
 
DULOXETINE RATIOPHARM  

Datum: 30.6.2014, Version 1.1 

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 
 

VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen 
 
Duloxetine ratiopharm 30 mg och 60 mg hårda enterokapslar är avsedda för behandling av följande 
sjukdomstillstånd hos vuxna: 

• depression 
• smärta orsakad av perifer diabetesneuropati (smärtor som beror på de nervskador som kan 

förekomma i extremiteterna hos diabetiker) 
• generaliserat ångestsyndrom (långvarig ångest eller nervositet förknippad med alldagliga 

situationer). 
 
VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst 
 
Depression är ett tillstånd av förändringar i sinnesstämningen som stör det dagliga livet. Symtomen 
omfattar ofta djup sorgsenhet, känslor av värdelöshet, förlust av intresse för de egna 
favoritsysselsättningarna, sömnstörningar, en känsla av långsamhet, ångestkänslor och viktförändringar. I 
en nyligen utförd analys uppskattas andelen personer som i något skede av livet kommer att uppleva 
egentlig depression till ungefär 6,7 %. 
 
Smärta orsakad av diabetesneuropati beskrivs ofta som en brännande, skärande, stickande, skarp, 
bultande eller elstötslik smärta. Känslobortfall kan förekomma inom det område som drabbats. Å andra 
sidan kan en vidröring av området samt värme eller tryck orsaka smärta. Totalt 20-40 % av alla diabetiker 
uppskattas ha smärtor orsakade av nervskador. År 2013 var det globala antalet diabetiker uppskattningsvis 
382 miljoner, d.v.s. 8,3 % av alla vuxna. Cirka 80 % av diabetikerna bor i länder med låg- eller 
medelinkomst. Den primära riskfaktorn för uppkomsten av diabetesneuropati är hyperglykemi. Känslobortfall 
är en speciellt farlig reaktion, eftersom detta kan göra att patienten inte upptäcker eventuella skador i 
området, vilket i sin tur kan leda till allvarliga infektioner och sårbildning, diabetiska fotsår och ett behov av 
betydande amputationer. 
 
Generaliserat ångestsyndrom är en sjukdom som karaktäriseras av en överdriven och fortgående oro som 
är svår att kontrollera, som orsakar betydande ångest/bekymmer eller försämrad handlingsförmåga, och där 
symtom förekommer på flere dagar än de symtomfria dagarna under en period på minst 6 månader. Andra 
symtom kan vara psykista symtom på ångest, som t.ex. ängslan och irritation, eller fysiska (eller somatiska) 
symtom på ångest, som t.ex. ökad utmattning och muskelspänning. Sjukdomen antas bero på såväl 
genetiska faktorer som på faktorer i omgivningen. Antalet personer som drabbas av denna sjukdom varierar 
länder och kulturer emellan. Inom Europa är prevalensen inom 12 månader uppskattningsvis 1,7-3,4 % och 
prevalensen under hela livstiden 4,3-5,9 %. 
 
VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen 
 
Den aktiva substansen, duloxetin, är en s.k. serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Läkemedlets 
funktion baserar sig på att det förhindrar återupptaget av neurotransmittorämnena 5-hydroxytryptamin (även 
kallat serotonin) och noradrenalin i hjärnans och ryggmärgens nervceller. 
 
Neurotransmittorämnen är kemiska föreningar som möjliggör en kommunikation mellan nervcellerna. Då 
duloxetin blockerar återupptaget av dessa ämnen, ökar mängden neurotransmittorer i utrymmet mellan 
nervcellerna, vilket leder till en ökad kommunikation mellan cellerna. 
 
Eftersom de ovan nämnda neurotransmittorämnena är delaktiga i de funktioner som upprätthåller ett positivt 
humör och som minskar smärtförnimmelserna i kroppen, kan en blockad av återupptaget av dessa ämnen 
lindra symtomen på depression, ångest och neuropatisk smärta. 
 
