfor 
enkelte bivirkninger, som opioidindusert forstoppelse. Særlig hos pasienter med kronisk smerte som 
ikke er kreftrelatert, er det rapportert utilstrekkelig lindring av smerteintensitet ved kontinuerlig 
langvarig bruk av opioidbehandling. I løpet av behandlingen bør det være hyppig kontakt 
mellom legen og pasienten for å evaluere behovet for vedvarende behandling (se punkt 
4.2). Det anbefales å revurdere egnethet av fortsatt bruk av Durogesic regelmessig ved pasienters 
reseptfornyelse. Når det fastslås at fortsatt behandling ikke vil ha effekt, skal det foretas gradvis 
nedtitrering for å unngå abstinenssymptomer. 

<Fentanyl depotplaster> skal ikke seponeres brått hos pasienter som er fysisk avhengige av opioider. 
Legemiddelseponeringssyndrom kan oppstå ved brå seponering av behandling eller dosereduksjon. 

Det har vært rapporter om at rask nedtrapping av Durogesic hos pasienter som er fysisk avhengige av 
opioider kan medføre alvorlige abstinenssymptomer og ukontrollerte smerter (se punkt 4.2 og punkt 
4.8). Når en pasient ikke lenger trenger behandling, er det tilrådelig å trappe ned dosen gradvis for å 
minimalisere abstinenssymptomer. Nedtrapping fra en høy dose kan ta uker til måneder. 



Opioidseponeringssyndromet kjennetegnes med noen eller alle av følgende: rastløshet, lakrimasjon, 
rhinoré, gjesping, perspirasjon, frysninger, myalgi, mydriasis og palpitasjoner. Andre symptomer kan 
også oppstå, inkludert irritabilitet, uro, angst, hyperkinesi, tremor, svakhet, insomni, anoreksi, 
abdominale kramper, kvalme, oppkast, diaré, økt blodtrykk, økt respirasjonsfrekvens og økt 
hjertefrekvens. 

 

Problematisk opioidbruk (misbruk og avhengighet) 

Gjentatt bruk av <Produktnavn> kan medføre problematisk opioidbruk (Opioid use disorder, OUD). En 
høyere dose og lengre varighet av opioidbehandlingen kan øke risikoen for å utvikle OUD. 
Misbruk eller bevisst feilaktig bruk av DUROGESIC kan føre til overdosering og/eller dødsfall. Risikoen 
for å utvikle OUD er forhøyet hos pasienter som tidligere personlig eller i familien (foreldre eller 
søsken) har opplevd misbruksrelaterte lidelser (herunder alkoholrelatert lidelse), hos pasienter som 
bruker tobakk, eller hos pasienter som personlig har hatt andre lidelser relatert til psykisk helse (f.eks. 
alvorlig depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser). 

Før og i løpet av behandlingen med <fentanyl depotplaster>, bør det avtales 
behandlingsmål og en seponeringsplan med pasienten (se punkt 4.2). Før og i løpet av 
behandlingen bør også pasienten bli informert om risikoene for og tegnene på OUD. Hvis 
disse tegnene forekommer, skal pasienter bli rådet til å ta kontakt med legen sin. 

Pasienter som behandles med opioide legemidler skal overvåkes for tegn på OUD, slik som 
legemiddelsøkende atferd (f.eks. for tidlig forespørsel om påfyll), spesielt pasienter med økt risiko. 
Dette omfatter gjennomgang av samtidig bruk av opioider og psykoaktive legemidler (slik som 
benzodiazepiner). Hos pasienter med tegn og symptomer på OUD bør det vurderes å konsultere en 
spesialist på stoffavhengighet. Dersom opioidet skal seponeres (se punkt 4.4). 

• Punkt 4.8 

Toleranse og avhengighet bør inkluderes i tabellen over bivirkninger. Disse begrepene bør 
inkluderes i organklassesystemet Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet og i 
organklassesystemet Psykiatriske lidelser, med frekvenskategori «ikke kjent». 

Beskrivelsen av disse bivirkningene under denne tabellen bør endres som følger: 

Toleranse, fysisk og psykologisk avhengighet kan utvikles ved gjentatt bruk av DUROGESIC (se punkt 
4.4). 

Toleranse 

Toleranse kan utvikles ved gjentatt bruk. 

 

Legemiddelavhengighet 

Gjentatt bruk av <fentanyl depotplaster> kan føre til legemiddelavhengighet, selv ved 
terapeutiske doser. Risikoen for legemiddelavhengighet kan variere etter en pasients 
individuelle risikofaktorer, dosering og varigheten av opioidbehandlingen (se punkt 4.4). 

