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VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning 
 
VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst 
 
Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de två mest vanliga former av inflammatoriska 
tarmsjukdomar, och typiskt för dem är en långvarig inflammation i olika delar av tarmen. 
Sjukdomarna utvecklas typiskt mellan 20 och 30 års ålder, sporadiskt också i över 50 års 
ålder. I allmänhet, patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom has visats ha likadan 
förväntad livslängd som människor som inte har dessa sjukdomar. Dödlighet i 
kolorektalcancer är ändå högre hos patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom än hos 
andra personer. 
 
Antalet fall av ulcerös kolit och Crohns sjukdom blir större överallt i världen. I Europa cirka 
500 personer av 100 000 har ulcerös kolit, och årligen rapporteras cirka 24 nya fall per 
100 000 personer. I Europa rapporteras upp till 320 personer av 100 000 ha Crohns 
sjukdom, och årligen rapporteras cirka 13 nya fall per 100 000 personer. 
 
VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen 
 
Entyvio har studerats i en huvudstudie hos vuxna med måttlig eller svår aktiv ulcerös kolit 
som hade ingen effekt från traditionell behandling eller behandling med TNFα-hämmare eller 
som inte tålde dessa behandlingar. Patienterna fick antingen Entyvio eller placebo, och den 
huvudsakliga mätaren av effekt var antalet patienter som fick lindring av symptom efter 6 
veckors behandling. Entyvio visade sig vara mera effektiv än placebo: 47 % (106/225) av 
patienter behandlade med Entyvio fick lindring av symptom, och med placebo var andelen 
26 % (38/149). Dessutom visades det i studien att med Entyvio bevarades effekten under 52 
veckor bättre än med placebo. 
 
Entyvio visades vara mera effektiv än placebo också vid lindring av Crohns sjukdoms 
symptom. I en huvudstudie hos vuxna med måttlig eller svår aktiv Crohns sjukdom som 
hade ingen effekt från traditionell behandling eller behandling med TNFα-hämmare eller som 
inte tålde dessa behandlingar 15 % (32/220) av patienter som fick Entyvio fick lindring av 
symptom efter 6 veckors behandling. Hos patienter som fick placebo var andelen 7 % 
(10/148). Också i denna studien bevarades effekten bättre under 52 veckor med Entyvio än 
med placebo. 
 
VI. 2.3 Okända faktorer för nyttan av behandlingen 
 
I huvudstudier och stödjande studier som undersökte Entyvio vid behandling av ulcerös kolit 
och Crohns sjukdom upptäckte man inte en tydlig skillnad i hur effektiv läkemedlet är när 
man iakttar personens ålder, kön, ras eller bakomliggande sjukdomar. De mest viktiga 
kliniska studier pågick ett år, och då får man information av en relativt kort användningstid av 
läkemedlet. Det finns ändå någon information i anslutning till längre användning av Entyvio 
(över 1 år), och ytterligare information om längre användning samlas i en klinisk studie som 
pågår för tillfället. 



 
VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsfrågor 
 
Viktiga kända risker 
 
Risk Vad är känd Förebyggande möjligheter 
Infusion-relaterade 
reaktioner och 
överkänslighet (allergiska 
reaktioner) 

I kliniska studier upplevde 
vissa patienter som fick 
Entyvio (cirka 4 %) upplevde 
milda eller måttliga infusion-
relaterade reaktioner, 
vanligen inom 24 timmar av 
behandling med Entyvio. 

Entyvio får inte ges till 
patienter som man vet är 
allergiska mot preparatet 
eller några beståndsdelar av 
det. 
 
Före administrering av 
Entyvio kan läkaren ge 
patienten medicin som 
förebygger allergiska 
reaktioner. 
 
Under de två första 
doseringsgångerna följer 
läkaren eller sjuksköterskan 
noggrant upp patientens 
tillstånd under infusionen och 
cirka två timmar därefter. 
Under senare 
doseringsgånger (efter de 
första två) följes patienternas 
tillstånd upp under infusionen 
och cirka en timme därefter.  
 
Om tecken av vilken som 
helst allergisk reaktion 
utvecklas (t.ex. pipande 
andning, knölar eller klåda) 
när som helst under 
behandlingen, bör patienten 
kontakta läkare omedelbart. 

Övre luftvägsinfektioner. 
Sådana är t.ex. luftrörskatarr, 
influensa, nasofaryngit 
(infektion i näsan och halsen) 
och sinuit 
(bihåleinflammation) 

I kliniska studier fick cirka 25 
% av patienterna behandlade 
med Entyvio övre 
luftvägsinfektion i något 
skede. 