På basen av tillgängliga data från kliniska prövningar och den erfarenhet som samlats in under många års 
klinisk användning efter att läkemedlet kommit ut på marknaden, kan duloxetin anses vara ett effektivt 
läkemedel för behandling av de godkända indikationerna.  
 



VI.2.3 Okända faktorer för nyttan av behandlingen 
 
Inga kliniska studier har utförts med prövningspersoner under 18 år inom indikationen perifer 
diabetesneuropati. 
 
VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsfrågor 

 
Viktiga kända risker 

 
Risk Vad är känt Möjligheter att förebygga 

riskerna 
Leverskador Leverinflammation (vilket kan 

orsaka magsmärtor samt 
gulskiftande hud och ögonvitor), 
förhöjda leverenzymvärden, 
leversvikt och gulskiftande hud 
eller ögonvitor (gulsot) har 
rapporterats med duloxetin. 

Patienter som har någon 
leversjukdom ska inte använda 
detta läkemedel. 
Patienterna ska diskutera med 
läkare eller apotekspersonal 
innan de inleder en behandling 
med duloxetin om de för 
närvarande använder något 
annat sådant läkemedel som 
kan orsaka leverskador. 

Självmordsbenägenhet Självmordstankar och 
självmordsbeteende har 
rapporterats i samband med 
duloxetinbehandlingar eller 
strax efter avslutad behandling 
med duloxetin. 
 
Sådana reaktioner är mer 
sannolika hos patienter som 
- tidigare haft tankar på att 

skada sig själva eller begå 
självmord 

- är s.k. unga vuxna. Kliniska 
studier har visat på en ökad 
risk för självmordsbeteende 
hos unga vuxna under 25 
år med psykisk sjukdom 
som behandlas med 
depressionsläkemedel. 

 
I samband med depression 
förekommer tankar på att skada 
sig själv eller begå självmord. 
Dessa tankar kan öka i början 
av läkemedelsbehandlingen, 
eftersom det krävs en tid innan 
effekten av behandlingen sätter 
in. Oftast räcker det med ca två 
veckor, men ibland kan det ta 
längre. Denna typ av 
tankegångar kan också öka om 
läkemedelsbehandlingen 
avbryts helt abrupt. 

 

Patienterna, och speciellt s.k. 
högriskpatienter, ska följas upp 
noggrant särskilt i början av 
behandlingen. Patienterna ska 
instrueras att omedelbart 
kontakta läkare eller uppsöka 
sjukhus om de i något skede av 
behandlingen upplever tankar 
på att skada sig själva eller 
begå självmord. 



Hyperglykemi 
(ökad blodsockerhalt) 

Hyperglykemi har rapporterats i 
samband med behandling med 
duloxetin, speciellt hos 
diabetiker. 

Patienter som har diabetes eller 
löper risk för att utveckla 
diabetes ska diskutera med 
läkare eller apotekspersonal 
innan de börjar ta duloxetin. 
 
Patienterna ska instrueras att 
kontakta läkare eller 
apotekspersonal om de 
observerar tecken som tyder på 
en ökad sockerhalt i blodet 
(som t.ex. kraftig törst, 
överdriven utsöndring av urin, 
ökad aptit eller svaghetskänsla) 
medan de tar duloxetin. 

Stevens-Johnsons 
syndrom 
(en allvarlig sjukdom med 
blåsor på hud, i mun, ögon 
och könsorgan) 

Stevens-Johnsons syndrom har 
i sällsynta fall rapporterats hos 
patienter som behandlats med 
duloxetin. 

Patienterna ska instrueras att 
omedelbart tala om för läkare 
om de får allvarliga hudutslag, 
blåsor eller röda fläckar på 
huden medan de använder 
duloxetin. 
Omedelbar läkarvård kan 
behövas. 

