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OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN
VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning
VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst
Detta läkemedel är avsett för lindring av svår smärta.
Akut smärta som förekommer efter en operation eller skada är ett betydande problem. Fastän behandling
av akut smärta har förbättrats, har fortfarande mer än 50 % av patienterna svår eller outhärdlig smärta
efter en operation eller skada.
En av fem vuxna lider av måttlig eller svår kronisk smärta. Enligt hushållsundersökningar lider mer än en
tredjedel av befolkningen av kronisk smärta i Europa (36 %) och USA (42 %). Kronisk smärta som inte
förbinds med cancersjukdomar gäller speciellt tre grupper: osteoartros och reumatoid artrit (40 %),
operationer och skador (25 %) samt ryggradsproblem (20 %). 19 % av den europeiska vuxna befolkningen
har haft måttlig eller svår kronisk smärta i genomsnitt i 7 år. En femtedel av personer med kronisk smärta
har haft smärtor i mer än 20 år.
Smärta är det första symtomet på cancer vid 20–50 % av alla cancerfall, och 75–90 % av patienter med
avancerad eller obotlig cancer behöver tåla smärttillstånd som förbinds med kemoterapi, ineffektiv
behandling och/eller cancerprogress.
Ju äldre befolkningen är desto oftare drabbas den av smärta, och smärta förekommer oftare hos kvinnor
och personer som har ett fysiskt krävande arbete eller som har en lägre utbildning. Patienter som hör till
en rasminoritet eller en etnisk minoritet har sannolikt svårare än andra att få tillgång till lämplig bedömning
och behandling av smärta i USA och Västeuropa.
VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen
Behandling av smärta är en viktig del i alla slags vårdåtgärder. Om smärtan inte kan behandlas på ett
effektivt sätt, kan den ha betydande negativa effekter på den fysiologiska funktionen. Den kan orsaka
nedsatt förmåga att röra sig, muskelsvinn, ledstelhet och dekalcifikation samt vara en anledning till skadliga
förändringar i det psykiska tillståndet (depression, inlärd hjälplöshet, ångest).
Såsom andra opioider påverkar morfin direkt det centrala nervsystemet och lindrar därmed smärta, och
det betraktas fortfarande som ett måttstock med vilken behandlingen av akut och kronisk smärta jämförs.
VI.2.3 Okända faktorer för nyttan av behandlingen
Det finns otillräckliga data för att kunna rekommendera rutinmässig användning av opioider (såsom morfin)
för smärtlindring hos nyfödda spädbarn (fullgångna eller för tidigt födda) om spädbarnet har
andningssvårigheter och är kopplad till respirator. Nyligen genomförda studier har visat att effekten av
morfin är otillräcklig för behandlingen av för tidigt födda spädbarn som är kopplade till respirator och att
morfinbehandlingen kan ha negativa långtidseffekter på dessa patienter.

Det är känt, att det finns skillnader i effekten av opioida smärtstillande medel som beror på vilka raser eller
etniska grupper de patienter representerar som förskrivs läkemedel för behandling av postoperativ smärta,
cancersmärta och akut smärta. Skillnader finns i smärtlindring av patienter i alla åldrar, även barn.
VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsfrågor
Viktiga kända risker
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Återstående information
Risk
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Nyligen genomförda studier har visat att effekten av morfin är
otillräcklig för behandlingen av för tidigt födda spädbarn som är
kopplade till respirator och att morfinbehandlingen kan ha negativa
långtidseffekter på dessa patienter.

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
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användning
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som

anges

i

produktresumén

och

bipacksedeln

är

rutinmässiga

riskminimeringsåtgärder. Produktresumén och bipacksedeln för detta läkemedel kan hittas på Fimeas
webbplats www.fimea.fi.
Detta läkemedel har inte några ytterligare riskminimeringsåtgärder.
VI.2.6 Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning (om tillämplig)
Ej relevant.
VI.2.7 Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan
Ej relevant.

