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1 Förändringar jämfört med tidigare version 

2022-12-01 

Avsnitt 

Systemisk 

terapi 

Ett avsnitt om abrocitinib är tillagt och ett tillägg av EMA:s 

riskminskningsåtgärder för JAK-hämmare 

2 Bakgrund 

Atopisk dermatit (AD) är en kliande kronisk inflammatorisk hudsjukdom 

som är vanlig bland barn och vuxna. Diagnosen ställs enligt fastställda 

kriterier (1). Lokala glukokortikoider utgör tillsammans med mjukgörare 

förstahandsbehandling. Behandlingen bör inledas med tillräckligt hög styrka 

på den lokala glukokortikoiden för att dämpa eksemet effektivt inom några 

dagar och behandlingen bör fortgå tills eksemet läkt ut och härefter sker 

successivt minskad applikationsfrekvens. Kalcineurinhämmarna takrolimus 

(Protopic) och pimekrolimus (Elidel) är andrahandsmedel vid atopisk 

dermatit. Både glukokortikoider och calcineurinhämmare kan användas som 

förebyggande underhållsbehandling 2-3 ggr/vecka (2). Andra åtgärder 

såsom eksemskola har visat sig vara till stor hjälp främst för barn (3). Om 

ovanstående behandling, trots god compliance, inte fungerar 

tillfredsställande bör remiss utfärdas till dermatolog för ställningstagande 

till UVB-behandling eller systembehandling. UVB-behandling har ofta god 

effekt (4).  

3 Systemisk terapi 

Innan en systemisk behandling påbörjas är det viktigt att utesluta potentiellt 

försämrande faktorer så som exempelvis kontaktallergi. De hittills 

vanligaste läkemedlen för systembehandling av atopisk dermatit är 

systemiska kortikosteroider, metotrexat och cyklosporin (5, 6). Under senare 

år har behandlingsarsenalen förstärkts påtagligt med ett antal nya läkemedel, 

såsom interleukinhämmare och JAK-hämmare. 

Systemiska kortikosteroider har en ogynnsam risk/nytta förhållande och bör 

därför endast användas kort tid för svåra akuta skov.  

Metotrexat (MTX) verkar långsamt och behandlingseffekt uppnås ofta först 

efter 8–12 veckor med de terapeutiska doserna mellan 7,5 och 25 mg oralt 
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eller subkutant en gång i veckan hos vuxna. MTX-behandling bör 

kompletteras med substitution av folsyra. Barn med atopisk dermatit kan 

behandlas med MTX 10–20 mg/m2/vecka.  

Cyklosporin A har en snabbt insättande effekt men är inte ett läkemedel som 

passar för långtidsbehandling. Kan användas till både barn och vuxna. 

Rekommenderad dos är 3–5 mg/kg/dag, uppdelad i en morgon- och en 

kvällsdos. Cyklosporin har ett smalt terapeutiskt index och kräver en strikt 

uppföljning avseende främst blodtryck och tecken på nedsatt njurfunktion. 

Dupilumab är en monoklonal antikropp som blockerar signalvägarna för IL-

4 och IL-13. Dupilumab är indicerat för patienter från 6 års ålder med svår 

atopisk dermatit, som saknar andra effektiva behandlingsalternativ (7, 8, 9). 

Behandlingseffekt förväntas efter 2–6 veckor. Om adekvat effekt ej uppnåtts 

efter 16 veckor avslutas behandlingen. Dupilumab kan kombineras med 

topikal behandling med såväl glukokortikoider som calcineurinhämmare.  

Den vanligaste biverkningen vid behandling med dupilumab är konjunktivit 

som kan behandlas med tacrolimus 0,03 % salva eller ciklosporin 

ögondroppar men ögonspecialist bör också konsulteras. Serumsjuka har 

sällsynt observerats. Patienter med astma kan under behandling med 

dupilumab uppleva förbättring av luftvägssjukdomen. Om dupilumab 

utsättes kan symptomen försämras vilket kan innebära att 

astmamedicineringen måste justeras. Vid behandling med dupilumab går det 

att vaccinera med icke-levande vaccin, emellertid är inga studier 

genomförda avseende levande vaccin. Underlag avseende behandling under 

graviditet saknas.  

Baricitinib (Olumiant) har sedan senhösten 2020 behandlingsindikation 

måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna patienter. Baricitinib är en oral 

selektiv januskinas 1 och 2-inhibitor. Det finns ännu mycket begränsad 

erfarenhet av läkemedlet avseende behandling av atopisk dermatit. 

Kunskapen baseras i allt väsentligt på kliniska fas III-studier med baricitinib 

i jämförelse med placebo (10). Den dos som visat bäst effekt är 4 mg en 

gång dagligen. En dos om 2 mg en gång dagligen är lämpligt för patienter 

≥75 år och kan vara lämpligt för patienter med kroniska eller recidiverande 

infektioner i anamnesen.  En dos om 2 mg en gång dagligen kan även 

övervägas till patienter som har uppnått kontinuerlig sjukdomskontroll med 

4 mg en gång dagligen och för vilka nedtrappning är lämpligt. 

