
Statens Iegemiddelverk
Norwegian Medicines Agency .

DEN:’\."fJ17<SK’:TLEGF~C‘=RE’i‘x;‘Q(.

Den norske legeforening UASEPTZ01’?
Postboks 1152 Sentrum .__ . _
0107osl_o MO FTATT

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler:

03.09.2014 14/04897-2 Overvåkning/

Hilde Samdal

HØRINGSBREV - ENDRING AV RESEPTGRUPPE FOR PREGABALIN

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.

Høringsfrist: 15. oktober 2014

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.

Legemiddelverket ba Bivirkningsnemnda om råd og temaet har siden vært oppe til diskusj on i
flere av Nemndas møter (se kort oppsummering i Tabell 2). Lyrica er godkjent ved hjelp av
sentral godkjenningsprosedyre. Etter råd fra Bivirkningsnemnda informerte Legemiddelverket
Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) om signalet i 2009. Senere samme år ble signalet
tatt opp til diskusj on 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.

Virkningsmekanisme
Den aktive substansen, pregabalin, er en gamma-aminosmørsyre-analog ((S)-3-(aminometyl)-
5- metylheksaninsyre) som bindes til en subenhet (<12-8-protein)på spenningskontrollerte
kalsiumkanaler i sentralnervesystemet' Dette fører til redusert aktivitet i enkelte hjerneceller i
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hjernen og ryggmargen og reduserer frigjøringen av andre nevrotransmittorer som er involvert
i smerte, epilepsi og angst. Den fullstendige virkemekanismen er ikke klarlagt.

Godkjent bruksområde'
Nevropatisk smerte
Lyrica er indisert ved behandling av perifer og sentral nevropatisk smerte hos voksne.
Epilepsi
Lyrica er indisert som tilleggsbehandling hos voksne med partielle anfall med eller uten
sekundær generalisering.
General isert angstlidelse
Lyrica er indisert ved behandling av generalisert angstlidelse (GAD) hos voksne.

Forbruk av pregabalin
Tall hentet fra Reseptregisteret viser hvordan bruken av pregabalin har endret seg over tid
(Tabell 1 og
Figur 1). Lyrica ble godkjent og markedsført i 2004. Antallet brukere nådde en topp i 2007 og
gikk deretter ned etter 2008 på grunn av endringer i refusj onsregler. Omsetningen i DDD gikk
imidlertid ikke ned tilsvarende. Dette kan skyldes høyt forbruk hos en andel av brukerne, men
det kan også ha andre årsaker og tallene bør tolkes med forsiktighet. Fra 2010har det vært en
stigning i antall brukere.

Tabell 1: Antall brukere regabalin fordelt på år (Reseptregisteret)
^ I . I ' '_

o - - uo - I I I

2004 l 512 62 466

2005 10 043 841 421

2006 15 405 1 647 058

2007 21 046 2 654 688

2008 20 274 3 805 255

2009 17119 3 838 621

2010 15 264 3 815 537

2011 16 892 4 253 961

2012 18 323 4 564 819

2013 19 640 4 725 360
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Figur 1:Antall pregabalinbrukere og omsetning i DDD fordelt på år (Reseptregisteret)

Reseptregisteret så nærmere på omfanget av storforbruk av pregabalin i 201 1". De fant at
25 pasienter (0,01%) brukte minst ti ganger definert døgndose og 118pasienter (0,6 %)
brukte minst fem ganger definert døgndose i 2009.Reseptregisteret presiserer at det ikke er
grunnlag for å fastslå at alle som bruker minst fem ganger definert døgndose er misbrukere,
siden det kan være stor variasjon i terapeutisk dose.

Reseptregisteret inneholder bare opplysninger om pasienter som får pregabalin på resept.
Omfanget av illegal omsetning og misbruk er derfor ukjent.

Råd fra Bivirkningsnemnda
Misbruk av pregabalin har vært diskutert i Bivirkningsnemnda flere ganger. Tabell 2
oppsummerer hvilke råd Bivirkningsnemnda har gitt.

