
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga I 

Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännande för försäljning 



Vetenskapliga slutsatser 

Med hänsyn till utredningsrapporten från kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning 
av läkemedel (PRAC) gällande den periodiska säkerhetsuppdateringen (de periodiska 
säkerhetsuppdateringarna) (PSUR) för fentanyl (depotplåster, injektionsvätska, lösning – endast 
nationellt godkänt läkemedel), dras följande vetenskapliga slutsatser: 

När det gäller fentanyl depotplåster har antalet rapporter om missbruk/felaktig användning och 
beroende ökat inom EES under de senaste sju åren. Under den nuvarande PSUR-perioden har 
antalet rapporter inte ökat ytterligare, men man har inte heller sett någon minskning jämfört med 
det föregående året. För att minska antalet rapporter anses nya riskreducerande åtgärder krävas 
med målet att öka medvetenheten och kunskapen om risken för opioidbrukssyndrom. Märkningen 
behöver uppdateras när det gäller risken för oavsiktlig användning och oavsiktligt intag. Under de 
senaste 5 åren har 10 fall med dödlig utgång rapporterats för spädbarn. Oavsiktlig 
exponering/överdosering inträffar dock inte bara hos barn utan också hos vuxna. Fall med dödlig 
utgång på grund av oavsiktlig exponering har rapporterats även hos vuxna. Äldre personer kan vara 
särskilt känsliga. PRAC rekommenderar därför en varning på den yttre förpackningen (och på 
innerförpackningen) vad gäller oavsiktlig användning och oavsiktligt intag. 

När det gäller rekommendationer till förskrivare (avsnitt 4.2 och 4.4 i produktresumén) råder det 
enighet inom hälso- och sjukvården om att behandlingsmål och utsättningsplan måste fastställas, 
samt att patienten måste informeras om risken för och tecknen på opioidbrukssyndrom före och 
under behandling (Hauser et al. 2021, Dowell et al. 2016). Under opioidbehandling måste 
regelbundna bedömningar av potentiella förändringar i nytta-riskförhållandet göras för varje enskild 
patient. För att ytterligare öka medvetenheten bland patienter och vårdare har bipacksedeln 
uppdaterats med tecken på opioidbrukssyndrom baserat på kriterier för missbruksrelaterade 
störningar enligt DSM-5. En uppdatering av avsnitt 4.8 i produktresumén föreslås för att detta 
avsnitt ska överensstämma med den uppdaterade säkerhetsinformationen i avsnitt 4.4. Även om 
beroende och tolerans redan beskrivs nedanför biverkningstabellen i avsnitt 4.8 bör dessa termer 
också ingå i själva tabellen med frekvensen ”ingen känd frekvens”. Bipacksedeln ska uppdateras i 
enlighet med detta. 

Alla innehavare av godkännande för försäljning av fentanyl depotplåster ska uppdatera 
avsnitten 4.2, 4.4 och 4.8 i produktresumén samt motsvarande avsnitt i bipacksedeln för att 
ytterligare minska risken för opioidbrukssyndrom. Om det ännu inte har genomförts ska 
innehavarna av godkännande för försäljning även lägga till information om säkra 
förvaringsförhållanden i produktinformationen till fentanyl depotplåster, som följer 
produktinformationen till Durogesic. 

Totala belägg (omfattande minst två fall med ett rimligt, möjligt orsakssamband med 
fentanylöverdos) är tillräckliga för att stödja ett samband mellan toxisk leukoencefalopati och 
fentanylöverdosering. Möjliga underliggande mekanismer har föreslagits men behöver klarläggas 
ytterligare. PRAC rekommenderar ändring av avsnitt 4.9 i produktresumén för alla produkter som 
omfattas av denna PSUSA. Bipacksedeln ska uppdateras i enlighet med detta. 

 

CMD(h) instämmer i PRAC:s vetenskapliga slutsatser. 

 

Skäl att ändra villkoren för godkännande för försäljning 

Baserat på de vetenskapliga slutsatserna för fentanyl (depotplåster, injektionsvätska, lösning – 



endast nationellt godkänt läkemedel) anser CMD(h) att nytta-riskförhållandet för läkemedlet 
(läkemedlen) som innehåller fentanyl (depotplåster, injektionsvätska, lösning – endast nationellt 
godkänt läkemedel) är oförändrat under förutsättning att de föreslagna ändringarna görs i 
produktinformationen. 

