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Striverdi® Respimat® 2,5 microg inhalationsvätska 
 

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 
 
  
DEL VI.2  DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING  
 
Del VI.2.1  Information om sjukdomsförekomst  
 
De viktigaste riskfaktorerna för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är rökning, förorenad 
utomhusluft, yrkesexponering och astma i anamnesen [R13-0339, R13-0333]. Det finns också 
belägg för att genetiska faktorer påverkar uppkomsten av sjukdomen [R13-0348]. Prevalensen, 
incidensen, morbiditeten och mortaliteten av KOL varierar mellan olika länder och olika grupper 
inom länder och påverkas av riskfaktorer för KOL och skillnader i diagnoskriterier [R10-2308, 
R08-4924, R10-2316, P12-01205].  
 
I europeiska länder varierar rapporterade insidensfrekvenser (per 100 personår) från 0,3 i 
Nederländerna (observationsperiod: 2000–2007, personer i åldern 55 år och äldre) [R11-4213] 
till 1,5 i Norge (observationsperiod: 1985–1997, personer i åldern 45–74 år) [R11-4213] och 1,6 
i Sverige (observationsperiod: 1996–2003, personer i åldern 53–84) [R10-2317]. Den 
rapporterade prevalensen av KOL varierar från 2,8 % i Italien (studieperiod: 2009, personer i 
åldern 15 år och äldre) [P10-13578] till 26,1 % i Österrike (studieperiod: ej specificerad, 
personer i åldern 40 år och äldre) [R10-2328]. De diagnostiska metoderna och diagnoskriterierna 
för KOL och studiepopulationernas åldersfördelning var olika i olika studier.  
 
År 2004 var KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken (5,1 % av alla dödsfall) och förutspås bli 
den tredje vanligaste dödsorsaken globalt år 2030 (8,6 %) [R09- 4326]. I Europa dör cirka 
200 000–300 000 patienter årligen p.g.a. KOL [R10-2310]. Mortaliteten p.g.a. KOL beror på 
sjukdomens svårighetsgrad.  
 
Samtidig användning av andra läkemedel än KOL-läkemedel står i samband med prevalensen av 
vanliga samtidiga sjukdomar med KOL, t.ex. högt blodtryck, diabetes eller hjärtsvikt, och 
riskfaktorer för KOL. KOL har också förknippats med psykisk sjukdom. KOL-patienter har en 
signifikant högre risk för depressionssymtom [R10-2327] som förknippas starkt med försämrad 
andningsspecifik och allmän fysisk hälsorelaterad livskvalitet.  
 
Del VI.2.2  Sammanfattning av nyttan av behandlingen  
 
Bronkdilaterande läkemedel spelar en central roll vid behandling av KOL-symtom [P13-02399]. 
De förbättrar tömningen av lungorna, minskar vanligen dynamisk hyperinflation i vila och under 
fysisk aktivitet samt förbättrar den fysiska prestationsförmågan. Inhalerade långverkande 
bronkdilaterare är praktiska och mera effektiva vid långvarig symtomlindring än kortverkande 
bronkdilaterare.  
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Striverdi® Respimat® är en långverkande inhalerad bronkdilaterare (långverkande beta2-
adrenerg agonist [LABA]). Läkemedlet har testats i ett kliniskt studieprogram i fas 3 som 
omfattade studier på 48 och 6 veckor och fler än 3 500 patienter. Alla svårighetsgrader av KOL 
var representerade.  
 
Striverdi® Respimat® administrerat en gång dagligen i en dos på 5 mcg visade snabb effekt och 
signifikant förbättring av lungfunktionen mätt i forcerad exspiratorisk volym under 1 sekund 
(FEV1) hos patienter med medelsvår till mycket svår KOL jämfört med placebo. Förbättringen 
av lungfunktionen kvarstod under hela behandlingsperioden på 48 veckor. Striverdi® Respimat® 
visade också förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och förbättrad belastningstolerans hos 
patienter med medelsvår till mycket svår KOL jämfört med placebo. För att situationen skulle 
motsvara verkliga livet mera exakt fick patienterna som deltog i studien fortsätta sin vanliga 
behandling med undantag för långverkande betaagonister. Vanlig behandling omfattade lång- 
och kortverkande antikolinergika, kortverkande betaagonister, inhalerade kortikosteroider och 
xantiner.  
 
