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Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation
Rekommendationen omfattar initial handläggning och antibakteriell behandling av hud- och
mjukdelsinfektioner i öppenvård. Sedan Läkemedelverkets föregående behandlingsrekommendation publicerades år 2009 (Hud- och mjukdelsinfektioner) har resistensläget förändrats.
Om en hud- och mjukdelsinfektion behöver antibiotikabehandlas används i första hand
betalaktamantibiotika såsom flukloxacillin eller penicillin V. Särskild uppmärksamhet ska ges
till fotinfektion hos diabetiker, nekrotiserande mjukdelsinfektion och misstanke om toxinchocksyndrom eller staphylococcal scalded skin syndrome, som alla kräver akuta insatser.
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Nya säkerhetsdetaljer för läkemedelsförpackningar införs 2019
Den 9 februari 2019 träder en ny EU-förordning i kraft med krav på säkerhetsdetaljer på
läkemedelsförpackningar. Syftet med de nya reglerna är att förhindra förfalskade läkemedel
i sjukvården eller på apotek.
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Behandlingsrekommendationer för akut mediaotit och astma har uppdaterats
Avsnittet för rörotit har uppdaterats till att även omfatta läkemedel med ciprofloxacin.
I behandlingsrekommendationen för astma anges nu dosintervaller för inhalationssteroider
istället för enstaka doser.
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Patientsäkerheten är central i hela Läkemedelsverkets
verksamhet och utgångspunkten för allt vårt arbete.
När myndigheten bedömer om ett läkemedel ska godkännas eller inte vägs önskade och oönskade effekter
mot varandra. Nyttan av den önskade effekten måste
vara större än de risker som eventuella biverkningar
innebär.

Läkemedelsverkets arbete för att säkerställa en positiv nyttariskbalans fortsätter även efter det att ett nytt läkemedel nått
patienten. Om nya biverkningar upptäcks måste även dessa
vägas in i bedömningen. Uppföljning av godkända läkemedel
är en av myndighetens huvuduppgifter. Biverkningsrapportering från hälso- och sjukvården och allmänheten är en av förutsättningarna för ett effektivt arbete på detta område.
Under förra året tog Läkemedelsverket emot över 7 500
biverkningsrapporter, där sju av tio kommer från professionen
inom hälso- och sjukvården. Både antalet biverkningsrapporter
och vilken kvalitet rapporterna har påverkar effektiviteten i vårt
säkerhetsarbete.
I detta nummer av Information från Läkemedelsverket
kan du läsa sammanställningen av 2017 års biverkningsrapportering. Den visar att Sverige har en fortsatt god nivå
av biverkningsrapportering. Det är bra. Samtidigt kan vi se
att om det införs enklare rutiner för hälso- och sjukvården
att biverkningsrapportera skulle sannolikt antalet inskickade
högkvalitativa rapporter öka, och därmed skulle säkerhetsarbetet kunna stärkas ytterligare.

En del i arbetet för att öka antalet biverkningsrapporter från
professionen är pilotprojektet SEBR A, Sjukvårdens elektroniska biverkningsrapportering. Projektet är ett resultat av
regeringsuppdraget från 2013, att ta fram ett koncept för
elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar från
hälso- och sjukvården.
Läkemedelsverkets medverkan i det europeiska samarbetet
på läkemedelsområdet är betydande och har varit så alltsedan
Sveriges inträde i EU 1995. I Helsingfors i februari i år inleddes ett nytt nordiskt samarbete. Mina nordiska kollegor och
jag, generaldirektörerna för de fem ländernas läkemedelsmyndigheter,
träffas
några gånger per år, nu
senast här i Uppsala, för
att hitta och utveckla
nya samarbetsområden.
Arbetet för säkra och
effektiva läkemedel utförs bäst i samarbete
med andra – såväl med
hälso- och sjukvården i
Sverige som med läkemedelsmyndigheter i
andra länder.
Trevlig läsning!
Catarina Andersson Forsman
Generaldirektör
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Nyheter och rapporter
Söker du nyheter om bristsituationer, indragningar eller säkerhetsfrågor? På vår webbplats, www.lv.se, publicerar vi löpande
information om detta, men även om större utredningar, lagändringar och mycket annat.
Här följer artiklar om aktuella frågor vi vill informera om.

Läkemedelsverkets årsrapport för biverkningar
för 2017 publicerad
Sverige har en fortsatt god nivå av biverkningsrapportering. Det visar den senaste årsrapporten som Läkemedelsverket sammanställt.

Att följa upp säkerheten vid användningen av läkemedel är en
av Läkemedelsverkets huvuduppgifter. Svenska rapporter om
misstänkta biverkningar registreras, förutom i Läkemedelsverkets databas, också i en europeisk databas för fortsatt analys
inom ramen för det europeiska säkerhetsarbetet.
Biverkningsrapporter kan exempelvis leda till att produktinformationen uppdateras, att rekommendationer om användningen ändras eller att läkemedel tas bort från marknaden.
Även rapporter som gäller redan kända biverkningar är värdefulla för att till exempel följa upp om biverkningarnas allvarlighetsgrad eller förekomst förändras.
För att säkerställa att det finns ett samband mellan en
rapporterad biverkning och ett läkemedel krävs en noggrann
utredning. Viktiga faktorer är till exempel patientens sjukdom(ar), andra läkemedel och tidsförlopp. I de flesta fall kan
ett samband med läkemedlet fastställas först efter analys
av många liknande rapporter och uppföljande vetenskapliga
kliniska studier.

Läkemedelsverket sammanfattar biverkningar om veterinärmedicinska läkemedel i en separat rapport.
De tre vanligast förekommande läkemedelssubstanserna
i biverkningsrapporter från hälso- och sjukvården var apixaban,
warfarin och intrauterina preventivmedel med gestagen.
Den mest rapporterade allvarliga biverkningen för apixaban
och warfarin var hjärnblödning, vilket bekräftar tidigare kända
biverkningsprofiler för dem. Under året sågs en ökning av
rapporteringen för intrauterina preventivmedel med gestagen där oönskade graviditeter och extrauterina graviditeter
var de vanligaste rapporteringsorsakerna. Den fjärde läkemedelssubstansen som under 2017 var vanligt förekommande
i biverkningsrapporter från hälso- och sjukvården var rivaroxaban, där den mest rapporterade allvarliga biverkningen var
hjärnblödning. De två vanligast förekommande läkemedlen
i allvarliga biverkningsrapporter från konsumenter var levotyroxin och liotyronin.
Antalet rapporter måste alltid sättas i relation till hur stor
användningen av det aktuella läkemedlet är i befolkningen vid
bedömningen av minskad eller ökad rapporteringsfrekvens.
Läkemedelsverkets biverkningsdatabas består av spontanrapporter och kan inte användas som en källa för incidenssiffror.
Läs rapporten i sin helhet på www.lv.se.

Ur rapporten
Under år 2017 tog Läkemedelsverket emot totalt 7 695 biverkningsrapporter. Av dessa rapporter kom 71 % från den svenska
hälso- och sjukvården och 29 % var konsumentrapporter som
oftast skickas av patienter eller anhöriga.

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2018 finns på www.lv.se
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Nya säkerhetsdetaljer för läkemedelsförpackningar
införs 2019
Den 9 februari 2019 träder en ny EU-förordning i kraft
med krav på säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar.
Syftet med de nya reglerna är att förhindra att förfalskade
läkemedel används i sjukvården eller säljs via apotek.

Reglerna innebär att alla receptbelagda läkemedel, med
vissa undantag, måste ha säkerhetsdetaljer på förpackningen. Även ett fåtal receptfria läkemedel måste vara försedda
med de nya säkerhetsdetaljerna.
Säkerhetsdetaljerna består av två delar, en säkerhetsförslutning som ska möjliggöra för apoteket att se att förpackningen
inte har öppnats och en 2D-kod.

Bakgrund
De nya säkerhetsdetaljerna är en del av flera åtgärder för att
förhindra att förfalskade läkemedel når patienter. Bakgrunden
är ett ökande antal fall med förfalskade läkemedel inom EU.
Ökningen sker inte bara på internet och i andra okontrollerade
kanaler, utan även genom apotek, sjukhus och andra vårdinrättningar.

2D-kod på varje förpackning
2D-koden innehåller en sifferkod som är unik för varje enskild
förpackning. Koden ska också finnas på förpackningen i ett
för ögat läsbart skick (se bild).
Informationen i 2D-koden lagras i en nationell databas i
det EU-land som produkten är avsedd för. Alla nationella
system är i sin tur sammankopplade för att informationen
ska vara tillgänglig i hela Europa.
När ett läkemedel sätts på marknaden laddas koden upp i
systemet. Vid försäljning till konsument eller användning i
sjukvården avaktiveras koden i systemet av den som lämnar ut
läkemedlet och produkten registreras som såld i databasen.
Skulle koden saknas i databasen, eller vara markerad som
redan såld, innebär detta en varning för att produkten kan
vara en förfalskning eller felaktig på något sätt.
De aktörer som hanterar läkemedlet (läkemedelsbolag,
partihandlare, apotek eller sjukvårdsinrättningar) måste kontrollera säkerhetsdetaljerna, det vill säga säkerhetsförslutningen
och att det är en äkta förpackning.
Avaktiveringen ska ske så nära utlämningen av läkemedlet
till patienten som möjligt.

Foto: Läkemedelsverket

Ansvar vid utlämning
Det är den som har tillstånd eller behörighet att lämna ut läkemedel till allmänheten som i samband med utlämningen av
läkemedlet till patienten ska kontrollera säkerhetsdetaljerna
– att säkerhetsförslutningen är intakt och 2D-koden giltig –
och därefter avaktivera koden i systemet.
När ett läkemedel säljs på recept direkt till en patient är det
apoteket som ska avaktivera läkemedlet.
För läkemedel som används inom hälso- och sjukvården är
det hälso- och sjukvården själv som ansvarar för avaktivering
av läkemedlet inför användning.
Det är också möjligt för den som säljer läkemedlet till
hälso- och sjukvården, ett apotek eller i vissa fall en partihandlare, att kontrollera säkerhetsdetaljerna och avaktivera
läkemedlet i systemet för sjukvårdens räkning. Detta förutsätter
att det finns ett avtal mellan säljande apotek eller partihandlare och hälso- och sjukvårdsinrättningen samt att det
inte sker någon försäljning efter det att läkemedlet har avaktiverats i systemet.

Mer information på Läkemedelsverkets webbplats
Mer information om förordningen och Läkemedelsverkets
tolkning av regelverket hittar du på Läkemedelsverkets
webbplats, www.lv.se.
För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och
kommer att avaktivera läkemedel rekommenderar vi dig att
kontakta e-VIS, den svenska organisationen som driver det
svenska systemet, www.e-vis.se.

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2018 finns på www.lv.se
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Förtydligande i behandlingsrekommendationen
”Läkemedelsbehandling vid astma”
Behandlingsrekommendationen ”Läkemedelsbehandling vid astma” publicerades på Läkemedelsverkets webbplats och i
nummer 3 av tidskriften i maj 2015. Tabell VI, Dygnsdoser av inhalationssteroider till barn, har förtydligats genom att ange
dosintervaller istället för enstaka doser. Ändringen gjordes den 16 augusti 2018 i de webbpublicerade versionerna av tidskriften
och behandlingsrekommendationen på lv.se/astma.

Läkemedelsverket uppdaterar rekommendation
för behandling av rörotit
Sedan 2010, då Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för akut mediaotit publicerades, har ett läkemedel som
innehåller ciprofloxacin och steroid godkänts för behandling av rörotit i Sverige. Avsnittet om rörotit har därför reviderats
men rekommendationen från 2010 att i första hand använda Terracortil med Polymyxin B kvarstår. Ett nytt bakgrundsdokument kring behandling av rörotit har även tagits fram. De övriga delarna av behandlingsrekommendationen för
akut mediaotit från 2010 har inte ändrats.
Nedan kan ni läsa det uppdaterade avsnittet om rörotit och tillhörande uppdaterade bakgrundsdokument. Det publicerades
den 15 juni 2018 på Läkemedelsverkets webbplats, lv.se/otit.

Behandling av rinnande rörotit
Rörotit hos de yngsta barnen, under cirka två år, orsakas oftast av vanliga otitpatogener. Hos de äldre barnen, liksom
vid långdragen flytning oavsett ålder, ses oftare patogener
som är vanliga vid extern otit, såsom Staphylococcus aureus och
Pseudomonas aeruginosa. Det finns vetenskapligt stöd för att
lokalbehandling är tillräcklig i de flesta fall hos opåverkade
barn. Vid allmänpåverkan kan även peroral antibiotikabehandling behövas.
Fyra läkemedelsprodukter används vid lokalbehandling
av extern otit och rörotit:
• Terracortril med Polymyxin B, med de aktiva komponenterna hydrokortison, oxytetracyklin och polymyxin B, har
funnits på den svenska marknaden sedan 1960-talet och
är godkänt för behandling av extern otit.
• Ciloxan, som innehåller ciprofloxacin, godkändes 2005
för behandling av akut medelsvår till svår extern otit.
• Cetraxal, som innehåller ciprofloxacin, godkändes
2013 för behandling av akut extern otit.
• Cetraxal Comp, som godkändes 2012, består av grupp
III-steroiden fluocinolon och ciprofloxacin. Cetraxal
Comp är godkänt för behandling av extern otit och
sedan 2016 också för akut mediaotit hos patienter med
tympanostomirör.
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Vid rörotit rekommenderas i första hand 5–7 dagars behandling med Terracortril med Polymyxin B, som det finns
stor klinisk erfarenhet av och som har använts under många
år vid behandling av rörotit. Dessa droppar kan också vara
ett alternativ vid egenbehandling.
Vid rörotit där ovanstående behandling inte gett avsedd
effekt och växt av ciprofloxacinkänsliga bakterier (till exempel
Pseudomonas aeruginosa) har verifierats, kan behandling
under upp till 7 dagar med örondroppar innehållande
ciprofloxacin vara indicerad. Cetraxal Comp innehåller även
en grupp III-steroid, vilket kan vara av värde vid kraftigt
inflammatoriskt inslag.
Vid uteblivet behandlingssvar bör patienten remitteras
till öronspecialist.

NNYYHHEETTEERR O
OCCHH RRAAPPPPO
ORRTTEERR

Uppdatering av behandlingsrekommendation
rörotit (2018)
Ann Hermansson

Sammanfattning
Sedan 2010, då den tidigare otitrekommendationen
publicerades, har nya läkemedel som används för
behandling av rörotit introducerats i Sverige och önskemål
om en anpassning av rekommendationerna har framförts.
Syftet med uppdateringen är därför att anpassa rekommendationerna till de nya läkemedlen, så att rekommendationerna blir mer heltäckande. Uppdateringen föranleds
alltså inte av problem med rapporterad behandlingssvikt,
biverkningar eller dålig följsamhet.

Inledning
I behandlingsrekommendationen från 2010 rekommenderas
vid rörotit hos för övrigt opåverkade barn i första hand lokalbehandling med Terracortril med Polymyxin B örondroppar,
som innehåller en glukokortikoid (Grupp I) och en kombination av två antibiotika: oxytetracyklin och polymyxin B. Dessa
droppar har funnits på den svenska marknaden sedan 1960talet och är godkända för behandling av extern otit.
Det finns nu flera örondroppar tillgängliga som kan
användas vid behandling av öronflytning hos rörbehandlade
barn. Antibiotikadroppar innehållande ciprofloxacin finns i
två beredningar: Ciloxan som godkändes 2005 för behandling av akut medelsvår till svår extern otit och Cetraxal
som godkändes 2013 för behandling av akut extern otit.
Ciprofloxacin i kombination med steroid introducerades
2012 under namnet Cetraxal Comp och innehåller dessutom
en grupp III-steroid (fluocinolon). Cetraxal Comp är godkänt för behandling av extern otit och sedan 2016 också för
akut mediaotit hos patienter med tympanostomirör.

Cetraxal Comp har i produktresumé/ FASS indikation:
Akut extern otit (AOE) och Akut mediaotit hos patienter
med tympanostomirör (AOMT), till vuxna och barn från
6 månader och äldre, orsakat av ciprofloxacinmottagliga
mikroorganismer. Hänsyn skall tas till officiella riktlinjer för
användning av antibiotika.

Terracortril med Polymyxin B har i produktresumé/
FASS indikation:
Tillstånd där lokal kortikosteroidbehandling är indicerad och
där samtidig infektion eller risk för infektion med bakterier
känsliga för oxitetracyklin och/eller polymyxin föreligger.
Öra: Extern otit.

Ciloxan har i produktresumé/FASS indikation:
Akut medelsvår till svår extern otit med smärta, ödem, erytem
och vätskning från yttre hörselgången hos vuxna och barn
över 1 års ålder. Bakterieodling bör tas före behandlingsstart
och hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för användning
av antibiotika.

Cetraxal har i Produktresumé/FASS indikation:
Behandling av akut extern otit orsakad av ciprofloxacinkänsliga bakterier hos vuxna och barn över 1 år med intakt
trumhinna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för
användning av antibiotika.

Samtliga behandlingsrekommendationer och bakgrundsdokument
finns publicerade på lv.se/behandlingsrekommendationer
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Genomgång av litteratur
Vid en genomgång av litteraturen finns det mycket starkt
vetenskapligt stöd för att lokal behandling hos opåverkade
barn är att föredra vid rörflytning framför behandling med
generell antibiotika enbart. Detta framgår tydligt av bakgrundsdokumentet till svenska otitkonsensus (2010), Anna
Granaths avhandling (1) och flera nya referenser, bland
annat van Dongens avhandling från Nederländerna (2,3).
Det är däremot svårare att klargöra skillnaderna i behandlingsresultat mellan olika beredningar av örondroppar. Från
ett flertal studier framgår att särskilt i experimentella studier
ökar utläkningen av extern otit vid kombination av antibiotika
och glukokortikoid men att även glukokortikoider ensamma
har god effekt (4,5,6). Det har också visats i ett flertal studier
att kortison och ciprofloxacin ökar risken för trumhinneperforation och fördröjer läkningen av perforationer. Detta
har man sett i både patientstudier och djurmodeller (7,8),
men det finns också studier som visar motsatsen (9).
Det finns väldigt få studier på jämförelser mellan olika
droppar och de som finns kan inte visa statistiskt säkra
skillnader (10). Lika svårt är det att visa om det finns ett
upptag från lokalbehandlingen som bör beaktas. Det finns
veterinärmedicinska publikationer som visar att upptaget
inte helt kan negligeras och skulle kunna påverka resistensutvecklingen (11). Slutligen finns det mycket få studier där
droppar som varken innehåller glukokortikoider eller antibiotika har jämförts mot gängse droppar. I en sådan studie
från 2011 visas dock bättre effekt av kombinerad antibiotikaberedning (polymyxin B-sulfat, neomycinsulfat och gramicidin) än glycerol (12).
Terracortril med Polymyxin B örondroppar är ett väl
beprövat läkemedel för användning vid inflammation och
infektion i hörselgång och mellanöra. Det finns ingen dokumentation som talar för påverkan på innerörat hos människa
även efter långvarig och riklig användning. Preparatet har
länge använts vid rörflytning med gott resultat.
Ciprofloxacininnehållande droppar har visat sig ha god
effekt vid pseudomonasorsakad öronflytning. Det har visats
att tillägg av steroider ökar och påskyndar utläkningen av
extern otit och rörotit (13). Experimentella studier talar dock
för att det kan finnas risker för perforation alternativt försenad
läkning av perforationer och till och med risk för uttunnad
hud i hörselgången, framför allt vid långvarig användning av
potentare steroider.
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Välkommen till seminarium om läkemedelssäkerhet
Den 6 november 2018 genomför Läkemedelsverket ett seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal om myndighetens
läkemedelssäkerhetsarbete.
Under dagen kommer aktuella säkerhetsfrågor relaterade till läkemedelsanvändning, säkerhetskommunikation och information,
indragningar och restnoteringar, nyheter inom säkerhetsövervakning och övergripande läkemedelssäkerhetsarbete att diskuteras.
Målgruppen för seminariet är personal engagerade i frågor om läkemedelssäkerhet.
Sista anmälningsdag är den 22 oktober, lv.se/seminarium-lakemedelssakerhet.

Nytt regelverk för licenser
Från och med den 1 september 2018 gäller nya föreskrifter
för licens och för lagerberedningar. Några viktiga förändringar är att såväl generell licens som veterinär licens kan
omfatta flera verksamheter.

•

•
Regelverket är i många delar mycket likt tidigare regelverk
men det är viktigt att apotek och förskrivare som hanterar
licenser tar del av det nya regelverket i dess helhet. Som ett
stöd har Läkemedelsverket nedan listat några av de största
ändringarna.

Ändringar som har stor påverkan på många
apotek och förskrivare:
•
Definitionen av generell licens har justerats så att ansökan om generell licens kan avse fler än en vårdenhet. En
generell licens är precis som förut för behov inom vården
och gäller därmed för rekvirering till vårdenhet men kan
i och med den nya definitionen omfatta flera vårdenheter
om behovet kan motiveras av förskrivaren.
•
Definitionen av veterinär licens har justerats så att ansökan
om veterinär licens kan avse fler än en veterinärmedicinsk
verksamhet. En veterinär licens gäller precis som förut för
rekvirering till veterinärmedicinsk verksamhet och vid
receptförskrivning till djurägare men kan i och med den
nya definitionen omfatta flera veterinärmedicinska verksamheter om behovet kan motiveras av förskrivaren.

•

Precis som tidigare gäller en enskild licens för utlämnande mot förordnande till den patient som anges i beslutet
om licens. I och med nya föreskriften är licensen dock
inte knuten till förskrivaren eller den motiverande förskrivarens arbetsplats.
Nytt krav för apotek att påföra uppgift om karenstid
på förpackningen för läkemedel till livsmedelsproducerande djur vid utlämnande mot rekvisition till veterinärmedicinsk verksamhet.
Dokumentationskraven för apotek vid utlämnande av
läkemedel med stöd av licens har ändrats.

Observera att ansökningsdatum i övergången
till nytt regelverk blir viktigt
Den nya föreskriften om licens, HSLF-FS 2018:25, gäller
ansökningar som insänts från och med 1 september. Tidigare
föreskrift LVFS 2008:1 gäller fortfarande i fråga om ansökningar som getts in före ikraftträdandet av den nya föreskriften om licens.
För aktuell information, se www.lakemedelsverket.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 3 september 2018

Följ säkerhetsinformation från Läkemedelsverket
För att följa Läkemedelsverkets säkerhetsinformation, prenumerera på vårt nyhetsbrev Nytt från Läkemedelsverket.
Här publicerar vi indragningar, säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården (DHPC), nya restnoteringar, liksom andra
säkerhetsnotiser.
I nyhetsbrevet finns även information om nya godkända läkemedel, https://lakemedelsverket.se/nyttfranlv.
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EMA begränsar användningen av cancerläkemedlet
Xofigo
EMA bekräftar PRAC:s rekommendation om ytterligare
begränsningar för användning av cancerläkemedlet Xofigo
(radium-223-diklorid). Xofigo ska bara ges till patienter
som har haft två tidigare behandlingar för prostatacancer
med spridning till skelettet eller som inte kan få andra
behandlingar.

•

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har avslutat
sin granskning av cancerläkemedlet Xofigo (radium-223diklorid) och föreslår restriktioner som är giltiga i hela EU.
Restriktionerna bygger på data från en studie där patienter
som fick Xofigo i kombination med Zytiga (abirateronacetat)
och prednison/prednisolon verkade löpa en ökad risk att dö
tidigare samt oftare fick benbrott än de patienter som enbart
fick Zytiga och prednison/prednisolon. Av patienterna behandlade med Xofigo fick 29 % benbrott jämfört med 11 % i
den andra gruppen. Studien omfattade patienter utan eller med
lindriga symtom av sina skelettmetastaser. Xofigo är endast
godkänt hos patienter med symtomgivande skelettmetastaser.
PR AC bekräftade även sin tidigare rekommendation att
läkemedlet inte får användas i kombination med Zytiga och
prednison/prednisolon.
Xofigo tas upp av skelettet och ansamlas antagligen där det
redan är skadat, till exempel på grund av osteoporos eller
mikrofrakturer, och därmed ökar risken för fraktur. Orsakerna
till en eventuell tidigare död i denna studie är emellertid inte
fullständigt klarlagda.
Xofigo ska inte användas tillsammans med andra systemiska cancerterapier förutom behandling som upprätthåller
sänkta halter av manligt könshormon. Läkemedlet ska enligt
aktuell indikation inte ges till patienter utan symtom av sina
skelettmetastaser, eller till patienter med begränsat antal
skelettmetastaser av så kallad osteoblastisk typ.
Patienterna ska noggrant bedömas avseende risk för frakturer före, under och efter behandlingen. Förebyggande åtgärder, såsom användning av läkemedel som minskar benresorption (bisfosfonater eller denosumab), bör övervägas
innan behandling med Xofigo påbörjas eller återupptas.

•

Information till vårdpersonal
•

10

Behandling med Xofigo är associerad med en ökad risk
för frakturer. En möjlig ökad risk för dödsfall observerades också i samma studie som omfattade patienter
med kastrationsresistent prostatacancer, utan eller med
lindriga symtom av sina skelettmetastaser, och som
behandlades med Xofigo i kombination med Zytiga
och prednison/prednisolon.

•
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Xofigo ska endast användas som monoterapi eller i
kombination med LHRH-analoger till vuxna patienter
med metastaserande kastrationsresistent prostatacancer
(mCRPC), symtomgivande skelettmetastaser utan kända
viscerala metastaser, vid progression efter minst två
systemiska cancerbehandlingar för mCRPC (ej inräknat behandling med LHRH-analoger) eller då dessa
bedöms olämpliga.
Xofigo är kontraindicerat för användning i kombination
med Zytiga och prednison/prednisolon. Behandling
med Xofigo ska inte påbörjas förrän fem dygn efter den
sista dosen av Zytiga och prednison/prednisolon.
Annan efterföljande systemisk cancerbehandling ska
inte initieras förrän minst 30 dygn efter den sista dosen
av Xofigo.
Xofigo rekommenderas inte till patienter med begränsat
antal osteoblastiska skelettmetastaser eller till patienter
utan symtom av sina skelettmetastaser. Xofigo ska inte
heller användas i kombination med andra systemiska
cancerterapier förutom behandling med LHRH-analoger.
Hos patienter med milda symtom ska nyttan med behandlingen med Xofigo noggrant bedömas mot risken,
i beaktande av att det sannolikt krävs hög osteoblastisk
aktivitet för en framgångsrik behandlingseffekt (för
detaljerad information se länk till nyhet från EMA
publicerad den 27 juli 2018).
Patienterna ska noggrant bedömas avseende benstatus
och risk för frakturer (till exempel osteoporos, färre
än sex skelettmetastaser, läkemedel som kan ge ökad
risk för frakturer, lågt BMI) före, under och efter behandling med Xofigo (med till exempel scintigrafi eller
bentäthetsmätning). Bedömning ska fortsätta i minst
24 månader.
Hos patienter med hög grundrisk för frakturer ska nyttan
av behandlingen noggrant övervägas.
Förebyggande åtgärder, såsom samtidig användning av
läkemedel som minskar benresorption (bisfosfonater
eller denosumab) har visats minska risken för frakturer
hos patienter som behandlas med Xofigo och bör övervägas innan behandling med Xofigo påbörjas eller
återupptas.
För aktuell information, se www.lakemedelsverket.se.

Nyhet publicerad på webbplatsen den 31 juli 2018
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Avregistrering av Imukin injektionsvätska
Läkemedlet Imukin 0,2 mg/ml, injektionsvätska, lösning,
avregistreras den 25 juli 2018 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget.

Imukin (interferon gamma-1b) används för reduktion av frekvensen allvarliga infektioner hos patienter med kronisk granulomatös sjukdom (CGD) eller med svår, malign osteopetros.

Alternativ
I de fall behovet inte kan tillgodoses av andra godkända
läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel
godkända i andra länder. Förskrivare kan då skapa en motivering via licenssystemet KLAS som finns på eHälsomyndighetens webbplats. För att få information om vilka läkemedel
som går att beställa bör förskrivare kontakta ett apotek
innan val av läkemedel görs. Apoteket skickar sedan licensansökan till Läkemedelsverket.
För aktuell information, se www.lakemedelsverket.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 13 juli 2018

Pregabalin narkotikaklassas
På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att
substansen pregabalin klassas som narkotika. Narkotikaklassificeringen träder i kraft den 24 juli 2018 (se förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika efter ändring
genom SFS 2018:1209).

Pregabalin ingår i humanläkemedel för epilepsi, neuropatisk
smärta och generaliserat ångestsyndrom. Pregabalin kommer
att tillhöra förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (se ändringsföreskriften HSLF-FS 2018:40). Vid sidan om den medicinska
användningen finns en svart marknad för pregabalin och
mycket talar för att missbruksanvändningen av substansen har
ökat markant de senaste åren i Sverige.

För förskrivare och apotek
Att pregabalin blir narkotikaklassat innebär att de särskilda
bestämmelserna om narkotiska läkemedel som finns i bland
annat Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34)
om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk
sprit blir tillämpliga. Det betyder bland annat följande til�lämpning:
•
Särskild receptblankett ska användas av förskrivare fr.o.m.
24 juli 2018 för läkemedel som innehåller pregabalin.
Recept utfärdade på vanliga receptblanketten före den
24 juli 2018 kan fortsatt expedieras under sin giltighetstid.

•

Recept på läkemedel som innehåller pregabalin får
fr.o.m. den 24 juli 2018 endast itereras om receptet är
elektroniskt eller om receptet är i pappersformat och
förvaras på det öppenvårdsapotek som utfört den första
expedieringen eller gjort en delexpediering. Fr.o.m.
den 24 juli 2018 får inte ett pappersrecept som itererats,
oavsett som det är förskrivet på särskild receptblankett
eller ej, lämnas tillbaka till patienten. Itererade pappersrecept som är utfärdade och expedierade någon gång
före den 24 juli 2018 går att expediera igen, men ska
efter den 24 juli 2018 förvaras på apotek eller sparas
elektroniskt.
•
Vid förskrivning via telefon får endast minsta förpackning, dock högst 30 avdelade doser, förskrivas fr.o.m.
den 24 juli.
•
Förskrivare med inskränkt rätt att förskriva narkotika
får inte förskriva läkemedel med pregabalin fr.o.m. den
24 juli. Recept utfärdade före den 24 juli 2018 av förskrivare med begränsad förskrivningsrätt ska expedieras.
•
Apoteket ska föra så kallade narkotikaanteckningar och
pregabalinläkemedel ska förvaras och hanteras så att
risken för olovlig befattning undanröjs. För journalföring inom hälso- och sjukvård hänvisas till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS
2017:37) om ordination och hantering av läkemedel
i hälso- och sjukvården.
För aktuell information, se www.lakemedelsverket.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 11 juli 2018
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Åtgärder införs för att HES inte ska användas
till riskgrupper
De europeiska läkemedelsmyndigheterna anser att infusionsvätskor med hydroxietylstärkelse (HES) ska finnas
kvar på marknaden. Detta under förutsättning att åtgärder såsom utbildning, kontrollerad tillgång och varningar
på förpackningarna, införs för att skydda patienterna.

