
EMA/198479/2015 

 

Dutrebis (lamivudin/raltegravir) 

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 

 
 
Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Dutrebis, som specificerar de åtgärder 
som ska vidtas för att säkerställa att Dutrebis används så säkert som möjligt. Mer information 
om sammanfattningar av riskhanteringsplaner finns här. 
 
Denna sammanfattning av riskhanteringsplanen ska läsas tillsammans med sammanfattningen 
av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) och produktinformationen för Dutrebis, 
som finns på Dutrebis EPAR-sida. 
 
 
Information om sjukdomsförekomst 
 
Dutrebis är ett läkemedel som används för behandling av patienter med humant immunbristvirus 
(hiv), det virus 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 hivinfektion leder till förökning av 
viruset och kroppen blir alltmer oförmögen att kämpa mot infektioner och sjukdomar. År 2012 
levde över 35 miljoner människor med hiv, vilket är en ökning från 34 miljoner år 2011 (av dessa 
fanns 900 000 i Väst- och Mellaneuropa och 1,4 miljoner i Östeuropa och Centralasien). Cirka 
2,3 miljoner människor insjuknade i hivinfektion år 2012. I världen levde 3,4 miljoner barn under 
15 år med hiv år 2010 (19 000 barn i Europa). 
 
Det finns inget botemedel mot hiv men tidig diagnos och effektiv behandling med läkemedel som 
förhindrar virusets förökning kan minska virusmängden i blodet och hålla den på en låg nivå, 
vilket gör det möjligt för patienterna att hålla sig friska och leva längre. 
 
 
Sammanfattning av nyttan av behandlingen 
 
Dutrebis finns tillgängligt som tabletter som innehåller de aktiva substanserna lamivudin och 
raltegravir, vilka redan används i Europeiska Unionen (EU) som läkemedel som innehåller en 
enstaka aktiv substans för behandling av hivinfektion, lamivudin sedan 1996 och raltegravir 
sedan 2007. Eftersom lamivudin och raltegravir är godkända separat sedan tidigare för 
behandling av hivinfektion, presenterade läkemedelsföretaget resultat från de studier som 
användes för godkännandet av dessa läkemedel, inkluderande en studie i vilken 160 patienter 
behandlades med raltegravir och lamivudin (samt ett annat hivläkemedel, tenofovir) i 
sammanlagt 240 veckor. Det huvudsakliga måttet på effekt var andelen patienter hos vilka nivån 
av virusmängd i blodet (virusbelastning) sjönk till lägre än 50 kopior av hiv-RNA per ml. Denna 
andel var 68,8 %. 
 
Läkemedelsföretaget studerade också hur Dutrebis absorberades i kroppen jämfört med 
tabletter som endast innehöll lamivudin eller endast raltegravir. Resultaten av studierna visade 
att jämförbara halter av lamivudin i kroppen uppnåddes med Dutrebis som när lamivudin togs 

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/003823/human_med_001850.jsp


separat. Halterna av raltegravir var något avvikande men ansågs de ändå vara lika effektiva för 
behandling av viruset. 
 
 
Okända faktorer för nyttan av behandlingen 
 
Studier med Dutrebis har inkluderat endast få personer eller inga alls från följande 
patientgrupper: barn under 6 år, gravida kvinnor, äldre patienter (över 65 år) och patienter med 
gravt nedsatt leverfunktion. Säkerheten och effekten av detta läkemedel är således inte känd i 
dessa patientgrupper. 
 
 
Sammanfattning av säkerhetsfrågor 
 
Viktiga kända risker 
 
Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 

Inflammation under 
återhämtning av 
immunsystemet 
(immunrekonstitutionssyndro
m – IRIS)  

Immunrekonstitutionssyndrom 
är ett tillstånd som ses hos 
hivpatienter vars 
immunsystem håller på att 
återhämta sig till följd av 
behandling med hivläkemedel. 
Under återhämtningen kan det 
uppstå en reaktion mot en 
existerande infektion i 
kroppen, vilket orsakar en 
kraftig inflammation på 
infektionsstället. 
Immunrekonstitutionssyndrom 
anses vara en mindre vanlig 
biverkan hos patienter som 
behandlats med Dutrebis (hos 
färre än 1 av 100 patienter).  