CMD(h) anser att godkännandena för försäljning av produkter som omfattas av denna PSUR-
bedömning ska ändras. I den mån ytterligare läkemedel som innehåller fentanyl (depotplåster, 
injektionsvätska, lösning – endast nationellt godkänt läkemedel) för närvarande är godkända i EU 
eller genomgår framtida godkännandeförfaranden i EU, rekommenderar CMD(h) att de berörda 
medlemsstaterna och sökanden/innehavarna av godkännande för försäljning tar hänsyn till denna 
ståndpunkt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga II 

Ändringar i produktinformationen till det nationellt godkända läkemedlet (de nationellt 
godkända läkemedlen) 



Ändringar som ska inkluderas i berörda avsnitt i produktinformationen (ny text 
understruken och i fetstil, borttagen text genomstruken) 

 
Fentanyl depotplåster (alla innehavare av godkännande för försäljning): 
 
 

Produktresumé 

• Avsnitt 4.2 

Följande text om behandlingslängd och behandlingsmål ska läggas till.  I SmPC för Durogesic och 
SmPC för andra fentanyl depotplåster med liknande textstruktur rekommenderas att denna 
ordalydelse placeras före den befintliga texten om utsättning: 

Behandlingslängd och behandlingsmål 

Innan behandling med <Produktnamn> inleds ska en behandlingsstrategi som omfattar 
behandlingslängd, behandlingsmål samt en plan för avslutande av behandlingen fastställas i 
samråd med patienten och i enlighet med riktlinjerna för smärtbehandling. Under 
behandlingen ska läkare och patient ha täta kontakter för bedömning av behovet av fortsatt 
behandling, övervägande av utsättning och vid behov dosjusteringar. Om tillräcklig 
smärtkontroll inte uppnås ska eventuell hyperalgesi, tolerans och progression av 
underliggande sjukdom övervägas (se avsnitt 4.4). 

Utsättning av <Produktnamn> 

<……> 

• Avsnitt 4.4 

Om den inte redan finns, ska följande text om förvaringsanvisningar läggas till: 

På grund av de risker, däribland dödsfall, som är förknippade med oavsiktligt intag, felaktig 
användning och missbruk, måste patienter och deras vårdgivare uppmanas att förvara 
<Produktnamn> på ett säkert ställe, som inte är tillgängligt för andra. 

Effekter av långtidsbehandling och tolerans 

Hos alla patienter kan tolerans mot de analgetiska effekterna, hyperalgesi, fysiskt beroende och 
psykiskt beroende utvecklas vid upprepad administrering av opioider, medan ofullständig tolerans 
utvecklas för vissa biverkningar, såsom opioidinducerad förstoppning. Särskilt hos patienter med 
kronisk smärta som inte är relaterad till cancer har det rapporterats  att de kanske inte upplever en 
meningsfull förbättring av smärtintensiteten genom kontinuerlig opioidbehandling på lång sikt. Under 
behandlingen ska läkare och patient ha täta kontakter för bedömning av behovet av fortsatt 
behandling (se avsnitt 4.2). Det är rekommenderat att regelbundet göra en ny utvärdering med 
avseende på lämpligheten av fortsatt behandling med Durogesic vid varje tidpunkt för förnyad 
förskrivning till patient. Om man beslutar att fortsatt behandling inte är till någon nytta ska gradvis 
nedtitrering tillämpas för att minska risken för abstinenssymtom. 

<Produktnamn> ska inte sättas ut abrupt hos en patient som är fysiskt beroende av opioider. 
Läkemedelsabstinenssyndrom kan uppträda vid abrupt utsättning av behandling eller dosminskning. 

Det har förekommit rapporter om att en snabb nedtrappning av <Produktnamn> hos en patient som 
är fysiskt beroende av opioider kan leda till allvarliga abstinenssymtom och okontrollerad smärta (se 
avsnitt 4.2 och 4.8). När en patient inte längre behöver behandling rekommenderas en gradvis 
nedtrappning av dosen för att minimera abstinenssymtomen. Nedtrappning från en hög dos kan ta 
veckor till månader. 