Övre luftvägsinfektioner är 
mycket vanliga i 
befolkningen och det är inte 
lätt att förebygga dem. 

 
Viktiga eventuella risker 
 
Risk Vad är känt 
Infektioner i mag-
tarmkanalen 

Eftersom Entyvio kan påverka kroppens förmåga att kämpa 
mot tarminfektioner, kan användningen av den öka 
möjligheten att bli smittad av infektioner. Det är viktigt att 
patienterna berättar för läkaren om de har feber eller svåra 
eller förlängda symptom av tarmbesvär. 
 
Om patienten har en infektion, skall man inte påbörja 



Entyvio-behandling om inte läkaren rådgör annat. 
Andra allvarliga infektioner Natalizumab, som är en liknande medicin, har visats öka 

risken för en sällsynt men allvarlig och ibland fatal 
hjärninfektion, progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). 
Trotts att det inte har rapporterats några PML-fall under 
kliniska Entyvio-studier, finns det hittills inte tillräckligt 
information för att helt utesluta möjligheten av ökad risk 
förknippad med Entyvio-behandling. 

Off-label användning (t.ex. 
användning vid behandling 
av mild ulcerös kolit och 
Crohns sjukdom, användning 
vid behandling av barn/unga, 
samtidig användning med 
biologiska immunsuppressor) 

Detta läkemedel har inte testats vid behandling av mild 
ulcerös kolit eller mild Crohns sjukdom. 
 
Detta läkemedel har inte testats vid behandling av patienter 
under 18 år. 
 
Detta läkemedel har inte testats vid behandling av patienter 
som använder också biologiska läkemedel (såsom vissa 
monoklonala antikroppar), som hämmar funktionen av 
immunsystemet. 

Cancer Risken att utveckla vissa cancrar, såsom tjocktarmscancer, 
är ökad hos patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom. 
Vissa läkemedel som används vid behandling av ulcerös 
kolit eller Crohns sjukdom kan öka risken av vissa cancrar. 
 
Totalt sett, tyder resultaten av kliniska studier inte på att 
behandling med Entyvio skulle vara förknippad med ökad 
cancerrisk; bara få cancerfall rapporterades i studier och 
långvarig utsatthet för läkemedlet var knapp. Långvariga 
säkerhetsevalueringar pågår. 

 
Återstående information 
 
Risk Vad är känt 
Användning under graviditet 
och amning 

Man vet inte vilken effekt Entyvio har hos gravida kvinnor. 
Därför rekommenderas användning av detta läkemedel inte 
under graviditet om patienten och läkaren inte bestämmer att 
nyttan av behandlingen är tydligt större än risken som 
möjligen förorsakas för kvinnan och barnet. 
 
Om kvinnan är gravid, tror att hon är gravid eller planerar att 
skaffa barn, bör hon diskutera med läkaren innan hon 
påbörjar Entyvio-behandling. 
 
Om kvinnan kan få barn rekommenderas det att hon 
undviker att bli gravid under Entyvio-behandling. Hon måste 
använda tillräcklig kontraception under behandlingen och 
minst 4,5 månader efter den sista behandlingsdosen. 
 
Kvinnan måste berätta för läkaren om hon ammar eller 
planerar att amma. Man vet inte om Entyvio utsöndras i 
modersmjölken, och om den gör det, vilka effekter den kan 
ha hos barnet. 

Användning vid behandling 
av barn (under 18 år) och 
äldre patienter (över 65 år) 

Användning av Entyvio rekommenderas inge för barn eller 
ungdomar (under 18 år), eftersom det inte finns information 
om användning i denna åldersgrupp. 



 
92 patienter med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit som var 
65 år gamla eller äldre tog del i kliniska Entyvio-studier. Av 
dessa patienter var 18 75–80-åriga. Det fanns ingen skillnad 
i säkerhet eller effekt av Entyvio mellan dessa patienter och 
yngre patienter. 

Patienter med lever-/njur-
/hjärtsjukdomar 

Man känner inte till säkerheten och effekten av Entyvio vid 
behandling av patienter med lever-, njur- eller 
hjärtsjukdomar. 

Långvarig säkerhet Det finns inte mycket information om säkerhet av preparatet 
vid behandling av patienter som har använt Entyvio längre 
än 4 år. 

Patienter som har tidigare 
utsatts för natalizumab eller 
rituximab eller samtidig 
användning av biologiska 
läkemedel 
(immunosuppressiva medel) 

Patienter som tidigare har behandlats med natalizumab eller 
rituximab har inte inkluderats i kliniska Entyvio-studier. Man 
vet att dessa läkemedel ökar risken för en sällsynt men ofta 
fatal hjärninfektion, progressiv multifokal leukoencefalopati 
(PML). 
 
