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Høring om fastsettelse av utleveringsbestemmelse for fenfluramin, ATC-kode 
N03AX26  - diverse antiepileptika  
 

Legemiddelverket sender med dette på høring forslag om å fastsette en utleveringsbestemmelse for 
fenfluramin, ATC-kode N03AX27, for å sikre riktig bruk av preparatet.  
 
Hjemmel  
Legemiddelverket kan, ifølge forskrift om legemidler § 7-4, bestemme at et legemiddel skal ha 
begrenset utlevering1,2. Apoteket har plikt til å påse at kravene til utlevering er oppfylt for legemidler 
med utleveringsbestemmelser. Det følger av forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra 
apotek § 8-3 særlig aktsomhetskrav knyttet til utlevering av legemidler som kan misbrukes3. For at 
det skal være mulig for apoteket å oppfylle sin plikt om å påse at en utleveringsbestemmelse 
oppfylles, må disse derfor inneholde krav som apotekpersonalet kan håndtere. 
 
Bakgrunn  
Det er gitt markedsføringstillatelse for et preparat i denne ATC-gruppen: Fintepla mikstur 
oppløsning 2,2 mg/ml (Zogenix ROI Limited). Preparatet er godkjent til bruk som tilleggsbehandling 
mot Dravets syndrom. Fintepla er p.t. oppført på den norske narkotikalisten, men står ikke på 
internasjonal narkotikaliste. Fintepla er klassifisert som B-preparat.  
 
Fullstendig indikasjonsordlyd 
Fintepla er indisert til behandling av krampeanfall forbundet med Dravets syndrom som 
tilleggsbehandling til andre antiepileptika hos pasienter fra 2 års alder.  
 
Kort om virkemåte og pasientgruppe  
Fenfluramin er et amfetaminderivat som virker på frisetting av serotonin og stimulerer flere typer 5-
HT-reseptorer. Den eksakte virkningsmekanismen til fenfluramin ved Dravets syndrom er ikke kjent.  

                                                           
1 Forskrift 12. desember 2009 nr. 1839 om legemidler § 7-4 
2 Legemiddelverkets hjemmesider om utleveringsbestemmelser: https://legemiddelverket.no/import-og-salg/salg-i-
apotek/utleveringsbestemmelser 

https://legemiddelverket.no/import-og-salg/salg-i-apotek/utleveringsbestemmelser
https://legemiddelverket.no/import-og-salg/salg-i-apotek/utleveringsbestemmelser
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Dravets syndrom er en svært sjelden epilepsiform som rammer mellom 1/16 000 og 1/40 000 barn. 
Debutalder er oftest før toårsalder, og det er om lag 50 kjente tilfeller i Norge. Fenfluramin har blitt 
brukt for denne indikasjonen i Belgia, men i svært begrenset grad. 
 
Vilkår for markedsføring  
Fintepla fikk markedsføringstillatelse 18.12.2020 etter søknad i EUs sentrale prosedyre, og i henhold 
til EØS-avtalen har Statens legemiddelverk gitt tilsvarende tillatelse i Norge. Fullstendig 
forskriverinformasjon er gitt i godkjent preparatomtale (SmPC) som kan finnes i denne lenken: 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fintepla-epar-product-
information_no.pdf.  
 
EU-kommisjonen har spesifisert vilkår for markedsføringstillatelsen, og disse gjelder også for Norge. 
Vilkårene er gitt i vedlegg II D til markedsføringstillatelsen under overskriften «Andre 
risikominimeringsaktiviteter» (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-
information/fintepla-epar-product-information_no.pdf) og lyder:  
 
Før lansering av Fintepla i hvert medlemsland, skal innehaver av markedsføringstillatelsen avtale 
innhold og format for opplæringsmateriell og programmet for begrenset tilgang, inkludert 
kommunikasjonsmedier, distribusjonsmåter og eventuelle andre aspekter ved programmet, med 
nasjonal kompetent myndighet. 
 
Innehaver av markedsføringstillatelsen skal i hvert medlemsland hvor Fintepla markedsføres sørge for 
at et program for begrenset tilgang implementeres for å hindre ikke-godkjent bruk til vektreduksjon 
hos overvektige pasienter, da det er kjent at nytte/risikoforholdet hos denne populasjonen er negativt. 
 
Programmet for begrenset tilgang skal i tillegg implementeres for å bekrefte at forskrivende leger har 
blitt informert om behovet for regelmessig hjerteovervåkning hos pasienter som tar Fintepla, på grunn 
av den mulige risikoen for hjerteklaffsykdom og pulmonal arteriell hypertensjon. 
 
