
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga II 

 

Vetenskapliga slutsatser och skäl till upphävande eller ändring av villkoren i 
godkännandena för försäljning och utförlig förklaring av skillnaderna jämfört 

med rekommendationen från PRAC 

 

70 

 



Vetenskapliga slutsatser 
 
CMDh beaktade nedanstående rekommendationen från PRAC av den 13 juni 2013 avseende läkemedel som 
innehåller kodein och är indicerade för behandling av smärta hos barn. 
 
1. PRAC:s rekommendation 
 
Läkemedel som innehåller kodein är godkända nationellt i Europa och är indicerade för behandling av smärta 
hos vuxna och barn. De brukar användas i kombination med andra analgetika som t.ex. icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel och icke-opioida analgetika. De analgetiska egenskaperna hos kodein härrör 
från dess omvandling till morfin av det cytokroma P450-enzymet CYP2D6 och kodeins toxicitet beror 
huvudsakligen på dess opioida effekter. Det har fastställts att CYP2D6 är föremål för omfattande polymorfism, 
och personer klassificeras normalt som långsamma (PM), extensiva (EM) eller ultrasnabba metaboliserare 
(UM), beroende på enzymets aktivitet. Medan EM eller UM löper risk för morfintoxicitet kan PM löpa en ökad 
risk för bristande effekt. 

Ett antal fall av opioidtoxicitet hos barn som behandlades med kodein har beskrivits i litteraturen, några med 
dödlig utgång. Dessa barn genomgick tonsillektomi för obstruktiv sömnapné och fick andningsdepression efter 
att ha använt kodein som ett analgetikum vid en terapeutisk dos. Dessutom beskrevs i en publicerad 
fallrapport andningsdepression som ledde till döden hos ett ammat nyfött barn vars moder var en ultrasnabb 
metaboliserare av CYP2D6. Kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel (PRAC) 
diskuterade detta problem under sitt möte i september 2012 och framförde farhågor angående potentialen för 
allvarlig opioidtoxicitet i samband med användningen av kodein som ett analgetikum till den pediatriska 
populationen. Ett hänskjutande enligt artikel 31 i direktiv 2001/83/EG inleddes därför, för att granska nytta-
riskförhållandet för kodein vid smärtbehandling av barn. 

Efter att ha granskat alla tillgängliga uppgifter om effekten och säkerheten för läkemedel som innehåller 
kodein och är indicerade vid behandling av smärta hos barn, inklusive svar som avgivits av innehavarna av 
godkännande för försäljning (MAH), noterade PRAC att informationen om farmakokinetiken för 
kodeinmetabolism är mer begränsad när det gäller barn än den som är tillgänglig för vuxna. De tillgängliga 
uppgifterna tyder på att mogenheten hos njursystemet och de läkemedelsmetaboliserande enzymerna, 
kroppsvikt eller kroppssammansättning och ontogenesen för enzymer som är involverade i metabolismen och 
farmakologin för kodein kan vara avgörande för dess analgetiska eller toxiska effekt och leder därför till 
farmakokinetiska skillnader hos barn jämfört med vuxna och mellan olika åldersgrupper av barn (nyfödda, 
spädbarn). 

När det gäller effekt ansåg PRAC, efter att ha granskat tillgängliga uppgifter om effekt, att den analgetiska 
profilen för kodein inte är överlägsen den för andra analgetika, t.ex. icke-steroida antiinflammatoriska 
läkemedel och icke-opioida analgetika, vid behandlingen av postoperativ smärta hos barn. Icke desto mindre 
drog PRAC slutsatsen att kodein ändå är berättigat i behandlingen av akut smärta i den pediatriska 
populationen, men med tanke på oron för dess risker bör det endast användas för behandling av akut, måttlig 
smärta som inte anses kunna lindras av andra analgetika. Dessutom rekommenderades att det skulle 
användas med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. 

