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6.2 Offentlig sammanfattning 
 
6.2.1 Översikt över sjukdomens utbredning 
 
Antalet vuxna med reumatoid artrit (RA) varierar mellan olika populationer i världen. Forskning 
som gjorts i norra Europa och Nordamerika tyder på att upp till 1 % av populationen i dessa länder 
har RA. För länderna i södra Europa är siffran uppskattningsvis mindre än 1 % och andelen vuxna 
med RA verkar också vara lägre i utvecklingsländer och hos personer med afrikanskt ursprung. Den 
amerikanska urbefolkningen har emellertid visat sig ha en av de högsta förekomsterna i världen. 
 
RA är vanligare hos kvinnor än hos män: 2-4 gånger fler kvinnor har RA jämfört med män. 
Generellt sett är RA emellertid allvarligare hos män än hos kvinnor. RA kan förekomma i alla 
åldrar men tidpunkten när många patienter i USA, Storbritannien och Norge diagnostiseras är runt 
55-64 års ålder hos kvinnor och 65-75 års ålder hos män. 
 
RA-patienter lider ofta av andra sjukdomstillstånd såsom infektioner, hjärtsjukdomar och cancer. 
Dessa och andra sjukdomstillstånd som drabbar RA-patienter kan leda till ökad dödlighet. 
Reumatisk sjukdom kan också drabba barn och där är juvenil idiopatisk artrit (JIA) den vanligaste 
formen. JIA drabbar barn som är yngre än 16 år och orsakar inflammationer (svullnader, värme och 
smärta vid rörelse) och stelhet i leder under mer än sex veckor. Den mesta forskningen på JIA har 
utförts i USA och i länder i norra Europa men resultaten från ett stort antal studier tyder på att JIA 
inträffar hos uppskattningsvis 1 till 4 barn av 1000. Längden och allvarlighetsgraden på sjukdomen 
varierar och beror på flera faktorer däribland typen av JIA (det finns tre olika typer), åldern när 
sjukdomen startar och andra faktorer.  Trots att JIA har definierats på ett flertal sätt under åren, 
tenderar JIA att vara mer frekvent hos barn med europeisk härkomst. Barn med JIA kan också 
drabbas av andra tillstånd som utsätter deras allmänna hälsa för risk såsom infektioner, lever- och 
njurproblem. 
 
6.2.2 Sammanfattning av nyttan med behandling 
 
Abatacept har en verkningsmekanism som skiljer sig från nuvarande behandlingar av RA. 
Abatacept hämmar, utan att helt blocka, flera aspekter av T-cellsdriven autoimmunitet och 
inflammation inklusive produktionen av pro-inflammatoriska cytokiner såsom IL-6 och TNF och 
autoantikroppar såsom RF. 
 
Abatacept har visat överensstämmande och statistiskt robust effekt för alla primära och sekundära 
effektmått i kliniska studier. Sammantaget visar dessa data tydlig effekt vid behandling av tecken 
och symtom på RA, inklusive ett påtagligt kliniskt svar, förbättrad fysisk funktion, hämning av 
fortsatt strukturell ledskada och förbättrad livskvalitet hos patienter med måttlig till svår RA. 
Abatacept visade också överensstämmande effekt hos populationer med otillräckligt svar på 
nuvarande behandlingar inklusive både icke-biologiska DMARDs och TNF-hämmare. 
Långtidsuppföljningar i observationsstudier, för både intravenöst (IV) och subkutant (SC) program, 
har visat att effekten kvarstår hos patienter som står kvar på behandling. Abatacept har studerats i 
prövningar med ett aktivt jämförande läkemedel, två olika TNF-hämmare, vilka visar jämförbar 
effekt inklusive hämning av strukturell ledskada. 
 