Baricitinib kan användas med eller utan topikala kortikosteroider. Effekten 

av baricitinib kan förstärkas om det ges tillsammans med topikala 

kortikosteroider. Topikala kalcineurinhämmare kan användas men ska 
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reserveras för känsliga områden som ansikte, hals, intertriginösa och 

genitala områden. 

Utsättning av behandlingen ska övervägas om patienten inte visar några 

tecken på terapeutisk nytta efter 8 veckors behandling. 

Baricitinib ska tas en gång dagligen med eller utan mat och kan tas när som 

helst under dygnet. 

Baricitinib förknippas med högre infektionsfrekvens, till exempel övre 

luftvägsinfektioner. I händelse av en infektion ska patienten övervakas noga 

och behandlingen med baricitinib ska avbrytas tillfälligt om patienten inte 

svarar på rutinbehandling. 

Patienterna ska genomgå tuberkulostest innan behandling med baricitinib 

påbörjas. 

Screening för virushepatit ska utföras i enlighet med kliniska riktlinjer innan 

behandling med baricitinib påbörjas. Användning av levande, attenuerade 

vacciner under eller omedelbart före behandling med baricitinib 

rekommenderas inte. Innan baricitinib sätts in, rekommenderas att alla 

patienter är vaccinerade i enlighet med gällande riktlinjer för allmän 

vaccination. 

Baricitinib är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under 

amning. 

Upadacitinib har behandlingsindikation måttlig till svår atopisk dermatit hos 

vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Upadacitinib är en selektiv och 

reversibel januskinas- (JAK-) hämmare. Rekommenderad dos av 

upadacitinib är 15 mg eller 30 mg en gång dagligen baserat på patientens 

kliniska tillstånd. För patienter som är > 65 år rekommenderas 15 mg en 

gång dagligen. Upadacitnib har i kliniska studier visat mycket goda resultat 

vid atopisk dermatit (11) men har ännu inte använts i någon större 

omfattning i klinisk praxis.  

Upadacitinib kan användas med eller utan topikala glukokortikoider. 

Topikala kalcineurinhämmare kan användas för känsliga områden såsom 

ansikte, hals och intertriginösa samt genitala områden. 

Avslutande av upadacitinib behandlingen bör övervägas för patienter som 

inte uppvisar några tecken på terapeutisk nytta efter 12 veckors behandling.                                                                                                                               

Upadacitinib ska tas oralt en gång dagligen med eller utan mat och kan tas 

när som helst under dagen.  
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Allvarliga och ibland dödliga infektioner har rapporterats hos patienter som 

får upadacitinib. De mest frekventa allvarliga infektionerna som rapporteras 

med upadacitinib inkluderade lunginflammation och cellulit. Fall av 

bakteriell meningit har rapporterats hos patienter som får upadacitinib. 

Opportunistiska infektioner som rapporterats med upadacatinib är bland 

annat tuberkulos, multidermatomal herpes zoster och oral/esofageal 

candidainfektion. Upadacitinib ska inte påbörjas hos patienter med en aktiv, 

allvarlig infektion inklusive lokala infektioner.  

Patienter ska screenas för tuberkulos innan behandling med upadacitinib 

påbörjas. Screening för virushepatit ska utföras i enlighet med kliniska 

riktlinjer innan behandling med upadacitinib påbörjas. Användning av 

levande, attenuerade vacciner under eller omedelbart före behandling med 

upadacitinib rekommenderas inte. Innan upadacitinib sätts in, 

rekommenderas att alla patienter är vaccinerade i enlighet med gällande 

riktlinjer för allmän vaccination.  

Upadacitinib är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under 

amning. Fertila kvinnor ska rådas att använda effektiv preventivmetod under 

behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling med upadacitinib.  

Abrocitinib (Cibinqo) är indicerad för behandling av måttlig till svår atopisk 

dermatit hos vuxna vilka är aktuella för systembehandling. Abrocitinib är en 

selektiv hämmare av januskinas (JAK)1. Rekommenderad startdos är 200 

mg en gång dagligen. En dos på 100 mg en gång per dag rekommenderas 

för individer> 65 år.  

Abrocitinib har i kliniska studier visat mycket goda resultat vid atopisk 

dermatit (12, 13) men har ännu inte använts i någon större omfattning i 

klinisk praxis. Direkt jämförande studier mellan abrocitinib och baricitinib 

och upadacitinib saknas. Avslutande av abrocitinibbehandlingen bör 

övervägas för patienter som inte uppvisar några tecken på terapeutisk nytta 

efter 12 veckors behandling.                                                                                                                                

De vanligaste biverkningarna är illamående och akne, allvarliga infektioner 

rapporteras hos patienter som fått abrocitinib. De vanligaste allvarligare 

infektionerna i kliniska studier har varit herpes simplex, herpex zoster och 

lunginflammation. 