För tillfället verkar det inte 
finnas något specifikt sätt att 
förebygga 
immunrekonstitutionssyndrom. 
Hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter ska vara 
medvetna om risken för 
reaktionen och om behovet av 
lämplig behandling av  
infektioner och 
inflammatoriska symtom.  

Minskad effekt av läkemedlet 
mot hiv (läkemedelsresistens)  

Läkemedelsresistenta virus 
kan uppstå under 
behandlingen och eftersom de 
är svårare att behandla kan 
detta leda till att behandlingen 
misslyckas. 
Läkemedelsresistenta virus 
kan dessutom överföras från 
en människa till en annan. Det 
finns många orsaker till att 
virus blir resistenta, 
inkluderande att patienten inte 
tar läkemedlet enligt 
ordination, såsom att missa 
doser.  

Patienter ska ta läkemedlet 
enligt läkarens ordination för 
att minska risken för resistens. 
Patienterna uppmanas att 
undvika till och med korta 
avbrott i behandlingen, 
eftersom dessa kan leda till 
resistens.  



Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 

Andra läkemedels effekter på 
Dutrebis (interaktion med 
rifampicin och andra 
läkemedel som är kända som 
starka inducerare av UGT1A1; 
interaktion med magnesium 
och/eller antacider som 
innehåller aluminium)  

Dutrebis ska inte användas 
med vissa andra läkemedel 
såsom rifampicin (antibiotika), 
eftersom det kan öka 
nedbrytningen i kroppen av 
raltegravir, en av av de aktiva 
substanserna i läkemedlet, 
och således minska 
läkemedlets effekt mot hiv.  
 
Vissa antacider (som 
innehåller aluminium eller 
magnesium) rekommenderas 
inte heller att användas med 
Dutrebis, eftersom de kan 
minska halten raltegravir som 
absorberas till kroppen.  

Dessa effekter kan förhindras 
genom att undvika att 
använda sådana läkemedel 
hos patienter som använder 
Dutrebis. Om det är 
nödvändigt att använda 
läkemedel som rifampicin ska 
de aktiva substanserna 
lamivudin och raltegravir 
användas var för sig i stället 
för Dutrebis och doserna 
ändras separat enligt behov.  

Variationer av halter av aktiv 
substans i kroppen och möjlig 
effekt av variationerna på 
läkemedlets säkerhet och 
effekt (farmakokinetisk 
variation och eventuella 
effekter på farmakodynamik)  

Halterna av den aktiva 
substansen i kroppen kan 
variera efter intaget av 
Dutrebis både hos samma 
patient vid olika tidpunkter och 
mellan olika patienter.  

Variationerna av halterna av 
de aktiva substanserna i 
Dutrebis har hittills inte visat 
sig påverka läkemedlets 
säkerhet och effekt. Även om 
risken för sådana variationer 
inte kan elimineras kan den 
minimeras genom att ta 
läkemedlet regelbundet enligt 
läkarens ordination.  

Allvarliga hudutslag  Allergiska reaktioner, 
inkluderande allvarliga och 
livshotande hudreaktioner, har 
rapporterats hos några 
patienter som har tagit 
raltegravir, en av de aktiva 
substanserna i Dutrebis.  

För närvarande verkar det inte 
finnas något specifikt sätt att 
förebygga allvarliga hudutslag, 
eftersom allvarliga 
hudreaktioner som kopplas till 
läkemedelsanvändning inte är 
förutsägbara. Patienter 
uppmanas att omedelbart 
kontakta läkare om de 
utvecklar hudutslag.  



Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 

Ansamling av mjölksyra i 
kroppen (mjölksyraacidos)  

Fall av mjölksyraacidos, som 
är en allvarlig och potentiellt 
livshotande biverkan, har 
sällan rapporterats (hos färre 
än 1 av 1 000 patienter) vid 
användning av NRTI-
läkemedel (nukleosida 
omvända 
transkriptashämmare – den 
klass hivläkemedel som en av 
de aktiva substanserna i 
Dutrebis, lamivudin, hör till). 
Mjölksyraacidos har vanligen 
utvecklats efter några 
månaders behandling. 
Symtomen kan utvecklas 
gradvis och kan inkludera 
ovanlig muskelsmärta och 
svaghet, försvårad 
andhämtning, snabb eller 
oregelbunden hjärtrytm, 
illamående, kräkningar, 
magsmärta samt domningar 
eller känsla av kyla i armar 
eller fötter.  

Patienter ska observeras för 
tecken på mjölksyraacidos, 
särskilt om de har ökad risk 
för att utveckla detta tillstånd 
(såsom patienter med 
leversjukdom (se nedan) eller 
som är överviktiga, särskilt 
kvinnor). Läkare bör iaktta 
extra försiktighet vid 
förskrivning av Dutrebis till 
patienter med ökad risk för att 
utveckla mjölksyraacidos. 
Patienter ska omedelbart 
kontakta läkare om de har 
något av symtomen på 
mjölksyraacidos, även om 
symtomen är lindriga.  

Förstorad lever med 
ansamling av fett i levern 
(kraftig hepatomegali med 
steatos)  

När mjölksyraacidos (se ovan) 
inträffar hos patienter som 
behandlats med NRTI-
läkemedel, har den vanligen 
samband med hepatomegali 
(förstorad lever) eller steatos 
(fettlever). Leverproblem, 
inkluderande steatos, har 
rapporterats mindre vanligt 
(hos färre än 1 av 100 
patienter) hos patienter som 
behandlats med Dutrebis. 
Symtom på leverproblem 
inkuderar ihållande 
illamående, mag- eller 
buksmärta, minskad aptit, 
mörk urin eller gulaktig färg i 
ögonen/huden.  

Patienter ska kontakta läkare 
om de upplever något symtom 
på leverproblem. 
Regelbundna blodprov för 
undersökning av leverskador 
hör vanligen till behandlingen 
av hiv. Under behandling med 
Dutrebis rekommenderas 
leverkontroller för patienter 
som har leversjukdom eller 
som är överviktiga, särskilt 
kvinnor. Behandling med 
Dutrebis ska avbrytas hos alla 
patienter som utvecklar 
symtom på hepatomegali.  



Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 

Inflammation i bukspottkörteln  
(pankreatit)  

Pankreatit har observerats 
hos några patienter som 
behandlats med lamivudin.  
Symtomen inkluderar kraftig 
smärta i övre delen av magen 
som strålar ut i ryggen, 
illamående och kräkningar 
eller snabb hjärtrytm.  

Läkare rekommenderas 
använda Dutrebis med 
försiktighet till patienter som 
tidigare behandlats med 
NRTI-läkemedel, som har haft 
pankreatit eller har andra 
riskfaktorer för att utveckla 
pankreatit. Behandling med 
Dutrebis ska omedelbart 
avslutas om det uppstår 
symtom som tyder på 
pankreatit.  

 
 
Viktiga eventuella risker 
 
Risk Vad är känt 

Onormal fördelning av 
kroppsfett (lipodystrofi)  

Lipodystrofi är en förändring av fördelning av fett i kroppen, 
som har setts i samband med användning av många typer av 
hivläkemedel, och som därför anses vara en potentiell risk med 
Dutrebis. Lipodystrofi kan inkludera minskning av fettvävnad i 
ben, armar och ansikte och ökning i bukområdet. Patienter som 
har lågt viktindex (BMI) när det börjar behandlingen med 
hivläkemedel kan utveckla lipoatrofi. Lipoatrofi är en form av 
lipodystrofi, där fettvävnaden minskar. Hos äldre patienter och 
patienter som redan är feta eller överviktiga är fettansamling 
mer sannolik.  