I januari 2018 rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PR AC att tillfälligt återkalla marknadsföringstillstånden för infusionsvätskor med
HES. Produkterna har fortsatt att användas till kritiskt sjuka
patienter och patienter med blodförgiftning trots restriktioner
som infördes 2013. Dessa infördes för att minska risken för
njurskada och död för dessa patientgrupper.
Myndigheterna ser att riskminskningsåtgärder haft viss
effekt och anser att ytterligare åtgärder kan säkerställa att
HES inte används till riskgruppspatienter.
De nya åtgärderna är:
•
Ett program för kontrollerad tillgång till HES ska införas
av företagen som innehar godkännande för försäljning.
Detta innebär att sjukhus ska certifieras för att hantera
dessa läkemedel.
•
En certifiering av sjukhusen skulle innebära att berörd
sjukvårdspersonal får utbildning i säker hantering av
HES. Detaljer om utbildning och programmet för
kontrollerad tillgång kommer att skickas till sjukhus
och sjukvårdspersonal när det blir aktuellt.
•
En varning införs på läkemedlens förpackningar och i
bruksanvisningarna. Denna ska påminna sjukvårdspersonal om att HES inte får användas till patienter med
blodförgiftning, njurfunktionsnedsättning eller patienter
som kräver intensivvård.
•
Att informera sjukvårdspersonal och uppmärksamma
dem på godkänd användning av HES och de patientgrupper som inte får ges läkemedlet på grund av ökad
risk för njurskada och död.

Övrig information till sjukvårdspersonal
•

HES används för att behandla hypovolemi på grund av
akut blodförlust endast i de fall då enbart kristalloider
inte anses räcka till. HES ska inte användas för vätskeunderhåll.

•

Användningen av HES ska begränsas till den initiala fasen
av volymersättning under max 24 timmar. Behandlingen
ska utföras under hemodynamisk övervakning så att infusionen avslutas så snart patienten är hemodynamiskt stabil.
•
Ytterligare studier pågår med HES till patienter med
trauma och de som genomgår elektiv kirurgi för att
utreda säkerheten på lång sikt för HES som används
enligt godkänd indikation (dos mindre än 30 ml/kg
med en varaktighet kortare än 24 timmar).
•
Behandlingens förväntade nytta ska noga vägas mot
osäkerheten om den långsiktiga säkerheten.
•
Alternativa terapeutiska val finns för rutinmässig klinisk
praxis och ska beaktas enligt relevanta behandlingsrekommendationer.
•
HES infusionsvätskor är kontraindicerade till patienter
med nedsatt njurfunktion och för dem som genomgår
njurtransplantation. Användningen av HES måste avbrytas vid första tecken på njurskada. Ett ökat behov av
dialys har rapporterats upp till 90 dagar efter HESadministrering. Patientens njurfunktion ska kontrolleras
efter att HES givits.
•
HES är kontraindicerat vid allvarlig koagulopati. Vid
första tecken på koagulopati ska HES-behandling avbrytas. Koagulationsstatus bör kontrolleras noggrant
vid förlängd användning.
•
HES är också kontraindicerat till uttorkade patienter,
övervätskade patienter, patienter med intrakraniell eller
cerebral blödning, brännskador, allvarlig hyperkalemi,
hyponatremi, hyperkloremi, hjärtsvikt, organtransplanterade patienter och patienter med nedsatt leverfunktion.
De europeiska läkemedelsmyndigheterna, genom samarbetsgruppen CMDh (Coordination group for Mutual
recognition and Decentralised procedures), kräver också att
företagen ska utföra studier för att kontrollera att enbart de
patienter som ska behandlas med dessa läkemedel är de som
får dem. De nya studierna är tillägg till redan pågående
studier av nytta och risk med HES-vätskor till patienter med
trauma och till dem som genomgår elektiv kirurgi.
De nationella läkemedelsmyndigheternas ställningstagande skickas nu till Europeiska kommissionen för ett legalt
bindande beslut.
För aktuell information, se www.lakemedelsverket.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 3 juli och 22 maj 2018

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2018 finns på www.lv.se
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Vissa läkemedel innehållande valsartan dras in
Den blodtryckssänkande aktiva substansen valsartan från
substanstillverkaren Zhejiang Huahai Pharmaceuticals
har visat sig innehålla en förorening, N-nitrosodimetylamin (NDMA). Som en försiktighetsåtgärd dras därför
berörda läkemedel från denna tillverkare in. Patienter kan
fortsätta ta sitt läkemedel och kan vid oro kontakta läkare
eller farmaceut på apotek för råd angående ersättningsläkemedel och fortsatt behandling.

Det finns ingen akut risk för patienters hälsa. Vid längre tids
behandling kan det finnas en liten ökad risk för cancer. För
den enskilda patienten kan det innebära en större hälsorisk att
hastigt avsluta behandlingen än att fortsätta ta medicinen till
dess att det är dags att hämta ut nya förpackningar på apoteket.
Patienter som behandlas med de berörda läkemedlen rekommenderas därför att tills vidare fortsätta ta sin medicin.

Valsartanläkemedel som fortsättningsvis hämtas ut på apoteket berörs inte av indragningen och innehåller inte föroreningen. Patienter som tar något av de återkallade läkemedlen
med valsartan kan vid oro kontakta läkare eller farmaceut på
apotek för råd angående ersättningsläkemedel och fortsatt
behandling.
NDMA ingår i en grupp substanser som vi dagligen kan
exponeras för i små mängder, till exempel via rökta livsmedel.
Den har av WHO klassats som en sannolikt carcinogen substans. Föroreningen upptäcktes vid en kemisk analys som inte
tidigare gjorts. Tillverkningsprocessen som orsakat föroreningen har använts sedan 2012.
En lista över berörda läkemedel finns publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.
För aktuell information, se www.lakemedelsverket.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 11 juli 2018

Indragning av Fiasp injektionspenna
Två tillverkningssatser av Fiasp injektionspennor med
sats(batch)nummer HP50745 och HP51021 dras in av
företaget Novo Nordisk i Sverige. I ett fåtal fall har
insulinlösningen i Fiasp injektionspenna, som används
vid behandling av diabetes, innehållit partiklar. Inga
andra tillverkningssatser av Fiasp är berörda.

Företaget har kontrollerat prover från de berörda tillverkningssatserna och kontrollerna har visat att insulinpennorna
innehåller korrekt mängd insulin. Partiklar kan dock hindra
flödet i injektionsnålen vilket kan påverka insulindosen.
Det är alltid viktigt att användare av Fiasp, före injektion
inspekterar att insulinlösningen inte innehåller partiklar. Var
också uppmärksam på att flödet i nålen fungerar normalt.
Instruktion om hur kontroll av insulinpennan ska ske finns
i bipacksedeln.
Det är endast Fiasp injektionspennor med sats(batch)nummer HP50745 (utgångsdatum 2019-11) och HP51021
(utgångsdatum 2019-11) som berörs. Patient ska reklamera
sin injektionspenna på apoteket.

Förpackningarna är märkta på följande sätt:

För aktuell information, se www.lakemedelsverket.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 28 juni 2018
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Risk för leverskada med Esmya
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har
granskat Esmya (ulipristalacetat) efter rapporter om
allvarlig leverskada. EMA konstaterar att läkemedlet
inte ska användas av kvinnor med leverproblem. Vissa
andra patienter kan påbörja nya behandlingskurer förutsatt att de tar regelbundna leverprov.

EMA rekommenderar flera åtgärder för att minimera risken
för leverskada vid behandling med Esmya.

Information till behandlande läkare
Fyra fall av allvarlig leverskada som ledde till levertransplantation och ytterligare fall av leverskada har rapporterats hos patienter som har behandlats med Esmya (ulipristalacetat). Trots
att oklarheter runt orsaken kvarstår, kommer följande åtgärder
att införas för att minimera eventuella risker för leverskada:
•
Kontraindikation för patienter med underliggande leversjukdom.
•
Begränsad indikation för intermittent behandling av
måttliga till allvarliga symtom av myom hos vuxna
kvinnor i fertil ålder: Fler än en behandlingskur med
Esmya ska användas endast hos kvinnor som inte är
lämpade för operation. (Esmya är fortsatt indicerat för
en kur [under upp till 3 månader] för preoperativ behandling av måttliga till allvarliga symtom av myom hos
vuxna kvinnor i fertil ålder.)

•

Leverfunktionstest ska utföras före varje behandlingskur, en gång i månaden under de första två behandlingskurerna, och därefter vid behov. Leverfunktionstest ska också utföras två till fyra veckor efter avslutad
behandling.
•
Behandling med Esmya bör inte påbörjas om leverenzymnivåerna (ALT [alanintransaminas] eller AST
[aspartataminotransferas]) är två gånger högre än övre
normalvärdesgränsen.
•
Behandling bör avslutas för patienter med ALT- eller
AST-nivåer tre gånger högre än övre normalvärdesgränsen.
•
Behandlande läkare bör underrätta sina patienter om
tecken och symtom på leverskada och vad patienten ska
göra ifall symtom uppträder. Vid tecken eller symtom på
leverskada ska behandlingen avslutas. Patienten ska undersökas omedelbart och leverfunktionstest ska utföras.
•
Läkare som förskriver Esmya kommer att få ett brev med
fler detaljer när Europeiska kommissionens beslut har
utfärdats.
CHMP:s ståndpunkt har skickats till Europeiska kommissionen för ett legalt bindande beslut som omfattar hela
EU. För aktuell information, se www.lakemedelsverket.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 5 juni och 21 maj 2018

Riskerna med Zinbryta överväger nyttan
MS-läkemedlet Zinbryta har återkallats från sjukhus
och apotek och marknadsförs inte längre.

EMA:s säkerhetskommitté PR AC har bekräftat att användning av läkemedlet Zinbryta (daclizumab beta), som används
för multipel skleros (MS), kan innebära risk för allvarliga
och potentiellt dödliga immunreaktioner med påverkan på
hjärna, lever och andra organ.
Patienter kan utsättas för risk från start av behandling till
flera månader efter att behandling har avslutats. Det är inte
möjligt att förutse vilka patienter som kan komma att drabbas.
PR AC bekräftar därför sin tidigare slutsats att riskerna med
Zinbryta överväger nyttan för patienter med MS.
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Sjukvårdspersonal bör fortsätta att övervaka de patienter
som har behandlats med Zinbryta i linje med de rekommendationer som utfärdades i mars 2018.
Inga omedelbara åtgärder vidtas efter PR AC:s granskning
eftersom Zinbryta inte längre marknadsförs. Den 27 mars
2018 drogs marknadsföringstillståndet tillbaka på begäran av
företaget som marknadsförde läkemedlet, Biogen Idec Ltd.
Zinbryta finns inte längre tillgängligt på sjukhus och apotek.
För aktuell information, se www.lakemedelsverket.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 22 maj 2018
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EMA begränsar användningen av Keytruda
och Tecentriq
Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, rekommenderar begränsningar i användningen av Keytruda
(pembrolizumab) och Tecentriq (atezolizumab) vid
cancer i urinblåsan eller urinvägarna (urotelialt carcinom).
Tidiga data från två kliniska prövningar visar, jämfört
med kemoterapi, sämre överlevnad hos patienter som har
låga nivåer av proteinet PD-L1 om de behandlas med
Keytruda eller Tecentriq. Dessa läkemedel bör endast användas hos patienter med höga nivåer av proteinet PD-L1.

•

•

Det finns ingen förändring av indikationen för Keytruda
eller Tecentriq hos patienter som har fått kemoterapi
för urotelialt carcinom eller hos patienter med andra
cancerformer för vilka dessa läkemedel godkänns.
Hälso- och sjukvårdspersonal i EU kommer att få ett
brev med detaljer om dessa rekommendationer och de
två pågående studierna.

Mer om medicinerna
Information till vårdpersonal
Preliminära data från Keynote-361 och IMvigor130 visar en
minskad överlevnad med Keytruda och Tecentriq jämfört
med kemoterapi hos patienter med lokalt avancerad eller
metastatiskt urotelialt carcinom. Detta hos patienter som
inte har fått tidigare behandling och vars tumörer har låga
uttryck för PD-L1.
Baserat på data från de fortfarande pågående försöken
revideras indikationerna vid urotelialt carcinom för Keytruda
och Tecentriq enligt följande:
Keytruda
•
Keytruda som monoterapi är indicerad för behandling
av lokalt avancerad eller metastatiskt urotelialt carcinom
hos vuxna som tidigare har fått platinahaltig kemoterapi.
•
Keytruda som monoterapi är indicerad för behandling
av lokalt avancerad eller metastatiskt urotelialt carcinom
hos vuxna som inte är lämpade för cisplatin-baserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 med CPS
(combined positive score) ≥ 10.
Tecentriq
•
Tecentriq som monoterapi är indicerad för behandling av
vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastatiskt
urotelialt carcinom:
•
efter tidigare kemisk behandling med platina,
eller
•
om de inte är lämpade för cisplatin-baserad kemoterapi
och vars tumörer har ett uttryck av PD-L1 ≥ 5 %.

Keytruda är godkänt inom EU för behandling av cancer i
urinblåsan och urinvägarna, hudcancer, icke-småcellig lungcancer och klassiskt Hodgkin-lymfom (lymfkörtelcancer).
Tecentriq är godkänt för cancer i urinblåsan och urinvägarna
och för icke-småcellig lungcancer.
Vissa cancerceller har ett protein, PD-L1, som kan fästa
vid en receptor, PD-1, på immunceller och därigenom stoppa
immuncellerna från att attackera dem. Keytruda och Tecentriq
arbetar på olika sätt för att stoppa cancern från att inaktivera
immuncellerna – Keytruda genom att blockera PD-1 på
immunceller och Tecentriq genom att oskadliggöra PD-L1
på cancercellerna.

Mer om proceduren
Granskningen av Keytruda startade den 3 maj 2018 och av
Tecentriq den 24 maj 2018 utifrån preliminära data från
studierna Keynote-361 och IMvigor130. Översynen utförs
av EMA:s kommitté för humanläkemedel, CHMP, vars
yttrande vidarebefordras till Europeiska kommissionen.
För aktuell information, se www.lakemedelsverket.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 4 juni 2018
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Carlson Vitamin A ej längre möjlig att få via licens
Från och med 1 september 2018 är det inte längre möjligt
att få Carlson-Vitamin A 15000 IU, Carlson Laboratories
via licens.

LVFS 2008:1 är licens ett tillstånd att sälja ett läkemedel
som inte är godkänt för försäljning i Sverige.
För aktuell information, se www.lakemedelsverket.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 30 maj 2018

Produkten är inte ett läkemedel utan den är ett kosttillskott.
Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd till
försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)

Dolutegravir ska inte användas av kvinnor som
önskar bli gravida
Preliminära resultat från en ny studie har funnit fyra fall
av ryggmärgsbråck (spina bifida) hos barn vars mammor
använde HIV-läkemedel med substansen dolutegravir
när de blev gravida. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utvärderar för närvarande resultaten och avråder under tiden kvinnor som önskar bli eller är gravida
från att använda läkemedel med dolutegravir. I Sverige
finns två godkända produkter som innehåller dolutegravir
registrerade: Tivicay och Triumeq.

I studien undersöktes 11 558 barn till HIV-infekterade kvinnor
i Botswana. Studien visade att 0,9 % av barnen (4 av 426 barn),
vars mammor använde dolutegravir när de blev gravida, hade
en missbildning i ryggmärgen. Bland de barn vars mammor
hade använt andra HIV-läkemedel var motsvarande siffra
0,1 % (14 av 11 173 barn). Det slutgiltiga resultatet från studien
beräknas komma inom ett år. Under pågående utvärdering av
de preliminära resultaten har EMA rekommenderat följande
försiktighetsåtgärder:
•
HIV-läkemedel som innehåller substansen dolutegravir
bör inte förskrivas till kvinnor som önskar bli gravida.
•
Kvinnor i fertil ålder som använder dolutegravir bör
använda effektivt preventivmedel.
Kvinnor som använder dolutegravir bör inte sluta använda
läkemedlet utan att först ha talat med sin läkare. EMA kommer att uppdatera sina rekommendationer efter behov när de
slutfört sin utredning.

Information till hälso- och sjukvårdspersonal
•

Preliminära resultat från en observationsstudie har visat
en ökad risk för neuralrörsdefekter hos barn till kvinnor
som använt dolutegravir vid tiden för befruktning. Inga
motsvarande fall rapporterades om kvinnan startat behandling med dolutegravir senare under graviditeten.
•
Reproduktionstoxikologistudier har inte visat några liknande resultat. Data från användning av dolutegravir
vid graviditet, som inkluderat data från Antiretroviral
Pregnancy Registry (APR), kliniska studier och användning efter marknadsgodkännande har inte heller visat på
risk för neuralrörsdefekter.
•
Hälso- och sjukvårdspersonal i EU uppmanas att vidta
följande försiktighetsåtgärder:
• Förskriv inte dolutegravir till kvinnor som försöker
bli gravida.
• Uteslut graviditet hos fertila kvinnor innan behandling med dolutegravir påbörjas.
• Informera fertila kvinnor om att de bör använda ett
effektivt preventivmedel under hela behandlingen.
• Om graviditet konstateras under den första trimestern hos en kvinna som använder dolutegravir, byt
till en alternativ behandling i de fall detta är möjligt.
Hälso- och sjukvårdspersonal i EU kommer få ta del av ett
informationsbrev som beskriver dessa rekommendationer.
För aktuell information, se www.lakemedelsverket.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 18 maj 2018
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Läkemedelsverkets expertmöten 2018–2019
Ämne

Tidpunkt för möte

Planerad publicering

Hjärtsjukdom hos hund och katt

26–27 april 2018

Oktober 2018

Psoriasis

19–20 november 2018

2019

Epilepsi

11–12 december 2018

2019

Osteoporos

16–17 maj 2019

2019

Observera att listan fylls på då nya expertmöten beslutas.

Aktuella möten och konferenser
Nedan listar vi möten, utbildningar och konferenser som Läkemedelsverket arrangerar eller deltar i.
Möte

Datum och ort

Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete,
Seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal

6 november i Uppsala

Veterinärkongressen

19–10 november i Uppsala

Uppdaterade kapitel i Läkemedelsboken
På www.lakemedelsboken.se publiceras uppdaterade kapitel
kontinuerligt. Förutom på webben finns även Läkemedelsbokens app att ladda ner för iOS och Android.
Under våren och sommaren 2018 har uppdaterade versioner
av följande kapitel publicerats:
•
Hjärtrytmrubbningar
•
Diabetes mellitus
•
Atopi, allergi och överkänslighet
•
Gallvägs- och pankreassjukdomar
•
Vaccination av barn och ungdomar
•
Urinvägsinfektioner
•
Sexuellt överförbara sjukdomar
•
Lungcancer
•
Vitaminer, mineraler och spårämnen
•
Leversjukdomar

LB 2014 var den sista utgåvan som publicerades i tryckt
format och vi arbetar nu med att förbättra och vidareutveckla
Läkemedelsboken som webbprodukt.

Läkemedelsbokens logotyp.
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Frågor till Läkemedelsverket
Läkemedelsverket tar emot och besvarar frågor som rör våra ansvarsområden. Här tar vi upp
några frågor och svar som vi tror att fler än frågeställaren kan vara intresserade av. Frågorna på
denna sida har besvarats av farmaceut och vid behov kvalitetssäkrats av Läkemedelsverkets
interna experter inom området. De besvaras framför allt med utgångspunkt från godkänd produktinformation eller andra dokument som Läkemedelsverket och EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, står bakom.
Har du en fråga? Vi nås via e-post registrator@lakemedelsverket.se eller telefon 018-17 46 00.
Växeln är öppen helgfria vardagar 8.00–16.30. Allmänheten kan ringa direkt till Läkemedelsupplysningen på telefon 0771-46 70 10, helgfria vardagar 8.00–18.00.

Vad jag vet så får inte epilepsiläkemedel bytas ut. Men
mina patienter säger att det blivit utbytt på apoteket.
Hur kan detta ske?
Läkemedelsverket har av försiktighetsskäl bedömt att vissa
läkemedel med verksamma ämnen som har ett smalt terapeutiskt intervall inte ska vara generiskt utbytbara. Detta på
grund av att relativt små förändringar av halten av den aktiva
substansen i blodet hos en enskild individ skulle kunna ha
stor klinisk betydelse. Det gäller till exempel läkemedel med
indikation epilepsi och läkemedel som ges efter en transplantation för att förhindra avstötning.
Några läkemedel med dessa verksamma ämnen är dock
utbytbara men då med motsvarande parallellimporterade
läkemedel eller duplikat (när läkemedelsföretaget ansökt om
fler godkännanden för samma läkemedel). Det kan vara ett
sådant byte som skett för dina patienter. Parallellimporterade
läkemedel kan också ha olika namn. Ibland är namnet
samma som för det så kallade direktimporterade läkemedlet
(det motsvarande läkemedel som godkänts i Sverige), men
parallellimporterade läkemedel kan även ha ett helt annat
namn (fantasinamn) eller generisk namnsättning (substansnamn följt av företagsnamn). På det sättet skulle ett parallellimporterat läkemedel kunna förväxlas med generika.
Information om vilka läkemedel som är utbytbara med
varandra, och om läkemedlet är parallellimporterat, finns
på sökfunktionen Läkemedelsfakta på Läkemedelsverkets
webbplats.
Om ett läkemedel som är utbytbart mot något annat
läkemedel är förskrivet inom läkemedelsförmånerna, ska
farmaceuten på apoteket erbjuda patienten utbyte och informera om vad det innebär. Patienten kan motsätta sig utbytet
och få expedierat det läkemedel som står på receptet om hon
eller han betalar mellanskillnaden mellan det förskrivna
läkemedlet och det utbytbara läkemedlet.
Om du som förskrivare har markerat på receptet att läkemedlet inte får bytas ut av medicinska skäl ska farmaceuten
inte byta ut läkemedlet. Detta gäller även för parallellimport.
Om det förskrivna läkemedlet inte går att beställa eller om det
är något som är otydligt med receptet, till exempel gällande
utbytet, ska apoteket kontakta förskrivaren.
Som patient kan man om man känner sig osäker fråga
apoteket om det läkemedel som expedieras är generiskt utbytbart eller om det rör sig om parallellimport.
Hur utbyte av läkemedel ska ske är reglerat i 21 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner med mera.
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För mer information
Om utbytbara läkemedel: lv.se/utbytbaralakemedel
Om parallellimport och utbyte: https://lakemedelsverket.

se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Utbytbaralakemedel-/Parallellimporterade-lakemedel-/
Om parallelldistribution och utbyte: https://lakemedelsverket .se /malgrupp / Halso---sjuk vard / Forskrivning /
Utbytbara-lakemedel-/Parallelldistribuerade-lakemedel/

Om förskrivarens möjlighet att motsätta sig utbyte: https://

lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard /Forskrivning/Utbytbara-lakemedel-/Forskrivarens-roll/

Kan plasten i en infusionsslang påverkas av att den
exponeras för natriumbikarbonat under 12 timmar och
att det därmed eventuellt kan tillföras skadliga ämnen
till patienten?
Tillverkaren av infusionsslangen har ansvaret för att säkerställa
att den är säker för sitt avsedda användningsområde. Detta
innebär bland annat att tillverkaren måste ange begränsningar
om sådana finns för användning av produkten. Denna typ av
information ska finnas tillgänglig för användare i produktens
märkning och/eller i bruksanvisningen.
Användaren ansvarar för att använda infusionsslangen
inom det avsedda användningsområdet och på det sätt som
tillverkaren har uppgivit.
Om det finns begränsningar avseende tidsperioden för infusionen, ska det framgå av tillverkarens information, oavsett om
det handlar om plastmaterialets egenskaper eller andra skäl.
Om man inom hälso- och sjukvården misstänker att det
finns en risk för patienten eller om det har hänt en negativ
händelse eller tillbud, kopplad till en medicinteknisk produkt,
ska tillverkaren i fråga informeras om detta. Detta gäller även
brister i produkters märkning och bruksanvisningar. Läkemedelsverket informeras samtidigt enligt anvisningarna i
SOSFS 2008:1.

B E H A N D L I N G S R E KO M M E N DAT I O N

Läkemedelsbehandling av bakteriella hudoch mjukdelsinfektioner i öppenvård
– behandlingsrekommendation
Huvudbudskap
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om en hud- och mjukdelsinfektion behöver antibiotikabehandlas används i första hand betalaktamantibiotika såsom
flukloxacillin eller penicillin V.
Streptokocker är fullt känsliga för penicillin V.
Sårodling bör endast utföras om resultatet förväntas påverka handläggningen.
Erysipelas och cellulit orsakas oftast av betahemolytiska streptokocker och behandlas i första hand med penicillin V.
Vid impetigo rekommenderas i första hand rengöring med tvål och vatten och avlägsnande av krustor.
Abscesser behandlas i första hand med incision och dränering utan antibiotika.
Hidradenitis suppurativa är en inflammatorisk sjukdom och en viktig differentialdiagnos till recidiverande furunkulos
och abscesser.
Infektion vid kattbett orsakas oftast av Pasteurella multocida som behandlas med penicillin V. Flukloxacillin, perorala
cefalosporiner och klindamycin saknar effekt på P. multocida.
Infektion vid hundbett och bett av människa behandlas med amoxicillin-klavulansyra.

Huvudbudskap vid akuta tillstånd
•
•
•

Vid fotinfektion hos diabetiker ska kontakt tas med specialenhet för diabetesfotsår.
Klinisk misstanke om nekrotiserande mjukdelsinfektion motiverar omedelbar transport till akutsjukhus och telefonkontakt med akutmottagningen.
Klinisk misstanke om toxinchocksyndrom eller staphylococcal scalded skin syndrome, huvudsakligen hos barn, motiverar
omedelbar transport till akutsjukhus och telefonkontakt med akutmottagningen.

Inledning
Denna rekommendation omfattar initial handläggning och
antibakteriell behandling av hud- och mjukdelsinfektioner i
öppenvård. Sedan Läkemedelverkets föregående behandlingsrekommendation publicerades år 2009 (Hud- och mjukdels
infektioner) har resistensläget förändrats.
Behandlingsrekommendationen baseras på ett expertmöte
som arrangerades av Läkemedelsverket i samarbete med
Nationell arbetsgrupp Strama den 15–16 november 2017.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
(SBU) har deltagit i arbetet genom att bereda vetenskapligt
litteraturunderlag (länk till rapport). Vid mötet deltog representanter för berörda medicinska specialiteter samt experter
från Folkhälsomyndigheten, SBU och Läkemedelsverket.
Till grund för behandlingsrekommendationen finns bakgrundsdokument, som baseras på vetenskaplig evidens avseende diagnostik, handläggning och antibiotikabehandling
av hud- och mjukdelsinfektioner, samt produktresuméerna

för respektive läkemedel. Rekommendationer för situationer
där evidens saknas eller är otillräcklig baseras på konsensus i
expertgruppen. Användning av läkemedel utanför godkänd
indikation baseras på information som inte har granskats av
Läkemedelsverket och ställer höga krav på att förskrivaren
tar ansvar för nytta-riskbedömningen.
Hälsoekonomisk värdering ingår inte i Läkemedelsverkets
behandlingsrekommendationer.

Epidemiologi
Diagnos- och förskrivningsstudier i primärvården 2008–2013
har visat att hud- och mjukdelsinfektioner utgjorde 11–16 %
av alla infektioner. De vanligaste diagnoserna som föranleder
antibiotikabehandling är ospecificerad hudinfektion, erythema
migrans, erysipelas och impetigo. De mest förskrivna antibiotika vid hud- och mjukdelsinfektioner i primärvården är
penicillin V, flukloxacillin, klindamycin och cefadroxil.
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Figur 1. Nationella data över odlingsfynd från sårsekret.
Art
Staphylococcus aureus
β-hemolyserande streptokocker (grupp C eller G)
Pseudomonas aeruginosa
β-hemolyserande streptokocker grupp A
Staphylococcus koagulasnegativ
Enterococcus faecalis
Streptococcus agalactiae
Escherichia coli
Staphylococcus lugdunensis
Proteus mirabilis
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecium
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Källa: Folkhälsomyndigheten
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De vanligast isolerade bakterierna från sårsekret 2017 (öppenvård och slutenvård), totalt antal odlingar cirka 90 000 varav cirka 61 000 positiva.
Data från 10 av 19 laboratorier som deltar i Svebar (Svensk bevakning av antibiotikaresistens). Sammanställt av Folkhälsomyndigheten.

Bakteriologi
Från sårodlingar återfinns framför allt grampositiva kocker
(Figur 1). Staphylococcus aureus dominerar stort. Betahemo
lytiska streptokocker grupp A (GAS), grupp G (GGS) och
grupp C (GCS) är viktiga patogener. Enterokocker och gramnegativa bakterier koloniserar ofta sår men är sällan orsak till
infektioner.

Resistenssituation
Streptokocker är fullt känsliga för penicillin. Nationella data för
2017 från Swedres-Svarm 2017 visar att resistens förekommer
mot makrolider och klindamycin hos 2 % av GAS från blod
isolat. Hos S. aureus från hud- och mjukdelsinfektioner förelåg
2017 resistens mot klindamycin i 5 % av fallen och mot fusidinsyra i 3 % av fallen. Den för några år sedan vanliga fusidinsyra
resistenta S. aureus-klon som ofta återfanns vid impetigo har
minskat i utbredning men är fortfarande relativt frekvent
hos barn och ungdomar där impetigo är vanligt.
Meticillin-känsliga S. aureus (MSSA) är känsliga för flu
kloxacillin medan meticillin-resistenta S. aureus (MRSA) är
resistenta mot flukloxacillin. Incidensen av MRSA i Sverige
ökar, både i primär- och slutenvård och MRSA orsakar relativt
ofta abscesser. År 2017 var andelen MRSA 1,5 % av det totala
antalet S. aureus-isolat från blododlingar i Sverige. Andelen
MRSA från hud- och mjukdelsinfektioner var samma år 1,8 %.
Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) uppvisar en
mer växlande incidens med periodvisa utbrott, framför allt
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med några större sådana det senaste decenniet, men utgör i
praktiken inte något större problem vid sårinfektioner i primärvården. På äldreboenden och andra öppenvårdsinstitutioner
kan dock dessa mikroorganismer få betydelse, till exempel
i öppna kroniska sår.

