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OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 
 
 
Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Triumeq och den innehåller information om 
åtgärderna som ska vidtas för att tillförsäkra att Triumeq används så säkert som möjligt. För mera 
information om sammanfattningar av riskhanteringsplaner, se här.  
 
Sammanfattningen av riskhanteringsplanen bör läsas tillsammans med sammanfattningen av det offentliga 
europeiska utredningsprotokollet (EPAR) och produktinformationen för Triumeq, vilka finns på Triumeqs 
EPAR-sida.  

Information om sjukdomsförekomst  
 
Triumeq är ett antiviralt läkemedel som används för behandling av patienter med humant immunbristvirus 
(hiv), viruset som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (aids). Hiv är ett virus som angriper immunsystemet 
(kroppens naturliga försvar) och försvagar det genom att förstöra vissa vita blodkroppar (CD4 T-celler) som 
är viktiga för att skydda kroppen mot olika bakterier, virus och andra mikrober. Obehandlad hiv-infektion 
leder till förökning av viruset och kroppen blir mer och mer oförmögen att kämpa mot infektioner och 
sjukdomar.  
I 2011 levde 34 miljoner människor med hiv runt om i världen, däribland 900 000 i Väst- och Mellaneuropa 
och 1,4 miljoner i Östeuropa och Centralasien. Under år 2011 blev 2,5 miljoner människor infekterade med 
hiv, vilket är en femtedel (20 %) mindre jämfört med år 2001. I 2010 levde 3,4 miljoner barn under 15 år 
med hiv runt om i världen (19 000 barn i Europa).  
Det finns inget botemedel mot hiv, men tidig diagnos och effektiv behandling med läkemedel som hindrar 
virusets förökning kan minska virusmängden i blodet och hålla den på låg nivå, vilket gör det möjligt för 
patienterna att hålla sig friska och leva längre. Utveckling av resistens mot hiv-läkemedel kan vara ett 
problem bland patienter som får långtidsbehandling. Detta betyder att med tiden kan viruset inte längre 
hållas väl under kontroll med en viss läkemedelskombination och det kan vara nödvändigt att byta 
behandling. Behandlingen kan även ändras på grund av biverkningar.  

Sammanfattning av nyttan av behandlingen  
 
Triumeq är en tablett med tre aktiva substanser som redan används för behandling av hiv-infektion: 
dolutegravir, abakavir och lamivudin. Dolutegravir hör till en grupp hiv-läkemedel som kallas 
integrashämmare och är den aktiva substansen i Tivicay, ett läkemedel som godkändes i Europa i januari 
2014. Abakavir och lamivudin hör till en läkemedelsgrupp som kallas nukleosidanaloger och de är de aktiva 
substanserna i en kombinationstablett med namnet Kivexa som godkändes i Europa i 2004.  
Effekten av Triumeq påvisades i en huvudstudie där 833 patienter behandlades med dolutegravir, abakavir 
och lamivudin som gavs samtidigt en gång dagligen, eller med en annan kombination av tre läkemedel 
(Atripla) utan integrashämmare. Efter 48 veckor av behandling svarade 88 % av patienterna som fick 
kombinationen i Triumeq (364 av 414) på behandling, påvisat genom en reduktion av virusnivån i blodet, 
jämfört med 81 % av patienterna som fick Atripla (338 av 419). Även en annan studie utfördes, där 
resultaten visade att med intag av Triumeq en gång dagligen uppnåddes likadana nivåer av aktiva substanser 
i kroppen som med intag av de tre aktiva substanserna i Triumeq separat.  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/05/WC500166101.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002754/human_med_001796.jsp&mid=WC0b01ac058001d124%20
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002754/human_med_001796.jsp&mid=WC0b01ac058001d124%20
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Även uppgifter från 5 andra studier med Tivicay (dolutegravir) och Kivexa (abakavir/lamivudin) togs i 
beaktande vid godkännandet av Triumeq.  