Risk för icke godkänd 
använding (off label, avsteg 
från godkänd 
produktinformation) hos barn 
yngre än 6 år eller hos barn 
som väger mindre än 30 kg; 
säkerhetsproblem i samband 
med potentiellt ökad 
exponering för raltegravir hos 
barn mellan 6 och 11 år 

Det finns en potentiell risk att Dutrebis ges till barn yngre än 6 
år eller barn mellan 6 och 11 år som väger mindre än 30 kg. 
Dutrebis har inte godkänt för att användas i dessa grupper och 
ska inte användas i dessa eftersom läkemedlet inte har visat 
sig ge lämpliga doser av de aktiva substanserna. Enligt 
uppskattningar kan barn mellan 6 och 11 år bli exponerade för 
relativt stora mängder raltegravir i relation till deras vikt jämfört 
med andra patienter.  

Elakartade tumörer  Alla patienter med hivinfektion kan ha en risk för elakartade 
tumörer (cancer) på grund av försvagat immunsystem. Resultat 
av försök med råttor, men inte med möss, visar att raltegravir 
kan ha ett samband med utvecklingen av cancer i näsan eller 
halsen, så den anses vara en potentiell risk med Dutrebis. I 
kliniska prövningar utvecklade dock hivpatienter som 
behandlades med raltegravir cancer i lika många fall som 
patienter som behandlades med andra hivläkemedel.  



Risk Vad är känt 

Förhöjda leverenzymvärden (i 
blodprov) 

Hos patienter som använder en av de aktiva substanserna i 
Dutrebis, raltegravir, kan det förekomma förhöjda 
leverenzymvärden i blodproven (eventuellt tecken på 
leverproblem). Denna risk är förhöjd om patienten redan har 
nedsatt leverfunktion och om patienten också har hepatit B 
eller hepatit C innan läkemedelsbehandlingen påbörjas. 
Patienter uppmanas att informera hälso- och 
sjukvårdspersonalen om de tidigare har haft leverproblem, 
såsom hepatit B eller hepatit C.  

Förhöjt kreatinkinasvärde och 
muskelskada (myopati, 
rabdomyolys)  

Kreatinkinas är ett enzym som frigörs när muskler skadas eller 
ansträngs, som vid träning. Muskelproblem såsom 
rabdomyolys (snabb nedbrytning av musklerna) eller myopati 
(muskelsvaghet) kan förekomma i samband med hivinfektion 
eller efter behandling med vissa läkemedel, inkluderande 
hivläkemedel såsom raltegravir (en av de aktiva substanserna i 
Dutrebis) och proteashämmare, statiner, kolkicin, 
antimalariamedel, klofibrat och kortikosteroider. Eftersom 
hivpatienter ofta använder en kombination av läkemedel kan 
det vara svårt att fastställa orsaken till problemet.  
Patienter uppmanas att omedelbart kontakta läkare om de har 
oförklarlig muskelsmärta, muskelömhet eller muskelsvaghet 
under behandling med Dutrebis.  

Depression, självmordstankar 
och självmordshandlingar  

Depression, självmordstankar och självmordshandlingar har 
rapporterats hos patienter som använder raltegravir, särskilt 
hos patienter som tidigare har haft depression eller psykisk 
sjukdom. Därför anses det vara en potentiell risk med Dutrebis. 
Patienterna uppmanas att berätta för läkaren om de tidigare 
har haft depression eller psykisk sjukdom.  

Användning av Dutrebis under 
graviditet eller amning  

Dutrebis rekommenderas inte under graviditet. Även om ett 
antal kvinnor har tagit lamivudin (en av de aktiva substanserna 
i läkemedlet) under graviditet utan uppenbar skada för barnet, 
har försök med råttor visat att raltegravir, den andra aktiva 
substansen i läkemedlet, kan ha potentiella effekter på fostrets 
utveckling. Dessa effekter har inte konstaterats hos kaniner, 
och deras betydelse för människor är okänd. 
 
Amning rekommenderas inte under behandling med Dutrebis, 
och dessutom rekommenderas det inte att kvinnor med 
hivinfektion ammar, eftersom hivinfektionen kan överföras till 
spädbarn via bröstmjölk. 
Patienter ska rådfråga läkare, apotekspersonal eller 
sjukskötare innan de använder något läkemedel under 
graviditet eller amning.  