 

• Punkt 4.9 

Symptomer og tegn 

<….> 



Overdosering med fentanyl manifesteres ved økt farmakologisk aktivitet. Den mest alvorlige effekten 
er respirasjonsdepresjon. Toksisk leukoencefalopati er også observert med overdosering av 
fentanyl. 

 

Pakningsvedlegg 
 

• Pakningsvedlegg punkt 2 – Hva du må vite før du bruker <fentanyl depotplaster> 

Følgende ordlyd skal tilføyes advarselen (esken) (hvis ikke allerede implementert): 

Advarsler og forsiktighetsregler 

o Oppbevar dette legemidlet på en sikker og trygg plass, utilgjengelig for andre 
personer – se punkt 5 for mer informasjon. 

 

Følgende eksisterende ordlyd bør fjernes (hvis til stede): 

Snakk med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet hvis noe av følgende er aktuelt for deg – 
det er mulig at legen må undersøke deg nærmere dersom: 

• (…) 

• du eller noen i din familie noen gang har misbrukt eller vært avhengig av alkohol, 
reseptpliktige legemidler eller ulovlige stoffer («rusavhengighet»). 

• du røyker 

• du noen gang har hatt problemer med sinnstilstanden (depresjon, angst eller en 
personlighetsforstyrrelse) eller har blitt behandlet av psykiater for andre sinnslidelser 

(…) 

Eksisterende ordlyd bør fjernes (hvis til stede): 

 

Bivirkninger og fentanyl depotplaster 

Gjentatt langvarig bruk av plastre kan gjøre legemidlet mindre effektiv (du blir vant til det, eller du 
kan bli mer følsom overfor smerte) eller du kan bli avhengig av det. Økning av plasterdosen kan bidra 
til å redusere smertene mer en periode, men det kan også være skadelig. Snakk med legen dersom du 
merker at legemidlet blir mindre effektivt. Legen bestemmer om det er best for deg å øke dosen eller 
gradvis redusere bruken av DUROGESIC. Du kan også snakke med legen dersom du er bekymret for at 
du kan bli avhengig. 

Ny ordlyd knyttet til toleranse, OUD og utilsiktet overdosering bør inkluderes som angitt nedenfor (en 
del av den eksisterende ordlyden skal forbli). Her bør de nye advarslene knytter til toleranse og OUD 
være inkludert i Pakningsvedlegg punkt 2, foran avsnittet om «Abstinenssymptomer når du slutter 
med <fentanyl depotplaster>», hvis dette er til stede. Avsnittet bør i det minste komme foran delen i 
pakningsvedlegget om «Andre legemidler og <fentanyl depotplaster>)». Advarselen bør være som 
følger: 

Langvarig bruk og toleranse 

Dette legemidlet inneholder fentanyl, som er et opioid legemiddel. Gjentatt bruk av opioide 



smertestillende kan føre til at legemidlet er mindre effektivt (du blir vant med det, kjent 
som toleranse). Du kan også bli mer følsom for smerter mens du bruker <fentanyl 
depotplaster>. Dette er kjent som hyperalgesi. Om du øker dosen med depotplaster kan det 
hjelpe med å redusere smerten en stund, men det kan også være skadelig. Snakk med legen 
dersom du merker at legemidlet blir mindre effektivt. Legen bestemmer om det er best for 
deg å øke dosen eller gradvis redusere bruken av <fentanyl depotplaster>. 

 

Avhengighet 

Gjentatt bruk av <Produktnavn> kan også føre til avhengighet og misbruk, som kan føre til 
livstruende overdosering. Risikoen til disse bivirkningene kan øke med en høyere dose og 
lengre varighet av bruk. Avhengighet kan gjøre at du føler at du ikke lenger har kontroll 
over hvor mye legemiddel du trenger, og hvor ofte du trenger å bruke det. Du føler kanskje 
at du må fortsette å bruke legemidlet, selv når det ikke hjelper med å lindre smerter. 

Risikoen for å bli avhengig avhenger fra person til person. Du kan ha en større risiko for å 
bli avhengig av <fentanyl depotplaster> hvis: 

• du eller noen i din familie noen gang har misbrukt eller vært avhengig av alkohol, 
reseptpliktige legemidler eller ulovlige stoffer («rusavhengighet»). 

• du røyker 
• du noen gang har hatt problemer med sinnstilstanden (depresjon, angst eller en 

personlighetsforstyrrelse) eller har blitt behandlet av psykiater for andre sinnslidelser 
 
Hvis du legger merke til noen av følgende tegn mens du bruker <fentanyl depotplaster>, 
kan det være et tegn på at du har blitt avhengig. 
• du trenger å bruke legemidlet i lengre tid enn det som er anbefalt av legen 
• du trenger å bruke mer enn den anbefalte dosen 
• du bruker legemidlet av andre grunner enn det som er foreskrevet, som for eksempel å 

«hjelpe deg å være rolig» eller «hjelpe deg med å sove» 
• du har gjort gjentatte, mislykkede forsøk på å slutte eller kontrollere bruken av 

legemidlet 
• når du slutter å ta legemidlet føler du deg uvel, og føler deg bedre med en gang du tar 

legemidlet igjen («abstinenseffekter») 

 

Hvis du legger merke til noen av disse tegnene, snakk med legen din for å diskutere den 
beste behandlingsbanen for deg, inkludert når det er passende å stoppe og hvordan stoppe 
på trygg måte. 