Abatacept var generellt sätt säkert med en utmärkt tolerabilitetsprofil. Eftersom abatacept påverkar 
immunsystemet, identifierades redan på förhand infektioner och maligniteter som viktiga 
parametrar att noggrant undersöka i studier. Den totala frekvensen av infektioner var något förhöjd 
hos abatacept-behandlade patienter men allvarlighetsgraden, behandlingen och utfallet var liknande 
den som sågs hos placebo-behandlade patienter. Allvarliga infektioner orsakade av virus, svamp 
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eller mykobakterier var sällsynta. Med tanke på effekten av abatacept, är risken för infektion relativt 
låg och acceptabel. Den totala incidensen av maligniteter för abatacept var jämförbar med placebo. 
Vidare har långtidsuppföljningar av studier med både IV och SC visat att säkerheten under de 
randomiserade perioderna kvarstår upp till 8 år. Det finns emellertid inneboende begränsningar att 
utvärdera ovanliga biverkningar i kliniska program. Farmakovigilansaktiviteter gjorda efter 
godkännandet för försäljning stödjer den säkerhetsprofil man har sett i kliniska program efter en 
uppskattad patientanvändning på 182 585 år.  
 
Sammanfattningsvis är nytta/riskbalansen för abatacept fördelaktig hos patienter med RA. 
Abatacept är ett etablerat behandlingsalternativ med en bra säkerhetsprofil för patienter med måttlig 
till svår aktiv reumatoid artrit. 
 
6.2.3 Okända faktorer avseende nyttan med behandling 
 
Modifiering av co-stimulering av T-cellen kan göra det möjligt att påverka det adaptiva 
immunsystemet för specifika antigen. Denna effekt kan leda till en bibehållen förändring av det 
svaret även efter utsättning av behandling. Effekten av abatacept efter utsättning av behandling vid 
tidig RA undersöks för närvarande. Detta kan vara en unik fördel för abatacept vid behandling av 
autoimmun sjukdom. 
 
6.2.4 Sammanfattning av frågeställningar avseende säkerhet 
 
6.2.4.1 Viktiga identifierade risker 
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Tabell 6.2.4.1-1: Viktiga identifierade risker 
Risk Vad är känt Möjligheter att förebygga 
Infektion ORENCIA ökar risken att få 

infektioner. I kliniska studier var 
den sammanlagda frekvensen av 
infektioner något förhöjd hos 
ORENCIA-behandlade patienter, 
men allvarlighetsgrad, behandling 
och utfall var liknande den som 
sågs hos placebobehandlade 
patienter. Allvarliga infektioner, 
inklusive blodförgiftning och 
lunginflammation, har 
rapporterats med ORENCIA. 
Vissa av dessa infektioner har 
varit dödliga. Anti-reumatiska 
behandlingar har förknippats med 
reaktivering av hepatit B. 

• Patienter bör utredas avseende 
tuberkulos innan behandling med 
ORENCIA påbörjas. 

• Patienter bör utredas för hepatit 
orsakad av virus i enlighet med 
publicerade riktlinjer innan 
behandling med ORENCIA påbörjas. 

• Behandling med ORENCIA ska inte 
påbörjas hos patienter med aktiv 
infektion innan infektionen är under 
kontroll. 

• ORENCIA ska inte ges tillsammans 
med biologiska läkemedel mot 
reumatoid artrit inklusive TNF-
hämmare som adalimumab, 
etanercept och infliximab eftersom 
detta kan resultera i en ökad risk för 
infektioner. 

• Läkare bör visa försiktighet när man 
överväger användning av ORENCIA 
hos patienter med en 
sjukdomshistoria av återkommande 
infektioner eller andra samtidiga 
sjukdomstillstånd som kan göra dem 
mottagliga för infektioner. 

• Patienter som utvecklar en ny 
infektion under pågående behandling 
med ORENCIA ska följas noggrant. 

• Om symtom som tyder på att en 
infektion håller på att utvecklas, 
såsom feber, ihållande hosta, 
viktnedgång eller håglöshet, ska 
läkare omedelbart kontaktas. 

