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Veyvondi (vonicog alfa) 
En oversigt over Veyvondi, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Veyvondi, og hvad anvendes det til? 

Veyvondi er et lægemiddel til kontrol af blødning hos patienter med von Willebrands sygdom (en 
arvelig blødersygdom), der ikke kan behandles med lægemidlet desmopressin, eller hos hvem 
desmopressin ikke virker. 

Det anvendes efter behov til behandling af blødningsepisoder og bruges også til forebyggelse og 
behandling af blødning under operative indgreb. 

Veyvondi indeholder det aktive stof vonicog alfa. 

Hvordan anvendes Veyvondi? 

Veyvondi udleveres kun efter recept, og behandlingen bør overvåges af en læge med erfaring i 
behandling af patienter med blødersygdomme. 

Veyvondi fås som pulver og solvens, der blandes sammen til en injektionsvæske, som indgives i en 
vene. Dosis og hyppighed af injektionerne afhænger af blødningsepisodens art og sværhedsgrad eller 
operationens omfang samt patientens tilstand og legemsvægt. 

For mere information om brug af Veyvondi, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller 
apotekspersonalet. 

Hvordan virker Veyvondi? 

Patienter med von Willebrands sygdom mangler von Willebrand-faktor, et protein, der er nødvendigt 
for blodets normale størkning; derfor får de let blødninger. Det aktive stof i Veyvondi, vonicog alfa, 
virker på samme måde i kroppen som kroppens egen von Willebrand-faktor. Det erstatter det 
manglende protein og medvirker derved til blodets størkning, så der opnås midlertidig kontrol med 
blødningsforstyrrelsen. 
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Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Veyvondi? 

Veyvondis gavnlige effekt til kontrol af blødning er påvist i to hovedstudier af 52 patienter med von 
Willebrands sygdom. 

Det første studie omfattede 37 patienter, der fik Veyvondi til behandling af blødningsepisoder. Det 
primære mål for virkning var baseret på en vurdering af, hvor godt behandlingen virkede. 95 % af 
patienterne (20 ud af 22) havde gavn af behandling med Veyvondi. Der blev registreret i alt 
193 blødningsepisoder, og Veyvondi blev vurderet som fremragende eller godt til behandling af 
blødning i ca. 98 % af tilfældene. 

Det andet studie omfattede 15 patienter, der fik Veyvondi til forebyggelse af blødning under operation, 
herunder større operative indgreb som f.eks. udskiftning af knæ. Ved 15 større og mindre operative 
indgreb, der fandt sted i løbet af studiet, blev Veyvondi vurderet som fremragende eller godt til 
forebyggelse af blødningsepisoder i alle 15 tilfælde. 

Hvilke risici er der forbundet med Veyvondi? 

Følgende bivirkninger kan forekomme under behandling med Veyvondi: overfølsomhed (allergiske 
reaktioner), tromboemboliske hændelser (problemer i forbindelse med blodpropdannelse i 
blodkarrene), udvikling af antistoffer mod von Willebrand-faktor, hvorved medicinen holder op med at 
virke og kontrollen med blødningerne forringes. De hyppigste bivirkninger ved Veyvondi (der kan 
forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) er svimmelhed, ørhed, smagsforstyrrelser, skælven, hurtig 
hjerterytme, dyb venetrombose (blodprop i en dyb vene, typisk i benet), forhøjet blodtryk, hedeture, 
opkastning, kvalme, kløe, ubehag i brystet, følelsesløshed, prikkende/stikkende fornemmelse på 
infusionsstedet og unormalt EKG (hjertediagram). 

Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Veyvondi fremgår af indlægssedlen. 

Veyvondi må ikke gives til patienter, der har haft allergiske reaktioner over for muse- eller 
hamsterproteiner. 

Hvorfor blev Veyvondi godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Veyvondi opvejer risiciene, og at 
det kan godkendes til anvendelse i EU. Det er påvist, at Veyvondi er effektivt til behandling af 
blødningsepisoder hos patienter med von Willebrands sygdom. Veyvondi er også effektivt til at 
forebygge og behandle operationsrelateret blødning. Det Europæiske Lægemiddelagentur har dog 
vurderet, at Veyvondi som anden lignende medicin kun bør anvendes, når desmopressin 
(standardbehandlingen ved von Willebrands sygdom) ikke kan anvendes eller ikke virker tilstrækkeligt. 

Bivirkningerne ved Veyvondi vurderes at være typiske for denne slags medicin. 

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv 
anvendelse af Veyvondi? 

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og 
sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Veyvondi. 

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Veyvondi løbende overvåget. Bivirkninger 
rapporteret for Veyvondi vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for at 
beskytte patienterne. 
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Andre oplysninger om Veyvondi 

Yderligere information om Veyvondi findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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