Diagnostik
Hud- och mjukdelsinfektioner diagnostiseras huvudsakligen
kliniskt. Sårodling bör endast tas om fyndet av bakterieart
eller resistensbestämningen förväntas påverka handläggning
och antibiotikaval. Screening för multiresistenta bakterier
görs i enlighet med nationella riktlinjer. Vid bakteriologisk
diagnostik är standardmetoden odling.
Kvaliteten på den mikrobiologiska undersökningen bestäms
i hög grad av provtagningen och på hur väl kliniska data är
beskrivna på remissen. Anvisningar för hur en korrekt bakterieodling ska tas, beroende på kroppslokal och manifestation
(om det är torrt eller om det finns sårsekret etc.), bör följas
noggrant, då endogen flora liksom kontaminerande och
koloniserande bakterier kan störa diagnostiken. I bedömningen på det mikrobiologiska laboratoriet ingår därför en
validering av odlingsfyndet i relation till kliniska data.
Personer med nedsatt immunförsvar kan ha ett annat
kliniskt uttryck vid infektioner i hud och mjukdelar, till
exempel förekommer inte alltid feber och CR P-stegring.
Detta måste vägas in i den diagnostiska bedömningen och
inför beslut om behandling.

B E H A N D L I N G S R E KO M M E N DAT I O N

Erysipelas (rosfeber)
Klinisk bild
Erysipelas är en akut, välavgränsad, indurerad, rodnad, värmeökad, eventuellt smärtsam hudförändring, som gradvis breder
ut sig. Innan eller i samband med hudrodnaden ser man
oftast allmänpåverkan och feber/frossa med minst 38 °C i
temperatur. Infektionen är begränsad till dermis. Cellulit ses
som en mera djupt liggande infektion som når ned i subcutis,
med en mera diffus avgränsning i huden. Båda begreppen
anses dock spegla en liknande infektionsprocess.

”Incidensen av MRSA som
smittats i Sverige ökar”
Etiologi
Den helt dominerande etiologin vid erysipelas är betahemo
lytiska streptokocker, grupp A och G. Vid erysipelas i underbenen dominerar betahemolytiska streptokocker grupp G.

Diagnostik
Erysipelas är en klinisk diagnos, och i typiska fall är provtagning inte nödvändig.

Differentialdiagnoser
•
I sällsynta fall kan en klinisk bild liknande erysipelas
orsakas av andra agens, exempelvis S. aureus och gramnegativa bakterier.
•
Fokala infektioner med omgivande hudrodnad och behov
av kirurgi, till exempel abscess, septisk bursit eller
septisk artrit.
•
Icke-infektiösa tillstånd, exempelvis hypostatisk dermatit vid venös insufficiens.
•
Fokala inflammationer med omgivande hudrodnad, till
exempel gikt.

Behandling
Erysipelas behandlas med penicillin V 1 g × 3 i 10 dagar (I/C).
Dosen bör dubbleras till 2 g × 3 vid vikt 90–120 kg (I/C).
Vid penicillinallergi typ 1 ges klindamycin 300 mg x 3 (I/C).
Det är vanligt att patienter behöver slutenvård på grund av
påverkat allmäntillstånd. Vissa av dessa kan behöva parenteral
antibiotikabehandling (I/C).

Om infektion med S. aureus misstänks är flukloxacillin tillräcklig behandling (I/B). Streptokocker är även känsliga för
flukloxacillin så dubbelbehandling med penicillin V tillför
inget och ska undvikas. Förbättring av lokalstatus dröjer ofta
några dagar efter insatt antibiotikabehandling. Det är viktigt
att om möjligt motverka ödem i den infekterade vävnaden
genom högläge och eventuell kompressionsbehandling.
Vid minst två recidiv inom tre år kan antibiotikaprofylax
(långtids) övervägas med penicillin V 1 g × 2 (> 90 kg 1 + 0 + 2 g)
(I/A). Uppföljning med ställningstagande till fortsatt profylax eller avslut rekommenderas efter 3 och 6 månader (I/C).
Ett alternativ vid recidiv är tidig egenbehandling. Åtgärder
riktade mot lokala och allmänna predisponerande faktorer
(tinea pedis, lymfödem) anses klart kliniskt motiverade men
kontrollerade studier saknas över effekten mot recidiv.

”Smittspridning och
reinfektioner är ibland ett
problem vid impetigo”
Impetigo (svinkoppor)
Klinisk bild
Impetigo är en ytlig hudinfektion som vanligtvis läker
spontant men först efter 2–3 veckor. Smittspridning och
reinfektioner blir därför ibland ett problem.
Impetigo delas in i en icke-bullös (krustös) och en bullös
form som båda är smittsamma. Den bullösa formen är mindre
vanlig och drabbar framför allt spädbarn. Båda formerna
karaktäriseras av blåsbildning. I den icke-bullösa formen är
blåsbildningen kortvarig och övergår snabbt till en smetig,
gul krustabildning.
Nedan nämns två sällsynta men allvarliga tillstånd som
framför allt ses hos mindre barn. Det är mycket viktigt att de
kan diagnostiseras i primärvård för att remitteras akut.
•
Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) kan föreligga
vid omfattande dermatolys och hudrodnad.
•
Både S. aureus och S. pyogenes kan producera toxin som
utifrån en banal lokalinfektion kan ge livshotande, sepsisliknande toxinchocksyndrom.

Etiologi
Den icke-bullösa formen orsakas av S. aureus och/eller GAS,
medan den bullösa formen orsakas av toxinbildande S. aureus.
MRSA är ovanligt som genes till impetigo.

Samtliga behandlingsrekommendationer finns på lv.se/behandlingsrekommendationer
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Diagnostik
Diagnosen ställs vanligtvis på den kliniska bilden. Viktiga
differentialdiagnoser är vattkoppor, sekundärinfekterade
eksem, herpes simplex-infektioner samt enterovirusinfektioner (höstblåsor).
Innan eventuell odling tas ska krustor tas bort och såret
rengöras med kranvatten. Därefter tas odlingen i övergången
mellan sjuk och frisk vävnad.

Behandling
Till vuxna ges penicillin V 1 g × 3 i 7 dagar (I/C). Vid penicillinallergi typ 1 ges klindamycin 300 mg × 3 i 7 dagar (I/C).
Till barn ges penicillin V 25 mg/kg x 3 i 7 dagar (I/C).
Vid penicillinallergi typ 1 ges klindamycin 5 mg/kg x 3 i
7 dagar (I/C).

Paronykier
Behandling
Hygienråd (detaljerade råd finns på 1177.se), inklusive god
handhygien, är viktiga för att minska smittspridningen (I/C).
Noggrann uppblötning och borttagning av krustor med tvål
och vatten rekommenderas. Klåda som leder till att barnet river
sig underhåller impetigon. Annan samtidig orsak till klådan,
till exempel eksem och skabb, bör behandlas. Naglar bör
klippas korta och impetigoförändringarna täckas med förband,
för att minska risken att barnet kliar på förändringarna (I/B).
Lokal behandling med fusidinsyra rekommenderas i de fall
då ovanstående åtgärder inte är tillräckliga. Fusidinsyra doseras
2–3 gånger dagligen i sju dagar (I/A). Andelen S. aureus som
är resistenta mot fusidinsyra är < 5 % i Sverige. Lokal behandling med retapamulin är effektmässigt likvärdig med fusidin
syra. Retapamulin doseras två gånger dagligen i fem dagar
(I/A). Dock är den framtida tillgången på retapamulin
osäker. Mupirocin ska reserveras för behandling av MRSA.
Vid utbredd och/eller progredierande impetigo samt vid
impetigo som efter 5–7 dagar inte svarat på lokalbehandling
rekommenderas systembehandling med antibiotika. Till vuxna
ges flukloxacillin 1 g × 3 (I/A). Vid penicillinallergi typ 1
ges klindamycin 300 mg × 3 (I/A).
Till barn som kan ta tabletter ges f lukloxacillin
25 mg/kg x 3 (I/A). Alternativ till tabletter är mixtur
cefadroxil 15 mg/kg x 2 (I/A). Mixtur flukloxacillin
25 mg/kg x 3 är också ett förstahandsalternativ (I/A), som
dock såväl i publicerade studier som erfarenhetsmässigt visat
sig svår att ta för många barn på grund av smaken. Vid peni
cillinallergi typ 1 ges klindamycin 5 mg/kg x 3 (I/A).
Behandlingstiden för systemisk behandling av impetigo
bör vara sju dagar (I/C).

Vid paronykier kan i första hand alsolspritomläggning provas
(I/C). Om detta inte räcker och om nageltrång finns samtidigt
rekommenderas exstirpation av angripet nagelområde.
Barn med infekterat nageltrång remitteras till akutmottagning eller handläggs lokalt med exstirpation av nagel efter
adekvat smärtlindring.
Antibiotika ska inte ges (I/C).

Follikuliter
Klinisk bild
Follikulit innebär inflammation i hårfollikeln och kan orsakas
av bakterier, svamp, virus, läkemedel och trauma, till exempel
rakning. Hårbevuxna områden drabbas och man ser typiskt
papler med en central pustel med omgivande rodnad.
Bakteriell follikulit orsakas oftast av Staphylococcus aureus.
Om infektionen blir djupare kan den övergå till furunkel,
karbunkel eller abscess. Pseudomonas-follikulit kan ibland uppstå efter bad i dåligt klorerat badvatten. Malassezia-follikulit
eller Pityrosporum-follikulit orsakas av jästsvampar från den
normala hudfloran. Follikuliten är kraftigt kliande och ses
på övre delen av bålen. Candida albicans, en annan vanlig
jästsvamp, kan också orsaka pustler. Även virus som herpes
simplex och herpes zoster kan ge follikulitbild. Läkemedel
som kan ge follikulit är exempelvis steroider (steroidakne).
Se Faktaruta 1.

Diagnostik
Den kliniska bilden är ofta tillräcklig för diagnos men odling
kan övervägas vid terapisvikt och recidiverande besvär. Vid
oklar diagnos eller bristande svar på behandling kan patienten
remitteras till hudspecialist.

Intertriginös streptokockdermatit
Intertriginös dermatit i hudveck, perianalt (”stjärtfluss”) och
i vulva kan orsakas av GAS. Tillstånden förekommer huvudsakligen hos barn men kan även ses hos vuxna.

Klinisk bild
Streptokockdermatit ger en smärtsam, välavgränsad rodnad.
Patienten har inga allmänsymtom och ingen feber.

Diagnostik
Snabbtest för GAS från hudförändringen. Vid negativt snabbtest ska alternativa diagnoser, till exempel svampinfektion,
övervägas.
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Faktaruta 1. Agens/typ av follikulit.
Bakteriell
S. aureus-follikulit
Gram-negativ-follikulit
Pseudomonas-follikulit
Svamp
Malassezia-follikulit /Pityrosporum-follikulit
Candida-follikulit
Virus
Herpes simplex, Herpes zoster
Läkemedel
Steroider, EGFR-hämmare, litium

B E H A N D L I N G S R E KO M M E N DAT I O N

Tabell I. Utvärtes behandling av follikulit.
Rekommendationsklass/
evidensnivå

Substans/beredning

Indikation

Ketokonazol schampo

Malassezia-follikulit*

IIa/C vid monoterapi.
I/C om kombination med topikal
aknebehandling

Mikonazol kräm

Malassezia-follikulit*

IIb/C

Selendisulfid schampo 2,5 %

Malassezia-follikulit*

IIa/C

Propylenglykollösning 50 %**

Malassezia-follikulit*

IIa/C

Retapamulin salva

Ytlig hudinfektion

IIa/C

Fusidinsyra kräm/salva

Ytlig hudinfektion

I/B

Klorhexidinlösning 0,5–2 %

Ytlig hudinfektion

I/C

Povidon joderad lösning

Ytlig hudinfektion

IIb/C

Kaliumpermanganatlösning 0,05–0,1 %**

Ytlig hudinfektion

IIa/C

* Användning utanför godkänd indikation
** Rikslicens

Behandling
Vid ytlig follikulit behövs vanligtvis ingen behandling utöver
hygienråd. Om besvären är recidiverande kan predisponerande faktorer som exempelvis traumatisering, diabetes eller
nedsatt immunförsvar behöva ses över. Tillägg av antiseptisk
behandling, såsom klorhexidintvätt eller annan topikal
behandling, kan övervägas, se Tabell I. Då Malassezia tillhör
normalfloran och inte kan utrotas, rekommenderas underhållsbehandling med jämna intervall beroende på symtom.
Vid utbredd Malassezia-follikulit kan man behandla
med itrakonazol 200 mg dagligen i 3 veckor (I/C) eller
flukonazol 200 mg dagligen i 1–4 veckor (IIa/C). Utbredd
stafylokock-follikulit behandlas med peroral antibiotika,
flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar (I/C).

Furunklar, karbunklar och abscesser
Klinisk bild
Furunkel är en smärtsam infektion som engagerar hela hårfollikeln ned i subcutis. Furunklarna är oftast lokaliserade
till ansikte, nacke, axiller, lår, skinkor och underliv. Infektionen orsakas i regel av S. aureus och kan övergå i en abscess
som kan rupturera spontant. Det är ovanligt med feber och
allmänpåverkan. Med furunkulos menas recidiverande furunklar. En karbunkel består av flera furunklar och ger ofta
allmänpåverkan och feber. Lymfadenit, lymfangit och sepsis
kan också förekomma vid djupare infektioner.

Diagnostik
Den kliniska bilden är oftast tillräcklig för diagnos. Vid reci
diverande furunkulos rekommenderas bakterieodling från
lesion men även från näsan.

Behandling
Hygienråd och antiseptika rekommenderas och vid utbredda
besvär även tillägg av lokal fusidinsyra under 7–10 dagar (I/A).
Vid abscessbildning rekommenderas incision och spolning
av abscessen utan tillägg av antibiotika. I svåra fall, det vill
säga där incision inte haft effekt, eller där patienten är allmänpåverkad, har hög ålder, är immunsupprimerad eller har annan
samsjuklighet, ges flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar (I/C).
Klindamycin 300 mg x 3 i 10 dagar ges vid penicillinallergi
typ 1 (I/C). Recidiverande furunkulos är en indikation för
remiss till dermatolog.

Abscesser hos barn
Abscesser hos barn och ungdomar ska i första hand incideras
som hos vuxna. Abscesser orsakas i stort sett endast av S. aureus.
Smärtlindring kan ges i form av salva med lokalanestetikum,
men remiss till akutmottagning kan i vissa fall behövas.
Antibiotika behövs vanligen inte. Vid avvikande kliniskt förlopp bör odling tas.

Samtliga behandlingsrekommendationer finns på lv.se/behandlingsrekommendationer
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Faktaruta 2. Indikationer för remiss till dermatolog
vid Hidradenitis suppurativa (HS).
•
•
•
•

Oklar böldsjukdom
Medelsvår HS där utvärtes behandling och lymecyklin
under 3 månader haft dålig effekt
Två på varandra följande lymecyklinbehandlingar med
god effekt men med åtföljande recidiv
HS med uttalad ärrbildning

Hidradenitis suppurativa (HS) – differentialdiagnos
HS är inte primärt en infektion, utan en viktig differentialdiagnos till recidiverande follikulit, furunkulos, karbunklar
och abscesser. HS är en kronisk inflammatorisk sjukdom
som debuterar efter puberteten. Övervikt och rökning är
bidragande faktorer.

Diagnostik
Diagnosen baseras på klinisk bild, typiska lokaler (axiller,
under bröst, ljumskar) samt anamnes med minst två recidiv
under en 6-månadersperiod. Odling visar oftast endast
hudflora. Typisk klinisk bild innebär i huden djupt liggande
smärtande noduli eller abscesser, fistlar, hypertrofiska ärr och
stora pormaskar.

Behandling
De flesta läkemedel som ges vid HS används utanför godkänd indikation.
Azelainsyra (15 eller 20 %) utvärtes x 2 används som
profylaktisk behandling av HS (IIb/C). Tillägg av topikal
klindamycin 2 gånger/dag i 3 månader har effekt på mild
sjukdom (IIa/B), men det kan vara lämpligt att begränsa
användningen till 10 dagar vid skov. Injektion med triam
cinolon 10 mg/ml i en akut abscess ger lindring (IIa/C).
Effekten kommer inom 48–72 timmar.
Om utvärtes behandling inte är tillräcklig, ges systemisk
behandling med lymecyklin, 300 mg x 2/dag i 3 månader
(I/C) i tillägg till utvärtes behandling. Lymecyklin har antiinflammatorisk effekt, vilket utnyttjas vid behandling av HS.
Vid otillräcklig effekt av konventionell systemisk behandling
kan adalimumab ges (I/B). Adalimumab är för närvarande
det enda läkemedlet som är godkänt för behandling av HS
och ska endast förskrivas av specialist inom dermatologi med
erfarenhet av HS (se Faktaruta 2).
Incisioner har sällan effekt utan kan istället öka risken för
fistelbildning. Korta antibiotikakurer har oftast ingen effekt
och bakterieodling görs endast vid misstanke om sekundär
infektion, till exempel lymfadenit, lymfangit, feber.

Kutan borreliainfektion
Borreliainfektion är en zoonos som överförs via fästingbett.
Den orsakas av spiroketer tillhörande Borrelia burgdorferi
sensu lato-komplexet, i Sverige huvudsakligen B. afzelii och
B. garinii. Den i USA dominerande varianten B. burgdorferi
sensu stricto är sällsynt i Sverige. Detta innebär att sjukdomsbilden och således även riktlinjer för diagnostik och behandling skiljer sig åt mellan Europa och USA.
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Profylax efter fästingbett rekommenderas inte (I/A).
Nedan beskrivs erythema migrans, borrelialymfocytom och
akrodermatit – tre manifestationer av kutan borreliainfektion.

Erythema migrans
Klinisk bild
Erythema migrans (EM) är den vanligaste manifestationen
av borreliainfektion. Vanligaste tidpunkten för diagnos
är 14 dagar efter bettet då erytemet nått en storlek om minst
fem centimeter i diameter. Tidigare i förloppet kan EM vara
svårt att skilja från en reaktion på fästingbettet. Den erytematösa hudlesionen kan variera i utseende och vara klassiskt ringformad, homogent rodnad eller ha ett mer atypiskt utseende.
Självläkningsfrekvensen för EM är hög (> 50 %). EM i sig är
inte farligt utan behandling ges för att sannolikt minska
risken för neuroborrelios och andra manifestationer (I/C).

”Erythema migrans kan vara
svårt att skilja från reaktion
på själva fästingbettet”
Diagnostik
Diagnosen är klinisk utifrån möjlig fästingexposition och
hudmanifestationens utseende. Serologiska tester har ingen
plats vid diagnostik av EM.

Behandling
Till vuxna ges penicillin V 1 g × 3 i 10 dagar (I/A). Vid peni
cillinallergi typ 1 ges doxycyklin 100 mg × 2 i 10 dagar (I/A).
Till barn ges penicillin V 25 mg/kg x 3 i 10 dagar (I/A).
Vid penicillinallergi typ 1 hos barn ≥ 8 år ges doxycyklin
4 mg/kg × 1 i 10 dagar (I/A). Till barn < 8 år rekommenderas
azitromycin 10 mg/kg x 1 dag 1, därefter 5 mg/kg x 1 dag 2–5
(I/A).
Borrelialymfocytom
Borrelialymfocytom är en mer ovanlig form av lokaliserad
hudborrelios. Den ses främst hos barn och är ofta lokaliserad till örsnibben eller bröstvårtan. Kontrollerade behandlingsstudier saknas och behandlingstidens längd baseras på
fallrapporter. Vid behandling läker borrelialymfocytom
utan ärrbildning men försvinner långsammare än EM.

Behandling
Till vuxna ges penicillin V 1 g × 3 i 14 dagar (I/C). Vid penicillinallergi typ 1 ges doxycyklin 100 mg × 2 i 14 dagar (I/C).
Till barn ges amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 14 dagar (I/C).
Vid penicillinallergi typ 1 hos barn ≥ 8 år ges doxycyklin
4 mg/kg × 1 i 10 dagar (I/C). Till barn < 8 år rekommenderas
azitromycin 10 mg/kg x 1 dag 1, därefter 5 mg/kg x
1 dag 2–5 (I/C).
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Akrodermatit
Acrodermatitis chronica atrophicans är en kronisk hudförändring distalt på ben eller arm som vanligen ses vid långvarig
obehandlad infektion med B. afzelii. Samtidig sensorisk
neuropati förekommer. Akrodermatit ses inte hos barn före
puberteten. Även vid adekvat antibiotikabehandling läker
akrodermatit mycket långsamt och kan lämna kvarstående
hudförändringar.

Behandling
Penicillin V 2 g × 3 i 14 dagar (I/C). Vid penicillinallergi
typ 1 ges doxycyklin 100 mg × 2 i 14 dagar (I/C).

Infektioner efter bett
Kattbett är den vanligaste orsaken till infektion efter djurbett
trots att hundbett står för 80–90 % av alla akutbesök efter
djurbett. Orsaken är att kattbett ofta leder till infektioner medan
endast cirka en femtedel av alla hundbett blir infekterade.

Kattbett
Punktionsskador efter kattens vassa tänder är de mest infektionsbenägna, eftersom det bitande djurets munflora och
hudbakterier deponeras på djupet. Händer och armar är
vanliga lokalisationer. Den yttre skadan kan vara minimal
men en cellulit kan snabbt utvecklas. Pasteurella multocida
är den vanligaste bakterien som odlas fram. Symtomen vid
P. multocida-infektion debuterar oftast inom två till fyra
timmar efter bett med svår smärta, erytem, svullnad och
som regel ett opåverkat allmäntillstånd.
Hundbett
Vid hundbett är P. multocida också vanligt, men även Pasteu
rella canis, Capnocytophagea canimorsus, Staphylococcus pseud
intermedius samt Neissera weaveri förekommer. Streptokocker
och S. aureus förekommer i högre utsträckning än vid kattbett.

Människobett
De vanligaste orsakerna till infektion efter människobett är
sårskada orsakad av tänder vid knytnävsslag mot ansikte eller
spontana bett (exempelvis barn på förskola). I odlingar från
dessa bett dominerar munhålans streptokocker, men S. aureus
och Eikenella corrodens (munhålebakterier) förekommer
också. Beakta risken för blodsmitta.

Diagnostik
Diagnostiken är klinisk, men odlingar från sår och abscesser
bör tas för att adekvat behandla infektionen eftersom komplikationer kan utvecklas.

Antibiotikabehandling vid bett
Antibiotikabehandling rekommenderas vid tecken på infektion såsom rodnad mer än två centimeter runt bettstället, svår
smärta eller purulent sekretion (I/C), se Tabell III. Vid feber
och allmänpåverkan eller svårighet att röra en led bör patienten
remitteras till sjukhus. Penicillin och amoxicillin har god
effekt på P. multocida. Antibiotika som vanligen används vid
behandling av mjukdelsinfektioner som flukloxacillin, klinda
mycin och perorala cefalosporiner saknar effekt på P. multocida
och vissa andra patogener som förekommer vid bett.
Inga randomiserade studier finns vad gäller behandlingstidens längd, men för mjukdelsinfektion har tio dagars behandling getts utan tecken på recidiv (I/C). För djupa infektioner
som abscess, tendovaginit, artrit och osteomyelit krävs kirurgisk
revision, högre doser och längre behandlingstid.
Förebyggande antibiotikabehandling har i studier endast
visats ha effekt vid människobett (I/B). Detta rekommenderas dock även vid kattbett och hundbett i ansiktet, vid bett
i direkt anslutning till led och till patienter med nedsatt
immunförsvar (I/C). Antibiotika kan då vara aktuellt de
första timmarna efter bettet, men påverkar troligen inte för
loppet om mer än 24 timmar förflutit. Dosering och preparat
ges enligt Tabell II. Behandlingstiden är tre dagar.

Tabell II. Antibiotikabehandling vid mjukdelsinfektion efter bett.
Bettyp

Antibiotikum

Dos vuxna

Dos barn

Kattbett

Fenoximetylpenicillin (I/C)*

1g×3

25 mg/kg × 3

Hundbett**

Amoxicillin-klavulansyra (I/C)

500 mg × 3

20 mg + 5 mg/kg × 3

Människobett

Amoxicillin-klavulansyra (I/C)

500 mg × 3

20 mg + 5 mg/kg × 3

Vid penicillinallergi typ 1

Sulfametoxazol-trimetoprim (I/C)

800 mg + 160 mg x 2

15 mg + 3 mg/kg x 2

Doxycyklin (I/C)

200 mg dag 1, därefter 100 mg × 1

* Vid sent debuterande infektion (> 2 dygn), lednära infektion eller till immunsupprimerade patienter kan amoxicillin-klavulansyra övervägas.
Dosering, se hundbett.
** Bett från mindre sällskapsdjur som kanin och hamster behandlas som hundbett.
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Infektion av svårläkta ben-, fot- och trycksår
Svårläkta ben-, fot- och trycksår definieras som sår som inte
har läkt inom sex veckor. Svårläkta sår kan vara symtom på
underliggande sjukdom, vanligen med cirkulatorisk bakgrund
såsom venös eller arteriell insufficiens. De vanligaste sårdiagnoserna är: venöst bensår, arteriellt bensår, venös-arteriellt
bensår, traumatiskt sår, trycksår, diabetesfotsår, tumörsår och
småkärlssjukdomssår.
Symtom som värme, smärta, rodnad och sekretion återfinns
hos majoriteten av patienter med svårläkta sår utan att sårinfektion föreligger. Dessa tecken tolkas ofta felaktigt som
sårinfektion, och behandlas med antibiotika, vilket bidrar till
överförskrivning och ökad antibiotikaresistens. Dock drabbas
ett fåtal patienter av sårinfektion som försämrar sårläkningen.

Klinisk bild
Nytillkommen/ökad/ändrad smärta, illaluktande sårvätska,
ökad sekretion, fördröjd sårläkning, ödem runt såret och ökad
rodnad är kliniska tecken på lokal sårinfektion. Infektioner hos
patienter med svårläkta sår ter sig olika, där de venösa såren
kan vara utgångspunkt för erysipelas, de arteriella för utbredd
vävnadsdöd och diabetesfotsår för djupa infektioner.

”Svårläkta sår kan vara
symtom på underliggande
sjukdom”
Diagnostik
Sårinfektion är en klinisk diagnos. Svårläkta sår är så gott
som alltid kontaminerade eller koloniserade av bakterier,
som i sig inte utgör indikation för antibiotikabehandling.

Behandling
Lokalbehandling
Lokal sårinfektion behandlas i första hand med tätare omläggningar och kompression av eventuella ödem. Nekrotisk vävnad
ska avlägsnas, företrädesvis genom mekanisk debridering med
sax, pincett, kyrett eller skalpell (I/C). Antiseptiska lösningar
och antimikrobiella förband övervägs vid lokal sårinfektion

och avslutas när infektionstecknen gått tillbaka. Förbandsmaterial väljs med hänsyn till sårstatus (sekretion, nekros,
fibrin, granulation, ödem), se Tabell III.
Sårodling tas vid utebliven förbättring inom 10–14 dagar,
om såret ökar snabbt i storlek, vid kraftig rodnad och svullnad
runt såret eller om patienten blir allmänpåverkad, får smärta
eller feber. Sårodlingen kan vägleda i val av antibiotika.

Systemisk antibiotika
Systemisk antibiotika är indicerad vid erysipelas, odlingsfynd av betahemolyserande streptokocker grupp A, C eller G,
allmänpåverkan, feber eller tecken till disseminerad infektion:
Penicillin V 1 g x 3 i 10 dagar (betahemolyserande streptokocker
grupp A, C eller G) ( I/C). Flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar
(S. aureus) (I/C). Vid penicillinallergi typ 1 ges klindamycin
300 mg x 3 i 10 dagar (I/C).
Lokalbehandling enligt ovan utförs parallellt. Vid utebliven
effekt eller försämring trots ovanstående behandling bör
specialistklinik kontaktas.

Fotsår hos patient med diabetes
Infektion i foten vid diabetes är ett extremitetshotande tillstånd
som kräver skyndsam handläggning.
Vid diabetes föreligger ofta försämrad sårläkning på grund
av en kombination av arteriell insufficiens, neuropati, anatomiska förhållanden och metabol rubbning.
Vid terapisvikt eller vid misstanke om djupare infektion, då
ben, muskel eller sena engageras, ska specialenhet för diabetesfotsår alternativt infektionsläkare konsulteras.

Klinisk bild
Infektion i foten hos en individ med diabetes anses vanligen
föreligga vid ökad exsudation, ofta purulent sådan, vid förekomst av fotsår eller minst två tecken på inflammation
(rodnad, induration, smärta, värmeökning) i närvaro eller
frånvaro av systemiska tecken (feber, allmänpåverkan, hyper
glykemi). Fotinfektioner kan indelas i ytliga, (erysipelas,
celluliter mm) med eller utan fotsår samt djupa infektioner
(djup abscess, osteomyelit, septisk artrit, tendovaginit, nekrotiserande fasciit).

Tabell III. Förbandsmaterial för behandling av lokal sårinfektion vid svårläkta sår.
Antiseptisk lösning/antimikrobiellt förband

Rekommendationsklass/evidensnivå

Kaliumpermanganatlösning 0,1 %*

(IIb/C)

Ättikssyrelösning 0,5 %

(IIa/C)

Polyhexametylenbiguanid (PHMB): Lösning, gel, förband

(IIa/C)

Jod: Kompress, salva, puder

(IIa/C)

Silver: Förband (användningstid max 2–4 veckor)

(IIa/C)

Medicinsk honung: Kompress, salva, förband

(IIa/C)

* Rikslicens
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Många patienter (över 50 %) med djup fotinfektion saknar
uttalade kliniska tecken på djup infektion såsom förhöjd
kroppstemperatur, hög CRP/SR eller leukocytos. När dessa
tecken föreligger indikerar de vanligen en uttalad vävnadsskada och/eller abscess. Förekomst av infektion bör även
övervägas om dylika lokala tecken utvecklas vid en sårskada,
om än i lindrigare grad än förväntat.
Prognosen vid fotinfektioner är relaterad till vävnads
utbredning, samsjuklighet och grad av perifer kärlsjukdom.
Bakteriell kolonisation av fotsår är snarare regel än
undantag.

Behandling
Okomplicerad erysipelas och ytlig infektion med intakt hud
kan primärt handläggas i primärvården, se avsnittet Erysipelas
(rosfeber).

”Infektion i foten vid
diabetes är ett extremitetshotande tillstånd”
Ytlig infektion med fotsår
Antibiotika väljs empiriskt:
1. Flukloxacillin 1 g x 3 (I/C).
2. Klindamycin 0,3 g x 3 (I/C). Kan ges vid penicillinallergi
eller om samtidig anaerob täckning eftersträvas, till
exempel vid nekroser, ischemi eller anaerob doft.
Vid terapisvikt eventuell justering enligt odlingssvar och
då gärna i samråd med specialist.
Behandling ska sättas ut när infektionen är läkt. Omvärder
ing bör ske fortlöpande, senast efter 10–14 dagar.

Djup infektion i mjukdelar med eller utan osteit
eller enbart osteit
Vid misstanke om djup infektion ska specialenhet för diabetesfotsår alternativt infektionsläkare konsulteras skyndsamt.
Bredspektrumantibiotika anses obligat vid behandling av djup
infektion initialt och vanligen intravenöst vid en akut sådan.
Här är det av utomordentlig vikt att tidigt få information om
bakteriologin från djupa vävnadstrukturer respektive ben.
Fotkirurgi i form av revision och incision är vanligen
motiverad vid en akut djup fotinfektion.

Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
Nekrotiserande mjukdelsinfektion (NMI) är ett allvarligt
akut infektionstillstånd som karaktäriseras av nekroser i fascia,
muskulatur och/eller subkutan vävnad som kan spridas mycket
snabbt. Begreppet omfattar nekrotiserande fasciit, myosit,
svåra celluliter och Fourniers gangrän. Tillståndet är ovanligt
och svårdiagnostiserat. Vid den primära bedömningen på
akutmottagningar missas cirka 75 % av fallen. NMI är än mer
sällsynt inom primärvården, men det är viktigt att man där är
bekant med tillståndet eftersom klinisk misstanke motiverar
omedelbar transport till akutsjukhus. Se Faktaruta 3.

”Nekrotiserande mjukdelsinfektion är ovanligt och
svårdiagnostiserat”
Klinisk bild och etiologi
Den kliniska sjukdomsbilden vid NMI uppvisar en stor variation och beror bland annat på lokalisation, infekterande
agens och på hur långt sjukdomen har framskridit då patienten
söker vård. Det mest typiska lokalsymtomet är svår smärta,
”pain out of proportion”, lokaliserad till hud eller mjukdelar,
vilket alltid bör väcka misstanke om NMI, men måttlig eller
total frånvaro av smärta kan också förekomma. De lokala
undersökningsfynden kan tidigt i förloppet vara diskreta men
tecken på septisk påverkan såsom takypné, hypotension och
medvetandepåverkan stärker misstanken. Feber är vanligt
men som vid alla allvarliga infektioner kan feber saknas och
hypotermi är prognostiskt ogynnsamt.

Faktaruta 3. Nekrotiserande mjukdelsinfektioner (NMI).
•

•

•

Vid svår smärta (”pain out of proportion”) lokaliserad till
hud eller mjukdelar och vid mjukdelsinfektion i kombination med sepsis ska nekrotiserande mjukdelsinfektion alltid övervägas.
Klinisk misstanke om nekrotiserande mjukdelsinfektion
motiverar omedelbar transport till akutsjukhus och
telefonkontakt med akutmottagningen.
Om transporttiden till sjukhus överstiger en timme bör
man ge en hög dos av betalaktamantibiotikum med
brett spektrum redan på vårdcentralen. Om möjligt
bör man dessförinnan säkra en blododling.

Samtliga behandlingsrekommendationer finns på lv.se/behandlingsrekommendationer
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Diagnostik
Diagnosen är först och främst klinisk. Svår lokal smärta är en
viktig varningssignal och tecken på mjukdelsinfektion i kombination med septisk påverkan (hypotension, takypné eller
medvetandepåverkan) ska också väcka misstanke om NMI.
Vid misstanke ska patienten skyndsamt transporteras till
akutsjukhus och mottagande enhet bör förvarnas per telefon.
På sjukhus fastställs diagnosen genom kirurgisk exploration. Det är av största vikt att denna genomförs skyndsamt.

Behandling
Om man inom primärvården misstänker NMI och transporttiden till sjukhus överstiger en timme bör man ge en hög dos
av betalaktamantibiotika med brett spektrum intravenöst (till
exempel ceftriaxon eller cefotaxim) redan på vårdcentralen
(1/C). Om möjligt bör man dessförinnan säkra en blododling.
K irurgisk revision är livräddande vid NMI. Bakteriebördan minskas genom att all nekrotisk vävnad avlägsnas,
vilket ibland innebär amputation (I/C). Den empiriska antibiotikabehandlingen på sjukhus utgörs av karbapenem i högdos i kombination med klindamycin (I/B).
Intravenöst immunglobulins (IVIG) plats i terapin är
omdiskuterad och det vetenskapliga underlaget är svagt men
visst stöd finns för effekt vid GAS-infektion med septisk
chock (IIb/C).
Hyperbar oxygenbehandling (HBO) i tryckkammare har
svagt vetenskapligt stöd och får aldrig fördröja en kirurgisk
revision (IIb/C).

Vakuumassisterad sårbehandling
Användningen av vakuumassisterad sårbehandling (undertrycksbehandling) ökar snabbt. I öppenvården ökar användningen inte främst vid infektioner utan inom områden som
svårläkta sår. Det vetenskapliga stödet för behandling av infekterade trycksår, venösa sår, arteriella sår och diabetiska fotsår är
svagt eller saknas. Därför kan inte någon rekommendation ges.
Vakuumassisterad sårbehandling är ett komplement till
annan behandling och har flera syften. De vanligaste är att
främja sårläkning genom att skapa en optimal lokal sårmiljö,
minska risken för komplicerande sårinfektion, ge ett stabilt
sår- och organskydd som tillfälligt kompenserar för en vävnadsdefekt samt dränera såret på överflödig vätska. Denna
förbandsteknik kan också underlätta allmän vård och mobilisering av patienten. Behandlingen ska tidsbegränsas och
skötas av enheter med erfarenheter av behandlingen.
Det vetenskapliga stödet för undertrycksbehandling skiljer
sig mellan olika tillstånd som studerats:
•
Öppen buk, i kombination med kontinuerlig traktion av
rectusaponeurosen. (I/A)
•
Mediastinit efter sternotomi. (I/C)
•
Vid delhudstransplantation av ett kontaminerat sår. (I/B)
•
Efter ortopediskt trauma och fixation av öppna frakturer. (I/B)
•
Postoperativ profylax på patienter med hög risk för sårinfektioner. (I/A)
•
Efter framfotsamputation hos diabetiker med gangrän.
(I/B)

Evidens och rekommendationsgradering
I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer ingår en gradering av den evidens som ligger till grund för innehållet,
samt en gradering av rekommendationernas styrka. Graderingen av Läkemedelsverkets rekommendationer avser experternas
bedömning av styrkan i rekommendationerna för preparatens plats i terapin i ett nationellt perspektiv.

Rekommendationsklass

Definition

Klass I

Vetenskaplig evidens för och/eller allmän konsensus angående nyttan, lämpligheten och
effektiviteten av given behandling eller procedur.

Klass II

Motsägande vetenskaplig evidens och/eller delad opinion angående nyttan/effektiviteten med
given behandling eller procedur.

Klass IIa

Vetenskaplig evidens/opinion talar mer till fördel av nytta/effektivitet.

Klass IIb

Nyttan/effektiviteten är mindre väl förankrad i vetenskaplig evidens/opinion.

Klass III

Vetenskaplig evidens eller allmän konsensus att given behandling eller procedur inte är till
nytta/effektiv, och i vissa fall kan vara till skada.

Evidensnivå
Evidensnivå A

Data från flera randomiserade kliniska studier eller metaanalyser.

Evidensnivå B

Data från en randomiserad klinisk studie eller stora icke-randomiserade studier.

Evidensnivå C

Konsensus bland experter och eller små studier, retrospektiva studier, registerdata.

European Society of Cardiology. Recommendations for guidelines Production. http://www.escardio.org/static_file/Escardio/Guidelines/about/
ESC_Guidelines_for_Guidelines_Update_2012_for_web.pdf

28

•

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T 3 : 2 018

B E H A N D L I N G S R E KO M M E N DAT I O N

Deltagarlista
Expertmötesdeltagarnas jävsdeklarationer har före mötet gåtts igenom och godkänts av Läkemedelsverket.
Jävsdeklarationerna finns tillgängliga på förfrågan till Läkemedelsverket (registrator@lakemedelsverket.se).

Jan Apelqvist
Docent, överläkare
Skånes universitetssjukhus
VO endokrinologi
205 02 Malmö

Irene Edebert
Projektledare, dr. med. vet
SBU
Box 6183
102 33 Stockholm

Veronica Arthurson
Läkare, docent, klinisk utredare
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Charlotta Edlund
Sakkunnig inom antibiotika och antibiotikaresistens,
professor i mikrobiologi
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Rutger Bennet
Med. dr, överläkare
Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Solna

Björn K Eriksson
Med. dr, infektionsläkare
Babordsgatan 14, 3 tr
120 64 Stockholm

Karin Berggård
Med. dr, överläkare
Hudmottagning Lund
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund
Göran Bertilsson
Projektledare
SBU
Box 6183
102 33 Stockholm
Daniel Bremell
Med. dr, specialistläkare
Infektion SU/Östra
416 50 Göteborg
Magnus Brink
Vårdenhetsöverläkare
Infektions-IVA, Avd 302
Infektionskliniken
Journalvägen 10
SU/Östra
416 85 Göteborg
Pia Bylund
Projektledare, leg. apotekare, utredare
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Margareta Eriksson
Docent, överläkare
Plan 09 Infektion NKS
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
Magnus Falk
Distriktsläkare, bitr. professor, docent
Linköpings universitet
Institutionen för Medicin och Hälsa
581 83 Linköping
Mats Foldevi
Distriktsläkare, universitetslektor i allmänmedicin, docent
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping
Maria Furberg
Med. dr, specialist i infektionssjukdomar och allmänmedicin
Norrlands universitetssjukhus
Infektionskliniken
901 85 Umeå
Markku Haapamäki
Överläkare, docent i kirurgi, universitetslektor
Kirurgcentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Samtliga behandlingsrekommendationer finns på lv.se/behandlingsrekommendationer

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L SV E R K E T 3 : 2 018

• 29

B E H A N D L I N G S R E KO M M E N DAT I O N

Katarina Hedin
Docent, specialist i allmänmedicin
Region Jönköpings län
Futurum – akademin för hälsa och vård
Box 1024
551 11 Jönköping
Meirav Holmdahl
Med. dr, överläkare
Hudmottagning Lund
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund

Anna Skogh Andrén
Leg. apotekare, utredare
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Stephan Stenmark
Smittskyddsläkare, infektionsläkare
Ordf i Programråd Strama och Strama Västerbotten
Smittskyddsenheten VLL
901 89 Umeå

Helén Liljeqvist
Assistent
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Karin Söderberg Löfdal
Leg. läkare, med. dr,
specialist i klinisk farmakologi, utredare
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Sally Saad
Informationsspecialist
SBU
Box 6183
102 33 Stockholm

Katarina Westling
Infektionsläkare, docent, överläkare
Enheten för infektionssjukdomar och hud, I73
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Johan Sanmartin Berglund
Professor, med. dr, överläkare
Blekinge kompetenscentrum
Landstinget Blekinge
371 79 Karlskrona

Hanna Wickström
Specialist i allmänmedicin
Blekingesjukhuset Karlshamn
Sårcentrum
374 80 Karlshamn

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2018 finns på www.lv.se

30

•

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T 3 : 2 018

KG
EN
TAT
FAT
TN
BB
AA
KG
RR
UU
NN
DD
SS
DD
OO
KK
UU
MM
EN
TAT
I OI O
N N– –S S
AA
MM
MM
AA
NN
FAT
TN
I NI N
GG
AA
RR

Läkemedelsbehandling av bakteriella hudoch mjukdelsinfektioner i öppenvård –
bakgrundsdokumentation
Här följer sammanfattningar av alla bakgrundsdokument som ligger till grund för behandlingsrekommendationen. Alla bakgrundsdokument kan läsas i sin helhet på www.lv.se/hud-mjukdelsinfektion.
Texter publicerade under denna rubrik är författarnas enskilda. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen i sin helhet.

Hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård
– epidemiologi, bakteriologi och diagnostik
Magnus Falk, Mats Foldevi
Hud- och mjukdelsinfektioner är vanliga i öppenvård. I primärvård utgör dessa närmare en femtedel av alla infektioner och
föranleder i många fall antibiotikabehandling. De vanligaste
orsakerna till behandling är erythema migrans, erysipelas och
impetigo, tillsammans med ospeci
ficerade hudinfektioner.
Adekvat diagnostik för fastställande av agens görs med bakterieodling. Odling bör endast ske vid kliniska tecken till infektion,
eftersom tolkningen av utfallet alltid måste ställas i relation till
kliniska infektionstecken då icke-infektiös kolonisering av olika
bakterier är vanlig eller kan utgöra en del av hudens normalflora. Grampositiva kocker (framför allt Staphylococcus aureus)
är det ojämförligt största fyndet, följt av betahemolytiska
streptokocker grupp A, C och G samt Pseudomonas aeruginosa.
Gramnegativa bakterier och anaerober spelar en väsentlig roll
vid postoperativa infektioner. Antibiotikaresistens utgör som i
övriga världen ett växande problem, men är till omfattningen
jämförelsevis låg i förhållande till de flesta länderna i Europa.
I dagsläget utgör i Sverige meticillinresistenta Staphylococcus
aureus (MRSA) bakomliggande agens i närmare 2 % av
samtliga hud- och mjukdelsinfektioner orsakade av Staphylococcus aureus.

Cat scratch disease orsakas av Bartonella henselae och ger
oftast ett sår och efterföljande lymfkörtelsvullnad. Antibiotikabehandling (azitromycin eller doxycyklin) ges vid långdraget förlopp.
Hundbett drabbar framför allt barn och oftast i ansiktet.
Vid infektioner är Pasteurella multocida vanligt men även
Staphylococcus aureus (30 %) och streptokocker förekommer.
Allmäntillståndet är däremot opåverkat. Vid hundbett
rekommenderas antibiotikabehandling både mot Pasteurella
multocida och Staphylococcus aureus, till exempel amoxicillin
eller klavulansyra.
De vanligaste orsakerna till infektion efter människobett
är bett som sker i anslutning till knytnävsslag mot ansiktet
eller spontana bett, exempelvis barn på förskola. Munhålans
streptokocker, Staphylococcus aureus och HACEK-gruppens
bakterier är vanliga vid dessa infektioner. Behandling rekommenderas med amoxicillin eller klavulansyra. Vid människobett ska risken för blodsmitta beaktas.
Behandlingstid för mjukdelsinfektion vid infekterade bett
är 10–14 dagar.
Det finns evidens för antibiotikaprofylax vid människobett, vilket saknas vid katt- och hundbett. Antibiotikaprofylax
kan dock övervägas vid bett som är lokaliserade i ansiktet, i
direkt anslutning till led och till patienter som är immunsupprimerade eller splenektomerade.

Erysipelas
Behandling av infektioner efter bett
Katarina Westling
Infekterade kattbett är vanligast. Kattens skarpa tänder ger
upphov till djupa infektioner, som oftast drabbar övre extremiteterna. Pasteurella multocida är den vanligaste bakterien,
Staphylococcus aureus är däremot ovanligt vid kattbett. Vid
infektioner orsakade av Pasteurella multocida kommer symtomen inom 2–4 timmar efter bettet, med intensiv smärta,
rodnad och svullnad. Allmäntillståndet är däremot opåverkat.
Pasteurella multocida är känslig för penicillin G och amoxicillin som är förstahandsmedel, medan antibiotika som brukar användas vid mjukdelsinfektion som isoxazolylpenicillin
och klindamycin saknar effekt på Pasteurella multocida.

Björn KG Eriksson
Erysipelas eller rosfeber är en ytlig infektion i huden. Insjuknandet är akut med en utbredd rodnad, värmeökad hudförändring, feber och ibland andra konstitutionella symtom.
Vanligaste lokalisation är benen och dominerande etiologi är
betahemolytiska streptokocker, framför allt grupp A och G.
Erysipelas behandlas med penicillin. Komplikationer utgörs
oftast av lokala abscesser och nekroser medan bakteriemi och
sepsis är ovanligt. Risken för återfall är stor och drabbar framför allt patienter med svullna ben och brott i hudbarriären.
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Hudinfektioner hos barn
Margareta Eriksson, Rutger Bennet
Antalet barn med hudinfektioner ökar i såväl öppen som sluten
vård och utgör cirka 10 % av infektionsdiagnoserna. Vanligaste
bakteriella etiologi är S. aureus, mer sällan S. pyogenes (GAS).
Den vanligaste diagnosen är impetigo, en ytlig hudinfektion som spontanläker. Detta tar dock 2–3 veckor, varför
smittspridning och reinfektion kan vara ett problem. Klåda
är en riskfaktor och faktorer som kan förebygga klåda, såsom
behandling av skabb och adekvat eksembehandling, är viktiga.
Behandlingen består i första hand av rengöring med tvål och
vatten. Kortklippta naglar och täckning av hudförändringarna
är värdefullt för att undvika smittspridning. Vid terapisvikt
får man använda sig av antibiotika, där lokal behandling är
lika bra som oral. I första hand används fusidinsyra, alternativt
retapamulin så länge detta finns kvar på marknaden.
Abscesser hos barn ska i första hand incideras och behöver
inte antibiotikabehandlas. Smärtlindring kan ges i form av salva
med lokalanestetikum. Erysipelas (ytligare och med klar gräns)
samt ”stjärtfluss” med verifierad streptokocketiologi (snabbtest)
kan behandlas med penicillin V. I övrigt behövs vid systembehandling av hudinfektioner täckning av såväl S. aureus som
S. pyogenes. Hos barn som behöver behandlas med mixtur är
smaken ofta ett problem. Som alternativ rekommenderar vi då
cefadroxil som ges i mindre volym och har en bättre smak. Så
fort man kan använda tabletter ska dessa ges.

Borreliainfektion (erythema migrans,
lymfocytom, akrodermatit)
Johan Sanmartin Berglund, Daniel Bremell
Infektioner orsakade av fästingburna spiroketer tillhörande
Borrelia burgdorferi sensu lato-komplexet förekommer främst
under perioden april–november i hela Sverige frånsett i fjällvärlden. Borreliaspiroketerna orsakar hudmanifestationer i
form av erythema migrans, lymfocytom och akrodermatit. Av
dessa är erythema migrans absolut vanligast och yttrar sig som
en långsamt tillväxande hudrodnad kring platsen för fästingbettet. Diagnosen är endast klinisk och serologi ska inte tas.
Lymfocytom är en smärtfri uppdrivning på örsnibb eller
bröstvårta och ses vanligen hos barn. Diagnosen är klinisk och
ska kombineras med histologi vid tveksamhet. Akrodermatit
drabbar vuxna och yttrar sig som en blåröd missfärgning på
extremiteternas extensorsidor, ofta tillsammans med neuropati
i det afficierade området. Vid akrodermatit ses höga antikroppstitrar i serum, vilket stödjer den kliniska diagnosen.
Vid osäkerhet tas biopsi för histologisk under
sökning.
Eythema migrans, lymfocytom och akrodermatit behandlas
i första hand med fenoximetylpenicillin men i olika doser
och behandlingslängder.

32

•

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T 3 : 2 018

Infektioner vid svårläkta ben-, fotoch trycksår
Hanna Wickström
Symtom som värme, smärta, rodnad och sekretion återfi nns
hos majoriteten av patienterna med svårläkta sår utan att sårinfektion föreligger. Svårläkta sår är så gott som alltid kontaminerade eller koloniserade av bakterier, som i de flesta fall
inte förhindrar sårläkningen. Att behandla bakomliggande
orsak till såret är avgörande för sårläkningen. Ett fåtal av
patienterna drabbas av sårinfektion. Lokal sårinfektion behandlas med tätare omläggningar och mekanisk debridering
av nekrotisk vävnad. Antiseptiska lösningar och antimikrobiella förband ska i första hand användas vid tecken till lokal
sårinfektion och avslutas när infektionstecknen gått tillbaka.
Systemisk antibiotika är indicerad vid erysipelas, odlingsfynd
av betahemolyserande streptokocker grupp A, C och G, allmänpåverkan, feber eller tecken på disseminerad infektion.
Rekommenderad behandling: Flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar
(S. aureus). Penicillin V 1 g x 3 i 10 dagar (betahemolyserande
streptokocker). Vid penicillinallergi typ 1 ges klindamycin
300 mg x 3 i 10 dagar.

Den diabetiska foten
Jan Apelqvist
Fotkomplikationer hos personer med diabetes utgör ett allvarligt hot, såväl mot extremiteterna som mot individens
överlevnad. Den så kallade diabetesfoten inkluderar sår, infektioner och destruktion av djupare vävnadslager associerade
med neuropati och perifer kärlsjukdom i nedre extremiteterna. I flertalet amputationsmaterial från västvärlden anges
förekomst av fotinfektion föreligga i mellan en fjärdedel
och hälften av fallen när det gäller personer med diabetes
och i studier från låg- och medelinkomstländer är infektion
den allt dominerande amputationsorsaken. R isken för utveckling av en sårinfektion ökar med sårets duration, vävnadsutbredning och samtidig förekomst av perifer kärlsjukdom. Defekter i granulocyternas funktion har påvisats vid
diabetes och i allmänhet föreligger ett samband mellan
metabol kontroll och grad av dysfunktion. Infektion är
ingen riskfaktor för utveckling av fotsår, men däremot en
allvarligt begränsande faktor för läkning, och hög amputationsrisk har beskrivits i flera studier vid djupa fotinfektioner.
Kombinationen neuropati, anatomiska förhållanden i foten,
nedsatt perfusion, inflammatoriskt svar samt förekomst av
en polymikrobiell flora har angetts som faktorer som bidrar
till den ökade risken för vävnadsdestruktion och spridning
av infektionen i foten hos en individ med diabetes. Behandling av individer med diabetes och fotinfektioner förutsätter
ett interdisciplinärt omhändertagande, företrädesvis vid
diabetesfotteam.

BA
AKG
KGR
RU
UN
ND
DS
SD
DO
OK
KU
UM
ME
EN
NTAT
TATIIO
ON
N –– S
SA
AM
MM
MA
AN
NFAT
FAT TTN
NIIN
NG
GA
AR
R
B

Follikuliter, furunkulos och abscesser

Vakuumassisterad sårbehandling

Karin Berggård, Meirav Holmdahl

Markku Haapamäki

Pustler i huden kan bero på såväl infektiösa som inflammatoriska agens. Anamnes, demografiska faktorer och distribution
av hudförändringarna kan bidra till att ställa rätt diagnos.
Utöver S. aureus som vanlig etiologi till follikulit finns även
Malassezia, en jästsvamp som tillhör hudens normalflora.
Oftast är follikuliter självläkande men vid utbrett tillstånd kan
behandling med topikala antiseptika behövas, ibland i kombination med topikala bakterie-/svampdödande preparat.
Den vanligaste orsaken till furunklar, karbunklar och
abscesser är S. aureus. Abscesser ska incideras och spolas när
de mognat utan tillägg av perorala antibiotika. Perorala
antibiotika rekommenderas endast om incisionen misslyckats
eller vid påverkat allmäntillstånd hos patienten.
Hidradenitis suppurativa (HS) är en viktig differentialdiagnos till furunkulos och abscesser. HS är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd där bakterier inte spelar någon huvudroll. Korta antibiotikakurer har ingen effekt. Vid uttalat svårbehandlat tillstånd bör patienten remitteras till hudklinik.

Vakuumassisterad sårbehandling kan tillämpas på alla typer
av öppna sår samt även i förebyggande syfte på förslutna
kirurgiska sår. Det vetenskapliga underlaget för olika til�lämpningar av vakuumassisterad sårbehandling är fortfarande
svagt trots en ökande mängd publikationer i ämnet. Litteraturen ger ett bra stöd för att vakuumassisterad bukbandagering, kombinerat med kontinuerlig dragning av bukväggen vid
öppen buk, ger kortare vårdtid på intensivvårdsavdelning,
större andel bukförslutningar och mindre dödlighet jämfört
med traditionell bandagering vid öppen buk. Vakuumassisterad behandling av infekterade operationssår efter sternotomi
minskar dödligheten i denna farliga komplikation. Behandlingen av infekterade sår med vakuumförband har visats ha
många fördelar i kombination med kirurgisk revision trots
att man inte kunnat visa att vakuumbehandlingen ensamt
minskar på bakteriebördan i ett sår. Modern västerländsk
fältsjukvård med stor erfarenhet från kontaminerade sårskador
uppkomna i strid har sedan 2003 använt vakuumassisterad
sårbehandling på majoriteten av svåra kontaminerade sårskador. Flera rapporter beskriver kortare tid till definitiv sårförslutning och mindre andel sårinfektioner och osteomyelit
efter skottskador och splitterskador efter bombexplosioner då
man tillämpat vakuumassisterad sårbehandling i kombination med tidig kirurgisk sårrevision.
Förebyggande vakuumassisterad behandling av slutna
kirurgiska operationssår har visats minska risken för postoperativ sårinfektion och bör övervägas då patient- eller
procedurrelaterade riskfaktorer för sämre sårläkning föreligger samt i situationer där en eventuell sårinfektion kan få
fatala konsekvenser.

Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
Magnus Brink
Nekrotiserande mjukdelsinfektioner (NMI) är ovanliga men
mycket allvarliga tillstånd som karaktäriseras av nekrotiska
förändringar i fascia, muskulatur och/eller subkutan vävnad.
Alla anatomiska områden kan drabbas, men extremiteterna är
den dominerande lokalisationen och vid dessa infektioner är
grupp A-streptokocker (GAS) den vanligaste orsakande bakterien. Vid lokalisation i cervikalområdet är munhålebakterier
vanligast och vid lokalisation inom anogenitalområdet eller i
bukväggen orsakas infektionen oftast av fekal blandflora.
Tidigt i infektionsförloppet kan de lokala undersökningsfynden
vara diskreta. Svår lokal smärta är ett vanligt och viktigt tecken.
Som regel ses en uttalad allmänpåverkan och i flertalet fall utvecklas sepsis med sviktande organfunktioner. Vid misstanke
om NMI måste den medicinska handläggningen ske med högsta prioritet. Definitiv diagnos kan ofta ställas först vid kirurgisk
exploration och det är viktigt att kirurgi snabbt kommer till
stånd. Initialt ges bredspektrumantibiotika i hög dosering,
meropenem 1 g x 4 eller imipenem/cilastatin 1 g x 4 (plus en
extra dos 3 timmar efter första dosen) i kombination med
klindamycin 600 mg x 3–4. Det finns ett visst stöd för tilläggsbehandling med intravenöst immunoglobulin vid NMI orsakad
av GAS. Hyperbar oxygenbehandling i tryckkammare har
experimentellt visats ha vävnadssparande effekter och tillämpas
på vissa centra i landet. Det primära omhändertagandet med
antibiotika, kirurgi och intensivvård måste alltid inledas på det
sjukhus där diagnosen ställs. I ett senare skede kan man överväga förflyttning till centra med högre samlad kompetens och
större vana vid vård av NMI.
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Humanläkemedel
En läkemedelsmonografi är Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt en övergripande värdering av
läkemedlets plats i terapin. Till skillnad från produktresuméer och bipacksedlar, som måste finnas för varje godkänt
läkemedel, skrivs inte monografier för alla läkemedel, men för de flesta nya substanser eller nya indikationer.
Monografierna finns även att läsa på Läkemedelsverkets webbplats, lv.se/monografier.

Namn
Alofiselpå(darvadstrocel)
läkemedel
ATC-kod: xxxxxxx
L04
Läkemedelsform, styrka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alofisel 5 miljoner celler/ml injektionsvätska, suspension
Innehavare av godkännande för försäljning: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Takeda Pharma A/S, Taastrup, Danmark
Datum
Ombud:för
Takeda
godkännande:
Pharma AB
9 september 2014
Godkännandeprocedur:
Datum för godkännande:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23 mars 2018.
Godkännandeprocedur: Central procedur.
Monografins publiceringsdatum: 2018-07-02
Marknadsförs ej vid publiceringstillfället

Indikation, dosering
Alofisel är indicerat för behandling av vuxna patienter med
komplexa perianala fistlar och inaktiv/lindrig luminal Crohns
sjukdom, där fistlar inte har svarat tillfredsställande på minst
en konventionell eller en biologisk behandling. Alofisel ska
användas efter förbehandling av fisteln.
En engångsdos av Alofisel består av 120 miljoner celler fördelade på 4 injektionsflaskor. Varje injektionsflaska innehåller
30 miljoner celler i 6 ml suspension. Hela innehållet i de 4 injektionsflaskorna måste administreras för behandling av upp till
två inre öppningar och upp till tre yttre öppningar. Med en dos
på 120 miljoner celler går det därmed att behandla upp till tre
fistelområden med öppningar till det perianala området. Det
finns för närvarande begränsad erfarenhet av effekt och säkerhet för upprepad administrering av Alofisel.
Alofisel administreras lokalt i vävnad som angränsar till
fistlarna efter förbehandling med bland annat kyrettage. För
detaljer om administrering och tillvägagångssätt var god se
produktresumé. Förutom informationen i produktresumén
är företaget ålagt ett villkor i form av ett utbildningsprogram
för hälso- och sjukvårdpersonal. Detta inkluderar ett skriftligt
material och en instruktionsvideo med detaljerade instruk-

tioner om handhavande av läkemedlet, förbehandling av
fistel samt administrering av Alofisel.
Läkemedlet ska administreras i en kirurgisk miljö (operationssal) med patienten under anestesi (generell eller regional).

Bakgrund
Fistlar är en vanlig komplikation till Crohns sjukdom där
perianala fistlar är de vanligaste och uppkommer hos ungefär 20–30 % av patienterna under sjukdomens förlopp.
Den etablerade behandlingen av symtomgivande fistlar
är för närvarande en kombination av kirurgiska åtgärder, till
exempel seton-behandling, som kombineras med medicinsk
behandling i form av antibiotika, immunmodulerande och
ibland biologiska läkemedel.
Alofisel är en produkt framställd av expanderade humana
adiposa stamceller (eASC eller fettstamceller). Den föreslagna
verkningsmekanismen baseras på att eASC aktiveras av inflammatoriska cytokiner och undertrycker därmed proliferation av
lymfocyter och frisättning av pro-inflammatoriska cytokiner.
Alofisel har klassats som ett särläkemedel.

Samtliga
Samtligaläkemedelsmonografier
läkemedelsmonografierfinns
finnspublicerade
publiceradepå
pålv.se/monografier
lv.se/monografier
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Tabell I. Effekt av behandling med Alofisel på fistlar i studie Cx601-0302 (ADMIRE-CD), analys enligt ITT.

Alofiselgruppen
(Alofisel + standardbehandlinga )
n =107

Kontrollgrupp
(Placebo + standardbehandlinga )
n = 105

P-värde

Kombinerad remission
vecka 24 n (%)

53 (49,5)

36 (34,3)

0,024

95 % KI

(40,1; 59,0)

(25,2; 43,4)

Klinisk remission n (%)

57 (53,3)

43 (41,0)

(v 24) 95 % KI

(43,8; 62,7)

(31,5; 50,4)

Klinisk respons n (%)

71 (66,4)

56 (53,3)

(v 24) 95 % KI

(57,4; 75,3)

(43,8; 62,9)

Kombinerad remission vecka 52 n (%)

58 (54,2)

39 (37,1)

95 % KI

(44,8; 63,6)

(27,9; 46,4)

0,064 (NS)

0,054 (NS)

NSb

kan innefatta abscessdränage, insättning/borttagning av seton, kyrettage, suturering av inre öppningar och medicinska behandlingar; b nominellt
signifikant, ej justerat för multiplicitet; NS= icke signifikant

a

Effekt
Effekten av darvadstrocel har utvärderats i en huvudstudie
(Cx601-0302 alt ADMIRE-CD) samt i en stödjande (fas
1/2a) studie (Cx601-0101).