 

• Pakningsvedlegg punkt 3. Hvordan du bruker <fentanyl depotplaster> 
 
Før du starter behandlingen og regelmessig i løpet av behandlingen, vil legen din også 
diskutere med deg hva du forventer fra å bruke <fentanyl depotplaster>, når og hvor lenge 
du trenger å bruke det, når du bør kontakte legen, og når du bør slutte å bruke det (se også 
punkt 2, Abstinenssymptomer når du slutter med <fentanyl depotplaster>). 
 
• Pakningsvedlegg punkt 4. Mulige bivirkninger 
 
Legg til bivirkningen avhengighet med frekvens «ikke kjent» til oppføringen av bivirkninger som 
følger: 
 



• Du kan bli avhengig av <fentanyl depotplaster> (se punkt 2). 
 
Den nåværende ordlyden under listen over bivirkninger bør endres litt: 
 
Gjentatt bruk av depotplaster kan  gjøre legemidlet mindre effektivt (du blir vant til det eller mindre 
følsom for smerte), eller du kan bli avhengig av det. 
 
I tillegg bør avsnittet om overdosering oppdateres: 
 
En overdosering kan føre til: 
 
<….> 
 
Tegn på overdosering inkluderer pustevansker eller grunn pust, tretthet, ekstrem søvnighet, 
manglende evne til å tenke klart, gå eller snakke normalt og følelse av å besvime, svimmelhet eller 
forvirring. En overdosering kan også resultere i en hjernesykdom kjent som toksisk 
leukoencefalopati. 
 
 
• Pakningsvedlegg punkt 5. Hvordan du oppbevarer depotplastrene 
I tilfelle ordlyden nedenfor ikke er implementert, inkluder følgende oppbevaringsforhold: 
 
Oppbevar dette legemidlet på en sikker og trygg plass, utilgjengelig for andre personer. Det 
kan forårsake alvorlig skade og være dødelig for personer som kan komme til å ta dette 
legemidlet utilsiktet, eller med hensikt uten at det har blitt foreskrevet til dem. 
 
 
Merking av ytre emballasje 
 
OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN – ESKEN 
 
Følgende advarsel skal tilføyes (enighet om plassering og layout med nasjonale myndigheter): 
 
Utilsiktet bruk eller inntak kan være dødelig 
 
 
Merking av indre emballasje 
 
OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJEN 
 
Hvis det er plass til det, skal følgende advarsel tilføyes: 
 
Utilsiktet bruk eller inntak kan være dødelig 
 
 
Fentanyl injeksjonsvæske, oppløsning (alle MT-innehavere): 

• Punkt 4.9 i preparatomtalen 

Følgende symptom på overdosering skal tilføyes: 

Toksisk leukoencefalopati er observert med overdosering av fentanyl. 

 

• Pakningsvedlegg punkt 2. Hva du må vite før du bruker <fentanylprodukt, injeksjonsvæske, 
oppløsning> 



Advarsler og forsiktighetsregler 

Fjern uttrykket langvarig i tråd med ordlyden i preparatomtalen: 

Gjentatt langvarig bruk av opioide smertestillende kan føre til at legemidlet er mindre effektivt (du blir 
vant med det). Det kan også føre til avhengighet og misbruk, og det kan føre til livstruende 
overdosering. Dersom du er bekymret for at du kan bli avhengig av [legemiddel som inneholder 
fentanyl], er det viktig at du snakker med legen. 

 

• Pakningsvedlegg punkt 3. Hvordan du bruker <fentanylprodukt, injeksjonsvæske, oppløsning> 

Følgende symptom (og mening) på overdosering skal tilføyes: 

En hjernesykdom (kjent som toksisk leukoencefalopati) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg III 

Tidsplan for gjennomføring av dette vedtaket 



Tidsplan for gjennomføring av dette vedtaket 

Godkjennelse av CMDh-vedtak: 

 

CMDh-møte desember 2022 

 

Oversettelsene av vedleggene til vedtaket 
oversendes til nasjonale myndigheter: 

30. januar 2023 

Medlemsstatene implementerer vedtaket 
(innehaver av markedsføringstillatelsen sender 
inn endringssøknad): 

30. mars 2023 

 