Patienter ska screenas för tuberkulos innan behandling med abrocitinib 

påbörjas. Screening för virushepatit ska utföras i enlighet med kliniska 

riktlinjer innan behandling med abrocitinib påbörjas. Användning av 

levande, attenuerade vacciner under eller omedelbart före behandling med 
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abrocitinib rekommenderas inte. Innan abrocitinib sätts in, rekommenderas 

att alla patienter är vaccinerade i enlighet med gällande riktlinjer för allmän 

vaccination.  

Abrocitinib är kontraindicerat under graviditet och ska inte användas under 

amning. Fertila kvinnor ska rådas att använda effektiv preventivmetod under 

behandling och i minst 4 veckor efter avslutad behandling med abrocitinib. 

4 Koppling till regionala, nationella och 

internationella riktlinjer 

Förskrivningen av såväl dupilumab (Dupixent), baricitinib (Olumiant), 

upadacitinib (Rinvoq) och abrocitinib (Cibinqo) på denna indikation, bör 

göras av specialistkompetenta dermatologer med särskild kunskap inom 

området atopisk dermatit. Före insättande bör två specialister bedöma att 

behandlingsindikation föreligger. Alla patienter över 4 års ålder som 

erhåller systembehandling för atopisk dermatit skall registreras i det 

nationella kvalitetsregistret SwedAD. 

Dupilumab har varit föremål för nationellt ordnat införande och hade 

tidigare en nationell rekommendation om att det kunde användas för 

patienter med svår atopisk dermatit, som saknar andra effektiva 

behandlingsalternativ. Baricitinib, upadacitinib och abrocitinib är ytterligare 

möjliga behandlingsalternativ men deras roll behöver över tid 

utkristalliseras vilket också är slutsatsen i en nyligen publicerad 

internationell studie (14). 

Regional riktlinje för val av JAK-hämmare inom reumatologi, 

gastroenterologi och dermatologi, se val av JAK-hämmare inom 

reumatologi, gastroenterologi och dermatologi (skane.se)  

5 Riskminskningsåtgärder för användning av 

JAK-hämmare för kroniska inflammatoriska 

sjukdomar 

EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) rekommenderar åtgärder för att minska 

risken för allvarliga biverkningar associerade med Janus kinas (JAK)-

hämmare som används för att behandla flera kroniska inflammatoriska 

sjukdomar. Biverkningarna omfattar hjärtkärlsjukdom, blodpropp, cancer 

och allvarliga infektioner. 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/lakemedel/riktlinjer/lakemedelsriktlinjer/jak-hammare-riktlinjer.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/lakemedel/riktlinjer/lakemedelsriktlinjer/jak-hammare-riktlinjer.pdf
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EMA:s rekommendation är att dessa läkemedel endast bör ges till följande 

patienter om det inte finns några lämpliga behandlingsalternativ tillgängliga: 

• de som är 65 år eller äldre 

• de som löper ökad risk för allvarlig hjärtkärlsjukdom (som hjärtinfarkt 

eller stroke) 

• de som röker eller har gjort det under lång tid tidigare 

• de som löper ökad risk för cancer. 

Läkemedel som omfattas av granskningen är Jyseleca (filgotinib), Olumiant 

(baricitinib), Rinvoq (upadacitinib), Xeljanz (tofacitinib) och Cibinqo 

(abrocitinib). 

PRAC rekommenderar också att använda JAK-hämmare med försiktighet 

till patienter med andra riskfaktorer för blodpropp (venös tromboembolism, 

VTE) utöver de som anges ovan. Vidare bör doserna reduceras hos vissa 

patientgrupper som har riskfaktorer för VTE, cancer eller allvarlig 

hjärtkärlsjukdom. Se ytterligare information Riskminskningsåtgärder för 

användning av JAK-hämmare för kroniska inflammatoriska sjukdomar | 

Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se) för en sammanfattning av EMA:s 

(den europeiska läkemedelsmyndighetens) säkerhetskommittés granskning. 

 

  

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ema-rekommenderar-riskminskningsatgarder-for-anvandning-av-jak-hammare-for-kroniska-inflammatoriska-sjukdomar?utm_campaign=lv_nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ema-rekommenderar-riskminskningsatgarder-for-anvandning-av-jak-hammare-for-kroniska-inflammatoriska-sjukdomar?utm_campaign=lv_nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=newsletter
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ema-rekommenderar-riskminskningsatgarder-for-anvandning-av-jak-hammare-for-kroniska-inflammatoriska-sjukdomar?utm_campaign=lv_nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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