Blödningar i mag-
tarmkanalen  
(blodiga kräkningar eller 
svart, tjärartad avföring) 

Blödningar i mag-tarmkanalen 
(blodiga kräkningar eller svart, 
tjärartad avföring) har 
rapporterats med frekvensen 
mindre vanlig i samband med 
användning av duloxetin. 

Patienterna ska tala med läkare 
eller apotekspersonal innan de 
börjar ta duloxetin om de 
tidigare upplevt några 
blödningsstörningar (tendens till 
blåmärken). 
 
Patienterna ska också tala med 
läkare eller apotekspersonal 
innan de tar duloxetin om de 
använder andra läkemedel som 
tunnar ut blodet eller förhindrar 
blodets levring. Sådana 
läkemedel kan öka 
blödningsrisken. 



Serotonergt syndrom 
(en sällsynt reaktion som kan 
innebära överdrivet glädjerus, 
dåsighet, klumpighet, 
rastlöshet, en känsla av att 
vara full, feber, svettningar 
eller muskelstelhet) 

Serotonergt syndrom har 
rapporterats i sällsynta fall i 
samband med bruk av 
duloxetin. 
 
En samtidig behandling med 
duloxetin och andra läkemedel 
som ökar serotoninhalten kan 
öka risken för förekomst av 
serotonergt syndrom. 

Patienterna får inte använda 
duloxetin samtidigt med vissa 
andra läkemedel som kallas 
monoaminoxidashämmare 
(MAO-hämmare). 
 
Patienterna ska vänta minst 14 
dagar efter avslutad behandling 
med någon MAO-hämmare 
innan de tar duloxetin. 
 
Patienterna ska också ha en 
paus på minst 5 dagar efter 
avslutad behandling med 
duloxetin innan de påbörjar en 
eventuell behandling med 
någon MAO-hämmare. 
 
Patienterna ska tala med läkare  
eller apotekspersonal innan de 
tar duloxetin om de redan 
använder andra läkemedel, 
som t.ex. triptaner, tramadol, 
tryptofan, SSRI-läkemedel 
(t.ex. paroxetin och fluoxetin), 
tricykliska 
depressionsläkemedel (som 
klomipramin, amitriptylin), 
petidin, preparat med 
Johannesört eller venlafaxin, 
eftersom dessa kan öka risken 
för biverkningar. 

 
Viktiga eventuella risker 

 
Risk Vad är känt (inklusive orsaker till varför detta anses vara en 

eventuell risk) 
Kardiovaskulära händelser Förhöjt blodtryck, inklusive fall av hypertensiv kris (allvarlig 

blodtrycksökning som kan leda till stroke), har rapporterats med 
duloxetin. Detta har konstaterats speciellt hos patienter vars 
blodtryck varit förhöjt redan tidigare. 
 
En känsla av ett bultande hjärta (hjärtklappning) och snabb 
och/eller oregelbunden puls har också rapporterats i samband 
med duloxetin. 
 
Patienterna ska inte använda duloxetin om deras blodtryck inte är 
under kontroll, eller om de behandlas med fluvoxamin, vilket 
vanligen används för behandling av depression, eller 
ciprofloxacin eller enoxacin, vilka används för behandling av 
vissa infektioner. Blodtrycket ska följas upp speciellt under de 
första få veckorna av en behandling. En sänkning av dosen eller 
ett gradvis genomfört avslutande av behandlingen med duloxetin 
ska övervägas hos patienter som upplever en bestående 
förhöjning av blodtrycket medan de tar duloxetin. 

Blödningar i mag-
tarmkanalens övre del 
(matstrupe, magsäck och 
tolvfingertarm) i samband 
med samtidigt bruk av 
NSAID-läkemedel 
(smärtstillande läkemedel 
som ibuprofen eller naproxen) 

Blödningar i mag-tarmkanalen (blodiga kräkningar eller svart, 
tjärartad avföring) har i samband med bruk av duloxetin 
rapporterats med frekvensen mindre vanlig. Ett samtidigt bruk av 
NSAID-läkemedel kan öka risken för blödningar. 