Studie Cx601-0302 (ADMIRE-CD)
Cx601-0302 var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie med syfte att utvärdera effekt
och säkerhet av darvadstrocel för behandling av komplexa
perianala fistlar hos patienter med Crohns sjukdom.
Totalt 212 patienter randomiserades och 205 patienter fick
en lokal intralesionell injektion av antingen Alofisel 120 miljoner celler eller placebo (1:1). Patienterna skulle ha genomgått
dränage av komplexa perianala fistlar som inte svarat tillfredsställande på minst en av följande behandlingsformer: antibiotika, immunsuppressiva läkemedel eller TNF-hämmare.
Samtidig användning av stabila doser av immunsuppressiva
läkemedel (18 % av patienterna) eller TNF-hämmare (33 %)
eller båda (28 %) tilläts under studien. Cirka 45 % av studiedeltagarna var kvinnor. Medelåldern var 38 år och endast sju
patienter var > 65 år. Nästan alla var vita (> 90 %). Majoriteten
av patienterna hade en (1) yttre fistelöppning (till hud), 54 % i
Alofiselgrupp jämfört med cirka 70 % i placebogruppen. Av
de 62 patienter som hade två yttre fistelöppningar (29 % av
ITT-populationen) fanns något fler i Alofiselgruppen (35 %),
jämfört med i placebogruppen (24 %).
Det primära effektmåttet var kombinerad remission, definierad som klinisk stängning av alla behandlade fistlar
(inget dränage trots försiktig kompression med finger) och
ingen kavitet (> 2 cm) undersökt med MR-undersökning.
Effekten utvärderades 24 veckor efter behandlingen.
De viktigaste sekundära effektmåtten definierades som
klinisk remission (klinisk slutning av alla behandlade fistlar)
och klinisk respons (klinisk stängning av minst 50 % av alla

behandlade fistlar) vecka 24. Utöver detta gjordes en långtidsuppföljning fram till vecka 52. Se Tabell I för resultatredovisning.
Skillnaden mellan aktiv behandling och placebo var
15,2 procentenheter för primärt effektmått vid 24 veckor
och vid 52 veckor var denna skillnad 17,1 procentenheter.
Resultaten för de viktigaste sekundära effektmåtten bedömdes som stödjande även om de inte var statistiskt signifikanta.

Studie Cx601-0101
Denna studie var en öppen fas 1/fas 2a-studie för utvärdering av i första hand säkerhet och i andra hand effekt i vilken
24 patienter inkluderades. Effektmått kunde utvärderas för
21 av dessa vid vecka 12. Efter en dos med 20 x 106 celler
hade 38 % (8/21) klinisk slutning av fisteln och 29 % (6/21)
hade en reduktion av antalet aktiva fistlar enligt klinisk och
radiologisk bedömning.
Då mängden data är begränsad har företaget ålagts att göra
ytterligare en effektivitets- och säkerhetsstudie. Denna fas 3studie (Cx601-0303) pågår och resultaten väntas år 2022.

Säkerhet
De 205 patienter som fick behandling (aktiv eller placebo) i
studie Cx601-0302 utgjorde säkerhetspopulationen tillsammans med de 24 patienter som inkluderades i studie
Cx601-0101.
De biverkningar som förekom i högre utsträckning hos
de Alofisel-behandlade patienterna i den kontrollerade studien jämfört med patienter i placebogruppen var proktalgi
(Alofisel 14,6 % mot 11,8 % för placebo) samt anal abscess
(19,4 % mot 13,7 % för placebo). Ny anal fistel noterades hos
10,7 % av Alofisel behandlade jämfört med 7,8 % för dem
patienter som fått placebo).
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Smärta i samband med förbehandlingen av fisteln förekom
hos ungefär 1–2 % av patienterna utan någon skillnad mellan
aktiv behandling och placebo.
Man har inte funnit några tecken på opportunistiska infektioner eller tumörutveckling i de kliniska studierna så här långt.
De prekliniska studierna som utförts in vivo och in vitro
indikerar inte heller någon risk för tumörutveckling eller
utveckling av ektopisk vävnad. Det är dock osäkert om användning av humana expanderade fettstamceller i djurstudier har
klinisk relevans för människa då cellerna inte finns kvar särskilt
länge i försöksdjuren.
Den kliniska databasen vad gäller risk för tumörutveckling
och uppkomst av ektopisk vävnad är begränsad både avseende
antal undersökta individer och längden av studierna. Dessa
risker är inkluderade i läkemedlets riskminimeringsplan och
kommer att följas upp efter godkännandet.
Detta läkemedel utgörs av levande celler och kan därför
inte steriliseras och patienterna måste därför följas upp med
avseende på eventuella tecken på infektion efter behandling.
Risken bedöms dock som låg och cellerna kontrolleras under
tillverkningen.
Alofisel får inte användas till patienter som är överkänsliga
mot något hjälpämne listat under punkt 6.1 i produktresumén
eller mot bovint serum. Försiktighet rekommenderas också
hos patienter som har en sjukhistoria med anafylaktiska reaktioner mot bensylpenicillin och streptomycin, då Alofisel kan
innehålla spår av dessa läkemedel.
Användning av lokalbedövning i samband med administrering av läkemedlet rekommenderas inte då effekten av
lokalbedövningsmedel på fettstamcellerna inte är känd. Endast natriumkloridlösning får användas i fistelgångarna före
behandling med Alofisel.
Långtidssäkerhet kommer att utvärderas i en så kallad
PASS-studie (post-authorisation safety study) där resultaten
kommer att rapporteras fortlöpande. Man kommer bland
annat att utvärdera effekt, säkerhet och eventuell immunogenicitet efter längre tids behandling och vid upprepad
dosering.

Läkemedelsverkets värdering
Alofisel är en helt ny typ av behandling vid perianal,
fistulerande Crohns sjukdom där man injicerar fettstamceller direkt i fisteln. Läkemedlet ska ges av en tränad
specialist och med patienten under generell eller regional
anestesi men lokalbedövning ska inte användas. Alofisel
är godkänt för behandling av patienter med perianala
fistlar som inte svarat på konventionell eller biologisk
behandling. Effektstorleken bedöms som modest men
kan vara av värde för patienter som inte svarat på initial
behandling och har stora besvär eller står inför ett större
kirurgiskt ingrepp på grund av perianala fistlar.
Säkerhetsprofilen på kort sikt förefaller mild och en
del av de rapporterade biverkningarna är svåra att skilja
från manifestationer av grundsjukdomen. Då läkemedlet
inte kan steriliseras är det viktigt med uppföljning med
avseende på utveckling av infektioner även om risken
bedöms som låg.

Underlag för godkännandet
Resultat och värdering i denna monografi baseras på de
fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade
som opublicerade data. Avseende studier med publicerade
resultat har de utredande myndigheterna vanligen tillgång
till en mer omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.
Följande kliniska studie var pivotal vid godkännandet:
•
Cx601-0302 (ADMIRE-CD)

Litteratur
En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för
godkännandet finns i European Public Assessment Report
(EPAR) www.ema.europa.eu.
Nedanstående publicerade referens har inte granskats av
Läkemedelsverket:
•

Panés J, García-Olmo D, Van Assche G, Colombel JF, Reinisch W,
Baumgart DC, Dignass A, Nachury M, Ferrante M, Kazemi-Shirazi L,
Grimaud JC, de la Portilla F, Goldin E, Richard MP, Leselbaum A,
Danese S; ADMIRE CD Study Group Collaborators. Expanded allogeneic adipose-derived mesenchymal stem cells (Cx601) for complex
perianal fistulas in Crohn’s disease: a phase 3 randomised, double-blind
controlled trial. Lancet. 2016 Sep 24;388(10051):1281-90. doi:
10.1016/S0140-6736(16)31203-X. Epub 2016 Jul 29. PubMed
PMID: 27477896.
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Angusta (misoprostol)
ATC-kod: G02AD06
Läkemedelsform, styrka: Tablett, 25 mikrogram
Innehavare av godkännande för försäljning: Azanta Danmark A/S
Datum för godkännande: 20 mars 2017
Godkännandeprocedur: Decentral procedur
Monografins publiceringsdatum: 2018-04-20

Indikation, dosering

Effekt

Angusta (misoprostol) är indicerat för igångsättning av förlossning. Rekommenderad dos är 25 mikrogram oralt varannan timme eller 50 mikrogram oralt var fjärde timme i
enlighet med sjukhusets rutiner. Maximal dos är 200 mikrogram över en 24-timmarsperiod.

Kunskap om effekt och säkerhet av oralt misoprostol för
förlossningsinduktion baseras främst på litteraturdata från
en Cochrane-rapport (1), som omfattade 76 prövningar
med 14 412 kvinnor som fått många olika doser och regimer.
Utöver litteraturdata stöddes godkännandet av Angusta av en
farmakokinetisk studie, som visade bioekvivalens mellan
Angusta och motsvarande dos Cytotec.

Bakgrund
För att sätta igång en förlossning, till exempel vid överburenhet eller vid påvisad eller befarad sjukdom hos mamman
eller barnet, behövs medel som både påskyndar cervixmognaden och som verkar uteruskontraherande. Vaginalt
prostaglandin E2 (PGE2; dinoprost) är effektivt både på
cervix och uterus och har länge haft stor användning i förlossningsvården för igångsättning av förlossning. PGE2 används
inte oralt eftersom det då är mindre effektivt och kan orsaka
gastrointestinala biverkningar. Eftersom vaginala beredningar
av PGE2 inte är stabila i rumstemperatur är de emellertid
mindre lämpliga i många låginkomstländer med varmt klimat
och resurssvag sjukvård.
Prostaglandin E1 (misoprostol) introducerades på 1980talet för behandling av ventrikelsår. Misoprostol, som kan
användas oralt och är hållbart i rumstemperatur, visade sig
snart vara effektivt även vid flera gynekologiska-obstetriska
tillstånd. Trots att misoprostol inte har varit godkänt på
annan indikation än ventrikelsår, har Världshälsoorganisationen (WHO) och andra genomfört ett stort antal studier,
där man använt misoprostol, bland annat för att sätta igång
förlossning. Dessa studier är publicerade i vetenskapliga
tidskrifter och sammanvägda genomgångar har dessutom
publicerats. Detta har resulterat i en omfattande off labelanvändning av misoprostol.
Angusta är det första orala medlet med misoprostol som
är godkänt för igångsättning av förlossning.

Dosen 20–25 mikrogram varannan timme
Kunskap om oralt misoprostol i dosen 20–25 mikrogram
varannan timme baseras på en meta-analys av fyra kliniska
studier, där totalt 637 kvinnor exponerats. Den av studierna
som bedöms bidra med högsta evidensgrad presenteras i det
följande (2).
Kvinnor i fullgången okomplicerad graviditet med ett
foster i huvudbjudning och Bishop score < 7 randomiserades
dubbelblint till oralt misoprostol varannan timme (n = 365)
eller till vaginalt PGE2 (dinoproston; n = 376). Primära effektmått var att vaginal förlossning inte skett inom 24 timmar,
hyperstimulerad uterus med hjärtfrekvensförändringar hos
fostret samt kejsarsnitt. Med oralt misoprostol hade vaginal
förlossning inte skett inom 24 timmar hos 46 % av patienterna
och med vaginalt PGE2 hos 41,2 % (relativ risk 1,12; 95 %
KI 0,95–1,32; p= 0,134). En lägre (inte statistiskt signifikant)
risk för hyperstimulerad uterus med hjärtfrekvensförändringar hos fostret (0,8 % vs 1,6 %), kejsarsnitt (22,7 % vs 26,6 %)
och låg Apgar (0,6 % vs 1,3 %) förelåg hos kvinnor som
behandlats med oralt misoprostol. En lägre risk för hyperstimulerad uterus utan hjärtfrekvensförändringar hos fostret
(1,1 % vs 4,5 %, relativ risk 0,23; 95 % KI 0,08–0,69;
p = 0,009; sekundärt effektmått) förelåg hos kvinnor som
behandlats med oralt misoprostol (2).
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Dosen 50 mikrogram var fjärde timme
Kunskap om effekt och säkerhet av oralt misoprostol i dosen
50 mikrogram var fjärde timme baseras på meta-analys av
23 kliniska studier där 2 515 kvinnor exponerats. Jämförelser
gjordes med bland annat vaginalt misoprostol (10 studier),
vaginalt eller intracervikalt dinoproston (PGE2; 3 studier)
och placebo (3 studier). De två studier som bedömdes ha
högsta evidensgrad presenteras i det följande (3,4).
I en randomiserad dubbelblind studie (n = 104/102) jämfördes oral och vaginal användning av 50 mikrogram misoprostol var fjärde timme hos kvinnor i fullgången graviditet
med intakt fosterhinna (3). Det primära effektmåttet var tiden
från induktion till vaginal förlossning. Andra effektmått var
frekvensen av kraftig uterusaktivitet som resulterade i onormal
hjärtfrekvens hos fostret, neonatal morbiditet, kejsarsnitt,
gastrointestinala biverkningar hos modern och patientnöjdhet.
Tiden från igångsättning till förlossning var signifikant
kortare med vaginalt misoprostol än med oralt (14,1 timmar
jämfört med 17,9 timmar, p = 0,004). Risken för hyperstimulerad uterus utan förändringar på fostrets hjärtfrekvens
var högre i gruppen med vaginalt misoprostol (odds ratio
2,70; 95 % KI 1,80–4,04).
I en dubbelblind randomiserad studie (n = 64/66) jämfördes oralt misoprostol 50 mikrogram var fjärde timme
med placebo hos kvinnor med för tidig vattenavgång (4).
Det primära effektmåttet var förlossning inom 24 timmar
efter den tidiga vattenavgången. Tiden till förlossning var
statistiskt signifikant förkortad med oralt misoprostol jämfört med placebo (13,7 ± 5,8 timmar jämfört med 20,3 ± 6,8
timmar; p < 0,05) med ingen skillnad sågs i frekvensen av
hyperstimulerad uterus.

Rapporter från 41 kliniska prövningar där totalt 3 152 kvinnor
exponerats för oralt misoprostol i doser om 20–25 mikrogram varannan timme eller 50 mikrogram var fjärde timme,
ligger till grund för biverkningsdata. Dessutom finns rapporter från andra källor där cirka 29 000 kvinnor exponerats
för misoprostol för igångsättning av förlossning.
Illamående och kräkning var mycket vanligt hos dem
som fick 50 mikrogram var fjärde timme och vanligt vid
dosen 20–25 mikrogram varannan timme. Hyperstimulering av uterus med hjärtfrekvensförändringar hos fostret
var vanligt vid 50 mikrogram var fjärde timme och mindre
vanligt vid 25 mikrogram varannan timme.

Läkemedelsverkets värdering
Angusta utgör ett mycket värdefullt tillskott såsom det
första orala medlet med misoprostol som är godkänt för
igångsättning av förlossning. Angusta har en effektivitet
som är jämförbar med vaginalt prostaglandin E2. Angusta
är dessutom lätt att administrera och medför en jämförelsevis låg risk för överstimulering av uterus.

Litteratur
En beskrivning av de data som ligger till grund för godkännandet finns i Public Assessment Report (PAR) www.ema.
europa.eu.
1.
2.
3.

Säkerhet
Igångsättning av förlossning, inkluderande användning av
Angusta, kan bara handhas av utbildad förlossningspersonal,
som är väl förtrogen både med riskfaktorer och med metoder
för övervakning av förloppet. Kända risker vid igångsättning
av förlossning är till exempel överstimulering, uterusruptur,
kejsarsnitt samt allvarlig komplikation hos mor eller barn.

4.

Alfirevic Z, Aflaifel N, Weeks A. Oral misoprostol for induction of
labour (Review). The Cochrane Collaboration, 2014. John Wiley &
Sons, Ltd.
Dodd JM, Crowther CA, Robinson JS. Oral misoprostol for induction of labour at term: randomised controlled trial. BMJ 2006; 332
(7540): 509-13.
Bennett K A, Butt K, Crane JMG, Hutchens D, Young DC. A
masked randomized comparison of oral and vaginal administration of misoprostol for labor induction. Obstetrics & Gynecology
1998; 92(4 Suppl 1): 481-6.
Levy R, Vaisbuch E, Furman B, Brown D, Volach V, Hagay ZJ. Induction of labor with oral misoprostol for premature rupture of membranes at term in women with unfavorable cervix: a randomized,
double-blind, placebo-controlled trial. J Perinat Med 2007; 35: (2):126-9.
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Mavenclad (kladribin)
ATC-kod: L04AA40
Läkemedelsform, styrka: Tabletter, 10 mg
Innehavare av godkännande för försäljning: Merck Serono Europe Ltd
Ombud: Merck AB
Datum för godkännande: 22 augusti 2017
Godkännandeprocedur: Central procedur.
Monografins publiceringsdatum: 2018-04-20

Indikation, dosering

Verkningsmekanism

Mavenclad är avsett för behandling av vuxna patienter med
högaktiv skovvis multipel skleros (MS) som definieras av
kliniska eller bilddiagnostiska fynd.
Behandling med Mavenclad får endast inledas och
övervakas av läkare med erfarenhet av behandling av MS.

Kladribin är en syntetisk analog till nukleosiden deoxiadenosin.
Kladribin är en prodrug som aktiveras till den aktiva formen
2-klordeoxiadenosintrifosfat efter intracellulär fosforylering.
Omvandlingen till aktiv form sker särskilt effektivt i lymfocyter,
vilket gör dem känsliga för kladribininducerad celldöd. Andra
celler som härrör från benmärg påverkas i mindre utsträckning
än lymfocyter. De patologiska förändringarna i CNS vid MS
innefattar en komplex kedja av händelser där olika typer av
immunceller, inklusive autoreaktiva T- och B-celler, har en
viktig roll. Mekanismen varigenom kladribin utövar sin terapeutiska effekt vid MS är inte helt klarlagd, men den dominerande effekten på B- och T-lymfocyter antas avbryta de immunhändelser som är centrala vid MS.

Dosering
Rekommenderad kumulativ dos av Mavenclad är 3,5 mg/kg
kroppsvikt under två år, administrerat som en behandlingskur på 1,75 mg/kg per år. Varje behandlingskur består av
två behandlingsveckor, en i början av den första månaden och
en i början av den andra månaden för respektive behandlingsår. Varje behandlingsvecka består av fyra eller fem dagar
under vilka en patient får 10 mg eller 20 mg (en eller två
tabletter) som en daglig engångsdos, beroende på kroppsvikt.
När de två behandlingskurerna har avslutats behövs ingen
ytterligare kladribinbehandling år 3 och 4. Återinsättning av
behandling efter år 4 har inte studerats.
För fullständig information om dosering, se produktresumé.

Bakgrund
Även om orsaken till MS är i grunden okänd, betraktas MS
allmänt som en autoimmun sjukdom där immunsystemet
angriper det centrala nervsystemet (CNS). En viktig del i sjukdomsprocessen vid MS är att aktiverade lymfocyter migrerar
från blodbanan ut i CNS-vävnaden. Den fokala inflammation
som uppstår till följd av detta är grunden för de neurologiska
skovsymtom som karaktäriserar den vanligaste formen av MS,
skovvis uppträdande MS. Den patofysiologiska mekanismen
för den progressiva försämringen över tid som drabbar personer med sekundär- eller primärprogressiv MS är mer oklar.
Kladribin togs initialt fram som ett läkemedel för behandling av maligniteter i lymfoida organ. Inom EU har
kladribin varit godkänt sedan många år som en lösning för
injektion för behandling av hårcellsleukemi. För behandling
av MS har kladribin utvecklats som en tablettformulering
med syfte att förenkla administreringen.

Effekt
Effektdokumentationen baseras främst på den pivotala studien
CLARITY och dess förlängningsstudie CLARITY Extension
som rekryterade patienter med skovvis förlöpande MS. Effekten av två dosnivåer av kladribin jämfördes med placebo.

CLARITY
Den pivotala fas III-studien var en 96-veckors randomiserad, placebokontrollerad, trearmad studie för att utvärdera
effekt och säkerhet av två dosnivåer av kladribin hos patienter
med skovvis förlöpande MS. För inklusion krävdes att
patienterna hade skovvis förlöpande MS enligt McDonalds
kriterier (2005), med minst 1 skov under 12 månader före
studiestart. Bland övriga inklusionskriterier fanns ålder
18–65 år, sjukdomens svårighetsgrad enligt skalan Expanded
Disability Status Scale (EDSS) från 0 till 5,5, och fynd vid
magnetisk resonanstomografi (MRT) av hjärnan förenliga
med MS enligt Fazekas kriterier*. Patienter med primär eller
sekundär progressiv MS och patienter med tidigare eller
pågående malignitet exkluderades från studien. Patienter
som hade fått sjukdomsmodifierande behandling kunde
inkluderas efter en tre månaders washout.
Totalt randomiserades 1 326 patienter 1:1:1 till tre grupper
som erhöll kladribin peroralt i kumulativ dos 5,25 mg/kg
(n = 456), 3,5 mg/kg (n = 433) eller placebo (n = 437). Studien
innefattade fyra behandlingsveckor (en vecka/månad) i början
av perioden vecka 0–48, och ytterligare två behandlingsveckor
(en vecka/månad) i början av perioden vecka 48–96. För översiktligt behandlingsschema se Figur 1, sidan 40.

*Fazekas F, Barkhof F, Filippi M et al. The contribution of magnetic resonance imaging to the diagnosis of multiple sclerosis. Neurology 1999:53(3):448-56.
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Figur 1. Dosering av de tre behandlingsgrupperna i Clarity-studien
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Demografiska data och sjukhistorien beträffande MS var väl
balanserad mellan grupperna. Medelåldern var 37,9 år i
gruppen behandlad med kladribin 3,5 mg/kg, 39,1 år i
gruppen med kladribin 5,25 mg/kg och 38,7 år i placebogruppen. Cirka 70 % av patienterna var kvinnor. Majoriteten
av patienterna rapporterade 1–2 skov inom 12 månader före
studiedag 1. Över två tredjedelar av studiepatienterna var
behandlingsnaiva med avseende på sjukdomsmodifierande
läkemedel mot MS. Resterande patienter hade tidigare behandlats med antingen interferon beta-1a, interferon beta-1b,
glatirameracetat eller natalizumab. Behandling av akuta skov
med metylprednisolon 1 g i.v. i 3 dagar var tillåten under
studien, och från vecka 24 var räddningsmedicinering med
interferon beta-1a 44 µg 3 ggr/vecka tillåten vid försämring
enligt vissa kriterier.
Primär målsättning med studien var att utvärdera effekt
av kladribin jämfört med placebo för reduktion av skovfrekvens under 96 veckor. Sekundär målsättning var att värdera
effekten av kladribin på progress av handikapputveckling
och reduktion av lesioner i CNS påvisbara med MRT, samt
utvärdering av säkerhet.
Primär effektvariabel var skovfrekvensen vid 96 veckor.
Ett skov definierades som en ökning på 2 poäng i minst ett
av EDSS funktionella system, eller 1 poängs ökning i minst
två funktionella system (exkluderande förändringar i tarmeller blåsfunktion eller kognition). Det krävdes vidare att
skovet kvarstod ≥ 24 timmar, att patienten inte hade feber
och att skovet föregicks av minst 30 dagars klinisk stabilitet
eller förbättring.
Bland sekundära effektvariabler ingick:
•
Andelen patienter som var skovfria under 96 veckor.
•
Progress av handikapputveckling vid 96 veckor (tid till
förändring i EDSS ≥ 1 poäng, eller ≥ 1,5 poäng om
EDSS vid baslinjen var 0, under minst 3 månader).
•
Förändring av antalet MS-orsakade lesioner av olika
typ i hjärnan per patient och undersökningstillfälle vid
MRT-undersökning.
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Resultat
Primär effektvariabel
Årlig skovfrekvens (95 % KI) var 0,14 (0,12; 0,17) för kladribin 3,5 mg/kg, 0,15 (0,12; 0,17) för kladribin 5,25 mg/kg,
och 0,33 (0,29; 0,38) för placebo. Det motsvarar en relativ
minskning för kladribin 3,5 mg/kg och 5,25 mg/kg jämfört med placebo på 57,6 % respektive 54,5 % (Tabell I).
Skillnaderna mellan aktiva grupper och placebo var statistiskt
signifikanta till fördel för båda aktiva grupperna (p < 0,001
för båda jämförelserna). Ingen skillnad i effekt sågs mellan
de båda dosnivåerna av kladribin.

Sekundära effektvariabler
Andelen patienter som var skovfria under 96 veckor framgår
av Tabell I. Behandling med kladribin förlängde tiden till tre
månaders bekräftad progress i EDSS-poäng över 96 veckor
jämfört med placebo. Skillnaden mot placebo var statistiskt
signifikant för båda aktiva grupperna. För den godkända
dosnivån av kladribin 3,5 mg/kg var riskkvoten (95 % KI)
0,67 (0,48; 0,93) jämfört med placebo vilket indikerar att
patienter i kladribin 3,5 mg/kg-gruppen hade 33 % reduktion av risken för 3 månaders kvarstående försämring i EDSS
jämfört med placebo. En post hoc-analys gjordes av tid till
6 månaders bekräftad EDSS-progression. Kladribinbehandling resulterade i 47 % reduktion av risken för progression av funktionsnedsättning i gruppen som fick kladribin
3,5 mg/kg jämfört med placebo, riskkvot (95 % KI) 0,53
(0,36; 0,79), p < 0,05.
Beträffande lesioner påvisbara vid MRT sågs en statistiskt
signifikant minskning av genomsnittliga antalet aktiva T1
gadolinium-laddande lesioner för kladribin-behandlade
patienter. Antalet sådana lesioner per patient och undersökning vid vecka 96 var 0,11, 0,12 och 0,91 för grupperna
5,25 mg/kg, 3,5 mg/kg och placebo, respektive. Även för
genomsnittligt antal aktiva T2-lesioner per patient och
undersökning sågs en statistiskt signifikant minskning i de
aktiva grupperna jämfört med placebogruppen.
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Tabell I. Kliniska resultat i CLARITY-studien (96 veckor).
Kladribin, kumulativ dos
Parameter

Placebo
(N = 437)

Årlig skovfrekvens (95 % KI)

0,33 (0,29; 0,38)

Relativ minskning (kladribin jämfört
med placebo)

3,5 mg/kg
(n = 433)

5,25 mg/kg
(n = 456)

0,14* (0,12; 0,17)

0,15* (0,12; 0,17)

57,6 %

54,5 %

Andel patienter som var skovfria under
96 veckor

60,9 %

79,7 %

78,9 %

Tid till 3 månaders EDSS-progression
10:e percentilen (månader)

10,8

13,6

13,6

0,67 (0,48; 0,93)
P = 0,018

0,69 (0,49; 0,96)
P = 0,026

Riskkvot (95 % KI)
p-värde

* p < 0,001 jämfört med placebo

Av Tabell I framgår att CLARITY-studien inte visade någon
nämnvärd skillnad för de effektmått som anges i tabellen
mellan kumulativ dos av kladribin 3,5 mg/kg och 5,25 mg/kg
samtidigt som den lägre dosen hade en bättre säkerhetsprofil. På grund av detta gällde ansökan om godkännande
endast den lägre dosen.

Effekt hos patienter med hög sjukdomsaktivitet
För att undersöka om det fanns en målgrupp med en mer
fördelaktig risk-nyttabalans genomfördes en subgruppsanalys
av patienter med hög sjukdomsaktivitet (high disease activity,
HDA) som behandlats med kladribin i den rekommenderade
kumulativa dosen på 3,5 mg/kg i CLARITY-studien. Kriterier för HDA var 1 skov under det föregående året och minst
1 T1 Gd+ lesion eller 9 eller fler T2-lesioner under pågående
behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel
(DMD), eller patienter med två eller flera skov under det föregående året, med eller utan pågående DMD-behandling. En
trend till större reduktion av årlig skovfrekvens sågs för
patienter med HDA jämfört med non-HDA-patienter. För tid
till 3 månaders respektive 6 månaders bekräftad sjukdomsprogression sågs en större effekt av kladribin för HDA-patienter
än för non-HDA-patienter.

CLARITY Extension (fortsättningsstudie)
Patienter som fullbordade 96 veckor i CLARITY-studien
kunde gå över i fortsättningsstudien CLARITY Extension där
endast den lägre dosen av kladribin 3,5 mg/kg studerades.
Primär målsättning med denna studie var att utvärdera långtidssäkerhet, medan effekt ingick i de exploratoriska variablerna
vilket begränsar de slutsatser som kan dras beträffande effekt.
Av de 1 184 patienter som fullbordade CLARITY var det 806
som behandlades med antingen kumulativ dos 3,5 mg/kg
kladribin eller placebo i fortsättningsstudien. Demografiska
karakteristika vid baslinjen för CLARITY Extension var likartade för alla grupper och liknade demografiska karakteristika

för CLARITY. Studien inkluderade en 96 veckors dubbelblind period som delades upp i två 48-veckorsperioder där
behandlingen gavs enligt samma schema som andra året i
CLARITY (det vill säga 2 behandlingsveckor per år). Patienter
som randomiserades till placebo i CLARITY ställdes över på
kladribin 3,5 mg/kg i fortsättningsstudien. Patienter som
randomiserats till kladribin i CLARITY re-randomiserades
2:1 till att få antingen kladribin 3,5 mg/kg eller placebo i
fortsättningsstudien. Utvärderingen av effekt tyder på att den
behandlingseffekt av kladribin 3,5 mg/kg som sågs i CLARITY beträffande minskad skovfrekvens och förlängd tid till
progress av funktionsnedsättning kvarstod år 3 och 4 hos
patienter som fått placebo under CLARITY Extension. Det
påvisades inte några ytterligare positiva effekter vid behandlingsduration > 2 år med kladribin.

Säkerhet
Den primära kohorten för säkerhetsvärderingen var alla kliniska studier på MS-patienter där oralt kladribin använts
som monoterapi med en kumulativ dos på 3,5 mg/kg. För
denna kohort omfattade säkerhetsdatabasen 923 patienter
som behandlades med kladribin 3,5 mg/kg och 641 patienter som fick placebo. Medianåldern för dem som fick kladribin respektive placebo var 36,5 och 36,6 år. Genomsnittlig
sjukdomsduration vid baslinjen var 8,9 (0,4–39,5) år för de
placeboexponerade och 7,9 (0,3–42,3) för de kladribinexponerade patienterna. Genomsnittlig EDSS vid baslinjen var 2,5
för de placeboexponerade och 2,6 för de kladribinexponerade
patienterna. De vanligaste biverkningarna tillhörde organsystemen ”Blodet och lymfsystemet” samt ”Infektioner och infestationer”. Följande behandlingsrelaterade biverkningar
observerades mer frekvent för kladribin 3,5 mg/kg än för
placebo (biverkningsfrekvens per 100 patientår, skillnad
≥ 0,50): lymfopeni (7,94 vs 1,06), ryggsmärta (3,27 vs 2,43),
bronkit (1,70 vs 1,12), leukopeni (1,31 vs 0,40), ångest
(1,12 vs 0,60), herpes zoster (0,83 vs 0,20), neutropeni
(0,80 vs 0,20).
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Biverkningar av speciellt intresse
Allvarlig lymfopeni (grad ≥ 3)
Lymfopeni var dosberoende över hela det kliniska programmet med oralt kladribin. Incidensen av biverkningar relaterade till allvarlig lymfopeni var lägre i kladribin 3,5 mg/kggruppen än i 5,25 mg/kg-gruppen (antal händelser per
100 patientår var 0,72 respektive 1,97 i kohorten med oral
monoterapi). Övergående lymfopeni av grad 3 (< 0,5 till
0,2 x 109/L) eller 4 (< 0,2 x 109/L) utvecklades hos 20– 25 %
av patienterna i kliniska studier där patienterna behandlades
med en kumulativ dos av kladribin 3,5 mg/kg under två år.
Mindre än 1 % av patienterna uppvisade lymfopeni av grad 4.
För att minska risken för svår lymfopeni måste lymfocytantal
bestämmas före, under och efter kladribinbehandling.
I produktresumén anges kriterier för att initiera och fortsätta
behandling med kladribin.