Okända faktorer för nyttan av behandlingen  
 
Kombinationen av dolutegravir, abakavir och lamivudin har inte undersökts hos patienter med avvikande 
leverenzymvärden i blodet (ett tecken på eventuell leverskada) eller andra avvikande laboratorieresultat, hos 
patienter med nedsatt njurfunktion eller hos patienter med andra allvarliga sjukdomar.  
Denna kombination har inte heller undersökts hos personer med vissa sjukdomar (t.ex. cancer, måttlig eller 
svår leversjukdom, hepatit B-infektion eller patienter som nyligen haft blödning i mag-tarmkanalen), eller 
gravida eller ammande kvinnor.  
Endast ett litet antal personer över 65 år deltog i studierna med Triumeq. Inga studier utfördes på barn.  
Tidiga studieresultat visar att dosen av Triumeq inte behöver ändras på basis av kön, etniskt ursprung/ras, 
vikt, ålder eller rökningsvanor.  

Sammanfattning av säkerhetsfrågor  

Viktiga kända risker 

Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 
Allergiska reaktioner 
på dolutegravir eller 
abakavir  

(överkänslighets-
reaktioner) 

Triumeq innehåller abakavir och 
dolutegravir. Båda av dessa aktiva 
substanser kan orsaka en allvarlig 
överkänslighetsreaktion som kan vara 
livshotande om läkemedlet inte utsätts 
och behandling ges.  
Patienter som har en gen som kallas 
HLA-B*5701 löper risk för att 
utveckla en allvarlig 
överkänslighetsreaktion på abakavir. 
Dessa patienter ska inte ta Triumeq.  
Även personer som inte har denna gen 
kan utveckla denna reaktion, men 
risken är mycket mindre.  

I de kliniska studierna, bland patienter 
som inte hade fått tidigare behandling 
mot hiv, uppstod en allergisk reaktion 
hos 10 patienter av 679 (1 %) som 
behandlades med Tivicay 
(dolutegravir) och Kivexa 
(abakavir/lamivudin), som är 
komponenterna i Triumeq. 
Reaktionerna ansågs vara allvarliga i 5 
av de rapporterade 10 fallen. 
Resultaten var liknande bland patienter 
vars hiv-behandling inte omfattade 
någondera av dessa läkemedel.  

Ett gentest är tillgängligt för att ta reda på 
om patienterna har HLA-B*5701-genen. 
Patienter ska testas innan behandlingen 
påbörjas. Triumeq ska inte ges till 
patienter som har HLA-B*5701-genen, 
eftersom dessa patienter löper större risk 
för utveckling av en allergisk reaktion.  
I de till läkare riktade produktuppgifterna 
(produktresumén) varnas läkare om risken 
för allergiska reaktioner på Triumeq och 
om behovet av att avbryta behandlingen 
omedelbart om symtom uppkommer. 
Patienter ska ges information om 
symtomen på allergiska reaktioner (såsom 
svårt hudutslag, hudutslag med feber, 
blåsor, svullnad i ansikte, 
andningssvårigheter osv.) och om behovet 
att söka läkarvård så snabbt som möjligt 
om dessa symtom uppkommer. Ett 
varningskort ingår i varje Triumeq-
förpackning och patienten ska alltid ha 
med detta kort. I kortet beskrivs symtomen 
på allergisk reaktion.  

Att börja behandling med abakavir på nytt 
till en patient som fått en allergisk reaktion 
är mycket farligt, även om gentestet är 
negativt. Vem som helst som tidigare haft 
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en allergisk reaktion på Triumeq eller på 
någon av de aktiva substanserna 
(dolutegravir, abakavir eller lamivudin) 
ska inte ta läkemedlet på nytt.  

Leverskada [lever- 
och 
gallvägssjukdomar 
(läkemedelsfram-
kallad leverskada) 
och andra kliniskt 
betydande 
förhöjningar av 
transaminaser]  

Det är känt att leverskador 
förekommer hos en del hiv-patienter 
och kan framkallas av vissa läkemedel 
som används för behandling av hiv 
samt av andra infektioner såsom 
hepatit B eller C. Leverskadans 
omfattning varierar dock mycket.  
I de kliniska studierna fick patienterna 
genomgå regelbundna blodprov för att 
upptäcka eventuell leverskada. Bland 
patienter som inte hade fått tidigare 
behandling för hiv, utvecklades någon 
grad av leverskada hos 34 av 679 
patienter (5 %) som behandlades med 
Tivicay (dolutegravir) och Kivexa 
(abakavir/lamivudin), vilket framgick 
av avvikande blodprovsresultat. 
Påverkan på levern var jämförbar med 
leverpåverkan hos patienter som 
behandlades med andra hiv-läkemedel 
och få patienter var tvungna att avbryta 
behandlingen.  