I 48 veckors studierna visade olodaterol 5 mcg en gång dagligen (876 patienter) statistiskt 
signifikanta förbättringar jämfört med placebo (885 patienter) för FEV1 AUC0–3 -svar och tröskel-
FEV1 under hela behandlingsperioden på 48 veckor och var jämförbara med formoterol 12 mcg 
två gånger dagligen (460 patienter).  
 
Den bronkdilaterande profilen för olodaterol 5 mcg bekräftades i fyra 6 veckors tilläggsstudier, 
där de genomsnittliga förbättringarna av FEV1 under 24 timmar var jämförbara med formoterol 
12 mcg två gånger dagligen (och tiotropium HandiHaler® 18 mcg en gång dagligen).  
 
Del VI.2.3  Okända faktorer för nyttan av behandlingen  
 
Alla fas 3-studier hade liknande inklusionskriterier (med ett undantag för studierna 1222.37 och 
1222.38, se nedan). Lämpliga studiedeltagare var manliga och kvinnliga klinikpatienter i åldern 
40 år eller äldre med en KOL-diagnos som rökt i mer än tio paketår. Patienterna måste ha relativt 
stabil, medelsvår till mycket svår förträngning av luftvägarna. I studierna 1222.37 och 1222.38 
infördes en övre åldersgräns på 75 år på grund av att studierna krävde genomförande av flera 
cykelergometertester för utvärdering av symtombegränsad belastningstolerans. Resultaten av de 
pivotal fas 3-studierna analyserades inom olika undergrupper av patienter, t.ex. sjukdomens 
svårighetsgrad i utgångsläget, kön, ålder, etnisk bakgrund, samtidig annan medicinering och 
rökningsstatus i utgångsläget. Totalt sett visades olodaterol 5 mcg vara en effektiv bronkdilator i 
alla patientpopulationer och undergrupper.  
 
Patienter med astma, hjärtinfarkt inom 1 år före sållningsbesöket, instabil eller livshotande 
rytmrubbning eller inläggning på sjukhus p.g.a. hjärtsvikt inom det senaste året i anamnesen, 
diagnos på tyreotoxikos eller paroxysmal takykardi (över 100 slag/minut) eller någon annan 
signifikant sjukdom än KOL som kunde äventyra patientsäkerheten eller behandlings-
följsamheten exkluderades. Inga bevis tyder på att effekten är annorlunda hos dessa patienter.  
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Del VI.2.4  Sammanfattning av säkerhetsfrågor  
 
För tillfället finns inga viktiga kända risker för olodaterol.  
 
PVI.Tabell 4   Viktiga eventuella risker   
 
Risk Vad är känt (inkl. orsak till varför faktorn anses vara en potentiell risk) 
Rytmrubbning i hjärtat Generellt sett var förekomsten av rytmrubbning i hjärtat låg i långtidsstudierna 

med olodaterol. Biverkningsfrekvensen var liknande i behandlingsgrupperna med 
placebo, olodaterol 5 mcg, olodaterol 10 mcg och formoterol 12 mcg. 
Biverkningarna ökade inte med dosen 10 mcg olodaterol jämfört med 5 mcg, 
vilket innebär att det är osannolikt att den terapeutiska dosen 5 mcg olodaterol 
har någon identifierad effekt på fall av rytmrubbning i hjärtat. Totalt upplevde 
cirka 5 % av patienterna, som behandlades med olodaterol, någon typ av 
rytmrubbning i hjärtat (allvarlig eller icke-allvarlig). Mindre än 1 % av fallen 
klassificerades som allvarliga.  
 
Rytmrubbning i hjärtat anses vara en eventuell risk, eftersom det är en känd 
farmakodynamisk effekt av alla betaadrenerga agonister (klasseffekt).   
 