 
Infusionsrelaterade reaktioner (IV 
abatacept) 

Reaktioner mot intravenöst 
administrerat ORENCIA sågs i 
kliniska studier. Allvarliga akuta 
infusionsreaktioner var sällsynta. 
Livshotande reaktioner kan 
emellertid inträffa. 

• ORENCIA ska inte användas om det 
finns en sjukdomshistoria med 
allergiska reaktioner mot abatacept 
eller andra innehållsämnen i 
ORENCIA. 

• Sök medicinsk hjälp omedelbart om 
symtom som tyder på att en allergisk 
reaktion håller på att utvecklas, 
såsom tryck över bröstet, väsande 
andning, allvarlig yrsel eller 
ostadighet. 

 
6.2.4.2 Viktiga potentiella risker 
 
Tabell 6.2.4.2-1: Viktiga potentiella risker 
Risk Vad är känt 
Maligniteter Patienter som tar läkemedel som dämpar immunsystemet, inklusive ORENCIA, 

kan vara i riskzonen för att få cancer. I kliniska studier, var totala andelen 
maligniteter (eller cancer) med abatacept jämförbar med placebo. ORENCIAs roll 
när det gäller utveckling av cancer, inklusive lymfom, hos människa är okänd. 
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Autoimmuna sjukdomar Det finns en teoretisk risk att ORENCIA kan orsaka autoimmunitet. Andelen av 
autoimmuna händelser var låg och endast ett fåtal händelser ansågs vara allvarliga 
eller ledde till att behandlingen med ORENCIA stoppades. 
 

Immunogenicitet (antikroppar som 
känner igen ORENCIA) 

Det kan finnas en risk att patienter utvecklar antikroppar mot ORENCIA. Om det 
händer, kan det medföra att ORENCIA inte är lika effektivt (eller inte fungerar lika 
bra) eller att autoimmuna sjukdomar kan uppstå. I kliniska studier, var ORENCIA 
förknippat med en relativt låg frekvens av läkemedelsspecifika antikroppar. Man 
har inte sett något tydligt samband mellan antikroppar och patientens säkerhet, 
effekt eller farmakokinetik. 
 

Graviditet Effekterna av ORENCIA under graviditet är inte kända. Det finns inga 
kontrollerade studier med ORENCIA som inkluderar gravida kvinnor som 
använder ORENCIA. Vidare exkluderades gravida och ammande kvinnor, och 
kvinnor som inte kunde eller inte ville använda preventivmedel, från kliniska 
studier. Kvinnor som kan bli gravida måste använda en tillförlitlig preventivmetod 
under behandling med ORENCIA och upp till 14 veckor efter sista dosen. 
ORENCIA ska inte användas under graviditet om det inte specifikt rekommenderas 
av läkare. 
 

Progressiv multifokal 
leukoencefalopati (PML) 

PML är en ovanlig typ av hjärninfektion orsakad av ett virus som kallas JC virus 
och den leder ofta till allvarlig funktionsnedsättning eller död. Behandling med 
immunosuppressiv behandling, såsom ORENCIA, kan vara förknippad med PML. 
 

Reaktioner vid injektionsstället (SC 
abatacept) 

I vissa fall kan ORENCIA som ges subkutant orsaka lätt irritation nära 
injektionsstället. Obehaget är vanligen milt till måttligt. 
 

Fel vid administrering (SC 
abatacept) 

Om instruktionerna för hur ORENCIA ska ges subkutant inte följs noggrant, kan 
skada uppkomma eller så blir effekten av läkemedlet sämre om det inte 
administreras på rätt sätt. 

