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VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Duloxetine Orion är ett läkemedel som används för behandling av följande sjukdomar hos vuxna:

Depression

Depression är en sjukdom som innebär att personen lider av långvarig nedstämdhet eller förlust av
intresse för sådant han/hon tidigare varit intresserad av. Dessutom kan personen uppleva brist på energi
eller förändringar i aptit och sömn.

Enligt uppskattningar som gjorts i olika länder (Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna,
Spanien och USA) lider cirka 17,5 % av befolkningen av depression.

Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom är långvarig ångest eller nervositet över vardagliga saker. Orsaken till
generaliserat ångestsyndrom är oklar men man tror att den står i samband med både genetiska faktorer
och erfarenheter i livet.

Antalet personer som drabbas av detta syndrom varierar mellan olika länder och kulturer. Kvinnor
drabbas dock med större sannolikhet än män oberoende av geografiskt läge. Generaliserat
ångestsyndrom verkar också förekomma oftare hos äldre personer upp till 60 års ålder, varefter antalet
fall börjar minska. Det uppskattas att 6,2 % av personer i åldern 18 till 64 år (7,7 % av kvinnor och
4,6 % av män) drabbas av generaliserat ångestsyndrom under sitt liv.

Smärtsam diabetesneuropati

Smärtsam diabetesneuropati är smärta till följd av skador i nervändslut i armar och ben på grund av
diabetes.

Cirka 16–26 % av personer med diabetes lider av smärtsam diabetesneuropati.

 VI.2.2 Sammanfattning av behandlingsnyttan

Effekten av duloxetin för behandling av depression jämfördes med placebo (verkningslös behandling) i
åtta huvudstudier som omfattade totalt 2544 patienter. Sex av studierna utvärderade behandling av
depression och innefattade mätning av förändringen av symtom under en period på upp till sex månader.
De två andra studierna undersökte hur lång tid det tog innan symtomen kom tillbaka hos patienter som
tidigare svarat på duloxetinbehandling och omfattade 288 patienter som haft upprepade
depressionsepisoder i upp till fem år. Även om resultaten för depressionsstudierna varierade var



duloxetin effektivare än placebo i fyra av studierna. I de två studierna där den godkända dosen av
duloxetin jämfördes med placebo var duloxetin effektivare än placebo. Det tog också längre tid innan
symtomen kom tillbaka hos patienter som tog duloxetin än hos patienter som tog placebo.

Effekten av duloxetin för behandling av neuropatisk smärta jämfördes med placebo i två studier på
12 veckor som omfattade 809 vuxna diabetespatienter. Det huvudsakliga effektmåttet var förändring av
smärtans svårighetsgrad varje vecka. Dessa studier visade att duloxetin var effektivare än placebo för
minskning av smärta. I båda studierna sågs en minskning av smärtan från den första behandlingsveckan
upp till 12 veckor.

Effekten av duloxetin för behandling av generaliserat ångestsyndrom jämfördes med placebo i fem
studier som omfattade totalt 2337 patienter. I fyra av studierna utvärderades behandling av syndromet
genom att mäta minskningen av symtom efter 9–10 behandlingsveckor. Den femte studien utvärderade
hur lång tid det tog innan symtomen kom tillbaka hos 429 patienter som tidigare svarat på
duloxetinbehandling. Duloxetin var effektivare än placebo för behandling av syndromet och för att
förhindra symtomen från att komma tillbaka.

VI.2.3 Okänt gällande behandlingsnyttan

Duloxetin ska inte användas till patienter under 18 år eftersom nyttan av behandlingen inte har påvisats.
I studier som särskilt utvärderade användning av duloxetin till patienter över 65 år med depression eller
ångest sågs ingen skillnad i behandlingssvaret jämfört med yngre patienter, men vissa äldre personer
kan vara känsligare för duloxetin.

VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsfrågor

Viktiga kända risker

Risk Vad är känt Förebyggbarhet

Problem med levern (hepatiska
risker)

Problem med levern inklusive
leverinflammation, ökning av
leverenzymer och akut
(kortvarig) leverskada är mindre
vanliga biverkningar och kan
förekomma hos upp till 1 av
100 personer. Leversvikt eller
gulfärgning av hud eller
ögonvitor (gulsot) är sällsynta
biverkningar och kan förekomma
hos upp till 1 av 1000 personer.

Leverproblem kan inte förutsägas
och går därför inte att förebygga.
Patienter med leversjukdom och
patienter som dricker stora
mängder alkohol ska inte ta
duloxetin. Patienter och
vårdgivare ska vara
uppmärksamma på tecken på
leverproblem såsom gulfärgning
av hud eller ögonvitor. Om
sådana tecken förekommer ska
patienten omedelbart kontakta
läkare.

Självmordsförsök och
självmordstankar (suicidalitet)

Självmordsförsök och
självmordstankar är mindre
vanliga biverkningar och kan
förekomma hos upp till 1 av
100 personer.