Bland patienter som hade fått tidigare 
behandling för hiv men inte en 
integrashämmare, utvecklades någon 
grad av leverskada hos 71 patienter av 
357 (20 %) som behandlades med 
dolutegravir i kombination med andra 
läkemedel. Detta var jämförbart med 
65 patienter av 362 (18 %) som 
behandlades med raltegravir (i stället 
för dolutegravir) som del av deras 
läkemedelskombination. Allt som allt 
anses risken för allvarlig leverskada 
hos patienter som tar Triumeq vara 
liknande som med andra för 
närvarande tillgängliga hiv-läkemedel.  

Regelbundna blodprov för att upptäcka 
eventuell leverskada hör vanligen till hiv-
patienternas medicinska vård.  

I de till läkare riktade produktuppgifterna 
(produktresumén) rekommenderas 
uttryckligen att läkare som ordinerar 
dolutegravir ska kontrollera patienter med 
hepatit B eller C för eventuell leverskada 
och se till att dessa infektioner såväl som 
hiv-infektionen behandlas lämpligt. 

Användning av 
andra läkemedel 
med Triumeq 
(läkemedels-
interaktioner)  

Resultat från laboratorietester tyder på 
att det finns en möjlig risk att 
behandling av patienter med 
dolutegravir (en av de aktiva 
substanserna i Triumeq) och dofetilid* 
samtidigt kan leda till ovanligt höga, 

I de till läkare riktade produktuppgifterna 
(produktresumén) rekommenderas att 
dofetilid och Triumeq inte ges samtidigt 
till patienter eftersom det finns en risk av 
en allvarlig läkemedelsinteraktion. 
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toxiska koncentrationer av dofetilid.  

*Att märka: dofetilid är inte godkänt för försäljning i Europeiska unionen. 

Viktiga eventuella risker 

Risk  Vad är känt  
Inflammation i 
samband med 
immunförsvarets 
återhämtning 
(immunrekonstitutions-
syndrom, IRIS)  

 

Immunrekonstitutionssyndrom (IRIS) är ett tillstånd som förekommer hos hiv-
patienter vars immunförsvar återhämtar sig som följd av behandling med hiv-
läkemedel. Under återhämtningen kan kroppen reagera på en infektion som redan 
finns i kroppen, vilket orsakar svår inflammation vid infektionsstället.  
I studier var antalet rapporterade IRIS-fall hos patienter som behandlades med 
dolutegravir och abakavir/lamivudin litet, oberoende av dosen som användes.  

Patientstudierna tyder på att patienter som behandlas med dolutegravir och 
abakavir/lamivudin inte löper större risk för att drabbas av IRIS än patienter som 
får annan effektiv hiv-behandling.  

Allvarliga hudutslag  

 

I de kliniska studierna rapporterades en patient som fick dolutegravir och 
abakavir/lamivudin ha svåra hudutslag som uppkom vid en allergisk reaktion. De 
flesta hudutslagen som förekom hos patienter som tog dolutegravir och 
abakavir/lamivudin var lindrigare än svåra, framträdde inom 20 veckor från 
inledningen av behandlingen och lindrades vanligen efter 2–3 veckor utan att 
patienten behövde avbryta behandlingen. 

Njurproblem 
(njursjukdomar)  

I samtliga studier rapporterade endast få patienter om njurproblem. Njurproblemen 
ansågs emellertid vara en följd av själva hiv-infektionen, av andra läkemedel som 
patienten använde eller av någon annan sjukdom snarare än av behandlingen med 
dolutegravir och abakavir/lamivudin.  

Svår diarré, 
illamående, kräkningar 
eller buksmärta, samt 
magsår och sår i 
tarmen  

(mag-tarmkanalens 
intolerans och 
erosioner)  

Svår diarré och magsår observerades i djurstudier med dolutegravir. De flesta 
patienter i Triumeq-studierna hade inga symtom eller tecken på magsår eller sår i 
tarmkanalen. Magbesvär såsom diarré, illamående, kräkningar eller buksmärta är 
kända biverkningar hos en del patienter som använder dolutegravir och 
abakavir/lamivudin. Dessa biverkningar förekommer vanligen i början av 
behandlingen (illamående inom de första 1–2 veckorna och diarré inom de första 6 
veckorna efter att behandlingen inletts). Behandlingen med Triumeq kan dock 
fortsättas hos de flesta patienter eftersom dessa problem vanligen blir bättre inom 
2–4 veckor och inte återkommer. 