 
6.2.4.3 Viktig information som saknas 
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Tabell 6.2.4.3-1: Viktig information som saknas 
Risk Vad är känt 
Vaccinationer Patienter som behandlas med ORENCIA kan samtidigt vaccineras med undantag 

för levande vacciner. Levande vacciner ska inte ges samtidigt som abatacept 
eller inom 3 månader efter avslutad behandling. Det finns inga data 
tillgängliga angående sekundär smittoöverföring från personer som 
vaccinerats med levande vaccin till patienter som får ORENCIA. 
Läkemedel som påverkar immunsystemet, inklusive ORENCIA, kan dämpa 
effekten av vissa vaccinationer.  
 
Explorativa studier för att utvärdera effekten av abatacept på antikroppssvar 
vid vaccination hos friska frivilliga såväl som antikroppssvaret mot 
influensa- och pneumokockvaccin hos patienter med reumatoid artrit, tydde 
på att abatacept kan dämpa effektiviteten av immunsvaret, men inte 
signifikant hämma förmågan att utveckla ett kliniskt signifikant eller 
positivt immunsvar. 
 
Abatacept utvärderades i en öppen studie med patienter med reumatoid 
artrit som fick 23-valent pneumokockvaccin. Efter pneumokockvaccination, 
kunde 62 av 112 abatacept-behandlade patienter utveckla ett adekvat 
immunsvar på minst en 2-faldig ökning i antikroppstiter mot 
pneumokockpolysackaridvaccin. 
 
Abatacept utvärderades också i en öppen studie med patienter med 
reumatoid artrit vilka fick trivalent virusavaccin mot säsongsinfluensa. Efter 
influensavaccination, kunde 73 av 119 abatacept-behandlade patienter utan 
protektiva antikroppsnivåer i utgångsvärde utveckla ett adekvat 
antikroppssvar på minst en 4-faldig ökning av antikroppstiter mot trivalent 
influensavaccin. 
 

Nedsatt lever- och njurfunktion ORENCIA har inte studerats hos patienter med nedsatt njur- eller 
leverfunktion. Inga slutsatser avseende säkerhet kan göras för denna 
patientpopulation. 
 

Kombinationsbehandling inklusive 
biologisk behandling 

ORENCIA ska inte ges tillsammans med biologiska läkemedel mot 
reumatoid artrit inklusive TNF-hämmare som adalimumab, etanercept och 
infliximab. Tillräckliga data saknas för att rekommendera ORENCIA i 
kombination med anakinra eller rituximab. Samtidig användning med andra 
biologiska läkemedel kan öka ORENCIAs effekt på immunsystemet. 
 

Äldre I kliniska studier var frekvenserna av allvarliga infektioner och maligniteter 
hos abatacept-behandlade patienter som var äldre än 65 år högre än hos dem 
som var under 65 år jämfört med placebo. Försiktighet bör iakttas vid 
behandling med ORENCIA till äldre patienter. ORENCIA kan användas av 
personer över 65 år utan dosjustering. 

 
 
6.2.5 Sammanfattning av ytterligare riskminimeringsåtgärder avseende säkerhet 
 
Dessa ytterligare riskminimeringsåtgärder avser följande risker: infektioner, infusionsrelaterade reaktioner 
och reaktioner vid injektionsstället. 
 
Tabell 6.2.5-1: Frågeställning avseende säkerhet på lekmannaspråk (infektioner) 
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Riskminimeringsåtgärder 

Syfte och förklaring 
För att minska risken för infektion och minska effekterna av infektioner om de inträffar, är det viktigt att patienterna 
förstår vikten av en adekvat sjukdomshistoria och utredning avseende infektioner, såsom tuberkulos och hepatit, innan 
behandling med abatacept påbörjas, såväl som vikten av att omedelbart söka medicinsk hjälp om symtom på infektion 
uppträder under behandling. 
 
