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Kommentarer til forslag om endringer i listen over legemidler
som kan omsettes utenom apotek (LUA)

Vi viser til utsendt høringsforslag datert 10.juni 2016. RELIS oversender med dette sine
kommentarer til forslaget om at preparater med diklofenak i gel-formulering blir inntatt i
LUA-ordningen.

RELIS er enig i at behandling med NSAIDs i gelform i visse sammenhenger kan være å
foretrekke fremfor tabletter. Vi mener imidlertid at geler med ibuprofen, som allerede er i
LUA-ordningen, dekker dette behovet. Etter vår oppfatning bør dikofenak-geler ikke
inntas i denne ordningen og vi begrunner dette synspunktet med følgende:

Systemisk absorbsjon av diklofenak applisertpå hud og mulighetfor bivirkninger
Diklofenak absorberes systemisk etter applikasjon av gel på hud, men biotilgjengeligheten er
betydelig lavere enn ved peroral administrasjon. Mengden dildofenak som absorberes systemisk
er proporsjonal med størrelsen på hudområdet som behandles og er avhengig både av påført dose
og hydrering av huden. Systemisk biotilgjengelighet er angitt som 4,5 % i preparatomtalen for
Voltarol Forte gel (1) og 10 % i en anerkjent amerikansk database (2).

Lavere biotilgjengelighet ved bruk på huden medfører lavere risiko for systemiske bivirkninger,
men risiko for bivirkninger er ikke nødvendigvis uten betydning. For eksempel angir Clinical
Pharmacology (2) at mindre alvorlige gastrointestinale bivirkninger opptrer hos opp til 20 % av
pasientene som får peroral behandling med diklofenak. Hos pasienter som får topikal behandling
med diklofenak forekommer slike bivirkninger hos mindre enn 9 % av pasientene.

Gastrointestinale bivirkninger etter bruk av diklofenak på hud er dermed også relativt vanlige
bivirkninger, men dette kommer i liten grad frem i produktinformasjonen. RELIS har tidligere
publisert en nettartikkel som belyser dette (3). Undertegnede rettet i 2014 en henvendelse til
Statens legemiddelverk om å få bedre informasjon om GI-bivirkninger inn i preparatomtalen for
Voltarol Forte gel. Det vises til påfølgende e-postkorrespondanse med Legemiddelverket v/ Per
Erik Lillevold. Oppfordringen ble ikke etterkommet og preparatomtalens punkt 4.8 er ikke endret.



Rapporterte systemiske bivirkninger ved bruk av diklofenak gel i Norge
I 2014 ble det rapportert tre tilfeller av gastrointestinale bivirkninger etter bruk av
dildofenak gel og disse meldingene ble omtalt i Legemiddelverkets bivirkningsrapport
for samme år (4).

Også etter 2014 er det innsendt bivirkningsmeldinger på diklofenak til bruk på huden
(ATC-gruppe MO2AA15),herunder også gastrointestinale bivirkninger (5). Med tanke på
at preparatene allerede selges reseptfritt i apotek og at det generelt er en
underrapportering av bivirkninger, kan det ikke utelukkes at forekomst av bivirkninger
egentlig er høyere enn disse tallene tilsier.

Diklofenak er ikkeforetrukket NSAID
Legemiddelverket utga i 2013 nye anbefalinger for systemisk behandling med diklofenak
og advarte mot bruk i visse pasientgrupper, nettopp på grunn av risiko for bivirkninger
(6). Disse bivirkningene er også relevante for bruk i gel-form (se også nedenfor).

For å begrense bruk av diklofenak, har det vært vurdert innskrenkninger i reseptfritt salg
av peroralt diklofenak og forskrivere får nå opp en advarsel i reseptsystemet dersom de
forsøker å forskrive slike preparater.

Riktig bruk av NSAIDs, herunder mindre bruk av diklofenak, var også tema for den
første KUPP-kampanjen (7).

Forsiktighetsregler og muligheterfor informasjon om riktig bruk
Også preparatomtalene for diklofenak-gel (1,8) inneholder advarsler og
forsiktighetsregler om hvilke pasientgrupper som ikke bør få preparatene, nettopp fordi
bruk kan medføre systemiske bivirkninger. Videre kan diklofenak brukt på hud medføre
risiko for fotosensitivitetsreaksjoner dersom pasienten oppholder seg i direkte
sollys/solarium.

Ved forskrivning av dildofenak på resept eller ved reseptfritt salg av diklofenak-
preparater i apotek har helsepersonell mulighet til å veilede kundene om riktig bruk og gi
informasjon om alternativ behandling til pasienter som ikke bør bruke diklofenak. Ved
salg i andre kanaler (LUA-ordning), har man ingen mulighet til å gi muntlig informasjon.
Ved salg i LUA-ordning får kunden (pasienten) kun den informasjonen som følger med
preparatet. Man vil da være prisgitt at pasienten både leser og forstår informasjonen i
pakningsvedlegget, noe som ikke alltid er tilfelle (9, 10).

RELIS ser på bakgrunn av de forhold som er omtalt ovenfor ingen grunner til at man skal
gjøre endringer som medfører økt tilgjengelighet og økt bruk av diklofenak-preparater,
uavhengig av administrasjonsmåte.
Vi ber om at vårt synspunkt tas til etterretning!
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