Opioidabstinenssyndrom kännetecknas av något eller samtliga av följande: rastlöshet, lakrimation 
(tårflöde), rinnoré (rinnsnuva), gäspningar, svettningar, frossa, myalgi, mydriasis (pupillutvidgning) 
och palpitationer (hjärtklappning). Även andra symtom kan förekomma, t.ex. irritabilitet, agitation, 
ångest (oro), hyperkinesi, tremor (darrningar), svaghet, insomni, anorexi, bukkramper, illamående, 
kräkningar, diarré, förhöjt blodtryck, ökad andnings- eller hjärtfrekvens. 

 

Opioidbrukssyndrom (missbruk och beroende) 

Upprepad användning av <Produktnamn> kan leda till opioidbrukssyndrom. Högre dos och längre 
behandlingstid med opioider kan öka risken för att utveckla opioidbrukssyndrom. Missbruk 
eller avsiktlig felaktig användning av <Produktnamn> kan leda till överdosering och/eller död. Risken 
för att utveckla opioidbrukssyndrom är förhöjd hos patienter med personlig anamnes eller 
familjeanamnes (föräldrar eller syskon) på drogmissbruk (inklusive alkoholmissbruk), hos patienter 
som är tobaksanvändare samt hos patienter med personlig anamnes på andra psykiska sjukdomar 
(t.ex. egentlig depression, ångest och personlighetsstörningar). 

Innan behandling med <Produktnamn> inleds och under behandlingen ska läkare och 
patient i samråd fastställa behandlingsmål och utsättningsplan (se avsnitt 4.2). Före och 
under behandlingen ska patienten också informeras om riskerna för och tecknen på 
opioidbrukssyndrom. Patienterna ska uppmanas att kontakta läkare om sådana tecken 
skulle uppträda. 

Patienter som behandlas med opioidläkemedel ska övervakas avseende tecken på opioidbrukssyndrom 
såsom drogsökande beteende (t.ex. för tidig begäran om påfyllning), särskilt patienter för vilka risken 
är förhöjd. I detta ingår en genomgång av samtidiga opioider och psykoaktiva läkemedel (t.ex. 
bensodiazepiner). Om en patient visar tecken och symtom på opioidbrukssyndrom ska konsultation 
med beroendespecialist övervägas. Om opioidutsättning ska ske, se avsnitt 4.4. 

• Avsnitt 4.8 

Läkemedelstolerans och läkemedelsberoende ska läggas till i den sammanfattande tabellen över 
biverkningar. Dessa termer ska anges under organsystemet ”Allmänna symtom och/eller symtom vid 
administreringsstället” samt under organsystemet ”Psykiska störningar”, och frekvensen ska anges 
som ”ingen känd frekvens”. 

Den beskrivning av dessa biverkningar som ges nedanför tabellen ska ändras enligt följande: 

Tolerans, fysiskt beroende och psykiskt beroende kan utvecklas vid upprepad användning av 
<Produktnamn> (se avsnitt 4.4). 

Tolerans 

Tolerans kan utvecklas vid upprepad användning. 

 

Läkemedelsberoende 

Upprepad användning av <Produktnamn> kan leda till läkemedelsberoende, även vid 
terapeutiska doser. Risken för läkemedelsberoende kan variera beroende på en patients 
individuella riskfaktorer, dosering och opioidbehandlingens längd (se avsnitt 4.4). 

 

 



• Avsnitt 4.9 

Symtom och tecken 

<….> 

Symtomen på överdosering av fentanyl är förstärkning av dess farmakologiska effekter, där 
andningsdepression är det allvarligaste symtomet. Toxisk leukoencefalopati har också 
observerats vid överdosering av fentanyl. 

 

Bipacksedel 
 

• Bipacksedel avsnitt 2, ”Vad du behöver veta innan du tar/använder <Produktnamn>” 

Följande ordalydelse ska läggas till i varningsrutan (om det inte redan har gjorts): 

Varningar och försiktighet 

o Förvara detta läkemedel på ett säkert ställe, oåtkomligt för andra personer – se 
avsnitt 5 för mer information. 