Huvudsaklig ytterligare riskminimeringsåtgärd 

• Patientkort 
 
 
 
Tabell 6.2.5-2: Frågeställning avseende säkerhet på lekmannaspråk (infusionsrelaterade 
infektioner) 
 
Riskminimeringsåtgärder 

Syfte och förklaring 
För att minska effekterna av allvarliga allergiska reaktioner om de inträffar, är det viktigt att patienterna är medveten om 
risken för allergiska reaktioner såväl som vikten av att omedelbart söka medicinsk hjälp om symptom på en allvarlig 
allergisk reaktion utvecklas. 
 
Huvudsaklig ytterligare riskminimeringsåtgärd 

• Patientkort 
 
 
Tabell 6.2.5-3: Frågeställning avseende säkerhet på lekmannaspråk (reaktioner vid 
injektionsstället) 
 
Riskminimeringsåtgärder 

Syfte och förklaring 
För att minska effekterna av allvarliga allergiska reaktioner om de inträffar, är det viktigt att patienterna är medveten om 
risken för allergisk reaktion såväl som vikten av att omedelbart söka medicinsk hjälp om symptom på en allvarlig 
allergisk reaktion utvecklas. 
 
Huvudsaklig ytterligare riskminimeringsåtgärd 

• Patientkort 
 
 
 
6.2.6 Utvecklingsplan efter godkännandet för försäljning 
 
Tabell 6.2.6-1: Lista över studier som ingår i utvecklingsplanen efter godkännandet för försäljning 
Studie/aktivitet 
(inklusive 
studienummer) 

Mål Behandlade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat datum för 
inskick av 
(interimistiska och) 
finala resultat 

Fas II  
IM103002 

Långsiktig säkerhet 
och effekt 

Långsiktig effekt Resultat skickade Dec 2005 

Fas II  
IM101100LT 

Långsiktig säkerhet 
och effekt 

Långsiktig effekt Resultat skickade Sep 2009 

Fas III  
IM101101LT 

Långsiktig säkerhet 
och effekt 

Långsiktig effekt Resultat skickade Sep 2009 

Fas III  
IM101102LT 

Långsiktig säkerhet 
och effekt 

Långsiktig effekt Resultaten är 
Resultat skickade 

Sep 2009 

Fas III  
IM101029LT 

Långsiktig säkerhet 
och effekt 

Långsiktig effekt Resultat skickade Sep 2009 
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Tabell 6.2.6-1: Lista över studier som ingår i utvecklingsplanen efter godkännandet för försäljning 
Studie/aktivitet 
(inklusive 
studienummer) 

Mål Behandlade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat datum för 
inskick av 
(interimistiska och) 
finala resultat 

Fas III 
IM101031LT 

Långsiktig säkerhet 
och effekt 

Långsiktig effekt Resultat skickade Sep 2009 

Fas IIIb  
IM101043 

Kort- och långsiktig 
effekt med en TNF-
hämmare som 
jämförande läkemedel 

Effektsammanhang Resultat skickade Okt 2006/Sep 2 009 

Fas III  
IM101064 

Kort- och långsiktig 
effekt hos dem som 
svarat otillräckligt på 
TNF-behandling 

Effekt vid otillräckligt 
svar på TNF-
behandling 

Resultat skickade Sep 2009 
 

Fas II 
IM101163 

Kort- och långsiktig 
PK tolerabilitet och 
effekt av SC 
formulering 

Långsiktig effekt av 
SC 

Studien är avslutad Maj 2009/Jul 
2011/Mar 2014 

Fas III  
IM101174 

Kortsiktig jämförelse 
av effekt och säkerhet 
mellan IV- och SC- 
formuleringar, 
långsiktig säkerhet 
och effekt för SC 
formulering 

Klinisk ekvivalens  
mellan IV- och SC- 
formuleringar, 
långsiktig säkerhet av 
SC 

Långtidsuppföljning 
pågår 

Jul 2011/Mar 2016 

Fas IIIb  
IM101167 

Säkerhet och effekt 
vid stopp och återstart 
av behandling 

Långsiktig effekt av 
SC 

Långtidsuppföljning 
pågår 

Jul 2011/Mar 2015 

Fas IIIb 
IM101173 

Immunogenicitet för 
abatacept och effekt 
av SC utan bolusdos 
och 
immunbehandling 

