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Sandoz får europeiskt godkännande för Erelzi® (biosimilar till etanercept) 

för behandling av flera inflammatoriska sjukdomar  

 Europeiska kommissionen godkänner Sandoz läkemedel Erelzi® för behandling av 
immunologiska sjukdomar som reumatoid artrit, psoriasis och psoriasisartrit. 

 Genom godkännandet av Erelzi erbjuds läkare och patienter fler behandlingsalternativ 
och ett nytt kapitel i Sandoz utveckling av immunologiska läkemedel inleds. 

 Sandoz har nu fem godkända biosimilarer i Europa, varav vissa är biosimilarer av 
världens ledande biologiska läkemedel.1 

 
Holzkirchen, 27 juni, 2017, — Sandoz, ett företag i Novartis-koncernen och en banbrytare och global 
ledare på området biosimilarer, tillkännager idag att Europeiska kommissionen har godkänt Erelzi® 
(biosimilar till etanercept) för användning i Europa*. Erelzi godkänns för användning vid samtliga 
indikationer som gäller för referensläkemedlet Enbrel®†.2,3 
 
”Immunologi är ett prioriterat område för oss och dagens godkännande av Erelzi, det andra inom 
detta behandlingsområde på två veckor, visar tydligt vårt engagemang för patienterna. Det märks 
även på de framsteg vi gör i vår pipeline för immunologiska läkemedel, med två accepterade 
ansökningar nyligen i Europa” säger Carol Lynch, Global Head, Biopharmaceuticals, Sandoz. ”Erelzi 
är en del av Novartis omfattande immunologiportfölj och erbjuder ännu fler behandlingsalternativ för 
läkare och patienter i Europa. Fler patienter kommer att kunna behandlas med biologiska läkemedel, 
något som det finns ett stort behov av.”  
 
Erelzi godkänns för behandling av reumatoid artrit, axial spondyloartrit (ankyloserande spondylit och 
icke-radiografisk axial spondyloartrit), plackpsoriasis och psoriasisartrit, samt juvenil idiopatisk artrit 
och plackpsoriasis hos barn. Erelzi finns tillgänglig i en förfylld spruta och en förfylld injektionspenna, 
SensoReady®, som har tagits fram med patientsäkerhet, komfort och enkelhet i åtanke.2 
 
Kommissionens godkännande grundas på ett omfattande utvecklingsprogram som genererat 
analytiska, prekliniska och kliniska data – inkluderande farmakokinetik (PK) data. Programmet visade 
att Erelzi är jämförbart med referensläkemedlet vad gäller säkerhet, effekt och kvalitet.4-6 
 
Sandoz har som mål att ge patienterna bättre tillgång till högkvalitativa biosimilärläkemedel som ökar 
livskvaliteten. Företaget är pionjär och global ledare inom området biosimilarer och har nu, med Erelzi 
inräknat, fem godkända biosimilarer i Europa. Sandoz pipeline för biosimilarer är ledande och 
företaget planerar att före 2020 lansera ytterligare tre biosimilarer till betydelsefulla biologiska 
läkemedel inom onkologi och immunologi. Som en del av Novartis-koncernen har Sandoz goda 
förutsättningar att ta täten på marknaden för biosimilarer tack vare företagets erfarenheter och 
kapacitet inom utveckling, tillverkning och marknadsföring.  
 
Om Erelzi 
Kommissionens godkännande grundades på ett omfattande utvecklingsprogram med analytiska, 
prekliniska och kliniska data, som visade att den biologiska aktiviteten var jämförbar med den hos 
referensläkemedlet, Enbrel®. De kliniska prövningarna var: 

 En PK-studie som visade bioekvivalens för den farmakokinetiska profilen hos Erelzi och hos 
referensläkemedlet och inte några kliniskt relevanta skillnader i säkerhet, tolerabilitet eller 
immunogenicitet.4  

 Fas III-studien EGALITY, som genererade ytterligare data som bekräftade effekt, säkerhet 
och immunogenicitet. I denna studie ingick tre behandlingsbyten mellan referensläkemedlet 
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och Erelzi. Från baslinjen till vecka 52 sågs ingen signifikant skillnad i EGALITY-studien vad 
gällde genomsnittligt PASI-poäng (utbredning och svårighetsgrad för psoriasis) mellan Erelzi 
och referensläkemedlet, oavsett om man bytt läkemedel eller inte.5 Det primära effektmåttet, 
som var jämförbara PASI 75-poäng vecka 12, uppnåddes.5,7 EGALITY-studien visade också 
att de båda läkemedlen hade jämförbara säkerhetsprofiler under 52 veckor. 
Immunogeniciteten var låg, vilket är att förvänta med etanerceptbehandling.6  