Njursvikt Patienter som har någon svår njursjukdom ska inte använda 
detta läkemedel. Patienter som har någon njursjukdom ska tala 
med läkare innan de tar duloxetin. 

 
Information saknas 
 

Risk Vad är känt 

Användning hos barn och 
unga under 18 år 

Duloxetin får INTE användas vid behandling av barn och 
ungdomar under 18 år. Patienter under 18 år löper ökad risk för 
biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och 
fientlighet (främst aggression, utmanande beteende och ilska) då 
de tar läkemedel som tillhör denna klass. Långtidssäkerhet 
gällande eventuell inverkan på tillväxt, mognad och kognitiv samt 
beteendemässig utveckling inom denna åldersgrupp har inte heller 
ännu bevisats för duloxetin. 

Användning under 
pågående graviditet 

Säkerhet och effekt av en behandling med duloxetin under 
graviditet hos människa har ännu inte påvisats. Duloxetin ska 
därför användas under pågående graviditet endast om fördelarna 
överskrider de eventuella riskerna för babyn. 
 
Då andra liknande läkemedel (SSRI-läkemedel) tas under 
pågående graviditet, ökar detta risken för ett allvarligt tillstånd hos 
babyn. Detta tillstånd kallas persistent pulmonell hypertension, 
och det får babyn att andas fortare än normalt och att se 
blåskiftande ut. Dessa symtom sätter vanligen in inom de första 24 
timmarna efter födseln. Denna möjliga risk kan inte uteslutas för 
duloxetin p.g.a. den närbesläktade verkningsmekanismen. 

Användning utanför de 
officiellt godkända 
indikationerna 

Duloxetin är avsett för behandling av vuxna patienter med 
depression, generaliserat ångestsyndrom (kronisk känsla av 
ångest eller nervositet) eller smärta orsakad av perifer 
diabetesneuropati (beskrivs ofta som en brännande, skärande, 
stickande, skarp, bultande eller elstötslik smärta). 
Duloxetin får INTE användas för behandling av barn och 
ungdomar under 18 år, eller patienter med allvarlig njur- eller 
leversvikt. En läkare kan besluta om behandling med duloxetin av 
något tillstånd för vilket duloxetin inte är officiellt godkänt. De 
möjliga biverkningar som kan förekomma vid en sådan behandling 
är inte så väl kända. 

Samtidig användning av 
NSAID-läkemedel hos äldre 
patienter (≥ 75 år) 

Försiktighet bör iakttas vid användning av duloxetin för behandling 
av äldre patienter. Blödningar i mag-tarmkanalen (blodiga 
kräkningar eller svart, tjärartad avföring) har rapporterats med 
frekvensen mindre vanlig i samband med bruk av duloxetin. Ett 
samtidigt bruk av NSAID-läkemedel kan eventuellt öka risken för 
blödningar. 
Det finns endast begränsad information gällande äldre patienter 
som exponerats för maximidosen (120 mg/dygn) för behandling av 
depression eller generaliserat ångestsyndrom. 

Data gällande 
långtidssäkerhet hos 
patienter med kronisk 
smärta 

Data gällande långtidssäkerhet hos patienter med smärta orsakad 
av diabetesneuropati saknas. 
Den terapeutiska nyttan av behandlingen ska därför utvärderas 
regelbundet (åtminstone var tredje månad) hos dessa patienter. 

 
VI.2.5 Sammanfattning av riskminimeringsåtgärderna 

 
Detta läkemedel har inte några ytterligare riskminimeringsåtgärder. 
 
VI.2.6 Utvecklingsplan efter godkännandet för försäljning 

 
Ej relevant. 

 



VI.2.7 Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplanen 
 

Tabell  Avsevärda uppdateringar i riskhanteringsplanen 
 

Version 
nummer 

Datum Säkerhetsfrågor Anmärkningar 

Ej 
relevant 

Ej relevant Ej relevant Ej relevant 
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