Hjärtischemi, Generellt sett var förekomsten av hjärtischemi låg i långtidsstudierna med 
olodaterol. Biverkningsfrekvensen var liknande i behandlingsgrupperna med 
placebo, olodaterol 5 mcg, olodaterol 10 mcg och formoterol 12 mcg. 
Biverkningarna ökade inte med dosen 10 mcg olodaterol jämfört med 5 mcg, 
vilket innebär att det är osannolikt att den terapeutiska dosen 5 mcg olodaterol 
har någon identifierad effekt på hjärtischemi. Totalt upplevde cirka 1,5 % av 
patienterna som behandlades med olodaterol hjärtischemi. Mindre än 1 % av 
fallen klassificerades som allvarliga.  
 
Hjärtischemi anses vara en eventuell risk, eftersom det är en känd 
farmakodynamisk effekt av alla betaadrenerga agonister (klasseffekt).   
 

Hypokalemi Det totala antalet rapporterade hypokalemier var lågt och liknande i alla 
behandlingsgrupper (3 för placebo, 4 för olodaterol 5 mcg, 4 för olodaterol 
10 mcg). Alla rapporterade fall klassificerades som icke-allvarliga.  
 
Hypokalemi anses vara en eventuell risk, eftersom minskning av kaliumhalten är 
en välkänd direkt cellulär farmakodynamisk effekt av alla betaadrenerga 
agonister i höga systemiskt tillgängliga doser (klasseffekt).   
 

Off label-användning vid astma Det finns en eventuell risk för off label-användning av Striverdi® Respimat® vid 
astma om den behandlade läkaren inte gör en differentialdiagnos. Kommittén för 
humanläkemedels (CHMP:s) arbetsgrupp för farmakovigilans (PhVWP) har 
granskat säkerheten för formoterol och salmeterol, som är läkemedel i samma 
terapeutiska klass (långverkande betaagonister, LABA) som olodaterol, vid 
behandling av astma. Arbetsgruppen för farmakovigilans har kommit fram till att 
långverkande betaagonister vid astma endast bör användas med en inhalerad 
kortikosteroid och doseringen ska uppföljas noga. Arbetsgruppen för 
farmakovigilans rekommenderar att produktresumén och bipacksedeln för alla 
långverkande betaagonister ska innehålla denna information som motsvarar 
internationella behandlingsriktlinjer för astma. Produktresumén för Striverdi® 
Respimat® följer denna rekommendation fullständigt.  
 
I fas 2-programmet för olodaterol har olodaterolstudier med astmapatienter 
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genomförts. Förekomsten av biverkningar var låg. Astmastudierna har inte visat 
några säkerhetsrisker. Långtidseffekt och -säkerhet av olodaterol hos astma-
patienter har dock inte fastställts, eftersom astmadatabasen för olodaterol är 
mycket begränsad och utgör inte en tillräcklig bas för slutsatser om effekt och 
säkerhet vid behandling av astma. 

 
PVI.Tabell 5  Viktiga data som saknas  
 
Risk Vad är känt 
Långtidsdata från användning i 
över ett år (hjärtkärl-
biverkningar)   
 

För tillfället är den längsta exponeringen för olodaterolbehandling cirka 1 år, så 
det finns ingen erfarenhet av biverkningar som uppkommer efter 1 år.     
 

Patienter som nyligen har haft: 
• hjärtinfarkt  
• instabil eller livshotande 
rytmrubbning i hjärtat  
• paroxysmal takykardi  
• dekompenserad hjärtsvikt   
 

Dessa patienter exkluderades från de kliniska studierna med olodaterol. Därför 
finns inga data om dessa patientpopulationer.   

Patienter med leversvikt Olodaterol har studerats hos patienter med leversvikt, men p.g.a. det låga antalet 
patienter (n=16) är data om patienter med leversvikt begränsade i den aktuella 
studiedatabasen.   
 

Patienter med svår njursvikt   Omfattande studier med olodaterol har genomförts med patienter med lindrig till 
medelsvår njursvikt (n=1 345), men p.g.a. det låga antalet patienter med svår 
njursvikt (n=22) är data om dessa patienter begränsade i den aktuella databasen.   
 

