
Sanionas policy för utökad tillgång (EAP) 
 
Saniona strävar efter global och rättvis tillgång till bolagets behandlingar. Detta återspeglas i vår syn på 
program för utökad tillgång (expanded access), vilket är ett sätt att tillgängliggöra prövningsläkemedel 
för patienter som inte deltar i kliniska studier. 
 
I USA är det ett krav från det amerikanska läkemedelsverket FDA att företag måste etablera och 
kommunicera en policy för utökad tillgång när deras prövningsläkemedel inleder kliniska studier i Fas 2. I 
dagsläget är Tesomet™ den enda produkt som Saniona utvärderar i Fas 2-studier. Vi har inlett en Fas 2b-
studie inom Prader-Willis syndrom (PWS) och en hypotalamisk fetma (HO).  
 
Saniona har beslutat att för närvarande inte erbjuda utökad tillgång till Tesomet. Vi anser att det 
lämpligaste sättet att fullgöra vårt åtagande gentemot patienterna är genom de kliniska studier vi utför. 
Kliniska studier, och det godkännande av läkemedlet som de ligger till grund för, utgör det bästa sättet 
att ge så många patienter som möjligt långsiktig tillgång till behandlingen. Den som har frågor 
uppmuntras att prata med sin läkare och överväga att delta i någon av Sanionas kliniska studier.  
 
Du kan läsa mer om våra kliniska studier på vår webbplats eller på www.clinicaltrials.gov 
 
Enligt FDA:s riktlinjer för utökad tillgång kan det komma i fråga i följande fall:   

• Om patienten har en sjukdom eller ett tillstånd som är allvarligt eller omedelbart livshotande; 
• det saknas andra metoder som är jämförbara eller tillfredsställande för att diagnosticera, 

övervaka och behandla sjukdomen eller tillståndet; 
• det är inte möjligt att skriva in patienten i en klinisk prövning; 
• den möjliga patientnyttan överväger de eventuella riskerna med behandlingen; och 
• prövningsläkemedlet kan tillhandahållas utan störande inverkan på läkemedelsprövningar som 

skulle kunna understödja utveckling eller marknadsgodkännande inom indikationen. 

I detta läge uppfyller inte Saniona alla de ovanstående kriterierna. Vi har ett pågående arbete för att ta 
fram en robust uppsättning data som kan styrka Tesomets säkerhet och effekt. Vidare är vår tillgång till 
Tesomet bara tillräcklig för de pågående kliniska prövningarna.  

Vi kommer dock att löpande utvärdera denna policy i takt med att våra kliniska utvecklingsprogram 
fortskrider.   

 
 
 
 
 