Kort- och långsiktig 
effekt av SC utan IV 
bolusdos och i 
monoterapi 

Långtidsuppföljning 
pågår 

Jul 2011/Mar 2015 

Fas IIIb 
IM101185 

Säkerhet vid byte från 
SC till IV 

Långsiktig effekt av 
SC 

Långtidsuppföljning 
pågår 

Jul 2011/Mar 2015 

Fas III 
IM101033 

Effekt och säkerhet i 
en pediatrisk 
population 

Effekt i en pediatrisk 
population 

Resultat skickade Dec 2008/Maj 2012 

Fas III  
IM101029 

Långsiktig säkerhet 
och effekt i en 
japansk population 

Effekt i en japansk 
population 

Studien avslutad Mar 2013 

Fas III  
IM101250 

Jämförelse av effekt 
och säkerhet mellan 
IV och SC i en 
japansk population 

Effekt i en japansk 
population 

Pågår Mar 2014 

Fas III  
IM101124 

Kort- och långsiktig 
effekt och säkerhet i 
en koreansk 
population 

Effekt i en koreansk 
population 

Studien avslutad Mar 2013 

Fas III  
IM101023 

Effekt och säkerhet 
vid tidig RA 

Effekt vid tidig RA Studien avslutad Sep 2009 

Fas IIIb  
IM101119 

MRI-förändringar vid 
abatacept-behandling 

Effekt i vävnad Studien avslutad Feb 2012 

Fas IIIb  
IM101179 

Ultraljudsförändringa
r med abatacept 

Effekt i vävnad Studien avslutad Mar 2013 

Fas III  
IM101301 

PK, säkerhet och 
effekt i en pediatrisk 
population med SC 
formulering 

Effekt av SC i en 
pediatrisk population 

Studien startar Mar 2019 
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Tabell 6.2.6-1: Lista över studier som ingår i utvecklingsplanen efter godkännandet för försäljning 
Studie/aktivitet 
(inklusive 
studienummer) 

Mål Behandlade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat datum för 
inskick av 
(interimistiska och) 
finala resultat 

Fas III  
IM101365 

Säkerhet och effekt i 
en japansk pediatrisk 
population 

Effekt i en japansk 
pediatrisk population 

Synopsis Ej fastställt 

Fas IIIb  
IM101338 

Effekten avseende 
hämning av 
strukturell ledskada 
hos japansk pediatrisk 
population 

Effekten avseende att 
hämma strukturell 
ledskada i en japansk 
pediatrisk population 

Protokoll Mar 2019 

Fas IIIb  
IM101235 

Jämförelse av effekt 
och säkerhet med SC 
och TNF-hämmare 
utan IV bolusdos 

Effekt av SC utan IV 
bolusdos 

Pågår 2013 

Fas IIIb  
IM101226 

Effekt av abatacept 
med eller utan MTX 
vid väldigt tidig RA 
och effekter efter 
utsättning av 
behandling 

Effekt vid tidig RA 
och möjlig effekt vid 
utsättning av 
behandling 

Pågår Mar 2014 

Långtidsförlängning 
av grundstudier vid 
RA med IV 
(integrerad 
säkerhetsanalys) 

Att utvärdera 
långsiktig effekt av 
abatacept. 