Om patienter som har använt dessa läkemedel börjar 
använda Entyvio, måste deras tillstånd följas upp i händelse 
att de får tecken eller symptom som tyder på PML (såsom 
svårigheter med balans, förlust av känselsinne, 
minnesförlust). Om sådana symptom förekommer, skall 
patienterna remitteras till neurolog för utvärdering. 
 
Studier med patienter som samtidigt använder 
immunosuppressiva medel och Entyvio har inte gjorts. 

 
 
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 bipacksedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och 
bipacksedeln är rutinmässiga riskminimeringsåtgärder. 
 
Produktresumén och bipacksedeln kan hittas på Fimeas webbplats www.fimea.fi. 
 
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: 
 
Andra allvarliga infektioner, inklusive opportunistiska infektioner, såsom PML 
 
Ytterligare riskminimeringsåtgärder: Patientkort och läkarens utbildningsbroschyr  
Mål och motivering: Att berätta hälso- och sjukvårdspersonal och patienter om den 
eventuella risken av allvarliga infektioner, inklusive opportunistiska infektioner och PML och 
att vara medveten om neurologiska symptom som kan tyda på utbrott av PML. 



Beskrivning: 
Patientkort: 

• Att påminna patienter om att de kan ha risken att få infektioner och att de måste 
rådfråga hälso- och sjukvårdpersonal om de mår illa. Fästa patienternas 
uppmärksamhet på tidiga tecken och symptom av PML. 

• Patienten kan visa Patientkortet till hälso- och sjukvårdspersonal som inte 
nödvändigtvis vet att patienten får Entyvio-behandling. Så får de information om den 
eventuella risken av allvarliga infektioner och opportunistiska infektioner, inklusive 
PML. 

Läkarens utbildningsbroschyr: 
En kort broschyr som ger information till läkare: 

• Att försäkra att läkaren vet kända och eventuella risker av behandling; underlätta 
diskussion med patienten. 

• Att försäkra att läkare är medvetna om behovet att följa upp patientens tillstånd ifall 
det skulle uppstå neurologiska tecken/symptom av PML (på grund av ökad risk 
förknippad med användning av en annan monoklonal antikropp (natalizumab)) och 
vid behov remittera patienter till neurolog. 

 
VI.2.6 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 

C130008 
Öppen fas 3 studie 
för att fastställa 
långvarig säkerhet 
och effekt av 
vedolizumab vid 
behandling av 
patienter med 
ulcerös kolit och 
Crohns sjukdom 

Pågående, icke-
kontrollerad 
öppen studie för 
att få stöd för 
långvarig 
säkerhet och 
effekt av 
Entyvio vid 
behandling av 
patienter med 
måttlig eller 
svår ulcerös 
kolit eller 
Crohns sjukdom 

Långvarig 
säkerhet av 
Entyvio 
Att fastställa 
effekten av 
långvarig 
vedolizumab-
behandling vid 
behandling av 
betydande 
händelser som är 
relaterade med 
inflammatorisk 
tarmsjukdom 
(hospitaliseringar, 
operationer och 
ingrepp) och att 
undersöka 
hälsorelaterad 
livskvalitet  

Pågående  Planerad 
tidpunkt för 
slutresultat av 
studien 
31.3.2017 

MLN-0002_401 
Prospektiv 
uppföljnings-
/kohortstudie av 
vedolizumabs 
säkerhet jämfört 
med andra 
biologiska läkemedel 

Att öka 
rutinmässiga 
ingrepp av 
läkemedels-
säkerhet och att 
karakterisera 
noggrannare 
kända och 

Att karakterisera 
noggrannare 
vissa kända 
risker, eventuella 
risker och 
återstående 
information av 
Entyvio-

Under 
planering 

1.7.2018 
(interims-
resultat) 
30.6.2022 
(slutresultat) 



som används vid 
behandling av 
inflammatoriska 
tarmsjukdomar  

eventuella 
risker samt 
samla 
information om 
populationer 
som inte blev 
utsatta eller 
blev bara lite 
utsatta för 
vedolizumab 
under fas 3 
kliniska studier 
jämfört med 
andra 
biologiska 
läkemedel som 
används vid 
behandling av 
inflammatoriska 
tarmsjukdomar 

behandling 

 
Studier som är ett villkor för godkännandet av försäljning 
 
Ingen av ovan nämnda studier är ett villkor för godkännande av försäljning. 
 
Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 
 
Ej relevant 
 
Denna sammanfattning har sist uppdaterats i juni 2014. 