 
 
Återstående information 
 
Risk Vad är känt 

Användning under graviditet  Adekvata och välkontrollerade studier med Dutrebis hos 
gravida kvinnor saknas. Dutrebis rekommenderas inte under 
graviditet.  



Risk Vad är känt 

Långtidssäkerhet hos äldre 
patienter  

Endast få patienter äldre än 65 år deltog i de kliniska studier 
som användes som stöd för godkännandet för försäljning av 
Dutrebis och det är inte känt om de kan reagera på ett annat 
sätt än yngre patienter.  

Långtidssäkerhet hos patienter 
som också har hepatit B- eller 
C-infektion (samtidig infektion)  

Även om raltegravir och lamivudin som separata läkemedel har 
visat sig vara säkra att använda hos patienter med samtidig 
hepatit B- eller C-infektion, har säkerheten och effekten av 
Dutrebis inte fastställts i denna patientgrupp.  

Långtidssäkerhet hos patienter 
med gravt nedsatt 
leverfunktion (nedsatt 
leverfunktion)  

Säkerheten och effekten av lamivudin och raltegravir har inte 
fastställts hos patienter med allvarliga leversjukdomar. Därför 
ska Dutrebis användas med försiktighet hos patienter med 
gravt nedsatt leverfunktion.  

 
 
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 bipackssedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och 
bipackssedeln är rutinmässiga riskminimeringsåtgärder. 
 
Produktresumén och bipacksedeln är en del av läkemedlets produktinformation. 
Produktresumén och bipackssedeln för Dutrebis kan hittas på Dutrebis EPAR-sida och på 
Fimeas webbplats www.fimea.fi. 
 
Detta läkemedel har inte några ytterligare riskminimeringsåtgärder. 
 
 
Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning 
 
Förteckning över studier i utvecklingsplan 
 
Studie 
(studienummer) 
 

Mål Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat datum 
för interims- och 
slutresultat 
 

Icke-expertimentell 
(observationsstudi
e) säkerhetsstudie 
efter godkännande 
för försäljning 
(058)  

Målet med 
analysen är att 
undersöka 
förekomsten av 
kliniskt betydande 
medicinska 
händelser efter 
behandling med 
raltegravir.  

Elakartade tumörer, 
utvalda kliniskt 
betydande 
leverrelaterade 
händelser, 
lipodystrofi, 
dödlighet av alla 
orsaker, 
långtidssäkerhetsdat
a. 

Pågående.  Slutrapporten 
inlämnades i juni 
2014.  

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003823/human_med_001850.jsp
http://www.fimea.fi/


Studie 
(studienummer) 
 

Mål Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat datum 
för interims- och 
slutresultat 
 

Icke-expertimentell 
(observationsstudi
e) säkerhetsstudie 
efter godkännande 
för försäljning 
(EPO8025.006)  

En databas för 
sjukjournaler 
används för att 
bedöma 
förekomsten av 
på förhand 
fastställda 
hälsorelaterade 
händelser av 
intresse hos 
patienter med 
hivinfektion som 
behandlats med 
raltegravir på 
vanligt sätt, efter 
läkemedlet har 
godkänts för 
försäljning.  

Elakartade tumörer, 
utvalda kliniskt 
betydande 
leverrelaterade 
händelser, 
lipdystrofi, dödlighet 
av alla orsaker, 
allvarligt hudutslag, 
utvalda kliniskt 
betydande 
muskelrelaterade 
händelser, 
långtidssäkerhetsdat
a.  

Pågående.  Slutrapporten 
inlämnades i 
december 2014.  

Samarbete med 
D:A:D 
kohortstudien  

Innehavaren av 
försäljningstillstån
det stödjer 
tillsammans med 
andra innehavare 
av 
försäljningstillstån
d D:A:D 
kohortstudien 
som har som 
syfte att 
kontrollera 
säkerheten av 
antiretrovirala 
läkemedel i 
Europa.  