 

Följande befintliga text ska tas bort (i förekommande fall): 

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel om något av följande gäller 
dig – din läkare kan behöva undersöka dig mer noggrant om: 

• (…) 

• du eller någon i din familj någon gång har missbrukat eller varit beroende av alkohol, 
receptbelagda läkemedel eller olagliga droger (”beroende”) 

• du röker 

• du någon gång har haft problem med sinnesstämningen (depression, ångest eller 
personlighetsstörning) eller har behandlats av psykiater för andra psykiska sjukdomar. 

(…) 

Befintlig text ska tas bort (i förekommande fall): 

 

Biverkningar och <Produktnamn> 

Upprepad, långvarig behandling med plåstren kan göra läkemedlet mindre effektivt (du blir van vid 
det, eller du kan bli mer känslig för smärta), eller göra dig beroende av det. Ökning av dosen på dina 
plåster kan hjälpa till att ytterligare minska din smärta under ett tag, men det kan också vara skadligt. 
Om du märker att läkemedlet blir mindre effektivt, tala med läkare. Läkaren beslutar om det är bättre 
för dig att öka dosen eller att stegvis minska din användning av <Produktnamn>. Om du är orolig för 
att bli beroende kan du rådfråga din läkare även om detta. 

Ny text om tolerans, opioidbrukssyndrom och oavsiktliga överdoser ska inkluderas enligt beskrivning 
nedan (delar av den befintliga ordalydelsen ska kvarstå). De nya varningarna om tolerans och 
opioidbrukssyndrom som ska inkluderas i avsnitt 2 i bipacksedeln ska placeras före stycket om 
”Abstinenssymtom när du slutar använda <Produktnamn>”, om stycket finns. Stycket ska i alla 
händelser placeras före bipacksedelns avsnitt om ”Andra läkemedel och <Produktnamn>”. Varningen 



ska lyda som följer: 

Långtidsanvändning och tolerans 

Detta läkemedel innehåller fentanyl, som är ett opioidläkemedel. Upprepad användning av 
opioidläkemedel för smärtlindring kan leda till att läkemedlet blir mindre effektivt (du blir 
van vid det, så kallad läkemedelstolerans). Du kan också bli mer känslig för smärta när du 
använder <Produktnamn>. Detta kallas för hyperalgesi. Ökning av dosen på dina plåster 
kan hjälpa till att ytterligare minska din smärta under ett tag, men det kan också vara 
skadligt. Tala med läkare om du märker att läkemedlet blir mindre effektivt. Läkaren 
beslutar om det är bättre för dig att öka dosen eller att stegvis minska användningen av 
<Produktnamn>. 

 

Beroende 

Upprepad användning av <Produktnamn> kan också leda till beroende och missbruk, vilket 
kan leda till livshotande överdosering. Risken för dessa biverkningar kan öka vid högre dos 
och längre användningstid. Beroende eller missbruk kan få dig att känna att du inte längre 
har kontroll över hur mycket läkemedel du behöver använda eller hur ofta du behöver 
använda det. Det kan kännas som om du behöver fortsätta använda läkemedlet trots att det 
inte lindrar smärtan. 

Risken för beroende eller missbruk varierar från person till person. Risken för beroende 
eller missbruk av <Produktnamn> kan vara högre om 

• du eller någon i din familj någon gång har missbrukat eller varit beroende av alkohol, 
receptbelagda läkemedel eller olagliga droger (”beroende”) 

• du röker 
• du någon gång haft problem med sinnesstämningen (depression, ångest eller 

personlighetsstörning) eller har behandlats av psykiater för andra psykiska sjukdomar. 
 
Om du märker något av följande tecken medan du använder <Produktnamn> kan det vara 
ett tecken på att du har blivit beroende. 
• Du behöver använda läkemedlet under längre tid än din läkare har ordinerat. 
• Du behöver använda mer än den rekommenderade dosen. 
• Du använder läkemedlet av andra skäl än de läkaren ordinerat, till exempel ”för att 

känna dig lugn” eller ”få hjälp att sova”. 
• Du har gjort flera misslyckade försök att sluta med eller få kontroll över hur du 

använder läkemedlet. 
• När du slutar att ta läkemedlet känner du dig sjuk och du mår bättre när du börjar 

använda det igen (”abstinenssymtom”). 