Infektioner
Infektion med humant immunbristvirus (hiv) samt aktiv
kronisk infektion (tuberkulos eller hepatit) utgör kontraindikationer till behandling med kladribin.
Incidensen av de vanligaste infektionerna var jämförbar
mellan placebo- och kladribin-exponerade patienter med undantag av herpes zoster som var cirka 4 gånger vanligare hos
kladribin-exponerade individer. Det rekommenderas att patienter som är antikroppsnegativa för varicella zoster vaccineras
innan behandling med kladribin påbörjas. Under kladribinbehandling kan det ske en aktivering av latenta infektioner som
tuberkulos och hepatit. Tre fall av tuberkulos rapporterades
hos patienter exponerade för kladribin i de kliniska studierna.
Alla fallen rapporterades innan screening för tuberkulos
hade implementerats i studieprotokollen.
Inga fall av progressiv multifokal leukoencefalopati
(PML) inträffade i kliniska studier där kladribin givits som
behandling vid MS. Hos patienter som behandlats parenteralt
med kladribin för hårcellsleukemi och andra hematologiska
maligniteter har det dock rapporterats fall av PML. Innan
behandling med kladribin för MS inleds rekommenderas att
en undersökning med MRT utförs (vanligen inom 3 månader).

Maligniteter
I kliniska studier och vid långsiktig uppföljning av patienter
som behandlas med en kumulativ dos på 3,5 mg/kg peroralt
kladribin observerades fall av maligniteter oftare hos kladribinbehandlade patienter (10 fall på 3 414 patientår [0,29 fall
per 100 patientår]) jämfört med patienter som fått placebo
(3 fall på 2 022 patientår [0,15 fall per 100 patientår]). Inget
mönster av specifika tumörtyper eller lokalisation sågs för
vare sig kladribin eller placebo. Det rapporterades inga fall av
leukemi, lymfom eller lymfoproliferativa tillstånd i studierna.
Mavenclad är kontraindicerat till MS-patienter med aktiva
maligniteter.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ansåg vid
godkännandet av Mavenclad att ytterligare data krävs för att
belysa risken för malignitet med kladribin vid behandling av
MS. En säkerhetsstudie kommer därför att utföras efter
godkännandet där patienterna följs i 10 år.
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Läkemedelsverkets värdering
Kladribin i kumulativ dos 3,5 mg/kg har i en pivotal
96-veckors fas 3-studie vid skovvis förlöpande MS visat
en kliniskt relevant effekt med avseende på reduktion av
skovfrekvens och minskad progression av funktionsnedsättning. Kladribin har potentiellt allvarliga biverkningar som uttalad långdragen lymfopeni, infektioner
och risk för malignitet men för den begränsade indikationen högaktiv skovvis MS bedöms risk-nyttabalansen
vara positiv. Vid denna form av MS utgör kladribin ett
alternativ till tidigare godkända läkemedel med liknande
indikation (natalizumab, fingolimod, alemtuzumab).
Den orala administreringen är en fördel jämfört med
läkemedel som ges via injektion/infusion.

Underlag för godkännandet
Resultat och värdering i denna monografi baseras på de fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade som
opublicerade data. Avseende studier med publicerade resultat
har de utredande myndigheterna vanligen tillgång till en
mer omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.
Följande kliniska studie var pivotal vid godkännandet:
•
A phase III, randomized, double-blind, three-arm, placebocontrolled, multi-center study to evaluate the safety and
efficacy of oral cladribine in subjects with relapsingremitting multiple sclerosis (RRMS). [CLARITY].
Clinical Trial Report No 25643.

Litteratur
En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för
godkännandet finns i European Public Assessment Report
(EPAR) www.ema.europa.eu.
Nedanstående publicerade referenser har inte granskats av
Läkemedelsverket:
•
•

Giovannoni G, Comi G, Cook S et al. A placebo-controlled trial of
oral cladribine for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med
2010;362:416-26.
Giovannoni G, Soelberg Sorensen P, Cook S et al. Safety and efficacy of cladribine tablets in patients with relapsing-remitting
multiple sclerosis: Results from the randomized extension trial of
the CLAR ITY study. Mult Scler. 2017 Aug 1:1352458517727603.
doi: 10.1177/1352458517727603.
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Mydrane (tropikamid, fenylefrinhydroklorid
lidokainhydroklorid)
ATC-kod: S01FA56
Läkemedelsform, styrka: Injektionsvätska, 0,2 mg/ml + 3,1 mg/ml + 10 mg/ml
Innehavare av godkännande för försäljning: Laboratoires Théa
Ombud: THEA Nordic AB
Datum för godkännande: 31 mars 2016
Godkännandeprocedur: Decentral procedur
Monografins publiceringsdatum: 2018-05-29

Indikation

Effekt

Mydrane är avsett för kataraktkirurgi för att erhålla mydriasis
och intraokulär anestesi under det kirurgiska ingreppet.
Mydrane är endast avsett för vuxna.

Ansökan om godkännande baserades på två kliniska studier
som jämförde Mydrane med topikal behandling (fenylefrin,
tropikamid, lidokain/tetrakain) som kontrollbehandling;
studie LT2380-PII-11/07 (fas II) och studie LT2380PIII-05/10 (fas III).

Dosering och administreringssätt
Vuxna: 0,2 ml av Mydrane injiceras intrakameralt som en
enda långsam injektion i början av det kirurgiska ingreppet.
För fullständiga instruktioner om administrering, se produktresumé avsnitt 4.2 och 6.6.

Inledning
Mydrane är det första kombinationsläkemedlet som godkänts
för att erhålla mydriasis och intraokulär anestesi via intrakameral injektion i samband med kataraktkirurgi. Mydrane
består av tropikamid 0,2 mg/ml, fenylefrinhydroklorid
3,1 mg/ml och lidokainhydroklorid 10 mg/ml.

Farmakodynamik
Fenylefrin är en alfa-agonist med en pupillvidgande, men
nästan ingen cykloplegisk effekt (förlamning av ciliarmuskeln).
Tropikamid blockerar muskarinreceptorer vilket resulterar i
vidgning av pupillen och cykloplegi. När de administreras
tillsammans förstärks den mydriatiska effekten. Lidokain är
ett välkänt lokalanestetikum.

Fas II
Fas II-studien, en randomiserad (1:1:1:1), öppen, multicenterstudie inkluderande 139 patienter som genomgick
kataraktkirurgi. Mydrane, 0,15 eller 0,2 ml, jämfördes mot
topikala mydriatika (12 droppar tropikamid 5 mg/ml,
12 droppar fenylefrin 100 mg/ml, 30, 20 och 10 minuter
före operationen). Samtliga patienter behandlades med
topikalt tetrakain (10 mg/ml, 12 droppar) 5 minuter före
operationen och en andra instillation med topikalt tetrakain
(1 minut före operationen) jämfördes också mot intrakameralt
lidokain (10 mg/ml, 200 μl).
För den primära effektvariabeln som kombinerade pupillstorlek och patientobehag (anestesi) visades ingen relevant
skillnad mellan 0,15 respektive 0,2 ml av Mydrane. I genomsnitt uppnåddes 95 % av maximal pupillutvidgning, uppmätt
före injektionen av viskoelastika, 30–40 sekunder efter den
intrakamerala injektionen. En stabil mydriasis erhölls under
hela operationen utan några relevanta skillnader mellan
grupperna. Återgång till normal pupillstorlek skedde efter
5–7 timmar.
Fler patienter som fick 0,15 ml krävde dock ytterligare
mydriatika under operationen (9 vs 3) och kirurgerna föredrog att administrera 0,2 ml framför 0,15 ml. Därför utvärderades 0,2 ml i den efterföljande fas II-studien.

Samtliga läkemedelsmonografier finns publicerade på lv.se/monografier
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Tabell I. Antal patienter som genomgick kapsulorexis utan ytterligare mydriatisk behandling (mITT a).

Population, N

Mydrane
N = 268

Referens-behandling b
N = 281

Skillnad (%) mellan grupperna
[95 % KI]

Antal patienter (%) som svarat
på behandlingen (hela populationen) c

265 (98,9)

266 (94,7)

4,2

[95 % KI]

[96,8; 99,8]

[91,3; 97,0]

[4,2; 12,6]

N

N = 250

N = 261

Antal patienter (%) som svarat
på behandlingen (andel med
pupillstorlek ≥ 5,5 mm) d

246 (98,4)

246 (94,3)

4,1

[95 % KI]

[96,0; 99,6]

[90,7; 96,7]

[4,5; 12,8]

mITT - Modifierad ”intention to treat”: Alla randomiserade patienter som fick studieläkemedel och inte använde otillåten behandling, till exempel
annan mydriatika eller topikala smärtstillare utöver den ytterligare intrakamerala injektionen som kunde administreras i Mydrane-gruppen.

a

b

Referensbehandling: Topikalt tropikamid 5 mg/ml, fenylefrin 100 mg/ml, 1 droppe vardera 30, 20 och 10 minuter före kirurgi.

c

En patient som svarat på behandlingen definierades som en patient hos vilken kapsulorexis utfördes utan ytterligare mydriatisk behandling.

En patient som svarat på behandlingen definierades som en patient hos vilken kapsulorexis utfördes utan ytterligare mydriatisk behandling och
hos vilken pupillstorleken strax före kapsulorexis var ≥ 5,5 mm.

d

Fas III
Fas III-studien var en randomiserad (1:1), öppen multicenterstudie där Mydrane jämfördes med en referensbehandling
(topikal behandling med fenylefrin, tropikamid och tetrakain,
se Tabell I) hos 555 patienter som genomgick kataraktkirurgi.
Båda grupperna fick ögondroppar innehållande 10 mg/ml
tetrakain, 5 minuter samt 1 minut före operationen.
I den Mydrane-behandlade gruppen administrerades
0,2 ml Mydrane intrakameralt i början av ingreppet.
I denna grupp kunde, vid otillräcklig mydriasis (< 7 mm)
inom 30 sekunder efter den första injektionen, ytterligare
0,1 ml Mydrane administreras.
Studien inkluderade patienter mellan 34 och 88 år, varav
57 % var kvinnor. Endast patienter med ett normalt hornhinneendotel inkluderades i studien och patienter med mycket
mörka iris exkluderades. Patienterna hade vid ett tidigare tillfälle behandlats med topikal administrering av mydriatika och
uppnått en pupilldiameter på ≥ 7 mm, det vill säga visat sig
svara på mydriatika.
Pupillstorleken mättes kontinuerligt under ingreppet
enligt följande tidsschema:
T1: Precis före det inledande snittet, T2: Precis före injektion av viskoelastika, T3: Precis före kapsulorexis, T4: Precis
före linsimplantation, T5: Precis före cefuroximinjektion.
Det primära effektmåttet var andelen patienter hos vilka
kapsulorexis utfördes utan ytterligare mydriatisk behandling
(utöver den tillåtna andra injektionen i Mydrane-gruppen).
Den primära effekten utvärderades i såväl hela populationen
som i gruppen hos vilken pupillstorleken strax före kapsulorexis var ≥ 5,5 mm (ko-primärt effektmått).
Den smärtstillande effekten (sekundärt effektmått) mättes
precis före linsimplantation (T4) (skala 05). Andra sekundära
effektmått utvärderade pupillstorlek och smärtlindring vid
T1 till T5.
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Mydriasis
Mydrane var inte sämre än referensbehandlingen avseende
andelen patienter hos vilka kapsulorexis utfördes utan ytterligare mydriatisk behandling (primärt effektmått). Det nedre
konfidensintervallet [95 % KI] var inom den förutbestämda
marginalen (7,5 %) (Tabell I).
Vid tidpunkten för kapsulorexis (T3) var den genomsnittliga pupillstorleken signifikant större (p < 0,001) i referensgruppen (8,9 ± 0,9 mm) jämfört med gruppen som fick
Mydrane (7,7 ± 0,9 mm). Skillnaden bedöms sakna klinisk
relevans då pupillstorleken vid tidpunkten för linsimplantationen var minst 6 mm hos 96 % i båda grupperna och minst
7 mm hos 80 % respektive 79 % av referens- respektive
Mydrane-behandlade patienter. Vid slutfasen av operationen
(T5) observerades ingen skillnad mellan grupperna (referens
vs Mydrane: 7,2 vs 7,5 mm).
Under studien fick 71 (26,5 %) patienter i Mydranegruppen en ytterligare intrakameral injektion. I en post hocanalys visades att även då patienterna endast fick en injektion
var Mydrane inte sämre än referensbehandlingen. Hos Mydrane-behandlade patienter som fick en injektion var pupillstorleken ≥ 6 mm precis före kapsulorexis hos 99 % av
patienterna jämfört med hos 94 % i referensgruppen
(95 % KI: 4,3; 14,6) och någon relevant tilläggseffekt av en
andra injektion påvisades inte. En andra injektion orsakade
också en något större förlust av korneala endotelceller jämfört
med referensbehandlingen (se avsnittet ”Säkerhet”).
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Tabell II. Smärtstillande effekt precis före linsimplantation.

Mydrane
N = 226
n (%)

Referens
N = 236
n (%)

0: Ingen smärta eller tryck

176 (77,79)

160 (67,8)

1: Milt tryck, inget obehag

31 (13,7)

60 (25,4)

2: Tryck, milt obehag

14 (6,2)

11 (4,7)

3: Mild smärta

2 (0,9)

3 (1,3)

4: Måttlig smärta

2 (0,9)

1 (0,4)

5: Svår smärta

1 (0,4)

1 (0,4)

P-värde vid primär analys (T4)

0,034

Ögonsmärta
Vid tidpunkten precis före linsimplantation (T4) upplevde patienterna statistiskt signifikant mindre smärta i Mydranegruppen (p = 0,034) jämfört med referensbehandlingen, dock
var skillnaden mellan grupperna modest (Tabell II). Ingen
statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna observerades
vid övriga tidpunkter under operationen (före injektion av
viskoelastika, kapsulorexis, respektive cefuroximinjektion).

Säkerhet
Säkerhetsutvärderingen omfattade totalt 342 patienter
behandlade med Mydrane intrakameralt och 351 patienter
behandlade med topikala referenspreparat. Patienterna följdes
under en månad efter operationen. Rapporterade biverkningar efter behandling med Mydrane var framför allt milda eller
måttliga ögonbiverkningar av övergående natur. Fler ögonbiverkningar rapporterdes i gruppen som fick ≥ 2 injektioner
Mydrane (23,3 %) jämfört med gruppen som fick en enda
injektion (14,7 %).
Punktat keratit (3,0 % vs 1,8 %), keratit (2,2 % vs 1,4 %)
makulaödem (1,5 % vs 0,4 %), blefarit (0,7 % vs 0 %), främmande kroppkänsla (0,7 % vs 0 %) rapporterades oftare i
gruppen behandlad med Mydrane jämfört med referensbehandlingen i fas III.

Det var ingen skillnad i incidensen vad gäller patienter med
en ökning av retinatjockleken med minst 50 µm jämfört med
baslinjen i fas II-studien. Andelen patienter med ökad retinatjocklek (definierad som retinal tjocklek ≥ 300 μm samt en
ökning med 50 μm jämfört med baslinjen) var jämförbar
mellan Mydrane och referensbehandling i fas III.
Förlusten av endotelceller var jämförbar mellan behandlingsgrupperna då en injektion av Mydrane administrerades
(Mydrane 8,3 %, referens 7,8 %). Hos de patienter som fick
≥ 2 injektioner visades en trend till en ökad cellförlust
(11,1 %), dock var variabiliteten i mätningarna hög. Medelskillnaderna i korneatjocklek mellan patienterna som fått en,
respektive två injektioner av Mydrane var marginella och
utan relevans (+0,6 μm vs 4,2 μm) och ingen relevant skillnad observerades jämfört referensbehandlingen (3,5 μm).
Eventuella konsekvenser av en potentiellt ökad cellförlust på
längre sikt är dock ej karakteriserade. Då ingen signifikant
tilläggseffekt visats av en ytterligare injektion av Mydrane
rekommenderas att endast en injektion administreras. Mydrane rekommenderas inte till endotelsköra patienter.
Plasmakoncentrationerna analyserades i en subpopulation
(15 patienter/grupp) i fas III-studien. Ingen patient i den
Mydrane-behandlade gruppen hade detekterbara nivåer av
tropikamid medan tropikamid detekterades hos alla patienter
i referensgruppen. Fenylefrin detekterades hos två patienter
i den Mydrane-behandlade gruppen jämfört med tio patienter
i referensgruppen. Lidokain detekterades hos samtliga
Mydranebehandlade patienter. Den systemiska exponeringen av fenylefrin förväntas minimal vid användning av
Mydrane vilket kan vara en potentiell fördel jämfört med vid
topikal administrering. Ingen relevant skillnad i rapporteringen av systembiverkningar mellan grupperna behandlade
med Mydrane respektive referensbehandling observerades
dock (4,8 % vs 6,0 %).
Det finns ingen klinisk erfarenhet av användning av
Mydrane till patienter med hornhinnesjukdom, uveit eller
vid kataraktkirurgi i kombination med hornhinnetransplantation. På grund av den vasokonstriktiva effekten av fenylefrin
rekommenderas inte Mydrane vid kataraktkirurgi som utförs i kombination med vitrektomi.

Samtliga läkemedelsmonografier finns publicerade på lv.se/monografier
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Läkemedelsverkets värdering
Mydrane för intrakameral injektion är det första kombinationsläkemedlet med tropikamid, fenylefrin och lidokain som godkänts för att erhålla mydriasis och intraokulär
anestesi i samband med kataraktkirurgi, och utgör därmed
ett alternativ till traditionell topikal administrering. Jämfört med topikal administrering bedöms inte Mydrane ge
några relevanta för- eller nackdelar avseende graden av
pupilldilatation och smärtlindring. Mydrane bedöms
ändå vara ett tillskott av värde då en i stort sett momentan
mydriasis erhålls vilket kan underlätta preoperativa förberedelser och därmed patientflödet vid kataraktkirurgi.
Intrakameral injektion av Mydrane tycks väl tolererat
och ger en lägre systemexponering av fenylefrin än
topikal administrering av densamma, och ger därmed
potentiellt minskad risk för systembiverkningar.

Underlag för godkännandet
Resultat och värdering i denna monografi baseras på de
fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade
som opublicerade data. Avseende studier med publicerade
resultat har de utredande myndigheterna vanligen tillgång
till en mer omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.
Följande kliniska studier var pivotala vid godkännandet:
•
Efficacy and safety assessment of intracameral T2380
(Fixed combination of lidocaine, phenyl-ephrine and
tropicamide) for anaesthesia and mydriasis in phacoemulsification cataract surgery. LT2380- PII-11/07
•
Efficacy and safety assessment of intracameral T2380
(Fixed combination of lidocaine, phenyl-ephrine and
tropicamide) for mydriasis and anesthesia in phacoemulsification cataract surgery. LT2380-PIII-05/10

Litteratur
En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för
godkännandet finns i Public Assessment Report (PAR)
(Decentral procedur), www.ema.europa.eu.

Samtliga läkemedelsmonografier finns publicerade på lv.se/monografier
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Ocrevus (okrelizumab)
ATC-kod: L04AA36
Läkemedelsform, styrka: 300 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning
Innehavare av godkännande för försäljning: Roche Registration GmbH
Datum för godkännande: 8 januari 2018
Godkännandeprocedur: Central procedur.
Monografins publiceringsdatum: 2018-07-02

Indikation

Bakgrund

Ocrevus är indicerat för behandling av vuxna patienter med
skovvis multipel skleros (RMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd.
Ocrevus är indicerat för behandling av vuxna patienter
med tidig primärprogressiv multipel skleros (PPMS) med
avseende på sjukdomsduration och nivå av funktionsnedsättning samt bilddiagnostiska fynd karakteristiska för
inflammatorisk aktivitet.

Orsaken till multipel skleros (MS) är ofullständigt känd,
men mycket talar för att MS är en autoimmun sjukdom. Vid
MS migrerar aktiverade lymfocyter från blodet ut i CNSvävnaden, där de ger upphov till en fokal inflammation som
ligger bakom de skovsymtom som karakteriserar den oftast
förekommande formen av MS, skovvis uppträdande MS.
Vanligen sker den kliniska debuten vid skovvis uppträdande
MS i åldern 20–40 år. En mer ovanlig och svårbehandlad
form av MS är primärprogressiv MS (PPMS) som utgör cirka
10–15 % av MS-fallen. Vid PPMS karakteriseras sjukdomsförloppet redan från starten av en kontinuerlig försämring,
och medelåldern för klinisk debut är cirka 40 år. Skov
förekommer endast i undantagsfall.

Dosering
Premedicinering mot infusionsrelaterade reaktioner
Följande två premedicineringar ska administreras före varje
infusion med Ocrevus för att reducera frekvensen och
svårighetsgraden av infusionsrelaterade reaktioner (IRR):
•
100 mg intravenöst metylprednisolon (eller likvärdig
behandling) cirka 30 minuter före varje infusion med
Ocrevus,
•
antihistamin cirka 30–60 minuter före varje infusion
med Ocrevus.
Dessutom kan premedicinering med ett antipyretikum
(till exempel paracetamol) övervägas cirka 30–60 minuter
före varje infusion med Ocrevus.

Startdos
Startdosen om 600 mg administreras som två separata intravenösa infusioner; först som en 300 mg-infusion, följt två
veckor senare av en andra 300 mg-infusion.

Efterföljande doser
Efterföljande doser av Ocrevus administreras därefter som
en 600 mg intravenös infusion var 6:e månad. Den första
efterföljande dosen om 600 mg ska administreras 6 månader
efter den första infusionen av startdosen. Ett minsta intervall
om 5 månader bör upprätthållas mellan varje dos av Ocrevus.
För fullständig information om dosering, se produktresumé.

Verksam beståndsdel och läkemedelsform
Den verksamma beståndsdelen i Ocrevus är okrelizumab, en
IgG1 monoklonal antikropp framställd med rekombinant
DNA-teknik. Ocrevus tillhandahålls som koncentrat till infusionsvätska, lösning, och måste spädas med 0,9 % natriumkloridlösning innan administrering.

Verkningsmekanism
Okrelizumab binder specifikt till B-celler som uttrycker
CD20. CD20 är ett cellyteantigen lokaliserat på pre-B-celler,
mogna B-celler och minnes-B-celler.
Okrelizumabs terapeutiska effekt vid MS antas innefatta
immunmodulering genom att minska antalet och funktionen
av B-celler som uttrycker CD20. Efter att okrelizumab har
bundit till cellytan sker en selektiv depletion av B-celler som
uttrycker CD20 genom antikroppsberoende cellulär fagocytos, antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet, komplementberoende cytotoxicitet och apoptos. Kroppens kapacitet att
återskapa B-celler och redan existerande humoral immunitet
bevaras. Medfödd immunitet och totala antalet T-celler
påverkas inte.
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Farmakokinetik
Okrelizumab är en IgG1-antikropp som administreras intravenöst. Okrelizumab förväntas brytas ned till mindre peptider
och aminosyror. Den terminala halveringstiden är 26 dagar,
och med den rekommenderade doseringen nås jämvikt efter
den andra dosen. Okrelizumabs exponering påverkas inte av
milt nedsatt njur- eller leverfunktion. Exponeringen av okrelizumab påverkas av vikt med lägre exponering vid högre
kroppsvikt, men detta var inte kliniskt relevant.

Effekt
Effektdokumentationen baseras främst på två aktivt kontrollerade studier (WA21092, WA21093) med identisk
design utförda på patienter med skovvis MS samt en placebokontrollerad studie (WA25046) på patienter med primärprogressiv MS.

Studie WA21092 (OPERA I) och WA21093
(OPERA II)
Dessa båda studier var identiska till sina upplägg och deras
design samt effektvariabler beskrivs därför tillsammans.
Båda studierna var 96-veckors, randomiserade, dubbelblindade, dubbel-dummy fas III-studier med aktiv kontroll
som utvärderade effekt och säkerhet för okrelizumab i jämförelse med interferon beta-1a (Rebif) hos patienter med
skovvis MS.
Bland inklusionskriterierna ingick ålder 18–55 år, MSdiagnos enligt McDonalds kriterier 2010, minst två
dokumenterade kliniska skov inom två år eller ett skov inom
ett år före screening, och Expanded Disability Status Scale
(EDSS; en klinisk skattningsskala 0–10 som mäter grad av
funktionsnedsättning vid MS, högre poäng innebär högre
grad av funktionsnedsättning) från 0 till 5,5 vid screening.
Exklusionskriterier innefattade sjukdomsduration mer än tio år
hos patienter med EDSS ≤ 2,0 vid screening, tidigare behandling med läkemedel riktade mot B-lymfocyter (rituximab,
okrelizumab, atacicept, belimumab eller ofatumumab), tidigare behandling med alemtuzumab, anti-CD4, kladribin, mitoxantron, daklizumab, teriflunomid, laquinimod, helkroppsbestrålning eller benmärgstransplantation.
Patienterna randomiserades 1:1 till okrelizumab 600 mg
som intravenös infusion var 24:e vecka eller interferon
beta-1a 44 µg subkutant 3 gånger per vecka. Den första
dosen av okrelizumab gavs som två infusioner på 300 mg
dag 1 och 15 av den första 24-veckors behandlingsperioden,
och därefter gavs en infusion på 600 mg var 24:e vecka.
Patienter i varje grupp fick matchande subkutan eller intravenös placebo.
Primär effektvariabel var årlig skovfrekvens efter två år
(96 veckor). Ett skov definierades som en objektiv neurologisk försämring enligt vissa kriterier baserade på EDSSskalan och dess funktionssystem. Det krävdes att symtom
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kvarstod > 24 timmar, symtom skulle föregås av en stabil
period eller förbättring under minst 30 dagar, och symtom
skulle inte bero på andra faktorer som feber, infektion etc.
Tio sekundära effektvariabler testades i hierarkisk ordning.
De viktigaste sekundära effektvariablerna framgår av Tabell I.

Resultat studie WA21092
Av 1 051 screenade patienter randomiserades 821 till interferon beta-1a (N = 411) eller okrelizumab (N = 410). Totalt
706 patienter erhöll behandling och slutförde den dubbelblinda behandlingsperioden upp till vecka 96. Demografiska
data var balanserade mellan grupperna. Majoriteten (66 %)
var kvinnor i båda behandlingsgrupperna och medelåldern i
okrelizumab- respektive interferongruppen var 37,1 respektive 36,9 år. Sjukhistorien beträffande MS var likartad i båda
grupperna. Totalt 71 % av patienterna i interferongruppen
och 74 % av patienterna i okrelizumabgruppen hade inte
behandlats med någon medicinering mot MS inom två år
före randomisering.
Årlig skovfrekvens, den primära effektvariabeln, var
0,292 för interferon beta-1a och 0,156 för okrelizumab
vilket motsvarar en relativ reduktion med 46 % för patienter
behandlade med okrelizumab jämfört med interferon beta-1a
(p < 0,0001). Även för andelen patienter med progression av
funk- tionsnedsättning bekräftad efter 12 respektive 24 veckor
sågs statistiskt signifikanta skillnader till fördel för okrelizumab
(se sammanställning av resultat för primära och sekundära
effektvariabler inklusive MRT-variabler i Tabell I).

Resultat Studie WA21093
Av 1 045 screenade patienter randomiserades 835 till interferon beta-1a (N = 418) eller okrelizumab (N = 417). Totalt
680 patienter erhöll behandling och slutförde den dubbelblinda behandlingsperioden upp till vecka 96.
Demografiska data var balanserade mellan grupperna.
Majoriteten (65–67 % i de båda behandlingsgrupperna) var
kvinnor och medelåldern i okrelizumab- respektive interferongruppen var 37,2 respektive 37,4 år. Sjukhistorien
beträffande MS var likartad i båda grupperna. Det var 75 %
av patienterna i interferongruppen och 73 % av patienterna i
okrelizumab-gruppen som inte hade behandlats med någon
medicinering mot MS inom två år före randomisering.
Årlig skovfrekvens (primär effektvariabel) var 0,290 för
interferon beta-1a och 0,155 för okrelizumab vilket innebär
en relativ reduktion med 47 % för patienter behandlade med
okrelizumab jämfört med interferongruppen (p < 0,0001).
För andelen patienter med progression av funktionsnedsättning bekräftad efter 12 respektive 24 veckor sågs också
statistiskt signifikanta skillnader till fördel för okrelizumab
(se Tabell I).
Resultaten för de poolade analyserna av WA21092 och
WA21093 framgår av Tabell I.
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Tabell I. Resultat för de viktigaste kliniska och MRT-effektmåtten från studierna WA21092 och WA21093.

Studie 1: WA21092
(OPERA I)

Studie 2: WA21093
(OPERA II)

Okrelizumab
600 mg
(n = 410)

Interferon beta-1a
44 mikrogram
(n = 411)

Okrelizumab
600 mg
(n = 417)

Interferon beta-1a
44 mikrogram
(n = 418)

Årlig skovfrekvens (primärt effektmått)

0,156

0,292

0,155

0,290

Relativ reduktion

46 % (p < 0,0001)

Andel patienter med progression av funktionsnedsättning bekräftad efter 12 veckor3

9,8 % okrelizumab vs 15,2 % interferon beta-1a

Riskreduktion (poolad analys1)

40 % (p = 0,0006) 6

Riskreduktion (individuella studier2)

43 % (p = 0,0139) 6

Andel patienter med progression av funktionsnedsättning bekräftad efter 24 veckor 3

7,6 % okrelizumab vs 12,0 % interferon beta-1a

Riskreduktion (poolad analys1)

40 % (p = 0,0025) 6

Riskreduktion individuella studier2

43 % (p = 0,0278) 6

Andel patienter fria från skov vid 96 veckor 2

80,4 %

Effektmått

Kliniska effektmått

47 % (p < 0,0001)

37 % (p = 0,0169) 6

37 % (p = 0,0370) 6
66,7 %

(p < 0,0001)
Andel patienter med ”No evidence of disease
activity” (NEDA) 4

48 %

Relativ ökning2

64 % (p < 0,0001)

78,9 %

64,3 %

(p < 0,0001)
29 %

48 %

25 %

89 % (p < 0,0001)

MRT-effektmått
Medelvärde för antalet kontrastladdande
T1-lesioner per MRT-undersökning

0,016

Relativ reduktion

94 % (p < 0,0001)

Medelvärde för antalet nya och/eller förstorade
hyperintensiva T2-lesioner per MRT-undersökning

0,323

Relativ reduktion

77 % (p < 0,0001)

Procentuell ändring av hjärnvolym från vecka
24 till vecka 96
Relativ minskning av förlust av hjärnvolym

0,572

0,286

Data prospektivt poolade från studie 1 och 2.