Tabell 2:Oppsummering av råd fra Bivirkningsnemnda knyttet til pregabalin i perioden 2008-
2013
Møtedato Saksnr Konklusjon/råd fra Bivirkningsnemnda (forkortet)
2008091 1 2008/22 Nødvendig å vurdere hvordan endringer i reseptstatus vil ramme

de pasientene som trenger pregabalin. Ytterligere diskusjon og
råd i saken bør skje i samråd med eksperter på området. Nemnda
ønsket derfor å komme tilbake til saken på et senere møte med
eksteme eksperter tilstede.

      

20090128 2009/2 Legemiddelverket anbefales å ta saken opp til diskusjon på
europeisk nivå. Markedsføringen kan ha bidratt til at pregabalin
forskrives til pasientgrupper der det ikke er dokumentert effekt og
som kan ha større misbrukspotensial. Markedsføringen bør derfor
overvåkes enda mer intensivt enn det som er gjort til nå.
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  Møtedato Konklusjon/råd fra Bivirkningsnemnda (forkortet)

201001 14 2010/05 Bivirkningsnemndastøtterat Lyricasettespå overvåkingslistaog
at preparatomtalenoppdateres. Legemiddelverket bør vurdere å
sendes ut et «Kjære helsepersonell>>-brevtil et utvalg av
spesialiteter. Ingen konkrete råd når det gjelder reseptstatus.
Saken bør følges opp med tanke på salgsstatistikk, og tas opp
igjen på et senere møte.

201 10203 201 1/03 Bivirkningsnemnda ønsker å følge saken. «Kjære
helsepersonell>>-brevstilles i beroi påventeav merkonklusive
data.

20130213 2013/04 Bivirkningsnemnda ønsker å diskutere problemstillingen på nytt
til høsten når det er samlet inn data fra urinprøveanalyser ved St.
Olavs hospital.

20131211 2013/18 Bivirkningsnemnda anbefaleratpregabalinflyttes fra
reseptgrggpe C til resepgruppe B.

Under Nemndas møte i desember 2013 diskuterte Bivirkningsnemnda konkret om pregabalin
burde flyttes fra reseptgruppe C til B.

Kort oppsummertdiskuterteNemndafølgendem:
«Utfra publiserte data og kliniske erfaringer er det tydelig at pregabalin har potensialefor
både misbruk og avhengighet. Litteratur konkluderer med at dette er et problem som vil øke. I
klinikkenanses misbrukog avhengighetsomen etablertrisiko,dettekanværegrunnentil at
det ikke rapporteres omflere tilfeller. Bivirkningsnemnda mener at det er et viktig signal å
endre reseptgruppe til B for å understrekepotensialet for avhengighet og misbruk.

Nemnda diskuterte om begrensningene reseptgruppebytte vil legge for individuell refusjon er
et argumentfor ikke å endre reseptgruppe. Dette mener Nemnda har underordnet betydning.
Det bør være mulig åfinne løsninger på problemstillinger knyttet til refusjon uavhengig av
reseptgruppe.

Pregabalin er også problematisk iforhold til bilkjøring, muligens på linje med
benzodiazepiner. Et byttefra reseptgruppe C til B vil tydeliggjøre at det er behovfor
forsiktighet i trafikken. Som B-preparat vil pregabalin komme med blant preparatene som
leger må vurdere iforhold tilførerkort. »

Bivirkningsnemnda anbefalte at pregabalin skulle flyttes fra reseptgruppe C til B.

Diskusjoner på europeisk nivå
Lyrica er godkjent gjennom sentral godkjenningsprosedyre i hele EU. Legemiddelverket
informerte Nederlandl, som har hovedansvar for å følge opp Lyrica i EMA-systemet om
signalet i 2009. Samme år meldte Läkemedelsverket om et tilsvarende signal i Sverige.
lnformasj on innhentet fra andre medlemsland tydet på at signalet på det tidspunktet bare var
sett i Norge og Sverige.