Höga halter av 
enzymet kreatinkinas 
(muskel- och 
skelettrelaterade 
händelser / förhöjt 
kreatinkinas)  

Höga halter av kreatinkinas – ett enzym som finns främst i hjärtat, hjärnan och 
musklerna – observerades hos patienter som behandlades med dolutegravir (en av 
de aktiva substanserna i Triumeq). En hög halt av kreatinkinas kan vara ett tecken 
på sådana sjukdomar som muskelinflammation (myosit) och muskelsönderfall 
(rabdomyolys). Dessa tillstånd är kända eventuella biverkningar av ett annat hiv-
läkemedel, raltegravir, som verkar på samma sätt som dolutegravir, och därmed 
kan dessa också förekomma hos patienter som behandlas med Triumeq.  
Mycket få fall av muskelproblem observerades i Triumeq-studierna. De höga 
kreatinkinashalterna hos patienter som behandlades med dolutegravir och 
abakavir/lamivudin var tillfälliga och förekom oftast som en följd av hård fysisk 
ansträngning.  

Förhöjd halt av Förhöjda halter av lipas, ett enzym som utsöndras av bukspottkörteln för att hjälpa 
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enzymet lipas (förhöjt 
lipas, grad 3 och 4)  

kroppen ta upp fett, har observerats hos patienter som tar dolutegravir (en av de 
aktiva substanserna i Triumeq). Bukspottkörteln är ett organ som hör till 
magsmältningssystemet, och förhöjda halter av lipasenzym kan vara ett tecken på 
skada på bukspottkörteln (pankreatit dvs. bukspottkörtelinflammation). Pankreatit 
har observerats hos patienter som tar abakavir och/eller lamivudin (båda ingår i 
Triumeq), men det är inte känt om pankreatiten orsakades av dessa läkemedel.  

Allt som allt är höga lipasenzymhalter och pankreatit osannolika hos patienter som 
behandlas med Triumeq. Risken för att utveckla dessa problem är liknande som 
hos patienter som använder allmänt använda hiv-läkemedel, efavirenz, raltegravir 
eller darunavir och ritonavir.  

Problem med mental 
hälsa (psykiatriska 
sjukdomar)  

 

Problem med den mentala hälsan, inklusive tankar på självmord och på att skada 
sig själv, är kända risker vid användning av hiv-läkemedlet raltegravir. Eftersom 
raltegravir och dolutegravir (en av de aktiva substanserna i Triumeq) verkar på 
samma sätt på hiv, kan problem med den mentala hälsan uppträda även vid 
användning av Triumeq. Emellertid visar studierna med dolutegravir och 
dolutegravir plus abakavir/lamivudin att det inte finns någon orsak att misstänka en 
ökad risk för självmord eller självskadande beteende hos patienter som behandlas 
med Triumeq. I studierna rapporterades tankar på självmord eller på att skada sig 
själv endast hos ett litet antal patienter, av vilka de flesta hade tidigare haft 
problem med den mentala hälsan.  

Känslighet mot solljus 
(fototoxicitet)  

 

Dolutegravir (en av de aktiva substanserna i Triumeq) absorberar ljus och i 
djurstudier med dolutegravir påträffades läkemedlet i råttans hud. Detta kan betyda 
att patienter som använder Triumeq kan eventuellt få utslag på hudområden som 
utsätts för solljus. Denna typ av hudutslag observerades inte i kliniska studier med 
dolutegravir och abakavir/lamivudin.  

Risk för cancer hos 
patienter som får 
långtidsbehandling 
med hiv-läkemedel 
som abakavir och 
lamivudin (långtidsrisk 
för karcinogenicitet)  

Studier på möss och apor har visat att ökad förekomst av cancer är möjlig vid 
användning av antiretrovirala läkemedel (hiv-läkemedel såsom abakavir som är en 
av de aktiva substanserna i Triumeq).  
Det finns inte tillräckligt med information om risken för cancer hos vuxna och barn 
som får långtidsbehandling med antiretrovirala läkemedel.  
I en studie där 12 069 vuxna patienter följdes upp i upp till 5 år konstaterades inte 
någon ökning i dödlighet på grund av aids eller icke-aidsrelaterade orsaker vid 
långtidsbehandling mot hiv.  

