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Høring fra Statens legemiddelverk - Endring av reseptgruppe for pregabalin 

 
Legeforeningen har mottatt høring fra Statens legemiddelverk. Etter råd fra Bivirkningsnemnda 

foreslår Legemiddelverket å flytte pregabalin fra reseptgruppe C til reseptgruppe B.  

  

Det er ikke krav om offentlig høring i forbindelse med endring av reseptgruppe for legemidler 

med markedsføringstillatelse i Norge. Legemiddelverket ønsker likevel å gi berørte parter anledning til 

å uttale seg før den endelige avgjørelsen tas. 

 

Bakgrunn: I 2008 fikk Legemiddelverket en konkret henvendelse fra et apotek som mente at de hadde 

erfaringer som tilsa betydelig misbruksproblematikk knyttet til pregabalin (Lyrica). Det ble i mange 

tilfeller hentet ut legemiddel langt hyppigere enn det som var naturlig ut fra angitt dosering på 

resepten. I tillegg så det ut til at det hadde oppstått et marked på gaten for omsetning av preparatet og 

de hadde sett forfalskninger av resepter. 

 

Etter råd fra Bivirkningsnemnda informerte Legemiddelverket Det europeiske legemiddelkontoret 

(EMA) om signalet i 2009. Senere samme år ble signalet tatt opp til diskusjon på EU-nivå. Siden har 

spørsmålet om pregabalins misbrukspotensiale vært diskutert i flere runder på EU-nivå i EMA-

systemet. Dette har resultert i at preparatomtale og pakningsvedlegg ble oppdatert med informasjon om 

risikoen for misbruk 14.juni 2010. Saken ble tatt opp på nytt av Bivirkningsnemndas medlemmer på 

bakgrunn av flere publiserte artikler knyttet til tema og erfaringer fra urinprøveprosjekt ved St. Olavs 

hospital.  

 

Legemiddelverkets vurdering: Legemiddelverket mener at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon 

til å oppfylle betingelsene for å plassere pregabalin i reseptgruppe B (Se Legemiddelverkets vurdering i 

eget høringsbrev). Plassering i reseptgruppe B vil tydeliggjøre risikoen for misbruk og avhengighet, 

både for forskriver og pasient. Endring av reseptgruppe vil ikke ha noen betydning for de 

pasientgruppene som dekkes av generell refusjon via blåreseptordningen. Det vil imidlertid kunne ha 

konsekvenser for pasienter der det er aktuelt å søke om individuell refusjon. Endringen bør varsles i god 

tid av hensyn til pasienter som har fått innvilget individuell refusjon. Legemiddelverket foreslår derfor 

at endringen trer i kraft 1.juni 2015. 

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

2. oktober 2014. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider. 

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 
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