I Såkalt rapportørland.
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Data ble samlet inn og diskutert. Konklusjonen var at pregabalin har et lite potensial for
misbruk, men at dataene ikke kan utelukke at subjektive effekter kan forekomme hos enkelte
individer. Preparatomtalen ble i juni 2010 oppdatert med følgende informasjon i avsnitt 4.4:
forsiktighetsregler:
«Tilfeller av misbruk er blitt rapportert. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med kjent
tidligere rusmisbruk og pasienten bør overvåkes for symptomer på misbruk av pregabalin. »

Misbruk, feilbruk og avhengighet har vært diskutert i flere møter etter juni 2010 og følges
spesielt i de periodiske sikkerhetesoppdateringsrapportene (PSUR) for pregabalin.

Bivirkningsmeldinger i Norge
I den norske bivirkningsdatabasen er det per 16.07.2014 totalt 210 meldinger der pregabalin
er mistenkt legemiddel alene eller sammen med andre legemidler. Blant disse er det 28
meldinger der misbruk og/eller avhengighet er meldt som bivirkning2 (se vedlegg 1 for
detaljer). I tillegg er det mottatt andre meldinger der misbruksproblematikk kan mistenkes,
men ikke er direkte beskrevet av melder.

Avhengighet av pregabalin beskrevet i publisert litteratur
I en svensk studie ble data fra Swedish national register of adverse drug reactions (SWEDIS)
frem til og med 2009 analysert for å undersøke mulig misbruk av pregabalinw. Blant 198
meldinger som indikerte misbruk eller avhengighet av legemidler, var 16 av meldingene
knyttet til pregabalin. Ut fra signalet som ble identifisert i studien konkluderer forfatterne med
at pregabalin sannsynligvis har et misbrukspotensial og at det er et sterkt behov for å
undersøke dette signalet nærmere.

Tyske forskere har gått igjennom alle bivirkningsmeldinger knyttet til pregabalin i
bivirkningsdatabasen til tyske legemiddelmyndigheter (Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte, BfArM)V. Totalt 55 meldinger beskrev misbruk eller avhengighet.
Forfatterne konkluderer med at det har vært en økende rapportering av misbruk og
avhengighet knyttet til pregabalin fra 2008 og frem til september 2012.

I en ny finsk studiev' som har undersøkt dødsfall der pregabalin og gabapentin er funnet i
blodprøver i forbindelse med obduksjon, fant man 316 tilfeller med pregabalin. Misbruk av
pregabalin ble knyttet til 48,1 % av disse tilfellene, vanligvis sammen med opioider. Blant
misbrukerne fant man pregabalinforgiftning hos 19,1 %, mens tallet var 10,1 % i hele
gruppen. Forfatteme konkluderer med at det ikke er noen tvil om at pregabalin (i større grad
en gabapentin) bør klassifiseres som et benzodiazepinlignende legemiddel med betydelig
misbrukspotensial.

Omtale av pregabalin i åpne nettforum __
Ruseffekt av pregabalin diskuteres på nettforum som Norsk freakforumv”og Norsk
Cannabisforumvm.På Norsk freakforum oppgis «rusdose» å være 600-1200 mg pregabalin.
Brukerne beskriver både toleranseutvikling, abstinenssymptomer og avhengighet, samt
erfaringer som at pregabalin øker ruseffekten av andre rusmidler.

En gruppe forskere har, med støtte fra EU-kommisjonen, analysert anekdotiske omtaler på
internett av pregabalin sammenlignet med gabapentin og klonazepam i perioden januar 2008-

2 Preferred term: Dependence, drug abuse, drug abuser, drug dependence, substance abuse
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august 2OlO'X.Norsk var ett av åtte språk som ble benyttet i søkeordene. De fant at pregabalin
ble beskrevet som et ideelt psykotropisk legemiddel for rekreasjonsbruk for å oppnå
alkohol/GHB/benzodiazepinlignende effekter blandet med eufori. Det ble også brukt for å
takle opiatabstinenser. Misbruk av pregabalin så hovedsakelig ut til å foregå ved oralt inntak.

Konsekvenser for refusjon
I følge Seksjon for legemiddelrefusjon ved Legemiddelverket vil endring av reseptgruppe
ikke ha betydning for forhåndsgodkjent refusjon (blåresept).