Infektioner, 
infusionsrelaterade 
reaktioner, 
maligniteter, 
autoimmuna 
sjukdomar, 
immunogenicitet, 
graviditet, äldre 

Avslutad Okt 2011 

Icke-klinisk studie på 
juvenila råttor 

Att utvärdera möjlig 
korrelation mellan 
autoimmunitet och 
immunogenicitet 

Immunogenicitet Avslutad Okt 2012 

Summering av 
långtidsdata avseende 
immunogenicitet för 
SC abatacept 

Att presentera 
ytterligare data 
avseende 
immunogenicitet vid 
SC abatacept, baserat 
på kumulativa 
integrerade data från 
fyra pågående fas IIIb 
studier (IM101174, 
IM101173, 
IM101167, 
IM101185) 

Immunogenicitet Avslutad Mar 2013 

Substudie avseende 
pneumokockvaccin 
för IM101174 och 
IM101185 

Att utvärdera 
antikroppssvaret vid 
standard 23-valent 
pneumokockvaccin 
hos vuxna med RA 
som står på en stabil 
dos SC abatacept och 
en DMARD och inte 
visar skyddande 
antikroppsnivåer mot 
pneumokockantigener 
vid studiestart 

Vaccination Avslutad Feb 2012 



Version 1:  31 January 2014 
 

9 (10) 
 

Tabell 6.2.6-1: Lista över studier som ingår i utvecklingsplanen efter godkännandet för försäljning 
Studie/aktivitet 
(inklusive 
studienummer) 

Mål Behandlade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat datum för 
inskick av 
(interimistiska och) 
finala resultat 

Substudie avseende 
influensavaccin för 
protokoll IM101174 

Att utvärdera 
antikroppssvaret vid 
trivalent antikropps-
vaccin mot 
säsongsinfluensa hos 
vuxna med RA som 
står på en stabil dos 
SC abatacept och en 
DMARD och utan 
skyddande 
antikroppsnivåer av 
influensaantigener vid 
studiestart 

Vaccination Avslutad Mar 2013 

Säkerhet för DMARD 
och biologiska 
läkemedel vid 
behandling av RA 
(IM101045A) 

Att utvärdera 
incidensen av riktade 
infektioner hos 
inlagda patienter som 
fått abatacept (IV och 
SC) jämfört med 
patienter som fått 
DMARDs och 
biologiska läkemedel; 
analys av användning 
hos barn och off-label  

Infektioner, 
infusionsrelaterade 
reaktioner, autoimmun 
sjukdom, reaktioner 
vid injektionsstället, 
kombinationsbehandli
ng med biologiska 
läkemedel, äldre 

Pågående En summering av 
interimsdata skickas 
varje februari.  
 
Final studierapport: 
dec 2016 

Observationskohort 
för att utvärdera 
säkerhet och utfall 
hos patienter 
behandlade med 
abatacept och andra 
anti-reumatiska 
behandlingar 
(IM101045B) 

Att utvärdera risken 
för infektioner, 
maligniteter och 
mortalitet hos 
patienter som startar 
med abatacept jämfört 
med patienter som 
lägger till eller byter 
till biologiska 
läkemedel och 
DMARDs 

Infektioner, 
infusionsrelaterade 
reaktioner, 
maligniteter, 
autoimmuna 
sjukdomar, graviditet, 
reaktioner vid 
injektionsstället, 
kombinationsbehandli
ng med biologiska 
läkemedel, äldre 

Pågående En summering av 
interimsdata skickas 
varje februari.  
 
Final studierapport: 
dec 2016 

Graviditetsregister 
avseende exponering 
för abatacept OTIS, 
Autoimmuna 
sjukdomar under 
graviditet, En 
förlängningsstudie 
(IM101121) 

Att uppskatta risken 
för grava medfödda 
missbildningar/missbi
ldningsmönster hos 
barn till patienter som 
exponerats för 
abatacept under 
graviditet 

Graviditet Pågående En summering av 
interimsdata skickas 
varje februari.  
 
Final studierapport: 
dec 2014 

En riksomfattande 
studie efter 
godkännandet för 
försäljning i Sverige 
avseende säkerhet vid 
abatacept-behandling 
utförd i ARTIS-
registret (IM101125) 

Att utvärdera kort - 
och långsiktiga SAEs 
och mortalitet bland 
patienter som 
exponerats för 
abatacept jämfört med 
andra biologiska 
läkemedel och 
DMARDs 

Infektioner, 
infusionsrelaterade 
reaktioner, 
maligniteter, 
autoimmuna 
sjukdomar, graviditet, 
PML, reaktioner vid 
injektionsstället, äldre 

Pågående En summering av 
interimsdata skickas 
varje februari.  
 