PRAC bekräftade att det fortfarande rådde en viss osäkerhet kring identifieringen av särskilda pediatriska 
populationer med högre risk och påverkan av ålder på kodeinmetabolism, men ansåg att nyfödda, småbarn 
och yngre barn kan vara känsligare för opioidtoxicitet. För att minimera denna risk på ett lämpligt sätt ansåg 
PRAC att kodein endast bör användas till barn som är över 12 år, eftersom enzymsystemen som sköter 
metabolismen av kodein hos barn som är över 12 år kan betraktas som jämförbara med systemen hos vuxna. 
Dessutom är CYP2D6 föremål för omfattande polymorfism, där långsamma metaboliserare sannolikt uppvisar 
lägre svar på behandling, medan extensiva och ultrasnabba metaboliserare löper risk att få allvarliga och 
dödliga biverkningar av opioidtoxicitet. PRAC noterade att det i praktiken inte är genomförbart att utföra 
screening av patienter avseende genotyp/fenotyp innan kodein ordineras. Därför rekommenderades lämpliga 
varningar för att betona dessa risker, inklusive tecken och symtom på opioidtoxicitet och beräkningar av 
prevalensen av ultrasnabba metaboliserare i olika populationer. 
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PRAC noterade att de sex publicerade fallen av opioidtoxicitet (inklusive tre med dödlig utgång) hos barn som 
tagit kodein vid rekommenderade doser efter tonsillektomi och/eller adenoidektomi för obstruktiv sömnapné 
uppstod hos barn. Tre befanns senare vara antingen ultrasnabba eller extensiva metaboliserare av kodein och 
deras underliggande andningsproblem kan ha gjort dem känsligare för att utveckla andningsdepression när 
kodein omvandlas till höga nivåer av morfin hos ultrasnabba metaboliserare. Därför ansåg PRAC att 
användningen av kodein bör vara kontraindicerad för barn under 18 år som genomgår tonsillektomi och/eller 
adenoidektomi för obstruktivt sömnapnésyndrom. Dessutom rekommenderade PRAC försiktighet i den 
specifika undergruppen med patienter som redan skulle kunna ha trånga luftvägar och behöva postoperativ 
smärtlindring och att adekvata varningar bör infogas i produktinformationen. 

PRAC noterade dessutom det publicerade fallet med andningsdepression som ledde till döden för ett ammat 
nyfött barn vars moder var en ultrasnabb metaboliserare av CYP2D6. Det bekräftades att detta berodde på 
förekomsten av kodeinmetaboliter i bröstmjölk och PRAC gav därför utlopp för oro angående risken för 
opioidtoxicitet för spädbarnet, vilken kan vara dödlig, när modern är en ultrasnabb metaboliserare. Hittills har 
minst 44 fall publicerats av neonatal andningsdepression hos ammade spädbarn till mödrar som använde 
kodein. Med tanke på dessa uppgifter rekommenderade PRAC att användningen av kodein bör vara 
kontraindicerad för ammande kvinnor. Användningen av kodein bör även vara kontraindicerad för patienter av 
alla åldrar som har konstaterats vara ultrasnabba metaboliserare av CYP2D6. 

PRAC drog även slutsatsen att de tillgängliga uppgifterna visar att kodein har en takeffekt vid högre doser, 
som när den överskrids leder till en markant ökning av incidensen av läkemedelsbiverkningar och att dessa är 
dosberoende. PRAC ansåg därför att ett pediatriskt dosintervall på 0,5 till 1 mg/kg var lämpligt, med 
noggrann dosering baserad på kroppsvikten där så är möjligt, med en användningstid på högst tre dagar. 

 

Nytta-riskförhållande 

Efter att ha noterat alla ovanstående uppgifter drog PRAC slutsatsen att nytta-riskförhållandet för läkemedel 
som innehåller kodein och är indicerade i behandlingen av akut, måttlig smärta hos barn fortfarande är 
gynnsamt, förbehållet de överenskomna indikationerna, kontraindikationerna, varningarna och övriga 
ändringar i produktinformation som beskrivs i bilaga III till yttrandet. 

