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Meddelelse nr. 186 
 
29. november 2005      
 
 
Bifeprunox – opdatering af registreringsplanerne i Europa 
 
H. Lundbeck A/S har i dag offentliggjort, at den igangværende 
gennemgang af kliniske data om bifeprunox medfører en forsinkelse i 
indsendelsen af registreringsansøgningen i EU, som nu er forventet i 
2008, afhængig af gennemførelsen af yderligere fase III-kliniske 
sammenlignende undersøgelser. 
 
Bifeprunox er et nyt stof (en D2 og 5-HT1A partiel agonist) til behandling af 
skizofreni og andre sindslidelser som bipolar depression. 
 
I det igangværende kliniske program med patienter med skizofreni har 
bifeprunox vist signifikant antipsykotisk aktivitet i sammenligning med 
placebo og blev generelt tålt godt af patienterne. Der er imidlertid behov 
for yderligere kliniske undersøgelser for at klarlægge den kliniske profil og 
styrke registreringsansøgningen. 
 
Om skizofreni 
Skizofreni er en stærkt invaliderende, psykisk lidelse karakteriseret ved 
udtalte ændringer i patientens måde at tænke og opfatte omverdenen på. 
Sygdommen rammer omkring 1% af befolkningen, og symptomerne 
indtræder typisk i den sene pubertet eller i den tidlige voksenalder. De 
fleste patienter vil opleve vedvarende symptomer, herunder psykotiske 
(positive) symptomer og negative symptomer som afbleget følelsesliv og 
social tilbagetrækning. Mange patienter vil desuden opleve periodevise 
forværringer med hallucinationer og vrangforestillinger. 
 
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-
koncernens forventninger til resultat for regnskabsåret 2005. 
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Om Lundbeck 
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som 
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring og 
salg af lægemidler til behandling af psykiatriske og neurologiske 
sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2004 på DKK 9,7 mia. 
(cirka EUR 1,3 mia.). Antallet af medarbejdere er ca. 5.000. For yderligere 
information, se www.lundbeck.com 
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