Final studierapport: 
dec 2018 
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Tabell 6.2.6-1: Lista över studier som ingår i utvecklingsplanen efter godkännandet för försäljning 
Studie/aktivitet 
(inklusive 
studienummer) 

Mål Behandlade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat datum för 
inskick av 
(interimistiska och) 
finala resultat 

Långsiktig 
observation av 
behandling med 
biologiska läkemedel 
vid reumatoid artrit 
RABBIT (IM101127) 

Att utvärdera kort- 
och långsiktig 
säkerhet (AEs) och 
mortalitet bland 
registerpatienter som 
exponerats för 
abatacept jämfört med 
andra biologiska 
läkemedel och 
DMARDs 

Infektioner, 
infusionsrelaterade 
reaktioner, 
maligniteter, 
autoimmuna 
sjukdomar, graviditet, 
PML, reaktioner vid 
injektionsstället, äldre 

Pågående En summering av 
interimsdata skickas 
varje februari.  
 
Final studierapport: 
dec 2018 

Observationsstudie 
efter godkännande för 
försäljning för att 
långsiktigt utvärdera  
säkerhet för abatacept 
genom att använda en 
populationsbaserad 
kohort av patienter 
med reumatoid artrit i 
provinsen brittiska 
Colombia 
(IM101213) 

Att uppskatta 
incidensen av 
infektioner, 
maligniter, mortalitet 
och multipelt skleros 
(MS) hos abatacept-
exponerade patienter 
jämfört med patienter 
exponerade för 
DMARDs och 
biologiska läkemedel 

Infektioner, 
maligniteter, 
autoimmuna 
sjukdomar (MS), 
kombinationsbehandli
ng med biologiska 
läkemedel, äldre 

Pågående En summering av 
interimsdata skickas 
varje februari.  
 
Final studierapport: 
dec 2018 

Multinationell 
övervakning av 
abatacept-behandlade 
patienter i 
sjukdomsregister 
(IM101211) 

Att utvärdera 
patientdemografin för 
abatacept och 
incidensen av 
maligniteter, 
infektioner, 
infusionsreaktioner, 
autoimmuna 
händelser och 
mortalitet  

Infektioner, 
infusionsrelaterade 
reaktioner, 
maligniteter, 
autoimmuna 
sjukdomar, äldre 

Pågående En summering av 
interimsdata skickas 
varje februari. 
 
Final studierapport: 
dec 2018 

Ett 
observationsregister 
för abatacept hos 
patienter med juvenil 
idiopatisk artrit 
(IM101240) 

Att karaktärisera och 
utvärdera säkerhet för 
abatacept hos JIA-
patienter i rutinmässig 
klinisk praxis: 
infektioner, 
malignitet, 
autoimmuna 
sjukdomar 

Infektioner, 
infusionsrelaterade 
reaktioner, 
maligniteter, 
autoimmuna 
sjukdomar, 
immunogenicitet, 
graviditet 

Pågående Årlig uppdatering av 
rekrytering varje 
februari från 2011 
Interimsstudierapport:  
30 jun 2014 
30 jun 2019 
30 jun 2024 
Final studierapport: 
inte senare än 30 jun 
2029 

 
6.2.6.1 Studier som är ett villkor för godkännandet för försäljning 
 
Studierna IM101121 och IM101240 är villkor för godkännandet för försäljning. Studierna IM101045A, 
IM101045B, IM101125, IM101127, IM101211, IM101212 och IM101213 är delar av epidemiologiska RA-
studier efter godkännandet för försäljning för vilka regelbundna uppdateringar krävs. 

 


