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Statens legemiddelverk har gitt STELARA 
(ustekinumab) markedsføringstillatelse i Norge for 
behandling av Crohns Sykdom 
 
Kort tid etter at EU-kommisjonen godkjente STELARA for behandling av Crohns 
sykdom i november, har Statens legemiddelverk gitt STELARA 
markedsføringstillatelse i Norge. 1  
Godkjenningen er gitt for behandling av voksne pasienter med moderat til 
alvorlig aktiv Crohns sykdom som har hatt utilstrekkelig respons på, har mistet 
respons på eller ikke tålt enten konvensjonell behandling eller en tumor 
nekrose faktor-alfa (TNFα)-hemmer, eller som har medisinske grunner mot slike 
behandlinger. 2 
 
STELARA er den første biologiske behandlingen av Crohns sykdom som retter 
seg mot interleukin (IL)-12 og IL-23 cytokiner, som man vet spiller en 
nøkkelrolle for inflammasjon- og immunrespons. 3 
 
«Dagens behandlingsalternativer ved Crohns sykdom er begrenset og et stort antall 
pasienter har ikke ønsket effekt og oppnår ikke tilfredsstillende sykdomskontroll med de 
legemidlene som er tilgjengelig. Et nytt legemiddel med en ny virkemekanisme for å 
påvirke betennelsen i tarmen er derfor meget velkomment» sier Jørgen Jahnsen som er 
overlege ved avdeling for fordøyelsessykdommer, Akershus universitetssykehus og 
professor i gastroenterologi, Universitetet i Oslo. 
  
Statens legemiddelverks godkjennelse baseres på data fra tre avgjørende fase 3-studier, 
der omlag 1 400 pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom deltok. Fase 3-
studiene viser at en signifikant større andel av pasientene som ble behandlet med 
STELARA oppnådde klinisk respons allerede etter 6 uker, og opprettholdt klinisk remisjon 
etter et års behandling, sammenlignet med kontrollgruppen som fikk placebo. 4 
 
Om Crohns sykdom 
Crohns sykdom er en kronisk inflammatorisk tarmsykdom som kan oppstå hvor som 
helst i tarmsystemet. I Norge antar man at cirka 7 000 lever med Crohns sykdom, og at 
cirka 300 nye personer rammes av sykdommen hvert år. 5 Selv om personer i alle aldre 
kan rammes av Crohns sykdom, er det som oftest i alderen 15 til 35 at sykdommen gjør 
seg gjeldende, og sykdommen er like vanlig hos menn som hos kvinner. Årsaken til 
Crohns sykdom er ukjent, men sykdommen forbindes med avvik i immunsystemet som 
kan utløses av en genetisk disposisjon, eller diett og andre miljøfaktorer. Symptom på 
Crohns sykdom er varierende, men vanlige tegn er gjentakende diaré, magesmerter og 
kramper, ekstrem trøtthet, vekttap, blod og slim i avføringen, samt forstoppelse, sår og 
analfistler. Det finnes i dag ingen endelig kur mot Crohns. 6 7 
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Om de kliniske studiene 
 
Resultatet i UNITI-1 viste at en signifikant høyere andel av pasientene oppnådde klinisk 
respons allerede i uke 6 om de ble behandlet med ustekinumab sammenlignet med 
placebo (p = 0.003). Denne studien ble gjort hos pasienter som tidligere hadde prøvd, 
men som ikke hatt respons på, mistet respons på eller utviklet intoleranse mot TNFα-
hemmere. 4 
Andel pasienter i klinisk remisjon ved 8. uke var også signifikant høyere hos pasienter 
som fikk ustekinumab sammenlignet med placebo (p < 0.001). 4 Klinisk remisjon ble 
definert som Crohn’s Disease Activity Index (CDAI) under 150.  Klinisk respons ble 
definert som en reduksjon fra utgangsverdien i CDAI på minst 100 poeng, eller å være i 
klinisk remisjon. CDAI er et symptombasert verktøy for å kvantifisere aktiviteten på 
Crohns sykdom. 8 

 
UNITI-2 påviste også signifikant bedre klinisk respons ved 6. uke etter en intravenøs 
induksjonsdose ustekinumab sammenliknet med placebo (p < 0.001). Pasientene i denne 
studien hadde tidligere ikke oppnådd tilstrekkelig behandlingsresultat med standard 
behandling, men de hadde ikke sviktet på behandling med TNFα-hemmere tidligere. 
Klinisk remisjon ved 8. uke var også signifikant høyere i begge ustekinumab-gruppene 
sammenliknet med placebo (p < 0.001 for ustekinumab ∼ 6 mg/kg-gruppen, p = 0.009 
for ustekinumab 130 mg-gruppen). 4 

 
I IM-UNITI studerte man om pasienter som viste klinisk respons i uke 8 etter en enkel 
intravenøs infusjon av ustekinumab i UNITI-1 og UNITI-2 -studiene, opprettholdt klinisk 
respons etter 44 uker med subkutane injeksjoner av ustekinumab hver 8. eller 12 uke. 
IM-UNITI viste at en signifikant større andel av pasientene behandlet med ustekinumab 
var i klinisk remisjon ved uke 44 sammenliknet med placebo (p = 0.005 dosering hver 8. 
uke og p = 0.040 dosering hver 12 uke, studiens primære endepunkt). Andel pasienter 
med klinisk respons ved uke 44 var også signifikant større for begge 
behandlingsgruppene sammenliknet med placebo ved uke 44. Andre viktige 
behandlingsmål som ble oppnådd i studien, var at signifikant flere pasienter som ble 
behandlet med ustekinumab var i steroidfri remisjon ved uke 44 sammenliknet med 
placebo. 4 

 
Om STELARA 

Innen EU er STELARA godkjent for behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos 
voksne som ikke har respondert på, har en kontraindikasjon, eller er overfølsomme mot 
andre systemiske behandlinger). STELARA er også indikert for behandling av moderat til 
alvorlig plakkpsoriasis hos ungdom fra 12 år som har fått utilstrekkelig effekt av, eller er 
intolerante mot andre systemiske behandlinger eller lysbehandling. 
STELARA er også godkjent for behandling, enten alene eller i kombinasjon med 
metotreksat, av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter når respons på tidligere ikke-
biologiske antirevmatiske (DMARD) terapier har vært utilstrekkelig. 
Nå har Statens legemiddelverk også godkjent STELARA for behandling av voksne 
pasienter med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom, som har en utilstrekkelig eller 
tapt effekt, eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling, en TNFα-antagonist, 
eller har en medisinsk kontraindikasjon til slik behandling2 
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For mer informasjon, kontakt: 

Kristina Sandström, Medical Director Nordics 
Telefon: +46 08 626 52 24 
ksandstr@ITS.jnj.com 
 
Johan Dahlin, Communication Senior Manager 
Telefon: +46 72 553 9230 
jdahlin1@its.jnj.com 
 
 
Om Janssen 
Legemiddelselskapet Janssen arbeider for å møte dagens store og viktige medisinske 
behov. Vi utfører forskning og utvikling innen følgende alvorlige sykdommer: 
prostatakreft, schizofreni, Alzheimers sykdom, hiv/aids, hepatitt C, tuberkulose, 
psoriasis, artritt og diabetes. Våre medarbeidere drives av muligheten til å tilby pasienter 
nye medisinske løsninger, produkter og tjenester. Janssen er et verdensomspennende 
selskap med ansatte i over 50 land, og er representert i alle nordiske land. 
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