2

Icke-bekräftande analys av p-värde; ej del av prespecificerad test-hierarki.

0,416

95 % (p < 0,0001)
1,413

0,325

1,904

83 % (p < 0,0001)
0,741

22,8 % (p = 0,0042) 5

1

0,021

0,638

0,750

14,9 % (p = 0,0900)

Definierad som en ökning med ≥ 1,0 poäng från baseline Expanded Disability Status Scale (EDSS-värdet för patienter med värde vid baseline
på 5,5 eller mindre, eller ≥ 0,5 när värdet vid baseline är 5,5. Uppskattning enligt Kaplan-Meier vid vecka 96.

3

4
NEDA definierad som frånvaro av skov enligt definition i protokollet, progression av funktionsnedsättning (CDP) bekräftad efter 12 veckor,
och någon MRT-aktivitet (antingen kontrastladdande T1-lesioner, eller nya eller förstorade T2-lesioner) under hela den 96 veckor långa behandlingsperioden. Exploratoriska resultat baserade på komplett ITT-population.
5

Icke-bekräftande p-värde; hierarkisk testprocedur avbruten innan effektmåttet skulle ha analyserats.

6

Log-rank test.
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Studie WA25046 (ORATORIO)
Studien WA 25046 var en randomiserad, dubbelblindad,
placebokontrollerad fas III-studie för att utvärdera effekt och
säkerhet för okrelizumab hos vuxna patienter med primärprogressiv MS (PPMS). Studiens längd var händelsestyrd
(minst 120 veckor och 253 bekräftade händelser med funktionsnedsättning). Bland inklusionskriterier ingick diagnos
PPMS enligt McDonalds kriterier 2005, ålder 18–55 år och
EDSS vid screening från 3,0 till 6,5 poäng. Exklusionskriterier
innefattade sjukhistoria som vid skovvis förlöpande MS,
sekundär progressiv MS eller progressiv MS med skov, tidigare
behandling med läkemedel som är riktade mot B-celler (till
exempel rituximab, okrelizumab, atacicept, belimumab eller
ofatumumab) och känd annan neurologisk sjukdom. Patienterna i studien WA25046 var enligt de huvudsakliga inklusionskriterierna i tidigt stadium i sitt sjukdomsförlopp och populationen återspeglar inte den breda PPMS-patientpopulationen.
Patienterna randomiserades 2:1 till okrelizumab 600 mg
eller placebo var 24:e vecka. Varje dos av okrelizumab/
placebo gavs som två intravenösa infusioner på 300 mg
okrelizumab/placebo med 14 dagars mellanrum. Totalt
732 patienter randomiserades till studien, av vilka 725 fick
minst 1 dos av placebo eller okrelizumab.
Primär effektvariabel var tid till progression av funktionsnedsättning, som kunde bekräftas efter 12 veckor, under
den dubbelblinda behandlingsperioden. Progression av funktionsnedsättning definierades som en ökning av ≥ 1 poäng
från EDSS-värdet vid baslinjen om EDSS vid baslinjen var
≤ 5,5 poäng, eller en ökning av ≥ 0,5 poäng om EDSS vid
baslinjen var > 5,5 poäng.
Demografiska karakteristika var väl balanserade mellan
grupperna. I placebo- respektive okrelizumabgruppen var
medelåldern 44,4 respektive 44,7 år, och andelen kvinnor
var 50,8 respektive 48,6 %. Mediandurationen för sjukdomen
uttryckt som tiden från symtomdebut var nästan 6 år i båda
grupperna med mediantid sedan diagnos 1,3 år (placebo)
och 1,6 år (okrelizumab). Tolv procent i placebogruppen
och 11 % i okrelizumabgruppen hade fått sjukdomsmodifierande behandling under två år före randomisering,
vanligast var interferoner och glatirameracetat. Medelvärde
för EDSS vid baslinjen var 4,7 för båda grupperna.
MRT vid baslinjen visade att 25 % av patienterna i placebogruppen och 27 % i okrelizumabgruppen hade kontrastladdande T1-lesioner vilket indikerar inflammatorisk aktivitet.
Andelen patienter med sådana lesioner var lägre i tidigare
utförda randomiserade kontrollerade studier av PPMS med
vissa andra läkemedel där utfallet av studien var negativt (till
exempel i PROMiSE-studien (3) med glatirameracetat var
andelen 14 %, i INFORMS-studien (4) med fingolimod
13 %, och i OLYMPUS-studien (5) med rituximab 24,5 %).

Patientpopulationen i studien WA25046 var i genomsnitt
yngre än populationen i övriga ovan nämnda studier vid
PPMS eftersom övre åldersgräns för inklusion i WA25046
var 55 år mot 65 år för övriga studier. I såväl ovan nämnd
studie med rituximab (5) som i den aktuella studien med
okrelizumab indikerade subgruppsanalyser att patienter
som var yngre och de med kontrastladdande T1-lesioner vid
baslinjen uppvisade större effekt av studieläkemedlet (se även
avsnittet ”Subgruppsanalyser” nedan).

Resultat studie WA 25046
Primärt effektmått
Risken för progression av funktionsnedsättning, som kvarstod
efter 12 veckor, uppskattades med Kaplan Meier-metodologi
(Figur 1, sidan 51). Andelen patienter med progression av
funktionsnedsättning vid 120 veckor var 34,0 % i placebogruppen och 30,2 % i okrelizumabgruppen (Kaplan-Meierestimat). Hasardkvoten (95 % KI) var 0,76 (0,59; 0,98),
p = 0,0321.

Sekundära effektmått
Andelen patienter med progression av funktionsnedsättning
bekräftad efter 24 veckor var 32,7 % i placebogruppen och
28,3 % i okrelizumabgruppen. Hasardkvoten (95 % KI) var
0,75 (0,58; 0,98), p = 0,0365.
Beträffande MRT-variabler var den procentuella förändringen av volymen av hyperintensiva T2-lesioner från baslinjen
till vecka 120 3,4 % för okrelizumab och 7,4 % för placebo
(p < 0,0001).
Den procentuella förändringen av hjärnvolymen från
vecka 24 till vecka 120 var 0,902 % för okrelizumab och
1,093 % för placebogruppen, vilket motsvarar en relativ
minskning i grad av förlust av hjärnvolym i okrelizumabgruppen jämfört med placebo på 17,5 % (p = 0,0206).
Effektmåttet för livskvalitet (SF-36 Physical Component
Summary (PCS) visade ingen skillnad mellan grupperna.

Subgruppsanalyser
En förspecificerad subgruppsanalys av det primära effektmåttet tyder på att patienter som är yngre eller de med kontrastladdande T1-lesioner vid baslinjen får en större behandlingsfördel än patienter som är äldre eller utan kontrastladdande
T1-lesioner (≤ 45 år: HR 0,64 [95 % KI 0,45; 0,92], > 45 år:
HR 0,88 [95 % KI 0,62; 1,26]; med kontrastladdande
T1-lesioner vid baslinjen: HR 0,65 [95 % KI 0,40; 1,06],
utan kontrastladdande T1-lesioner vid baslinjen: HR 0,84
[95 % KI 0,62; 1,13]).

Samtliga läkemedelsmonografier finns publicerade på lv.se/monografier
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Andel patienter med bekräftad progression av funktionsnedsättning

Figur 1. Kaplan-Meier-diagram av tid till debut av bekräftad progression av funktionsnedsättning som kvarstod i
minst 12 veckor då den initiala händelsen av neurologisk försämring inträffade under den dubbelblinda behandlingsperioden (WA25046 ITT Population)*.

Placebo

Placebo (n = 244)
OCR 600 mg (n = 488)
Censurerade

24 % riskreduktion för
bekräftad progression av
funktionsnedsättning
HR (95 % KI): 0,76 (0,59; 0,98);
p = 0,0321

Antal patienter med risk
244

232

212

199

189

180
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162

153

145

136

120

85

66

46
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20

7

2

OCR 600 mg 487

462
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391

376

355

338

319

304

281
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136
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47
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7

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

156

168

180

192

204

Baseline

216

Tid till debut av bekräftad progression av funktionsnedsättning (veckor)

* Alla patienter i denna analys följdes upp under minst 120 veckor. Den primära analysen är baserad på alla händelser.

Säkerhet
Säkerhetsprofilen för okrelizumab vid MS baseras främst på
data från patienter i de pivotala kliniska studierna av MS
(WA21092 och WA21093 vid skovvis MS samt WA25046
vid primärprogressiv MS). Sammanlagt exponerades
1 311 patienter under 3 054 patientår för okrelizumab i dosen
600 mg under de kontrollerade behandlingsperioderna i
kliniska MS-studier.
De viktigaste och vanligast rapporterade biverkningarna vid
indikationen MS var infusionsrelaterade reaktioner (IRR) och
infektioner. Tillgängliga data tyder på att säkerhetsprofilen för
okrelizumab vid behandling av MS är relativt gynnsam (se
sammanfattningen nedan), men det finns en osäkerhet beträffande risk för malignitet (se nedan), och därutöver saknas
fortfarande data för långtidssäkerhet och säkerhet för patienter
> 55 år. De viktigaste biverkningarna beskrivs nedan.

Infusionsrelaterade reaktioner (IRR)
IRR kan uppträda vid administrering av okrelizumab och
kan vara relaterat till frisättning av cytokiner och/eller andra
kemiska substanser. De vanligaste symtomen (hos ≥ 10 % av
patienterna med IRR) var klåda, hudutslag, irritation i
halsen och hudrodnad. Andra symtom som associerats med
IRR och som förekom i studierna vid skovvis MS och PPMS
var dyspné, larynxödem, urtikaria, orofaryngeal smärta,
faryngealt ödem, hypotoni, pyrexi, huvudvärk, yrsel, illamående och takykardi. Den högsta incidensen av IRR sågs
efter den första infusionen, varefter incidensen minskade
med följande infusioner.

Samtliga läkemedelsmonografier finns publicerade på lv.se/monografier
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I studierna vid skovvis MS var incidensen av IRR hos patienter behandlade med okrelizumab 34,3 % jämfört med en
incidens på 9,9 % i interferon beta-1a-behandlingsgruppen
(placeboinfusion). Majoriteten av IRR var av lindrig till
måttlig svårighetsgrad. IRR av svår typ inträffade hos
20 patienter (2,4 %) i okrelizumabgruppen och hos 1 patient
(0,1 %) i interferongruppen. En livshotande IRR inträffade
hos 1 patient (0,1 %) behandlad med okrelizumab i populationen med skovvis MS.
I den placebokontrollerade studien på PPMS inträffade IRR
hos 40,1 % av patienterna behandlade med okrelizumab mot
25,5 % för placebo. Majoriteten av IRR var milda till måttliga.
Svåra IRR sågs hos 1,4 % av okrelizumabbehandlade patienter.
Det förekom inga livshotande IRR.
Inga IRR med dödlig utgång har förekommit i kontrollerade studier.
För att minska frekvensen och svårighetsgraden av IRR
ska patienten ges 100 mg intravenöst metylprednisolon (eller
likvärdig behandling) cirka 30 minuter före varje infusion
med Ocrevus, samt antihistamin 30–60 minuter före varje
infusion. I händelse av IRR kan det bli nödvändigt att justera
infusionen. För närmare anvisningar om detta, se doseringsavsnittet i produktresumén.

Infektioner
I studierna på skovvis MS sågs infektioner hos 58,5 % av
patienterna som fick okrelizumab jämfört med 52,5 % av
patienterna som fick interferon beta-1a. Infektioner som
klassades som allvarliga sågs hos 1,3 % av patienterna som
fick okrelizumab mot 2,9 % av patienterna som fick interferon
beta-1a. I studien på PPMS var andelen patienter som fick
infektioner jämförbar i okrelizumab- och placebogruppen.
Även andelen patienter med allvarliga infektioner var likartad (6,7 % av patienterna som fick placebo mot 6,2 % för
okrelizumab).
Herpesinfektioner förekom i de kliniska studierna för
skovvis MS oftare hos patienter behandlade med okrelizumab
än för interferon-behandlade patienter. Dessa infektioner inkluderade herpes zoster (2,1 % mot 1,0 %), herpes simplex
(0,7 % mot 0,1 %), oral herpes (3,0 % mot 2,2 %) och genital
herpes (0,1 % mot 0 %). Infektionerna var till övervägande
del milda till måttliga i svårighetsgrad. Ingen disseminerad
herpesinfektion rapporterades.
I den placebokontrollerade studien vid PPMS observerades en högre andel patienter med oral herpes i okrelizumabgruppen (2,7 % för okrelizumab mot 0,8 % för placebo).
För patienter behandlade med okrelizumab var andelen
luftvägsinfektioner högre än för patienter behandlade med
interferon beta-1a och placebo. De luftvägsinfektioner som
rapporterats hos patienter behandlade med okrelizumab var
till övervägande del milda till måttliga (80–90 %).
Ett fall av PML har inträffat i ett Compassionate Use Program med okrelizumab men den patienten hade tidigare
behandlats med natalizumab.
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Maligniteter
Det påvisades en ökad frekvens av maligna tumörer hos patienter behandlade med okrelizumab jämfört med kontrollgrupperna i de kliniska studierna, men den absoluta skillnaden i incidens var liten. I studier vid skovvis MS var incidensen (95 %
KI) per 100 patientår 0,14 (0,02; 0,52) för interferongruppen
och 0,28 (0,08; 0,71) för okrelizumabgruppen. I studien vid
PPMS var incidensen av malignitet per 100 patientår 0,30
(0,04; 1,10) för placebogruppen och 0,92 (0,49; 1,57) för
okrelizumabgruppen. Skillnaden verkar framför allt drivas av
ett högre antal fall av bröstcancer i okrelizumabgrupperna
(sammanlagt 7 fall av bröstcancer för okrelizumab varav 3 i de
pivotala studierna vid skovvis MS och 4 i PPMS-studien, mot
0 i placebo- eller interferongrupperna). I de studier med okrelizumab som utförts vid reumatoid artrit sågs inte något liknande
mönster beträffande bröstcancer. Det råder för närvarande
osäkerhet om exponering för okrelizumab vid behandling av
MS kan leda till en ökad risk för malignitet. För att om möjligt
klargöra detta har företaget blivit ålagt att göra en långtids
säkerhetsstudie efter godkännandet.

Läkemedelsverkets värdering
I två 96-veckors fas 3-studier med aktiv kontroll har
okrelizumab visat god effekt på reduktion av skovfrekvens
och minskad progression av funktionsnedsättning vid
skovvis MS. De data som hittills finns tillgängliga tyder
på att säkerhetsprofilen för okrelizumab vid behandling
av MS är relativt gynnsam. Okrelizumab bedöms utgöra
ett värdefullt tillskott till tidigare godkända läkemedel
med liknande indikation vid skovvis MS.
Okrelizumab är det första läkemedlet som även godkänts för behandling av patienter med primärprogressiv
MS (PPMS). Effekten på den primära effektvariabeln tid
till progression av funktionsnedsättning bekräftad efter
tolv veckor var dock modest i storlek. Givet verkningsmekanismen förväntas okrelizumab i första hand ha effekt
mot inflammatorisk aktivitet och detta föreföll bekräftas i
studie WA25046. I enlighet med den godkända indikationen ska endast patienter med tidig PPMS samt bilddiagnostiska fynd karakteristiska för inflammatorisk
aktivitet behandlas.
De viktigaste biverkningarna för okrelizumab är
infusionsrelaterade reaktioner och infektioner. Maligniteter inklusive bröstcancer är en potentiell risk som
företaget har ålagts att följa upp med en långtidsstudie
efter godkännandet.
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Underlag för godkännandet
Resultat och värdering i denna monografi baseras på de
fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade
som opublicerade data. Avseende studier med publicerade
resultat har de utredande myndigheterna vanligen tillgång
till en mer omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.
Följande kliniska studier var pivotala vid godkännandet:
•
A randomized, double-blind, double-dummy, parallelgroup study to evaluate the efficacy and safety of ocrelizumab in comparison to interferon beta-1a (Rebif ®) in
patients with relapsing multiple sclerosis. Report No.
1062034, OPER A I.
•
A randomized, double-blind, double-dummy, parallelgroup study to evaluate the efficacy and safety of ocrelizumab in comparison to interferon beta-1a (Rebif ®) in
patients with relapsing multiple sclerosis Report No.
1062035, OPER A II.
•
A phase III, multicenter, randomized, parallel-group,
double blinded, placebo controlled study to evaluate the
efficacy and safety of ocrelizumab in adults with primary
progressive multiple sclerosis. Report No. 1062036,
OR ATORIO.

Litteratur
En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för
godkännandet finns i European Public Assessment Report
(EPAR) www.ema.europa.eu.
Nedanstående publicerade referenser har inte granskats av
Läkemedelsverket:
1.

2.
3.
4.
5.

Hauser SL, Bar-Or A, Comi G et al. Ocrelizumab versus interferon
beta-1a in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2017; 376:221-34.
Montalban X, Hauser SL, Kappos L et al. Ocrelizumab versus placebo in
primary progressive multiple sclerosis. N Engl J Med 2017;376:209-20.
Wolinsky JS, Narayana PA, O’Connor P et al. Glatiramer acetate in primary progressive multiple sclerosis: results of a multinational, multicenter, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Neurol 2007; 61:14-24.
Lublin FD, Miller DH, Freedman MS et al. Oral fingolimod in primary
progressive multiple sclerosis (INFORMS): a phase 3, randomised,
double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2016; 387:1075-1084.
Hawker K, O’Connor P, Freedman MS et al. Rituximab in patients
with primary progressive multiple sclerosis: results of a randomized
double-blind placebo-controlled multicenter trial. Ann Neurol
2009:66:460-471.
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Omidria (fenylefrin, ketorolak)
ATC-kod: S01FB51
Läkemedelsform, styrka: Koncentrat till spolvätska, lösning för intraokulär användning. 10 mg/ml + 3 mg/ml
Innehavare av godkännande för försäljning: Omeros London Limited
Datum för godkännande: 28 juli 2015
Godkännandeprocedur: Central procedur.
Monografins publiceringsdatum: 2018-05-29
Marknadsförs ej vid publiceringstillfället

Indikation
Omidria är avsett för vuxna för att upprätthålla intraoperativ
pupilldilatation (mydriasis), förebygga intraoperativ mios och
reducera akut postoperativ ögonsmärta vid kataraktkirurgi.

Dosering och administrationssätt
Rekommenderad dos är 4,0 ml Omidria utspätt i 500 ml
spolvätska administrerat genom intraokulär spolning av det
påverkade ögat under kirurgi.
För fullständiga instruktioner om dosering och administrering, se produktresumé avsnitt 4.2 och 6.6.

Inledning
Omidria är det första läkemedlet som godkänts för intraokulär användning för att upprätthålla preoperativt inducerad
mydriasis under kataraktkirurgi.
Efter spädning i spolvätska innehåller Omidria 0,081 mg/ml
fenylefrin och 0,023 mg/ml ketorolak. Omidria är avsedd för
användning tillsammans med gängse preoperativ behandling.

Farmakodynamik
Fenylefrin är en alfa-agonist med en pupillvidgande effekt
men har nästan ingen cykloplegisk effekt (förlamning av
ciliarmuskeln). Ketorolak tillhör gruppen icke-steroidala
antiinflammatoriska läkemedel som hämmar cyklo-oxygenasenzymerna samt minskar smärta och inflammation genom
att sänka vävnadskoncentrationerna av prostaglandiner som
frisätts vid kirurgiskt trauma.

Effekt
Ansökan för godkännande baserades på två randomiserade
(1:1), dubbelmaskerade, placebokontrollerade fas III-studier
med 808 vuxna patienter som genomgick kataraktoperation;
OMS302 ILR-003 (Studie 1) och OMS302 ILR-004
(Studie 2). Utöver den postoperativa uppföljningen
(14 dagar för studie 1, 90 dagar för studie 2) hade studierna
väsentligen identiska upplägg.
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De optimala koncentrationerna av fenylefrin och ketorolak i
spolvätskan baserades på prekliniska och kliniska data från
två fas II-studier.
Populationen i de pivotala fas III-studierna genomgick
en unilateral linsextraktion med fakoemulsifiering under
topikal anestesi. Patienterna var 26 till 90 år gamla, 59 % var
kvinnor, 19 % av katarakterna var LOCS II nukleär grad 2
eller 3 och övriga var LOCS II nukleär grad 0 eller 1. Samtliga patienter behandlades med standardiserade preoperativa
topikala mydriatika (en droppe fenylefrin 25 mg/ml och en
droppe tropikamid 10 mg/ml, administrerat 30, 15 samt
5 minuter före operationen) samt topikal anestetika (lidokain eller tetrakain enligt produktinformationen).
Det primära effektmåttet i Studie 1 var förändringen i
pupilldiameter över tid, beräknat som arean under kurvan
(AUC), under det kirurgiska förloppet. Det huvudsakliga
sekundära effektmåttet var självuppskattad postoperativ
smärta som mättes upp till 10–12 timmar efter avslutad operation med hjälp av en visuell analog skala (VAS, 0–100).
I Studie 2 utvärderades förändringen i pupilldiameter och
den postoperativa smärtan som ko-primära effektmått.

Mydriasis
Under operationen upprätthölls en stabil mydriasis i de
Omidriabehandlade grupperna medan de placebobehandlade
grupperna fick en progressiv konstriktion av pupillen. Den
genomsnittliga skillnaden mellan grupperna var måttlig, men
statistiskt signifikant (Tabell I). Där operationen tog maximalt 20 minuter bibehölls en genomsnittlig pupilldiameter på
6,5 mm eller mer hos 96 % av patienterna, både i Omidria- och
i placebogrupperna. Den genomsnittliga tilläggseffekten av
Omidria bedöms därför vara av begränsad klinisk relevans vid
en okomplicerad kataraktoperation. Avseende de patienter
vars kirurgi tog mer än 20 minuter är data begränsade, högst
variabla och inga konklusioner kan dras.
Dock visades en fördel för Omidria avseende andelen
patienter som någon gång under operationen hade en pupilldiameter < 6 mm, som hade en pupilldiameter < 6 mm vid
tiden för kortikal rengöring samt för andelen patienter som
fick en ≥ 2,5 mm pupillkonstriktion (Tabell I).
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Postoperativ ögonsmärta
Den genomsnittliga postoperativa ögonsmärtan var mycket
måttlig i båda behandlingsgrupperna och skillnaden mellan
behandlingsgrupperna var liten, om än statistiskt signifikant
till Omidrias fördel (Tabell II). Dock observerades att fler

placebobehandlade patienter rapporterade någon ögonsmärta jämfört med Omidria. Vidare var andelen patienter
med mer uttalad smärta (VAS ≥ 40) också numeriskt högre i
placebogrupperna.

Tabell I. Pupillstorlek under kirurgi.
Placebo

Omidria

Studie 1
Analysset (n) a

N = 201
(n = 180)

N=201
(n=184)

Genomsnittlig AUC-förändring i pupilldiameter (mm) (SD) b

0,5 (0,58)

0,1 (0,41)

Diameter < 6 mm när som helst

85 (47 %)

19 (10 %)

Diameter < 6 mm vid kortikal rengöring

41 (23 %)

7 (4 %)

≥ 2,5 mm pupillkonstriktion

50 (28 %)

6 (3 %)

Studie 2
Analysset (n) c

N = 204
(n = 200)

N = 202
(n = 195)

Genomsnittlig AUC-förändring i pupilldiameter (mm) (SD) b

0,5 (0,57)

0,1 (0,43)

Diameter < 6 mm när som helst, n (%)

76 (38 %)

18 (9 %)

Diameter < 6 mm vid kortikal rengöring, n (%)

46 (23 %)

8 (4 %)

≥ 2,5 mm pupillkonstriktion, n (%)

53 (27 %)

2 (1 %)

a

Analyssetet exkluderade 38 patienter med ej läsbara eller inkompletta data.

b

Arean under kurvan (AUC) genom operationstiden minus baslinjevärdet för varje patient.

c

Analyssetet exkluderade 11 patienter med ej läsbara eller inkompletta data.

Medelskillnad
AUC Omidria – Placebo
p (95 % KI)

0,6
p < 0,001 (0,48; 0,68)

0,6
p < 0,001 (0,49; 0,69)

Tabell II. Postoperativ ögonsmärta.

a

Placebo

Omidria

Studie 1
Analysset (n)

N = 201
(n = 201)

N = 201
(n = 201)

Genomsnittlig ögonsmärta, VAS (SD)

9,2 (12,9)

4,1 (8,07)

Patienter med VAS = 0 alltid, n (%)

28 (14 %)

48 (24 %)

Patienter med VAS ≥ 40 när som helst, n (%)

30 (15 %)

13 (7 %)

Studie 2
Analysset (n) a

N = 204
(n = 202)

N = 202
(n = 202)

Genomsnittlig ögonsmärta, VAS (SD)

8,9 ± 15,19

4,3 ± 8,75

Patienter med VAS = 0 alltid, n (%)

41 (20 %)

56 (28 %)

Patienter med VAS ≥ 40 när som helst, n (%)

27 (13 %)

16 (8 %)

Medelskillnad
Omidria – placebo
p (95 % KI)

5,2
p < 0,001 (7,31; 3,09)

4,6
p < 0,001 (6,92; 2,24)

Analyssetet exkluderade 2 patienter då data saknades.
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Säkerhet
Säkerhetsvärderingen baseras på data från en fas II-studie
och de två fas III-studierna. Tillsammans inkluderade studierna 921 patienter, varav 459 behandlades med Omidria.
Inga tydliga skillnader mellan Omidria- och placebogrupperna
observerades avseende de få komplikationer som var kopplade
till operationen. Majoriteten av biverkningarna (generellt postoperativa) var lindriga till måttliga och spontant övergående.
De vanligast rapporterade biverkningarna (Omidria versus
placebo) var ögonsmärta (4,8 % vs 6,9 %), inflammation i
främre kammaren (3,9 % vs 4,5 %), konjunktival hyperemi
(2,2 % vs 1,7 %) och korneaödem (1,3 % vs 0,9 %).
Korneaödem rapporterades hos något fler patienter behandlade med Omidria (n = 6) jämfört med placebo (n = 4).
Prekliniska studier visade inga behandlingsrelaterade effekter
på kornea och inga negativa effekter på synskärpan observerades i de kliniska prövningarna. Antalet endotelceller
räknades dock inte i de prekliniska eller kliniska studierna
och eventuella långtidseffekter på kornea begränsas på
grund av relativt få patienter och kort uppföljning (90 dagar
i studie 2). I detta sammanhang bör noteras att erfarenheten
av intrakameral administrering av ketorolak och därmed
dess potentiella effekt på korneas endotel är begränsad.
Omidria rekommenderas inte till endotelsköra patienter.
Endast enstaka systemiska biverkningar, och inga allvarliga sådana, rapporterades. Den systemiska exponeringen
av fenylefrin förväntas minimal vid användning av Omidria
vilket kan vara en potentiell fördel jämfört med topikal
administrering. Dock krävs försiktighet vid behandling av
patienter med dåligt kontrollerad hypertoni.
Omidria rekommenderas inte vid kataraktoperationer
som kombineras med vitrektomi, på grund av den vasokonstriktiva effekten av fenylefrin. Säkerheten och effekten
av Omidria är inte utvärderad hos patienter med uveit eller
iristrauma.
Cefuroxim administrerades intrakameralt i slutet av
ingreppet. Inga interaktioner förväntas dock mot bakgrund
av substansernas skilda farmakologi.

Läkemedelsverkets värdering
Omidria är det första läkemedel som godkänts för intraokulär användning för att upprätthålla preoperativt
inducerad mydriasis vid kataraktoperationer.
Omidrias effekt på pupillstorleken är tydlig men
tilläggseffekten till preoperativ behandling bedöms vara
av begränsad relevans för den genomsnittliga kataraktpatienten. Även effekten på smärta är måttlig. Omidria
kan vara av värde för de patienter som kräver förstärkt
pupillvidgning eller som har ökad risk för mios under
kataraktoperation. Dock kan det vara svårt att identifiera
dessa patienter i förväg.

Underlag för godkännandet
Resultat och värdering i denna monografi baseras på de fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade som
opublicerade data. Avseende studier med publicerade resultat
har de utredande myndigheterna vanligen tillgång till en mer
omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.
Följande kliniska studier var pivotala vid godkännandet:
•
Studie 1: Phase III Randomised, Double-Masked, PlaceboControlled Study of the Effect of OMS302 on Intraoperative Pupil Diameter and Early Postoperative Pain in
Patients Undergoing Intraocular Lens Replacement
with Phacoemulsification. Study OMS302 ILR-003.
•
Studie 2: Phase III Randomised, Double-Masked, PlaceboControlled Study of the Effect of OMS302 on Intraoperative Pupil Diameter and Early Postoperative Pain in
Patients Undergoing Intraocular Lens Replacement
with Phacoemulsification. Study OMS302 ILR-004.

Litteratur
En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för
godkännandet finns i European Public Assessment Report
(EPAR) www.ema.europa.eu.

Samtliga läkemedelsmonografier finns publicerade på lv.se/monografier
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Veterinära läkemedel
En läkemedelsmonografi är Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt en övergripande värdering av
läkemedlets plats i terapin. Till skillnad från produktresuméer och bipacksedlar, som måste finnas för varje godkänt
läkemedel, skrivs inte monografier för alla läkemedel, men för de flesta nya substanser eller nya indikationer.
Monografierna finns även att läsa på Läkemedelsverkets webbplats, lv.se/monografier.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
lösning, 10 mg, 20 mg, 30 mg och 40 mg
Innehavare av godkännande för försäljning: Zoetis
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Belgium S.A.
Ombud:
Datum för
Orion
godkännande:
Pharma AB9 september 2014
Datum
Godkännandeprocedur:
för godkännande:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25 april 2017
Godkännandeprocedur: Central procedur
Monografins publiceringsdatum: 2018-06-20

Indikation, dosering
Behandling av kliniska symtom på atopisk dermatit hos
hundar.
Subkutan användning.
Undvik överdriven skakning och skumning av lösningen.
Administrera hela innehållet (1 ml) i injektionsflaskan.
Dosera enligt doseringstabellen i produktresumén. För
hundar som väger mer än 40 kg behövs fler än en injektionsflaska för att ge en engångsdos. Dra i dessa fall upp nödvändig
mängd från varje injektionsflaska i samma spruta. Blanda
lösningen genom att försiktigt vända sprutan tre eller fyra
gånger före administrering.
Doserings- och behandlingsschema: Den rekommenderade
lägsta dosen är 1 mg/kg kroppsvikt, en gång i månaden.
Cytopoint ska inte användas till hundar som väger mindre
än 3 kg. För fullständig doseringsanvisning hänvisas till
avsnitt 4.9 i produktresumén.