 
Ansvarsfriskrivning 
Ovanstående pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som kan identifieras genom 
ord och uttryck som till exempel ”rekommenderas”, ”positivt yttrande från CHMP”, ”positivt yttrande”, 
”rekommenderar”, ”möjlighet”, ”rekommendationer”, ”ska”, ”kan”, ”arbetar med stort engagemang”, 
”pipeline”, ”planerar”, ”lansera”, ”goda förutsättningar” eller liknande termer, eller genom uttryckliga 
eller underförstådda redogörelser för potentialen för godkännande för försäljning eller godkända 
användningar av biosimilaren rituximab, biosimilaren etanercept eller någon annan biosimilar i 
Sandoz pipeline, eller vad gäller möjliga framtida intäkter från biosimilaren rituximab, biosimilaren 
etanercept och övriga biosimilarer i Sandoz pipeline. Läsaren ska inte fästa orimlig tilltro till dessa 
uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden baseras på nutida antaganden och förväntningar på 
framtida händelser och kan påverkas av betydande kända och okända risker och osäkerheter. Skulle 
en eller flera av dessa risker eller osäkerheter bli ett faktum, eller skulle de underliggande 
antagandena visa sig vara felaktiga, kan de verkliga resultaten skilja sig avsevärt från dem som läggs 
fram i de framåtblickande uttalandena. Det finns inga garantier för att biosimilaren rituximab, 
biosimilaren etanercept eller någon annan biosimilar i Sandoz pipeline, kommer att lämnas in för 
ansökan om eller godkännas för försäljning på någon marknad eller vid någon särskild tidpunkt. Det 
finns inte heller några garantier för att biosimilaren rituximab och biosimilaren etanercept, i det fall de 
godkänns, kommer att godkännas för samtliga indikationer som gäller för respektive referensprodukt.  
Inte heller kan det garanteras att biosimilaren rituximab, biosimilaren etanercept eller någon annan 
biosimilar i Sandoz pipeline, i framtiden kommer att bli en kommersiellt framgångsrik produkt. 
Specifikt gäller för företagsledningens förväntningar på biosimilaren rituximab, biosimilaren 
etanercept, och andra biosimilarer i Sandoz pipeline, att dessa bland annat kan påverkas av 
regleringsåtgärder eller fördröjda sådana eller lagstiftningsåtgärder rent allmänt; de inneboende 
osäkerheter som finns i forskning och utveckling, vilket inkluderar resultat av kliniska prövningar och 
ytterligare analyser av befintliga kliniska data; konkurrens i största allmänhet som även avser 
eventuella godkännanden av andra versioner av biosimilärt rituximab och etanercept; globala trender 
mot att minska utgifterna inom hälso- och sjukvården, såsom den pågående prispressen från 
myndigheter, kostnadsansvariga och allmänhet; resultat från rättsprocesser som t.ex. avser 
immateriell äganderätt eller andra juridiska åtgärder för att förhindra eller begränsa Sandoz försäljning 
av biosimilärt rituximab, biosimilärt etanercept, eller företagets övriga biosimilarer; läkarnas och 
patienternas preferenser när det gäller förskrivning; allmänna ekonomiska förhållanden och 
förhållanden inom branschen; säkerhets-, kvalitets- och tillverkningsproblem, samt andra risker och 
faktorer som avses i Novartis AG:s nuvarande formulär 20-F för US Securities and Exchange 
Commission. Novartis lämnar denna information i detta pressmeddelande per detta datum och 
förbinder sig inte att uppdatera några framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande på grund 
av ny information, framtida händelser eller av andra skäl. 
 
Om Sandoz  
Sandoz är världsledande inom generiska läkemedel och biosimilarer. Som en division av Novartis 
Group är vår målsättning att hitta nya sätt att förbättra och förlänga människors liv. Vi bidrar till 
samhällets förmåga att möta de ökande behoven inom hälso- och sjukvården genom att utveckla nya 
metoder för att ge människor i hela världen tillgång till högkvalitativa läkemedel. Vår globala portfölj 
består av cirka 1 000 molekyler inom  de främsta terapiområdena, vilket motsvarade en försäljning på 
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10,1 miljarder dollar under 2016. Under 2016 hade fler än 500 miljoner patienter tillgång till våra 
produkter och vår målsättning är att nå en miljard människor. Sandoz huvudkontor ligger i Holzkirchen 
strax utanför München i Tyskland 
 
*Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) möjliggör fri rörlighet för 
personer, varor, tjänster och kapital på EU:s inre marknad mellan de 28 medlemsländerna, samt tre av de fyra 
medlemsländerna i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA): Island, Liechtenstein och Norge. 
†Enbrel® är ett registrerat varumärke som tillhör Pfizer i Europa och Amgen i USA. 
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