Risken går inte att förebygga.
Patienten ska genast kontakta
läkare eller uppsöka sjukhus om
han/hon har tankar på att skada
sig själv eller begå självmord.
Det kan vara till hjälp för
patienten att berätta för en
släkting eller nära vän att de är
deprimerade eller lider av
oro/ångest. Patienterna kan
gärna be dem läsa igenom
bipacksedeln. Patienterna kan
också be släktingar eller vänner



Risk Vad är känt Förebyggbarhet

att berätta om de tycker att
patienten verkar må sämre eller
om de tycker att patientens
beteende förändras.

Patienter som tidigare har
drabbats av självmordsbeteende
ska övervakas noggrant under
behandlingen.

Högt blodsocker (hyperglykemi) Högt blodsocker är mindre
vanligt och kan förekomma hos
upp till 1 av 100 personer.

Patienten ska tala om för läkaren
om han/hon har diabetes.
Patienter och vårdgivare ska vara
uppmärksamma på symtom på
högt blodsocker såsom större
urinmängder än vanligt, större
vätskeintag än vanligt och
svaghetskänsla.

Allvarlig sjukdom med blåsor i
huden, munnen, ögonen och
andra delar av kroppen (Stevens-
Johnsons syndrom)

Sjukdomen är sällsynt och kan
förekomma hos upp till 1 av
1000 personer.

Patienter som har haft denna
sjukdom kan få den en gång till,
men sjukdomen kan inte
förutsägas. Läkare ska vara
medvetna om risken. Patienter
och vårdgivare ska vara
uppmärksamma på symtom på
blåsbildning i huden, munnen,
ögonen eller andra delar av
kroppen och omedelbart kontakta
läkare/söka vård om dessa
symtom inträffar.

Blödning i mage och tarm
(blödning i magtarmkanalen)

Denna risk är mindre vanlig och
kan förekomma hos upp till 1 av
100 personer.

Risken går inte att förebygga.
Läkare ska vara medvetna om
risken. Duloxetin ska användas
med försiktighet till patienter
som använder antikoagulantia
(blodförtunnande medel såsom
warfarin) och/eller läkemedel
som påverkar
trombocytfunktionen (såsom
icke-steroida antiinflammatoriska
läkemedel [NSAID]) och till
patienter med känd
blödningsbenägenhet.

Viktiga eventuella risker

Risk Vad är känt

Problem med hjärta och blodkärl
(kardiovaskulära händelser)
inklusive hjärtattack, hjärtsvikt
och stroke

Små ökningar av blodtryck och hjärtfrekvens har observerats i
kliniska studier med duloxetin. De långsiktiga effekterna av dessa
små ökningar och blodtryck och hjärtfrekvens vid användning av
duloxetin är okända. Patienter med högt blodtryck som tar
blodtrycksmediciner i kombination med icke-steroida
antiinflammatoriska läkemedel kan löpa risk för förhöjning av
blodtrycket om de samtidigt behandlas med duloxetin. Eventuella



Risk Vad är känt

hjärteffekter som bör uppmärksammas innefattar tecken på
hjärtattack, stroke och hjärtsvikt, vilka alla har rapporterats
förekomma mycket sällan.

Vid bestående blodtrycksförhöjning under behandling med duloxetin
ska dosminskning eller en gradvis utsättning av behandlingen
övervägas.

Nedsatt njurfunktion (njursvikt) Njurproblem har mycket sällan rapporterats i kliniska studier och i
rapporter från vanlig klinisk användning. I de kliniska studierna
observerades inga tecken på att risken för njursvikt skulle ha varit
högre hos patienter som behandlades med duloxetin än hos patienter
som behandlades med placebo.

Information som saknas

Risk Vad är känt

Exponering för duloxetin under
graviditeten (prospektiva data
om de eventuella riskerna vid
exponering för duloxetin under
graviditeten)

Data beträffande användning av duloxetin till gravida kvinnor är
begränsade och den eventuella risken för fostret är därför okänd.
Kvinnor och deras läkare ska noggrant överväga om behandling med
duloxetin är nödvändigt under graviditeten.

Användning av duloxetin 120 mg
hos äldre patienter

Data beträffande användning av duloxetin till äldre patienter är
begränsade. Dosen av duloxetin behöver inte justeras till patienter i
denna åldersgrupp, men äldre patienter kan vara känsligare för
duloxetin och försiktighet ska därför iakttas vid behandling av äldre
patienter med maximal dos (120 mg dagligen) av duloxetin.

VI.2.5 Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder

För alla läkemedel finns det en produktresumé som ger läkare, apotekspersonal och annan hälso- och
sjukvårdspersonal information om hur läkemedlet används, risker gällande användning och
rekommendationer för minimering av dem. En allmänspråklig kortversion av produktresumén finns i form
av bipacksedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och bipacksedeln är rutinmässiga
riskminimeringsåtgärder.

Produktresumén och bipacksedeln kan hittas på Fimeas webbplats www.fimea.fi.

Detta läkemedel har inte några ytterligare riskminimeringsåtgärder.

VI.2.6 Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning

Ej relevant.

VI.2.7 Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplanen

Ej relevant.