Når det gjelder individuell refusjon vil endringen i følge HELFO ha følgende konsekvenser
for individuell stønad etter § 3 i Blåreseptforskriften:

I Stønad til Lyrica vil omfattes av unntaksreglene for vanedannende legemidler ved
kroniske sterke smerter. Dette betyr at vedtakene vil tidsbegrenses i to år, og det vil
være krav til søknad fra spesialist for pasienter < 75 år.

I Tilsvarende unntaksbestemmelser som nevnt over gjelder i dag for anxiolytika ved
behandling av psykiske lidelser. Ettersom mange Lyrica-brukere har både kroniske
smerter og angst vil HELFO trolig foreslå at begrensningen for psykiske lidelser
utvides til å gjelde flere grupper enn anxiolytika.

I Legemidler i reseptgruppe A og B kan ikke dekkes etter § 3b3. Dersom Lyrica
benyttes i behandling av sjeldne sykdommer som ikke omfattes av en refusjonskode,
vil dekning ikke kunne gis etter denne hjemmelen lenger.

Legemiddelverkets vurdering
Siden alle pregabalinpreparater med markedsføringstillatelse er godkjent i sentral prosedyre
skal vurderinger av nytte-risikoforholdet foretas av EMA. Problemstillingen i denne
sammenheng er derfor kun knyttet til hvilken reseptpliktig kategori pregabalin bør plasseres i.
Terapeutisk effekt er ikke tatt med i vurderingen.

I kommentarartikkelen Pre gabalin bør flyttes til reseptgruppe B* tar forfatterne til orde for å
plassere pregabalin i reseptgruppe B. Dette begrunnes både med at pregabalin har et kjent
ruspotensiale (rusopplevelse og eufori), rapporter om pregabalinmisbruk og -avhengighet
blant pasienter samt etterspørsel i rusmiljøet. Publiserte kommentarer til denne artikkelen fra
medisinsk direktør i Pfizer Erik Hjelvin og overlege Per Bergsholm (Avdeling for
akuttpsykiatri, OUS) imøtegår hovedsakelig forfatternes påstand om begrenset
effektdokumentasj on. Hjelvin uttrykker også bekymring for at endring av reseptgruppe vil
gjøre pregabalin mindre tilgjengelig for pasienter som kan ha nytte av behandlingen.

Potensialet for misbruk og avhengighet ble vurdert som lavt da Lyrica fikk
markedsføringstillatelse i 2004. Siden den gang er misbruk og avhengighet beskrevet i flere
artikler, publiserte kasus og spontanrapporterte bivirkninger. Diskusjoner på nettforum og
opplysninger fra helsepersonell levner liten tvil om at pregabalin er et legemiddel som
misbrukes for å oppnå rus, enten alene elleri kombinasjon med andre illegale stoffer eller
legemidler for å potensere effekten av disse.
I USA er virkestoffet kategorisert av FDA som «controlled Substance» i den laveste
kategorien «schedule V» sammen med hostemidler som inneholder kodein. Til
sammenligning tilhører benzodiazepinene <<scheduleIV».

3 Behandling av sjeldne sykdommer som ikke omfattes av refusjonskode
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Ved vurdering av plassering i reseptgruppe skal det i følge § 7-3 i Legemiddelforskriften blant
annet tas hensyn til om legemidlet «ikke brukes på anbefalt måte, kan være forbundet med
alvorlig risiko for legemiddelmisbruk, for avhengighet ellerfor at det benyttes til ulovlige
formål». Det er kjent at pregabalin kan gi rusfølelse og eufori. Legemiddelverket mener at det
foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til åoppfylle betingelsene for å plassere pregabalin i
reseptgruppe B. 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 blâreseptordningen.
Det vil imidlertid kunne ha konsekvenser for pasienter der det er aktuelt å søke om individuell
refusjon.

Konklusjon
Legemiddelverket anbefaler at pregabalin flyttes fra reseptgruppe C til B.
Endringen bør varsles i god tid av hensyn til pasienter som har fått innvilget individuell
refusjon. Vi foreslår derfor at endringen trer i kraft 1. juni 2015.

Vennlig hilsen
Statens legemiddelverk

Karen Marie Ulshagen (e.f.) Hilde Samdal
seksjonssjef seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
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