Risker som 
kontrolleras är bl.a. 
risker som anknyter 
till hjärta och 
blodkärl, men 
resultaten av studien 
gäller inte enbart 
raltegravir.  

Pågående.  Innehavaren av 
försäljningstillstån
det stödjer 
samarbetet fram 
till 2017 då D:A:D 
studien avslutas.  

Studie 022  Bedömning av 
säkerhet, 
farmakokinetik 
(hur kroppen 
behandlar 
läkemedlet) och 
effekt hos 
barnpatienter i 
åldern 4 veckor till 
18 år.  

Långtidssäkerhetsda
ta i de undersökta 
populationerna, 
barnpatienter i 
åldern 4 veckor till 
18 år.  

Pågående.  Inämnas den 
31 december 
2017 (Sista 
veckan 240, 
studierapport)  



Studie 
(studienummer) 
 

Mål Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat datum 
för interims- och 
slutresultat 
 

Studie 022-
tuggtablett 
delstudie 
avseende 
dalkoncentration 
(Ctrough) (Version 
3.0, LOA #4)  

Insamling av 
ytterligare 
farmakokinetisk 
data avseende 
dalkoncentration 
(Ctrough) hos 
barnpatienter 
yngre än 6 år, 
som får 
läkemedlet i form 
av tuggtablett.  

Farmakokinetiska 
variationer och 
exponering hos 
barnpatienter i 
åldern 2 till 6 år.  

Pågående.  Inlämnad i 
november 2014.  

Studie 083 
(genomfördes 
utanför USA) 
(Program för 
läkemedel som 
ställs till 
förfogande för 
användning av 
humanitära skäl)  

Program för 
läkemedel som 
ställs till 
förfogande för 
användning av 
humanitära skäl 
som 
tillhandahåller 
raltegravir 
tuggtabletter och 
granulat för 
suspension tills 
de blir 
kommersiellt 
tillgängliga.  

Långtidssäkerhetsda
ta från de 
undersökta 
populationerna, 
barnpatienter i 
åldern 4 veckor till 
12 år.  

Pågående.  Biverkningar 
kontrolleras 
löpande och 
rapporteras när 
nya 
säkerhetsfrågor 
identifieras.  

Studie 135 (USA) 
(Program 
förläkemedel som 
ställs till 
förfogande för 
användning av 
humanitära skäl)  

Program för 
läkemedel som 
ställs till 
förfogande för 
användning av 
humanitära skäl 
tillhandahåller 
raltegravir 
granulat för 
suspension tills 
de blir 
kommersiellt 
tillgängliga.  

Långtidssäkerhetsda
ta från de 
undersökta 
populationerna, 
barnpatienter i 
åldern 4 veckor till 
12 år.  

Pågående.  Biverkningar 
kontrolleras 
löpande och 
rapporteras när 
nya 
säkerhetsfrågor 
identifieras.  



Studie 
(studienummer) 
 

Mål Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat datum 
för interims- och 
slutresultat 
 

Antiretrovirala 
graviditetsregistret 
(Antiretroviral 
Pregnancy 
Registry) 
 

Antiretrovirala 
graviditetsregistre
t är ett 
internationellt 
samarbetsprojekt 
som har till syfte 
att kontrollera 
rapporterad 
exponering för 
antiretrovirala 
läkemedel under 
graviditet. Syftet 
med registret är 
att tidiga tecken 
på teratogena 
effekter 
(missbildningar) 
vid användning 
under graviditet 
av läkemedlen 
som övervakas av 
registret.  

Exponering under 
graviditet  

Pågående.  Inlämnas i 
samband med 
varje 
återkommande 
rapport som krävs 
för 
säkerhetsövervak
ning (periodisk 
säkerhetsrapport, 
PSUR).  

 
 
Studier som är ett villkor för godkännandet av försäljning 
 
Ingen av de ovan nämnda studierna är ett villkor för godkännandet av försäljning. 
 
 
Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 
 
Avsevärda uppdateringar i riskhanteringsplan 
 
Ej relevant. 
 
 
Denna sammanfattning uppdaterades senast i mars 2015. 
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