Bakgrund
Cytopoint är ett veterinärmedicinskt läkemedel för behandling av atopisk dermatit hos hund. Atopisk dermatit är en
hudinflammation som orsakas av allergi, ofta mot ämnen i
omgivningen såsom husdammskvalster och pollen. Atopisk
dermatit är en vanlig sjukdom hos hundar, och kräver ofta
livslång behandling. För närvarande finns ingen enskild
produkt som effektivt kan behandla både orsaken till sjukdomen och de kliniska sjukdomstecknen. De läkemedel som oftast
används vid atopisk dermatit hos hund är kortikosteroider,
oklacitinib, ciklosporin, antihistaminer och olika icke-steroida
antiinflammatoriska medel (NSAID). Alla nämnda läkemedel
finns godkända för hund med undantag för antihistaminer
som används off label.

Verkningsmekanism och farmakodynamik
Cytopoint innehåller den aktiva substansen lokivetmab,
som är en hundanpassad monoklonal antikropp som binder
till interleukin-31 (IL-31), ett proinflammatoriskt cytokin
som är involverat i patogenesen av atopisk dermatit hos hund.
Genom att blockera IL-31 lindrar lokivetmab klåda och
inflammation som ses vid atopisk dermatit.

Effekt
Effekten av lokivetmab har bedömts i laboratoriestudier på
modelldjur och i kliniska fältstudier på hundar med atopisk
dermatit.
Dosen bestämdes med hjälp av två studier, en laboratoriestudie och en fältstudie, där effekten av tre olika doser av
lokivetmab (0,125 mg/kg; 0,5 mg/kg och 2 mg/kg) utvärderades på friska försökshundar respektive privatägda
hundar med atopisk dermatit. I laboratoriestudien gavs en
engångsdos av läkemedlet och effekten mot klåda utvärderades
med hjälp av ett provokationstest, där hundarna injicerades
med rekombinant IL-31 vilket utlöser klåda. I fältstudien
gavs två doser av läkemedlet med 14 dagars intervall och
effekten utvärderades med hjälp av ägarens bedömning av
hundens klådstatus. Effekt av lokivetmab visades hos de
hundar som exponerats för 0,5 mg/kg och 2 mg/kg. Lägsta
dosen 1 mg/kg valdes därefter baserat på farmakokinetisk
och farmakodynamisk modellering.
Effekten av lokivetmab i dosen 1 mg/kg bekräftades
därefter med ytterligare tre studier, varav två laboratoriestudier på friska hundar och en pivotal fältstudie på hundar
med atopisk dermatit. I laboratoriestudierna studerades effekten av lokivetmab gentemot placebo med hjälp av provokation
med IL-31. Effekt av lokivetmab mot klåda sågs vid IL-31provokation efter 8 timmar, och effektdurationen var 28 dagar.
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Den pivotala fältstudien genomfördes som en dubbelblindad,
randomiserad multicenterstudie där effekten av lokivetmab
jämfördes mot effekten av ciklosporin hos 274 hundar med
atopisk dermatit. Studien genomfördes i fyra EU-länder
med 43 deltagande veterinärkliniker. Studien var designad
som en så kallad non inferiority-studie, med syfte att visa att
effekten av lokivetmab inte var sämre än befintlig behandling, i det här fallet ciklosporin. Hundarna i testgruppen
gavs 1 mg/kg lokivetmab subkutant varje månad i tre månader, tillsammans med placebokapslar per os. Kontrollgruppen
fick ciklosporinkapslar enligt gällande dosrekommendation
samt koksaltlösning injicerad subkutant varje månad för att
upprätthålla blindningen. Hundarnas klådstatus förbättrades
signifikant i båda grupperna med en genomsnittlig minskning av VAS (Visual Analogue Scale, en skala för att bedöma
graden av klåda) på dag 28 med 44 % för ciklosporingruppen
respektive 52 % för lokivetmabgruppen jämfört med genomsnittsvärdet av VAS på dag 0. Andelen hundar som minskade
sin klåda enligt VAS med mer än 75 % var högre i lokivetmabgruppen (45 %) jämfört med ciklosporingruppen (24 %).
Den procentuella minskningen av poäng enligt CADESI-03
(Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index, ett
index för att bedöma hudlesioner vid atopisk dermatit) var
57 % för ciklosporingruppen och 54 % för lokivetmabgruppen. En minskning av poäng enligt CADESI-03 med
mer än 50 % brukar anses vara en bra respons på behandling.
Slutsatsen blev att behandling med lokivetmab gav minst
lika bra resultat som ciklosporinbehandling för hundar med
atopisk dermatit.
Ett litet antal hundar svarade dåligt på behandlingen.
Detta kan bero på utvecklingen av så kallade anti-läkemedelsantikroppar som är riktade mot läkemedlet. Utvecklingen
av sådana antikroppar är ovanlig, och sågs hos 2 % av de
lokivetmab-behandlade hundarna i den pivotala fältstudien.
Antikropparna kan vara övergående och inte ge någon klinisk
effekt, eller vara kvarstående vilket kan leda till en minskad
effekt hos djur som tidigare svarat på behandlingen.

Säkerhet
Lokivetmab binder specifikt till IL-31, ett proinflammatoriskt
cytokin som produceras av T-hjälparceller. Det finns inga data
som indikerar att avsaknad av IL-31-aktivitet skulle kunna
orsaka kliniska problem. Laboratoriestudier av eventuell påverkan på immunologiska funktioner visade inga tecken på
negativa effekter. Innan behandling med lokivetmab rekommenderas att komplicerande faktorer såsom bakterie-, svampoch parasitinfektioner först ska undersökas och behandlas.
Det rekommenderas att hundar följs upp med avseende på
bakterieinfektioner som förknippas med atopisk dermatit,
särskilt under de första behandlingsveckorna.
Säkerheten har testats i flera studier. I en laboratoriestudie gavs friska hundar olika doser av läkemedlet (1 mg/kg;
3 mg/kg eller 9 mg/kg) och med ett tätare doseringsintervall än rekommenderat (varannan vecka istället för varje
månad). Inga biverkningar identifierades vilket indikerar att
läkemedlet tolereras väl vid överdosering.
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I den pivotala fältstudien som inkluderade 274 hundar med
atopisk dermatit sågs en del möjliga biverkningar, som till
exempel gastrointestinala störningar, men förekomsten av
dessa var lägre i lokivetmab-gruppen (26 %) än i den positiva
kontrollgruppen (55 %) som behandlades med ciklosporin.
Systemiska effekter, som till exempel inappetens och slöhet,
sågs i samma grad i båda grupperna. Många av de misstänkta
biverkningar som rapporterades i studien, som dermatit,
eksem, klåda, erytem, alopeci och extern otit, var relaterade
till själva grundsjukdomen (atopisk dermatit) och inte till
läkemedlet. I sällsynta fall (fler än 1 men färre än 10 djur av
10 000 behandlade djur) kan överkänslighetsreaktioner såsom anafylaxi, svullnad i ansiktet och urtikaria förekomma.
I sådana fall ska lämplig behandling påbörjas omedelbart.
Säkerheten för användning av lokivetmab under dräktighet
och laktation har inte fastställts. Därför rekommenderas inte
användning av läkemedlet under dräktighet, laktation eller till
avelsdjur.
Specifika interaktionsstudier har inte gjorts, men inga
interaktioner med andra läkemedel, såsom endo- och ektoparasitmedel, antimikrobiella och antiinflammatoriska läkemedel eller vacciner har påvisats. Om vaccin ska ges samtidigt
som lokivetmab rekommenderas att vaccinet inte administreras på samma ställe som lokivetmab.
De säkerhetsdata som presenterats hittills indikerar att
produkten tolereras väl i målgruppen hundar med atopisk
dermatit. Långtidsstudier (längre än 9 månaders behandling)
saknas. Den gynnsamma säkerhetsprofil som noterades under
9 månaders behandling ger stöd för fortsatt behandling även
under längre tidsperioder. Lokivetmab anses sammanfattningsvis vara säkert för måldjuret, användaren och miljön.

Läkemedelsverkets värdering
Cytopoint utgör ett tillskott av värde till behandlingen
av atopisk dermatit hos hund. Produkten tolereras väl och
har inte uppvisat någon negativ påverkan på immunfunktionen. Cytopoint har i kliniska studier visats ha jämförbar
effekt med ciklosporinbehandling vid atopisk dermatit hos
hund, men med en mer gynnsam biverkningsprofil.

Underlag för godkännandet
Resultat och värdering i denna monografi baseras på de fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade som
opublicerade data. Avseende studier med publicerade resultat
har de utredande myndigheterna vanligen tillgång till en mer
omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.

Litteratur
En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för
godkännandet finns i European Public Assessment Report
(EPAR) www.ema.europa.eu.
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Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket
TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, är den myndighet som beslutar vilka läkemedel och förbrukningsartiklar
som ska subventioneras av samhället. Besluten fattas av en nämnd som finns inom myndigheten. Nämnden består av en
ordförande och tio ledamöter. Ledamöterna har tillsammans en bred medicinsk, såväl praktisk som vetenskaplig, och
hälsoekonomisk kompetens. Två av ledamöterna har erfarenhet från brukargrupper.

Alecensa (alectinib) ingår
i högkostnadsskyddet
Alecensa som används vid behandling av vuxna med framskriden ALK-positiv icke småcellig lungcancer (NSCLC)
ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning
till patienter som tidigare behandlats med Xalkori. Nu ingår
även Alecensa som behandling för tidigare obehandlade patienter. Svårighetsgraden för lungcancer bedöms vara mycket
hög. Studiedata visar att behandling med Alecensa leder till
att det tar väsentligt längre tid innan sjukdomen förvärras
jämfört med om patienterna behandlats med Xalkori. Alecensa
har även visat en tydligt motverkande effekt på metastaser i
det centrala nervsystemet. Även om Alecensa visat en bättre
effekt än behandling med Xalkori, är osäkerheterna höga i de
hälsoekonomiska resultaten. Det är framför allt osäkert hur
Alecensa påverkar överlevnaden hos patienterna samt hur
patienterna behandlas efter att sjukdomen förvärrats. Trots
osäkerheterna bedömer TLV att kostnaden för Alecensa inte
överstiger den kostnad som TLV anser vara rimlig för behandling av sjukdomar med mycket hög svårighetsgrad.
Beslutet gäller från den 21 april 2018.

Venclyxto (venetoklax) mot kronisk lymfatisk
leukemi ingår i högkostnadsskyddet med
begränsad subvention
Begränsningen innebär att Venclyxto endast subventioneras
som monoterapi för behandling av kronisk lymfatisk leukemi
(KLL) hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en
B-cellreceptor (BCR)-hämmare. Venclyxto subventioneras
också för behandling av vuxna patienter med KLL utan
17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både
kemoimmunterapi och en BCR-hämmare. Patienter som tidigare behandlats med en BCR-hämmare har en mycket
långt gången sjukdom med dålig prognos och kort förväntad
överlevnad. TLV bedömer att svårighetsgraden för tillståndet är mycket hög. TLV bedömer att läkemedlet Zydelig i
kombination med rituximab är det mest relevanta jämförelse-

alternativet till Venclyxto för en stor majoritet av patienterna
som är aktuella för behandling. En sammantagen bedömning av de publicerade kliniska studierna för Venclyxto, tillsammans med resultaten i en publicerad registerstudie som
utvärderat effekten av efterföljande behandlingar efter avbrott
på BCR-hämmaren Imbruvica, antyder att Venclyxto kan vara
en mer effektiv behandling än Zydelig i kombination med
rituximab. Den kliniska evidensen är dock enligt TLV inte
tillräckligt stark för att kunna dra en sådan slutsats. TLV gör
därför bedömningen att effekten är jämförbar mellan Venclyxto
och Zydelig i kombination med rituximab. För att hantera
osäkerheterna kring förväntad behandlingslängd har TLV haft
trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom
ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen
kommit överens om en sidoöverenskommelse som har utgjort
en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen
innebär att företaget ska ersätta landstingen med en del av läkemedelskostnaden för Venclyxto. Detta medför att kostnaden
för användning av Venclyxto därmed är lägre än kostnaden
för Zydelig i kombination med rituximab under en genomsnittlig behandlingslängd.
Beslutet gäller från den 1 maj 2018.

Midodrin Evolan (midrodrinhydroklorid)
ingår i högkostnadsskyddet
Midodrin Evolan behandlar svår ortostatisk hypotension
och bidrar till att blodtrycksfallet blir mindre, vilket i sin tur
kan leda till en minskning av symtom som svimning och
yrsel. Midrodrinhydroklorid har sedan tidigare förskrivits
på licens i Sverige till patienter med ortostatisk hypotension
när andra behandlingsalternativ inte gett tillräcklig effekt.
TLV konstaterar att det finns ett medicinskt behov av
att använda läkemedlet och bedömer att tillståndet som
Midodrin Evolan behandlar har en medelhög svårighetsgrad
samt att kostnaden står i rimlig relation till nyttan med
behandlingen.
Beslutet gäller från den 18 maj 2018.

För dessa sidor ansvarar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Helena Roslund, Box 22520, 104 22 Stockholm
Kontakt vid frågor: registrator@tlv.se
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Veltassa (patiromer) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention
Veltassa används för behandling av hyperkalemi hos vuxna
och subventioneras endast för patienter med kronisk njursjukdom (CKD) i stadierna 3 och 4 för vilka behandling
med Resonium inte är lämplig. De studier som ligger till
grund för subventionsansökan är gjorda på en patientpopulation med CKD i stadierna 3 och 4. Företaget har inte visat
en nytta med Veltassa för andra patienter med hyperkalemi.
TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Veltassa
är Resonium och att det kan finnas patienter för vilka behandling med Resonium inte är lämplig och som behöver ett behandlingsalternativ. TLV anser att kostnaden för Veltassa, för
patienter med CKD i stadierna 3 och 4 för vilka behandling
med Resonium inte är lämplig, står i rimlig relation till nyttan.
Beslutet gäller från den 18 maj 2018.

Reagila (kariprazin) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention
Reagila behandlar schizofreni hos vuxna. Begränsningen
innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter
som uppvisar övervägande och svåra negativa symtom trots
behandling med antipsykotika. Symtomen vid schizofreni
delas in i olika grupper, bland annat positiva och negativa
symtom. Positiva symtom är något som tillkommit medan
negativa symtom är något som saknas, till exempel förlust av
förmågor. Reagila har visats vara speciellt effektivt vid
behandling av patienter med negativa symtom. En klinisk
studie har visat att behandling med Reagila medför att
patienter med övervägande och svåra negativa symtom får
bättre effekt av Reagila jämfört med läkemedlet risperidon
som TLV bedömer vara ett relevant jämförelsealternativ.
Den bättre effekten av Reagila bedöms medföra högre livskvalitet hos patienterna och lägre kostnader för samhället.
Att samhällskostnaden är lägre vid behandling beror främst
på att den medför lägre vårdkostnader. Motsvarande har
dock inte visats för alla patienter inom hela indikationen
schizofreni som Reagila är godkänt för.
Beslutet gäller från den 18 maj 2018.

Zubsolv (buprenorfin och naloxon) ingår
i högkostnadsskyddet
Zubsolv är en ersättningsbehandling för opioidberoende
vuxna och ungdomar i åldern 15 år och uppåt som har
samtyckt till behandling av sitt beroende. Zubsolv är en
resoriblett som ges till patienter inom ramen för en medicinsk, social och psykologisk behandling. Zubsolv innehåller
naloxon förutom opioiden buprenorfin, vilket bidrar till att
förhindra att läkemedlet missbrukas. Det beror på att naloxon,

när det injiceras, motverkar effekterna av opioider och orsakar
akuta abstinenssymtom hos patienten. TLV bedömer att kostnaden för behandling med Zubsolv är lägre eller överensstämmande med kostnaden för jämförelsealternativet Suboxone.
Beslutet gäller från den 18 maj 2018.

Ninlaro (ixazomib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention
Ninlaro används i kombination med Revlimid (lenalidomid)
och dexametason vid behandling av vuxna patienter med
multipelt myelom som tidigare har fått minst en behandling.
Begränsningen innebär att Ninlaro endast subventioneras
för patienter som har genomgått minst två tidigare behandlingar av multipelt myelom. TLV bedömer att tillståndet har
en mycket hög svårighetsgrad. TLV bedömer att läkemedlet
Revlimid i kombination med dexametason är det mest relevanta jämförelsealternativet till Ninlaro, vilket stöds av nationella riktlinjer. Studier har visat att patienter som behandlats
med en kombination av Ninlaro, Revlimid och dexametason
levde längre innan sjukdomen förvärrades jämfört med om de
behandlades med enbart Revlimid och dexametason. För patienter som hade genomgått minst två tidigare behandlingar
minskade Ninlaro även risken att avlida. TLV bedömer att det
finns osäkerheter i det hälsoekonomiska underlaget, bland
annat kring behandlingslängd, som påverkar kostnaden. TLV
har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen.
Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och
landstinget kommit överens om en sidoöverenskommelse
som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innehåller en riskdelning som hanterar osäkerheter
i beslutsunderlaget och som innebär att behandlingskostnaderna minskar. Sammantaget bedömer TLV att kostnaden
är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad.
Beslutet gäller från den 1 juni 2018.

Benlysta (belimumab) ingår
i högkostnadsskyddet
Benlysta i förfylld injektionspenna används för behandling av
högaktiv Systemisk Lupus Erythematosus (SLE). Benlysta
som injektionspenna kan ges av patienten själv om behandlande
läkaren anser det lämpligt. Benlysta finns redan tillgängligt
som intravenös behandling som måste ges inom sjukvården.
Benlysta som injektionspenna är dyrare än Benlysta för
intravenöst bruk men TLV bedömer att det är samhällsekonomiskt kostnadsbesparande om patienter själva kan injicera Benlysta istället för att få intravenös behandling inom
vården. Det är dessutom smidigare för patienten.
Beslutet gäller från den 18 maj 2018.

För dessa sidor ansvarar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Helena Roslund, Box 22520, 104 22 Stockholm
Kontakt vid frågor: registrator@tlv.se

60

•

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T 3 : 2 018

T LV

Xermelo (telotristatetyl) ingår
i högkostnadsskyddet
Xermelo används i kombination med somatostatinanaloger
för behandling av diarré vid karcinoidsyndrom hos vuxna där
behandling med somatostatinanaloger gett otillräcklig kontroll. TLV bedömer att det tillstånd som Xermelo behandlar
har medelhög svårighetsgrad. Somatostatinanaloger är godkända för behandling av karcinoidsyndrom och är förstalinjens
behandling av hormonellt utlösta symtom och kontroll av
framför allt diarré och hudrodnader. Somatostatinanaloger
utan tillägg av Xermelo är därmed ett relevant jämförelsealternativ. Studier visar att patienter som svarar på behandling
med Xermelo får en minskning av antal tarmtömningar
samt minskande nivåer av serotonin i urinen. TLV bedömer
att osäkerheten i den hälsoekonomiska analysen av Xermelo
är medelhög. För att hantera osäkerheterna kring behandlingseffekt har TLV haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar
har företaget och landstingen kommit överens om en sidoöverenskommelse som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innebär att företaget ska
ersätta landstingen med en del av läkemedelskostnaden för
Xermelo.
Beslutet gäller från den 1 juni 2018.

Steglatro (ertugliflozin) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention
Steglatro används för behandling av vuxna med typ 2-diabetes.
Begränsningen innebär att Steglatro endast subventioneras
som tillägg till behandling med metformin. Steglatro är en
SGLT2-hämmare. TLV bedömer att befintliga SGLT2hämmare i högkostnadsskyddet har jämförbar effekt med
Steglatro. Av dessa har Jardiance lägst pris, och bedöms därför
utgöra det mest relevanta jämförelsealternativet till Steglatro.
Den samlade kostnaden för användningen av Steglatro är
jämförbar med Jardiance. Eftersom TLV bedömt att Steglatro
har jämförbar effekt med övriga SGLT2-hämmare i högkostnadsskyddet till en jämförbar kostnad med Jardiance,
begränsas subventionen för Steglatro i enlighet med subventionsbegränsningarna för dessa.
Beslutet gäller från den 18 maj 2018.

Orkambi (ivakaftor och lumakaftor) ingår
i högkostnadsskyddet
Orkambi är indicerat för behandling av cystisk fibros (CF)
hos patienter från sex år och äldre som är homozygota för
F508del-mutationen i CFTR-genen. Orkambi är en til�läggsbehandling till standardbehandling av CF. TLV bedömer att standardbehandling är det mest relevanta jämförelsealternativet till Orkambi. Det är ungefär 245 patienter som

kan vara aktuella för behandling med Orkambi. Det finns en
mindre grupp patienter som har visats ha relativt bättre effekt
av behandling med Orkambi. Vilka patienter som har relativt
bättre effekt kan identifieras först efter en tids behandling.
TLV:s beslut grundar sig på att det är dessa patienter som
kvarstår på behandling efter att effekten av behandlingen
har utvärderats, senast efter fyra år. Landstingens råd för nya
terapier, NT-rådet, har ställt krav på uppföljning via kvalitetsregister och även kriterier för när behandling bör avslutas.
TLV kommer att följa upp patienter som behandlas med
Orkambi, utifrån bland annat effektparametrar i kvalitetsregistret för patienter med CF (CF-registret). TLV har haft
trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom
ramen för dessa överläggningar har företaget och landstingen
tecknat en sidoöverenskommelse som är en del av TLV:s
beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innebär att behandlingskostnaderna för Orkambi minskar. I beslutet har TLV
bland annat vägt in sjukdomens svårighetsgrad och antalet
patienter samt behovet av nya behandlingar vid CF. Därför
accepterar TLV en högre kostnad för Orkambi, jämfört med
behandlingar mot vanligare men lika svåra sjukdomar.
Beslutet gäller från den 1 juli 2018.

Nyxoid (naloxon) ingår i högkostnadsskyddet
Nyxoid, nässpray, används som motgift vid överdosering av
opioider och är avsett för personer från 14 års ålder och
uppåt. Läkemedlet är godkänt för användning utanför hälsooch sjukvården och skrivs ut till patienten för att någon annan
person ska kunna ge läkemedlet till patienten vid behov. Det
är viktigt att patienten, och eventuella närstående eller vänner,
får utbildning av läkaren i hur de känner igen tecken på
opioidorsakad överdos och hur sprayen används. Studier har
visat att när läkemedel som innehåller naloxon används utanför hälso- och sjukvården minskar risken för den aktuella patientgruppen att dö i en opioidorsakad överdos. TLV bedömer
att Nyxoid nässpray är enklare att administrera av personer
utan medicinsk utbildning än intramuskulära sprutor. TLV
bedömer att kostnaden för Nyxoid är rimlig i förhållande till
den nytta den ger patienten till det ansökta priset.
Beslutet gäller från den 15 juni 2018.

Dienorette (dienogest och etinylestradiol)
ingår i högkostnadsskyddet
Dienorette är ett kombinerat p-piller som är godkänt för
antikonception och behandling av måttlig akne efter behandlingssvikt på lämpliga topikala behandlingar eller orala
antibiotika hos kvinnor som väljer att använda ett oralt preventivmedel. Dienorette är den enda produkten på den svenska
marknaden som är godkänd för både graviditetsskydd och
behandling av akne. TLV bedömer att det mest relevanta
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jämförelsealternativet till Dienorette är kombinerade p-piller
som innehåller substanserna drospirenon, som är ett gestagen,
och etinylestradiol, som är samma östrogen som i Dienorette.
Kostnaden för behandling med Dienorette är lägre än kostnaden för behandling med drospirenon och etinylestradiol.
Beslutet gäller från den 15 juni 2018.

ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A) eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar. Taltz subventioneras också
till patienter med aktiv psoriasisartrit som behandlats med
en TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.
Beslutet gäller från den 15 juni 2018.

Segluromet (ertugliflozin/metformin) ingår
i högkostnadsskyddet

Forlax Junior (makrogol) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Segluromet används för behandling av vuxna med typ 2diabetes och innehåller en kombination av SGLT2-hämmaren
ertugliflozin samt metformin som har kompletterande verkningsmekanismer. TLV bedömer att de befintliga läkemedel i
högkostnadsskyddet som innehåller en kombination av
SGLT2-hämmare och metformin har jämförbar effekt med
Segluromet. Av dessa har Synjardy lägst pris och bedöms
därför utgöra det mest relevanta jämförelsealternativet till
Segluromet. Den samlade kostnaden för användningen av
Segluromet bedöms jämförbar med kostnaden för Synjardy.
Beslutet gäller från 15 juni 2018.

Forlax Junior behandlar funktionell obstipation hos barn
från sex månader till åtta år. Begränsningen innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet när laktulos inte
är lämpligt. Forlax Junior tillhör läkemedelsgruppen osmotiskt aktiva laxermedel. Andra osmotiskt aktiva laxermedel
för barn som ingår i högkostnadsskyddet och rekommenderas
i behandlingsriktlinjer är dels laktulos samt två kombinationspreparat med makrogol och elektrolyter: Movicol Junior
och Laxido Junior. TLV konstaterar att priset för Forlax
Junior är högre än för laktulos men lägre än priset för
Movicol Junior och Laxido Junior. TLV bedömer att Forlax
Junior är mer effektivt än laktulos och effektmässigt likvärdigt
med Movicol Junior och Laxido Junior. Företaget har inte
redovisat några hälsoekonomiska jämförelser mellan Forlax
Junior och laktulos, varför TLV bedömer att effektfördelen
inte kan sättas i relation till prisskillnaden. TLV bedömer
därför att Forlax Juniors kostnad inte är rimlig för de patienter
som kan behandlas med och får tillräcklig effekt av laktulos.
För patienter där behandling med laktulos inte är lämplig
ger behandling med Forlax Junior en lika stor nytta som
Movicol Junior eller Laxido Junior men till ett lägre pris.
Beslutet gäller från den 15 juni 2018.

Steglujan (ertugliflozin/sitagliptin) ingår
i högkostnadsskyddet med begränsning
Steglujan används för behandling av vuxna med typ 2-diabetes.
Begränsningen innebär att Steglujan endast subventioneras
för patienter som inte uppnått tillräcklig glykemisk kontroll
vid behandling med metformin eller sulfonureider samt en
av produktens ingående substanser. Steglujan innehåller en
kombination av SGLT2-hämmaren ertugliflozin samt DPP4hämmaren sitagliptin. Substanserna har kompletterande
verkningsmekanismer. TLV bedömer att de befintliga läkemedel i högkostnadsskyddet som innehåller en kombination
av SGLT2- och DPP4-hämmare har jämförbar effekt med
Steglujan. Av dessa har Glyxambi lägst pris och bedöms
därför utgöra det mest relevanta jämförelsealternativet till
Steglujan. Den samlade kostnaden för användningen av
Steglujan är jämförbar med kostnaden för Glyxambi.
Beslutet gäller från den 15 juni 2018.

Taltz (ixekizumab) ingår i högkostnadsskyddet med ny begränsning
Taltz behandlar måttlig till svår plackpsoriasis och aktiv
psoriasisartrit. Taltz ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av plackpsoriasis. TLV beslutar nu att Taltz även ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av aktiv psoriasisartrit. Den nya
begränsningen innebär att Taltz endast subventioneras för
behandling av vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som inte svarat på systemisk behandling såsom

Oxybutynin Unimedic (oxybutyninhydroklorid)
ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
Oxybutynin Unimedic används vid behandling av vuxna
och barn över fem år som har frekventa urinträngningar och
trängningsinkontinens på grund av överaktiv blåsa orsakad
av neurogen blåsrubbning. Begränsningen innebär att Oxybutynin Unimedic endast subventioneras för barn upp till
18 år. Oxybutynin Unimedic är en lösning som injiceras
direkt i urinblåsan via en kateter och används endast om
patienten inte tål biverkningar av oxybutynin i tablettform.
För barn upp till 18 år med neurogen blåsrubbning som inte
kan behandlas med oxybutynintabletter på grund av biverkningar finns inget annat läkemedelsalternativ. För dessa
barn återstår bara kirurgiska ingrepp. TLV bedömer därför
att kirurgi utgör det mest relevanta jämförelsealternativet
för den patientgruppen. TLV bedömer att för barn upp till
18 år är Oxybutynin Unimedic ett kostnadsbesparande
behandlingsalternativ jämfört med de kirurgiska ingreppen.
Beslutet gäller från den 15 juni 2018.
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Zytiga (abirateronacetat) ingår i högkostnadsskyddet med ny begränsning

Procysbi (cysteamin) ingår inte
i högkostnadsskyddet

Zytiga som används för behandling av prostatacancer ingår
i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till ytterligare en patientgrupp. Begränsningen innebär att Zytiga endast
subventioneras tillsammans med prednison eller prednisolon
för behandling av:
1. nydiagnostiserad högrisk metastaserad hormonkänslig
prostatacancer (mHSPC) hos vuxna män i kombination
med androgen deprivationsterapi (ADT), när docetaxel
inte är lämpligt,
2. metastaserad kastrationsresistent prostatacancer
(mCR PC) hos vuxna män som är asymtomatiska eller
har milda symtom efter svikt av androgen deprivationsterapi hos vilka kemoterapi ännu inte är indicerad,
3. mCRPC hos vuxna män vars sjukdom har progredierat
under eller efter en docetaxelbaserad kemoterapiregim.
Beslutet gäller från den 15 juni 2018.

Procysbi är ett särläkemedel för behandling av nefropatisk
cystinos. I dag behandlas patienter med nefropatisk cystinos
med läkemedlet Cystagon som innehåller samma aktiva substans som Procysbi. Det som skiljer dessa läkemedel åt är
beredningsformen. Procysbi är kapslar med fördröjd frisättning
vilket möjliggör dosering var tolfte timme, medan Cystagon
måste tas var sjätte timme. Företaget har inte kunnat visa att
Procysbi innebär en bättre effekt eller att dess biverkningsprofil, eller glesare dosering, väger upp den dyrare behandlingskostnaden jämfört med behandlingsalternativet Cystagon.
Företaget har därmed inte kunnat visa att kostnaden för
läkemedlet är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Procysbi inte ska
subventioneras.
Beslutet fattades den 14 juni 2018.

Utträden ur läkemedelsförmånerna
Besök denna sida på TLV:s webbplats för att ta del av månadsvisa sammanställningar över utträden http://www.tlv.se/be-

slut/beslut-lakemedel/Begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/variant tlv.se.

Prenumerera på nyheter om tandvård och läkemedel via e-post och RSS
Du kan prenumerera på nyheter om tandvård och läkemedel från TLV.
Gå in på www.tlv.se/nyhetsmejl. I en meny till vänster kan du välja att få beslut eller nyhetsbrev till din e-postadress, eller att
prenumerera på nyheter via RSS. Det kostar dig ingenting och du kan självklart avsluta prenumerationen när du vill. Du kan
också följa TLV på Twitter, @TLV_nyheter.
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