Antiretrovirala läkemedel har använts för behandling av hiv-infektion i flera år, 
och i studierna har man inte kommit på några övertygande belägg på en ökad risk 
av cancer bland hiv-patienter som tar abakavir eller lamivudin (två av de aktiva 
substanserna i Triumeq). 

Hjärtattack och annan 
påverkan på 
blodtillförsel till 
hjärtmuskeln 
(ischemiska 
hjärthändelser)  

Det är oklart om det finns en risk för hjärtproblem vid användning av abakavir. 
Två studier tydde på en ökad risk av hjärtattack hos patienter som behandlades 
med abakavir jämfört med ingen behandling. Denna ökning av risken observerades 
dock inte i andra studier, inklusive studier med dolutegravir och 
abakavir/lamivudin, och eventuell påverkan på hjärtat kan inte förklaras genom 
läkemedlets verkningsmekanism.  

Användning under 
graviditet och amning  

Användning av Triumeq under graviditet förväntas vara sällsynt. Gravida och 
ammande kvinnor deltog inte i patientstudierna med Triumeq; därför känner man 
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inte till hur Triumeq verkar under graviditet. Hittills har man inte observerat någon 
ökning i medfödda missbildningar hos barn till kvinnor som fått abakavir under 
graviditeten. Omkring tre av 100 kvinnor som utsattes för abakavir under de första 
tre månaderna av graviditeten födde barn med medfödda missbildningar. 
Förekomsten var liknande om läkemedlet togs under den andra eller tredje 
trimestern. Denna förekomst är likadan som den som observerats vid behandling 
med andra liknande hiv-läkemedel.  
 
Triumeq ska användas under graviditet endast då den förväntade nyttan överväger 
den eventuella risken för fostret.  
 
I en studie på råttor påvisades att dräktiga råttor som gavs höga doser av abakavir 
födde råttor med medfödda missbildningar. Läkemedelskoncentrationerna i 
moderråttornas kropp var över 10 gånger större än koncentrationerna hos 
människor som tar en vanlig dos av abakavir (600 mg). I studier på kaniner 
observerades inga medfödda missbildningar.  
 
I samtliga studier med Triumeq som utförts på människor, har 20 kvinnor blivit 
gravida under studiebehandlingen (alla kvinnor fick inte dolutegravir och 
abakavir/lamivudin):  
 
Sju av kvinnorna fick en normal frisk baby, sex kvinnor beslöt sig för att göra 
abort (elektiv abort), och en kvinna som fick Atripla (efavirenz, emtricitabin och 
tenofovirdisoproxilfumarat) hade utomkvedshavandeskap (ektopisk graviditet). Tre 
kvinnor fick missfall (spontan abort): två av patienterna använde Atripla och en 
använde dolutegravir och abakavir/lamivudin. Tre graviditeter var pågående eller 
graviditetens resultat var okänt.  

I västvärlden rekommenderas att kvinnor med hiv-infektion inte ammar sina barn 
för att undvika överföring av viruset till barnet.  

Användning till 
patienter med 
leverproblem (nedsatt 
leverfunktion)  

Triumeq ska användas med försiktighet till patienter med leversjukdom.  
Abakavir metaboliseras i levern. Det tar längre för personer med leverproblem att 
metabolisera abakavir, vilket kan leda till högre läkemedelskoncentrationer i 
blodet. Personer med leverproblem kan utsättas för nästan dubbelt så mycket 
abakavir som personer som har normal leverfunktion och tar samma dos. 
Dessutom kan det ta omkring 1,5 gånger längre för läkemedlet att lämna kroppen.  

De till läkare riktade produktuppgifterna (produktresumén) ger information om 
användning av Triumeq till patienter med leversjukdom. Det är sannolikare för 
patienter som också har hepatit eller som missbrukar narkotika via injektion eller 
missbrukar alkohol att ha leverproblem jämfört med andra människor.  

Minskad effekt av 
ribavirin hos patienter 
med hepatit C (möjlig 
interaktion mellan 
abakavir och ribavirin 
hos patienter med 
samtidig hepatit C -

Patienter som förutom hiv har hepatit C kan ta Triumeq tillsammans med ett 
läkemedel som heter ribavirin. Kroppen metaboliserar abakavir (en av de aktiva 
substanserna i Triumeq) och ribavirin på liknande sätt. Detta leder till att 
läkemedlen kan tävla mot varandra för metabolisering i kroppen. Denna 
konkurrens kan minska effekten av ribavirin.  
Hittills har vissa studier visat att ribavirin är mindre effektivt när det ges med 
abakavir. Resultaten från publicerade studier är dock motstridiga. 
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infektion)  

 

Återstående information 

Risk Vad är känt  
Användning till äldre  
 

Man har inte undersökt hur kroppen hanterar Triumeq hos äldre patienter, men det 
förväntas inte att Triumeq skulle ha en annorlunda säkerhetsprofil hos äldre 
patienter eller att dosen skulle behöva ändras jämfört med yngre patienter.  
 