 

Skäl till PRAC-rekommendation 

Skälen är följande: 

• PRAC beaktade förfarandet enligt artikel 31 i direktiv 2001/83/EG till följd av uppgifter om 
farmakovigilans för läkemedel som innehåller kodein och är indicerade i behandlingen av smärta hos 
barn (se bilaga I). 

• PRAC beaktade samtliga uppgifter som är tillgängliga för läkemedel som innehåller kodein och är 
indicerade för behandling av smärta hos barn i relation till risken för opioidtoxicitet. Dessa omfattade 
svar från innehavarna av godkännande för försäljning och uppgifter från publicerad litteratur som 
blivit tillgängliga sedan det ursprungliga beviljandet av godkännandena för försäljning. 

• PRAC drog slutsatsen att de tillgängliga uppgifterna indicerar att kodein fortfarande är ett effektivt 
analgetikum för behandling av akut, måttlig smärta som inte anses kunna lindras av andra analgetika. 
PRAC beaktade dock att dess användning även kan associeras med allvarliga biverkningar av 
opioidtoxicitet, särskilt i den pediatriska populationen under 12 år. 

• PRAC ansåg att allvarliga biverkningar av opioidtoxicitet ger särskild anledning till oro när det gäller 
pediatriska patienter som genomgår tonsillektomi och/eller adenoidektomi för obstruktivt 
sömnapnésyndrom och för patienter med nedsatt andningsfunktion. 
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• PRAC fastställde dessutom att polymorfismer i cytokrom P450 CYP2D6-systemet påverkar 
metabolismen av kodein, vilket kan leda till allvarliga biverkningar av opioidtoxicitet hos ultrasnabba 
eller extensiva kodeinmetaboliserare. PRAC ansåg att denna risk var relevant för ammade spädbarn 
vars mödrar är ultrasnabba metaboliserare. 

• PRAC ansåg därför att med tanke på de tillgängliga uppgifterna, och i syfte att upprätthålla ett 
gynnsamt nytta-riskförhållande, bör läkemedel som innehåller kodein och är indicerade vid behandling 
av smärta endast vara indicerade för barn över 12 år och kontraindicerade till pediatriska patienter 
under 18 år som genomgår tonsillektomi och/eller adenoidektomi för obstruktivt sömnapnésyndrom, 
liksom för ammande kvinnor och patienter som har konstaterats vara ultrasnabba metaboliserare av 
CYP2D6. Dessutom bör läkemedel som innehåller kodein användas vid den lägsta dosen under kortast 
möjliga tid. 

Till följd av detta drog PRAC slutsatsen att med förbehåll för den överenskomna indikationen, 
kontraindikationerna, restriktionerna, varningarna och övriga ändringar i produktinformationen är nytta-
riskförhållandet för läkemedel som innehåller kodein och är indicerade i behandlingen av akut, måttlig smärta 
hos barn över 12 år fortfarande gynnsamt. 

Därför rekommenderar PRAC, i enlighet med artikel 31 och 32 i direktiv 2001/83/EG, att godkännandena för 
försäljning ska ändras för alla läkemedel som nämns i bilaga I och för vilka ändringarna i 
produktinformationen beskrivs i bilaga III i rekommendationen. 

 

2 – Utförlig förklaring av skillnaderna jämfört med rekommendationen från PRAC 
 
Efter att ha granskat PRAC:s rekommendation instämde CMDh i de övergripande vetenskapliga slutsatserna 
och skälen till rekommendation. CMDh ansåg dock att ändringar var nödvändiga i den ordalydelse som 
föreslogs i avsnitt 4.2 i produktresumén och avsnitt 3 i bipacksedeln, för att underlätta det praktiska 
genomförandet på nationell nivå, inräknat det sortiment av kombinationsprodukter som ingick i förfarandet. 
 