Innehaver av markedsføringstillatelsen skal i hvert medlemsland hvor Fintepla markedsføres sørge for 
at alt helsepersonell som forventes å foreskrive legemidlet er oppmerksomme på programmet for 
begrenset tilgang og får utlevert opplæringspakken bestående av: 

• Preparatomtale (SmPC) 
• Veiledning for helsepersonell 

 
Opplæringsmateriell for helsepersonell (Veiledning for helsepersonell) skal informere om følgende 
risikoer: 

• Hjerteklaffsykdom 
• Pulmonal arteriell hypertensjon 
• Ikke-godkjent bruk til vektreduksjon 

 
Veiledning for helsepersonell skal inneholde følgende hovedpunkter: 

• Kort informasjon om den historiske bakgrunnen til fenfluramin og tilbaketrekkingen fra markedet som 
følge av risiko for hjerteklaffsykdom og pulmonal arteriell hypertensjon. 

• Understreke at gjeldende godkjente indikasjon skal følges nøye, og at tilgang derfor kontrolleres for å 
sikre god informasjon til leger før forskrivning. 

• Informere leger om vilkårene for Finteplaprogrammet for begrenset tilgang (som er avtalt på 
nasjonalt nivå). 

• Instruksjon om påvisning, overvåkning og/eller riktig behandling av hjerteklaffsykdom og pulmonal 
arteriell hypertensjon i forbindelse med fenfluramin. 

• Råd om å oppfordre pasienter/pårørende til å inkludere pasienter i fenfluraminregisteret for 
innsamling av langtidssikkerhetsdata. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fintepla-epar-product-information_no.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fintepla-epar-product-information_no.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fintepla-epar-product-information_no.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fintepla-epar-product-information_no.pdf
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Opplæringsmateriell for pasienter og/eller pårørende skal informere om følgende risikoer: 

• Hjerteklaffsykdom 
• Pulmonal arteriell hypertensjon 

Veiledningen for pasienter/pårørende skal inneholde følgende hovedpunkter: 

• Informasjon om viktigheten av regelmessig hjerteovervåkning (ECHO) 
• Opplæring om påvisning og riktig behandling av hjerteklaffsykdom og pulmonal arteriell hypertensjon i 

forbindelse med fenfluramin. 
• Oppfordring om å delta i fenfluraminregisteret for innsamling av langtidssikkerhetsdata 

 
Program for begrenset tilgang i Norge  
Et program for begrenset tilgang (CAP: controlled access programme) skal implementeres av 
innehaver av markedsføringstillatelse i samarbeid med nasjonal kompetent myndighet i alle land der 
Fintepla markedsføres. Finteplaprogrammet skal hindre ikke-godkjent bruk til vektreduksjon hos 
overvektige pasienter og bekrefte at forskrivende leger har blitt informert om behovet for 
regelmessig hjerteovervåkning. 
 
For Norges del anses en utleveringsbestemmelse for fenfluramin som egnet for å sikre at kravene i 
programmet for begrenset tilgang og vilkårene i markedsføringstillatelsen oppfylles. En 
utleveringsbestemmelse innføres for virkestoff, men p.t. er Fintepla det eneste fenfluraminholdige 
preparat som har markedsføringstillatelse i Norge. 
 
Oppstart av fenfluramin-behandling  
Godkjent indikasjon for Fintepla er snever, og behandling skal innledes og overvåkes av leger med 
spesialkompetanse innen behandling av epilepsi. Dravets syndrom er en svært sjelden epilepsiform 
som debuterer tidlig, og barneleger med spesialinteresse for nevrologi/epilepsi har oftest størst 
kompetanse om sykdommen. Spesialister i nevrologi og leger tilknyttet nevrologisk sykehusavdeling 
vil følge opp behandling/igangsette behandling hos voksne.  
  
Det vurderes derfor at samtlige leger som igangsetter behandling med Fintepla og som har kjennskap 
til Finteplaprogrammet vil være spesialister i pediatri/nevrologi eller tilknyttet en 
pediatrisk/nevrologisk sykehusavdeling.  
 