I de till läkare riktade produktuppgifterna (produktresumén) varnas att det enbart 
finns begränsad mängd information om användning av Triumeq till patienter över 
65 år.  

Användning till barn 
och unga  
 

Användning av Triumeq eller Tivicay (dolutegravir) and Kivexa 
(abakavir/lamivudin) till barn under 12 år har inte ännu undersökts.  
En pågående studie utreder säkerheten hos dolutegravir (en av de aktiva 
substanserna i Triumeq) i olika åldersgrupper bland barn och unga. Begränsad 
mängd information från 23 barn i åldern 12–17 år som deltar i studien tyder inte på 
att dolutegravir skulle ha en annorlunda säkerhetsprofil i denna åldersgrupp då den 
används i vanliga doser (50 milligram en gång dagligen). Ingen av dessa 23 barn 
använde Kivexa i kombination med Tivicay (dvs. ingen använde alla aktiva 
substanserna i Triumeq).  
Kivexa används redan hos barn över 12 år utan några säkerhetsproblem.  

Information om 
säkerheten vid 
långtidsanvändning  
 

Med andra hiv-läkemedel har vissa säkerhetsproblem framkommit först efter en 
lång tid. Inga långtidsproblem har dock observerats hos raltegravir som verkar på 
samma sätt som dolutegravir (integrashämmare) och som var det första hiv-
läkemedlet i denna läkemedelsgrupp. Inga långtidsproblem har heller fastställts hos 
abakavir eller lamivudin, som har använts sedan 1995 respektive 1998.  
De kliniska studierna med Triumeq utfördes under 48–96 veckor och en del av 
patienterna fortsätter att använda dolutegravir och abakavir/lamivudin också efter 
studiens slut tills Triumeq blir tillgängligt på recept. Därför finns det information 
om säkerheten vid långtidsanvändning från åtminstone 375 patienter som använt 
dolutegravir och abakavir/lamivudin i upp till 96 veckor eller längre.  
Man fortsätter att undersöka säkerheten vid långtidsbehandling med Triumeq i de 
pågående studierna och vid regelbunden användning när det blir tillgängligt på 
recept.  
 

Dolutegravirs 
interaktion med 
melanokortinreceptorer  
 

Melanokortiner är en grupp hormoner (kemiska signalsubstanser) som påverkar 
många funktioner i kroppen såsom vilja att äta, pigmentbildning, reaktioner på 
skada eller infektion samt energinivå.  
 
Vissa substanser kan binda till samma receptorer som melanokortin och ge upphov 
till samma effekter. Det har inte undersökts om Triumeq kan påverka dessa 
receptorer, men denna typ av effekt observerades inte i kliniska studier med 
Triumeq. 
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Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder enligt säkerhetsbedömning  
 
För alla läkemedel finns det en produktresumé som ger läkare, apotekspersonal och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal information om hur läkemedlet används, risker gällande användning och 
rekommendationer för minimering av dem. En allmänspråklig kortversion av produktresumén finns i form av 
bipacksedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och bipacksedeln är rutinmässiga 
riskminimeringsåtgärder. 
 
Produktresumén och bipackssedeln ingår i läkemedels product information som kan hittas på Triumeqs 
EPAR-sida. 
 
Detta läkemedel har speciella villkor eller begränsningar (ytterligare riskminimeringsåtgärder) för en säker 
och effektiv användning. Fullständig information av dessa villkor och nyckelbudskap av utbildningsmaterial 
har publicerats av Europeiska läkemedelsverket. I Fimeas webbtjänst finns länkar till dessa 
läkemedelshandlingar. 
Implementering av ytterligare riskminimeringsåtgärder beror ändå på överenskommelsen mellan tillverkaren 
och den nationella läkemedelsmyndigheten i medlemslandet. 
 