Säkerhet hos gravida och 
ammande kvinnor   

Olodaterol har inte studerats hos gravida eller ammande kvinnor. Det finns inga 
adekvata och välkontrollerade studier med gravida kvinnor. I de kliniska studier 
som hittills genomförts har ingen exponering under graviditet eller amning 
förekommit.  
 
Vid behandling inom den godkända indikationen KOL, som klart är en sjukdom 
bland äldre, är exponering under graviditet mycket osannolikt, men med tanke på 
möjlig off label-användning mot astma, kan det inte helt uteslutas att läkemedlet 
kunde användas felaktigt av denna population.   

 
Del VI.2.5  Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder  
 
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 en bipacksedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och bipacksedeln är 
rutinmässiga riskminimeringsåtgärder.  
 
Produktresumén och bipacksedeln för Striverdi® Respimat® finns på Fimeas internetsidor 
(www.fimea.fi) 
 
Detta läkemedel har inte några ytterligare riskminimeringsåtgärder.  
 

http://www.fimea.fi/


Boehringer Ingelheim  sida 1/6 
Riskhanteringsplan  Olodaterol (BI 1744) 
Version 2.1, datum 22.10.14                                                                                                                 s00006346-06   

 
Del VI.2.6  Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning  
 
PVI.Tabell 6   Förteckning över studier i utvecklingsplanen   
 
Studie/aktivitet Mål Identifierade 

frågeställningar 
gällande säkerhet 

Status Tidtabell för 
mellan- och 
slutrapporter1

 

1222.54 
 
Kohortstudie av 
hjärtkärlhändelser 
hos patienter med 
kronisk obstruktiv 
lungsjukdom som 
inleder behandling 
med olodaterol eller 
någon annan 
långverkande beta2-
agonist (icke-
interventionell 
kohortstudie, 3)   

Primära:  
 
Få ytterligare information om 
risken för 
 
• vissa rytmrubbningar i 
hjärtat  
• akut hjärtinfarkt och andra 
allvarliga ischemiska 
hjärthändelser, bl.a. instabil 
angina pectoris    
 
hos patienter med KOL som 
exponerats för olodaterol 
jämfört med risken hos 
patienter som exponerats för 
andra långverkande beta-
agonister.  
 
Sekundära:  
 
Få ytterligare information om 
risken för total mortalitet hos 
patienter med KOL som 
exponerats för olodaterol 
jämfört med risken hos 
patienter som exponerats för 
andra långverkande beta-
agonister.   
 

• Rytmrubbning i 
hjärtat  
• Hjärtischemi  
• Långtidsdata från 
användning i över 1 år 
(hjärtkärlbiverkningar) 
  

Protokoll 
överenskommet 
  

Mellanresultat: 
Q3 2017, 2018, 
2019  
 
Slutrappört: Q3 
2020   

1222.53 
 
Studie av 
läkemedels-
användning för 
olodaterol (icke-
interventionell 
studie av 
läkemedels-
användning, 3)   

Primära:  
 
Bestämma frekvensen av off 
label-användning av 
olodaterol och indakaterol 
hos astmapatienter bland nya 
användare av dessa 
läkemedel.  
 
Få information om 
utgångsegenskaper hos nya 
användare av olodaterol och 
nya användare av indakaterol.  
 
 
 
 

Off label-användning 
vid astma   

Protokoll 
överenskommet 
  

Interimsresultat: 
Q3 2017  
 
Slutresultat: Q3 
2018   
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Sekundära:  
 
Få information om 
egenskaper hos läkare som 
ordinerar läkemedlet.   

1Tidtabellen anses vara preliminär, eftersom den är starkt beroende av marknadsintroduktionen av olodaterol.  
 
Studier som är ett villkor för godkännandet av försäljning:  
 
Inga av de ovan nämnda studierna utgör villkor för godkännandet för försäljning.  
 
Del VI.2.7  Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplanen  
 
Ej relevant.  
 