Videreføring av fenfluramin-behandling  
Videreføring av behandling skal også skje i henhold til programmet for begrenset tilgang med 
spesifiserte krav til oppfølging. Det antas at videreføring ofte vil gjøres på sykehus eller av spesialist. 
Imidlertid kan pasienter med Dravets syndrom bo på institusjoner og ha tett oppfølging av fastlege 
eller institusjonslege. Det vurderes som uheldig at leger som har oppfølgingsansvar for pasienter 
med Dravets syndrom utelukkes fra å kunne videreføre behandling med Fintepla instituert av 
spesialist.  
 
Legemiddelverket konkluderer derfor med at det bør foreslås en utleveringsbestemmelse som 
ivaretar kravet om igangsetting av spesialist, men som åpner opp for at samarbeidende leger med 
oppfølgingsansvar kan videreføre behandlingen under kontrollerte forhold.   
 
Formkrav til utleveringsbestemmelse  
Utleveringsbestemmelser håndheves av apotek. Bestemmelsen må formuleres slik at den alltid kan 
kontrolleres og håndteres av apotekpersonalet. Med dagens datasystem har apotekene kun oversikt 
over resepthistorikk lokalt på apoteket. Ved ekspedisjon av en resept på fenfluramin vil derfor apotek 
ikke nødvendigvis ha informasjon om hvor behandlingen er igangsatt dersom den videreføres av lege 
uten spesialitet. Videre kan det ikke pålegges apotek å innhente denne informasjon dersom den ikke 



 
    

 
 
24.06.2021  21/03100 Lars Peter Engeset Austdal   side 4 av 5 
 

framgår av resepten. Utleveringsbestemmelsen må derfor formuleres slik at apotek i alle situasjoner 
har nødvendig informasjon til å kontrollere at kravene er oppfylt. Resepter fra leger uten spesialitet 
eller som ikke er tilknyttet angitte sykehusavdelinger må derfor påføres hvilken legespesialist som er 
konsultert. 
 
Anbefaling  
Legemiddelverket anbefaler at det knyttes følgende utleveringsbestemmelse til fenfluramin:  
 
«Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra lege tilknyttet nevrologisk eller pediatrisk 
sykehusavdeling, fra spesialist i nevrologi eller pediatri eller fra lege etter råd fra nevnte 
spesialister. For lege som ikke har spesialområde innen nevrologi eller pediatri skal navn på 
konsultert spesialist angis på resept/rekvisisjon.»  
 
Bestemmelsen ivaretar at forskrivning av fenfluramin skjer av leger med egnet kompetanse og bidrar 
til at oppstart og oppfølging av behandling vil skje i henhold til programmet for begrenset tilgang.  
Videre hindrer den bruk av fenfluramin til ikke-godkjente indikasjoner. Samtidig er den konkret nok 
til å kunne kontrolleres fra apotekenes side.  
 
 
Høringsfrist er satt til 10. september 2021  
 
Høringsinnspillene sendes Statens Legemiddelverk. Vi ønsker fortrinnsvis å motta 
høringsinnspillene elektronisk til LarsPeter.Engeset.Austdal@legemiddelverket.no, evt til 
post@legemiddelverket.no. Vis til saksnummer 21/03100.  
 
Høringsnotat og høringsbrev ligger også på nettsiden, https://legemiddelverket.no/andre-
temaer/horinger.  
 
Ta kontakt dersom noe er uklart eller dersom det er spørsmål i sakens anledning.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
Lars Peter Engeset Austdal  
Seniorrådgiver 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
  

mailto:LarsPeter.Engeset.Austdal@legemiddelverket.no
mailto:post@legemiddelverket.no
https://legemiddelverket.no/andre-temaer/horinger
https://legemiddelverket.no/andre-temaer/horinger


 
    

 
 
24.06.2021  21/03100 Lars Peter Engeset Austdal   side 5 av 5 
 

Mottakere  
 

Apotek 1    
Apotekforeningen   
Boots apotek   
Den norske legeforening   
Epilepsiforbundet   
Farmalogg   
Farmasiforbundet   
Felleskatalogen   
Folkehelseinstituttet (FHI)   
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon   
Helse Midt-Norge RHF  
Helse Nord RHF  
Helse- og omsorgsdepartementet   
Helse Sør-Øst RHF   
Helse Vest RHF  
Helsedirektoratet   
Legemiddelindustrien (LMI)   
Norges Farmaceutiske Forening   
Norsk barnelegeforening  
Norsk forening for allmennmedisin   
Norsk nevrologisk forening   
Norsk Pasientforening   
Norske Sykehusfarmasøyters Forening   
Oslo universitetssykehus - Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)   
RELIS   
Vitusapotek   
Zogenix ROI Limited (MT-innehaver)   
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