Ytterligare riskminimeringsåtgärder för följande risker är: 
  
Allergisk reaktion på abakavir (överkänslighetsreaktion på abakavir) 
 
Riskminimeringsåtgärd: Ett varningskort till patienter ingår i varje Triumeq-förpackning.  
Dessutom tillhandahålls utbildningsmaterial till hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver abakavir.  
Mål och motivering: för att öka förståelsen och medvetenheten om överkänslighetsreaktioner på abakavir.  
Beskrivning:  
Ett varningskort ingår i varje Triumeq-förpackning och patienten ska alltid bära kortet med sig. Kortet 
beskriver symtomen på allergisk reaktion på abakavir och varnar patienterna att dessa reaktioner kan vara 
livshotande om behandlingen med Triumeq fortsätts. Varningskortet varnar även att om behandlingen med 
Triumeq avslutas på grund av denna typ av reaktion, ska patienten aldrig ta Triumeq eller något annat 
läkemedel som innehåller abakavir igen, eftersom detta kan leda till ett livshotande blodtrycksfall eller till 
och med döden.  
Utbildningsmaterial tillhandahålls till hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver läkemedel som 
innehåller abakavir. Företaget som marknadsför Triumeq kommer att övervaka genomförandet av 
utbildningsprogrammet och granskar utbildningsmaterialet årligen. 
 

Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning  
 
Förteckning över studier i utvecklingsplan 
 
Studie/aktivitet 
(inklusive 
studienummer)  
 

Mål  
 

Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status  
 

Planerat 
datum för 
interims- och 
slutresultat  
 

Prospektiv Att undersöka risken för Överkänslighet Planerad  April 2020 eller 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002754/human_med_001796.jsp&mid=WC0b01ac058001d124%20
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/002754/human_med_001796.jsp&mid=WC0b01ac058001d124%20
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(framåtblickande) 
kohortstudie hos 
patienter som får 
dolutegravir 
(EuroSIDA-kohort)  

överkänslighet, 
levertoxicitet och 
allvarliga hudutslag  
 

Levertoxicitet 
Allvarliga hudutslag  

 10 månader 
efter studiens 
avslutande  
 

Dolutegravirs 
affinitet (tendens att 
binda sig) till 
melanokortin-
receptorer  
 

Att evaluera 
dolutegravirs affinitet 
till melanokortin-
receptorer  

Interaktion med 
melanokortinreceptorer  
 

Planerad  
 

Fjärde kvartalet 
2014  
 

Ljuskänslighetsstudie  
 

Att evaluera 
dolutegravirs 
fototoxicitet  

Fototoxicitet  
 

Planerad  
 

Fjärde kvartalet 
2014  
 

In vitro -studie för att 
bestämma om 
dolutegravir är ett 
substrat för 
OATP1B1 och 
OATP1B3 

Att bedöma om 
dolutegravir är ett 
substrat för OATP1B1 
och OATP1B3  

Eventuell 
läkemedelsinteraktion  
 

Planerad  
 

Andra kvartalet 
2014  
 

Studie ING112578 
(P1093)  
 

Att bestämma en 
dolutegravirdos för 
långtidsanvändning hos 
småbarn, barn och 
ungdomar, som ger 
liknande exponering 
som dolutegravirdosen 
för vuxna ger. Dosen för 
vuxna fastställdes i en 
klinisk fas IIb studie hos 
vuxna patienter som inte 
tidigare fått behandling 
med antivirala 
läkemedel 
(ING112276). Studien 
evaluerar säkerhet, 
tolerans och 
farmakokinetiken vid 
jämviktskoncentrationen 
av dolutegravir i 
kombination med andra 
hiv- läkemedel. 

Användning till 
patienter under 12 år  
 

Pågående  
 

Resultaten från 
kohorterna 1 
och 2a (6–18 
år) tillgängliga 
i andra 
kvartalet 2014. 
Resultaten från 
kohorterna 2b 
och 3 (2–12 år) 
tillgängliga i 
första kvartalet 
2016. 
Resultaten från 
kohorterna 4 
och 5 (4 veckor 
– 2 år) 
tillgängliga i 
andra kvartalet 
2017. Slutliga 
resultat 
förväntas i 
2020 
(innehåller en 
uppföljnings-
period på 3 år). 
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Studier som är ett villkor för godkännandet av försäljning  
 
Inga.  

Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan  
 
Ej relevant.  
 
Denna sammanfattning uppdaterades senast i augusti 2014. 