 

Om du märker något av dessa tecken, tala med läkare om din behandling och vad som är 
bäst för dig, t.ex. när det kan vara lämpligt att avsluta behandlingen och hur du avslutar på 
ett säkert sätt. 

 

• Avsnitt 3 i bipacksedeln. Hur du använder <Produktnamn> 
 
Innan behandlingen inleds och med jämna mellanrum under behandlingen kommer läkaren 
också att tala med dig om vad du kan förvänta dig av <Produktnamn>, när och hur länge du 
behöver använda det, när du ska kontakta läkare och när du behöver sluta med 



behandlingen (se även avsnitt 2, ”Abstinenssymtom när du slutar använda 
<Produktnamn>”). 
 
• Avsnitt 4 i bipacksedeln. Eventuella biverkningar 
 
Lägg till biverkningen beroende med frekvensen ”Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal 
användare)” till listan med biverkningar enligt följande: 
 

• Du kan bli beroende av <Produktnamn> (se avsnitt 2). 
 
Den nuvarande ordalydelsen nedanför biverkningstabellen ska ändras något: 
 
Upprepad användning av plåstren kan göra läkemedlet mindre effektivt (du blir van vid det eller du 
kan bli mer känslig för smärta), eller så kan du bli beroende av det. 
 
Vidare bör stycket om överdosering (i slutet av avsnitt 3 i bipacksedeln) uppdateras: 
 
En överdos kan leda till: 
 
<….> 
 
Tecken på överdosering är andningssvårigheter eller ytlig andning, trötthet, extrem sömnighet, 
oförmåga att tänka klart, gå eller tala normalt, matthet, yrsel och förvirringd. Överdosering kan 
också leda till en hjärnsjukdom som kallas toxisk leukoencefalopati. 
 
 
• Avsnitt 5 i bipacksedeln. Förvaringsplats 
Om texterna nedan inte redan ingår ska följande förvaringsanvisning läggas till: 
 
Förvara detta läkemedel på ett säkert ställe, oåtkomligt för andra personer. Det kan orsaka 
allvarlig skada och vara dödligt för personer som använder det av misstag, eller för 
personer som använder läkemedlet avsiktligt utan att det har ordinerats till dem. 
 
 
Märkning på ytterförpackningen 
 
UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN – KARTONG 
 
Följande varning ska läggas till (placering och utformning (layout) ska överenskommas med nationell 
behörig myndighet): 
 
Oavsiktlig användning eller intag kan vara dödligt 
 
 
Märkning på innerförpackning 
 
UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN 
 
I mån av plats ska följande varning läggas till: 
 
Oavsiktlig användning eller intag kan vara dödligt 
 
 
Fentanyl injektionsvätska, lösning (alla innehavare av godkännande för försäljning): 



• Avsnitt 4.9 i produktresumén 

Följande symtom på överdosering ska läggas till: 

Toxisk leukoencefalopati har observerats vid överdosering av fentanyl. 

 

• Avsnitt 2 i bipacksedel. Vad du behöver veta innan du använder <Produktnamn> 

Varningar och försiktighet 

Ordet ”långvarig” ska raderas så att texten följer produktresumén: 

Upprepad långvarig användning av smärtstillande läkemedel med opioider kan leda till att läkemedlet 
blir mindre effektivt (du blir van vid det). Det kan också leda till beroende och missbruk, med risk för 
livshotande överdosering. Om du är orolig för att bli beroende av [Produktnamn] är det viktigt att du 
talar med läkare. 

 

• Avsnitt 3 i bipacksedel. Hur du tar <Produktnamn> 

Följande symtom på överdosering (och dess betydelse) ska läggas till (i slutet av avsnitt 3): 

En hjärnsjukdom (som kallas toxisk leukoencefalopati) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga III 

Tidtabell för implementering av detta ställningstagande 



Tidtabell för implementering av detta ställningstagande 

Antagande av CMD(h):s ställningstagande: 

 

December 2022 CMD(h)-möte 

 

Överföring av översättningarna av 
ställningstagandets bilagor till nationella 
behöriga myndigheter: 

30 januari 2023 

Medlemsstaternas implementering av 
ställningstagandet (inlämning av ändringen från 
innehavaren av godkännande för försäljning): 

30 mars 2023 

 