CMDh omformulerade därför dessa avsnitt enligt följande: 
 
Avsnitt 4.2 i produktresumén – Dosering och administreringssätt 
 
Obs! För produkter som endast innehåller kodein ska texten nedan användas. 
 
”Kodein ska användas med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. Denna dos kan tas upp till 4 gånger 
per dag med intervall på minst 6 timmar. Den högsta dagliga dosen av kodein ska inte överstiga 240 mg.” 
 
Obs! För kombinationsprodukter ska doseringen granskas nationellt och anpassas för att återge de specifika 
kraven för läkemedlet med hänsyn till de övriga aktiva substanserna. Den högsta dagliga dosen av kodein ska 
inte överstiga 240 mg. 
 
”Behandlingens längd ska begränsas till 3 dagar och om ingen effektiv smärtlindring uppnås ska 
patienten/vårdarna uppmanas att söka läkare.” 
 
”Pediatrisk population: 
 
Barn i åldern 12 år till 18 år: 
 
Obs! För produkter som endast innehåller kodein ska texten nedan användas men granskas nationellt och 
anpassas så att den återger de specifika kraven för läkemedlet med hänsyn till doseringsintervallet. Det 
rekommenderade ungefärliga intervallet är 30 till 60 mg. 
 
”Den rekommenderade kodeindosen för barn som är 12 år och äldre ska vara [Dosintervall kompletteras 
nationellt] var 6:e timme vid behov upp till en maximal dos av kodein på 240 mg dagligen. Dosen är baserad 
på kroppsvikten (0,5–1 mg/kg).” 
 
Obs! För kombinationsprodukter ska doseringen granskas nationellt och anpassas för att återge de specifika 
kraven för läkemedlet med hänsyn till de övriga aktiva substanserna. 
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Barn under 12 år: 
”Kodein ska inte ges till barn under 12 år på grund av risken för opioidtoxicitet beroende på den varierande 
och oförutsägbara metabolismen för kodein till morfin (se avsnitt 4.3 och 4.4).” 
 
Avsnitt 3 i bipacksedeln – Hur du <tar> <använder> [Produktnamn] 

”Barn i åldern 12 år eller äldre ska ta [Kompletteras nationellt] var 6:e timme vid behov. Ta inte mer än 
[Kompletteras nationellt och se anmärkningen nedan] under 24 timmar. 
 
Obs! Doseringen ska granskas nationellt och anpassas för att återge de specifika kraven för läkemedlet, vid 
behov med hänsyn till de övriga aktiva substanserna i kombinationsprodukter. Den högsta dagliga dosen av 
kodein ska inte överstiga 240 mg. 
 
Detta läkemedel ska inte tas i mer än 3 dagar. Om smärtan inte avtar efter 3 dagar, tala med din läkare för 
att få råd. 
 
[Produktnamn] ska inte tas av barn under 12 år på grund av risken för allvarliga andningsproblem”. 
 
Dessutom ansåg CMDh att med tanke på ovanstående restriktioner för doseringen, liksom restriktionerna för 
användning av kodein vid behandlingen av smärta hos barn över 12 år, kan man behöva återkalla vissa 
godkännanden för försäljning. Som tillägg till rekommendationen från PRAC att ändra godkännandena för 
försäljning, enades CMDh också om att medlemsstater ska kunna överväga att återkalla godkännandet för 
försäljning om godkännandet inte kan ändras i linje med villkoren i CMDh:s överenskommelse. 
 

CMDh:s överenskommelse 

Efter beaktande av rekommendationen från PRAC av den 13 juni 2013 med stöd av artikel 107k.1 och 2 i 
direktiv 2001/83/EG, nådde CMDh fram till en överenskommelse om återkallandet eller ändringen, så som är 
tillämpligt för godkännandena för försäljning av läkemedel som innehåller kodein och är indicerade för 
behandling av smärta hos barn. 
 
Tidtabellen för genomförandet av överenskommelsen beskrivs i bilaga IV. 
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