
▼BLENREP (belantamabmafodotin)  
- øyebehandlingsguide

Til hematologer/onkologer, som grunnlag 
for henvisning til øyespesialist

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny 
sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres 
til å melde enhver mistenkt bivirkning på elektronisk meldeskjema: 
www.legemiddelverket.no/meldeskjema.
Pasienter kan melde enhver mistenkt bivirkning,  
se www.legemiddelverket.no/pasientmelding

FOR PASIENT OG HELSEPERSONELL for å lette kommunikasjonen  
mellom forskrivere og øyespesialister



HEMATOLOG/ONKOLOG
•  Fyll ut foretrukne kontaktopplysninger for å motta undersøkelsesresultater

•  Lever dette skjemaet til pasienter som BLENREP har blitt forskrevet til

•  Fastsett dosen av BLENREP basert på anbefalte doseendringer på side 51

• Konsulter en øyespesialist hvis det forekommer korneale bivirkninger1

•  Gi pasienter beskjed om å fylle ut pasientopplysninger

•  Gi pasienter beskjed om å ta med dette skjemaet ved alle besøk hos øyespesialist for å understreke at 
resultater fra oftalmiske undersøkelser skal kommuniseres mellom øyespesialist og hematolog/onkolog
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ØYESPESIALIST
•  Fyll ut med dine foretrukne kontaktopplysninger slik at hematologen/onkologen kan kontakte deg om 

nødvendig

•  Gå gjennom skjemaet for å se etter viktig informasjon relatert til oftalmiske undersøkelser for pasienter 
som får BLENREP

•  Send resultater til hematologen/onkologen via sikker faks, e-post eller foretrukket metode for å sikre at 
hematologen/onkologen kan treffe informerte beslutninger om mulige doseendringer eller seponering i 
samarbeid med en øyelege (se graderingsskala på side 5). Fyll ut nye deler for hver ny oppfølgingsundersøkelse

PASIENTOPPLYSNINGER

Pasientens navn:  

Dato for nyligste eller planlagt infusjon:    Dato for avtale hos øyespesialist:  

HEMATOLOGENS/ONKOLOGENS KONTAKTOPPLYSNINGER

Navn:   Telefon:   

Faks:   E-post:  

ØYESPESIALISTENS KONTAKTOPPLYSNINGER

Navn:   Telefon:   

Faks:   E-post:  

Hensikten med denne guiden er å dekke viktig informasjon relatert til korneale bivirkninger forbundet med 
BLENREP, behandling av bivirkninger og instruksjoner for å lette kommunikasjonen mellom forskrivere og 
øyespesialister for pasienter som BLENREP har blitt forskrevet til.

Øyebehandling – evalueringsguide – oversikt/instruksjoner
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Se side 5 for informasjon om relevante undersøkelsesresultater for BLENREP. 

Del 1: Kun for undersøkelse ved baseline  
Dato for undersøkelse: _________________

Hva er gjeldende beste resultater for synsskarphet (Snellen-synstest)?  OS ____ /____ OD ____ /____

Eventuelle allerede eksisterende tilstander forskriveren bør være klar over:

OS = venstre øye, OD = høyre øye, OU = begge øyne.

Del 3: Oftalmisk undersøkelse før 3. dose  
Dato for undersøkelse: _________________

Hva er gjeldende beste resultater for synsskarphet (Snellen-synstest)?  OS ____ /____ OD ____ /____

Var det funn ved korneaundersøkelse og/eller undersøkelse av synsskarphet? J/N

Hvis J, kontroller berørte øyne __ OS __ OD __ OU

Del 2: Oftalmisk undersøkelse før 2. dose  
Dato for undersøkelse: _________________

Hva er gjeldende beste resultater for synsskarphet (Snellen-synstest)?  OS ____ /____ OD ____ /____

Var det funn ved korneaundersøkelse og/eller undersøkelse av synsskarphet? J/N

Hvis J, kontroller berørte øyne __ OS __ OD __ OU

Del 4: Oftalmisk undersøkelse før 4. dose  
Dato for undersøkelse: _________________

Hva er gjeldende beste resultater for synsskarphet (Snellen-synstest)?  OS ____ /____ OD ____ /____

Var det funn ved korneaundersøkelse og/eller undersøkelse av synsskarphet? J/N

Hvis J, kontroller berørte øyne __ OS __ OD __ OU

Resultater av korneaundersøkelse og 
beste korrigerte synsskarphet

Resultater av korneaundersøkelse og beste 
korrigerte synsskarphet (forts.)

Synsprøve og undersøkelse med 
spaltelampe skal utføres av en 
øyespesialist

Oftalmisk undersøkelse før 1. behandling,
før de påfølgende 3 behandlingssyklusene og som klinisk 
indisert under behandling

Oftalmisk undersøkelse 
før 2. dose

1. dose
BLENREP 

Unngå kontaktlinser
til behandlingen er avsluttet

Fortsette å overvåke for å oppdage 
korneale bivirkninger etter behandlingen 
og kontakte hematolog/onkolog hvis det 
forekommer symptomer. 

Være forsiktige ved bilkjøring 
eller bruk av maskiner

2. dose
BLENREP 

3 UKER 3 UKER 3. dose
BLENREP 

3 UKER 4. dose
BLENREP 

administrere øyedråper med kunstig tårevæske uten 
konserveringsmidler minst 4 ganger daglig fra og med den 
første dagen med infusjon og til fullføring av behandlingen, da 
dette kan redusere korneale symptomer
For pasienter med symptomer på tørre øyne kan ytterligere 
behandling vurderes etter anbefaling fra øyespesialist 

Oftalmisk undersøkelse 
før 3. dose

Oftalmisk undersøkelse 
før 4. dose

 OVERVÅKE/MINIMERE/ENDRE       De tre hovedpunktene ved håndtering 
                 av korneale bivirkinger1

Den anbefalte dosen av BLENREP er 2,5 mg/kg administrert som en intravenøs infusjon hver 
3. UKE frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet1

Oftalmiske undersøkelser og observasjon av potensielle oftalmiske symptomer

Behandling hver  3. UKE til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet

Gi pasientene råd 
om å:

Resultater av korneaundersøkelse og endringer i BCVA fra baseline
Resultater av korneaundersøkelse Venstre øye 

(OS)
Høyre øye 

(OD)
Endringer i BCVA fra baseline  
(med Snellen-synstest)

Venstre øye 
(OS)

Høyre øye 
(OD)

�Merk av ett
Mild overflatisk keratopati
Moderat overflatisk keratopati
Alvorlig overflatisk keratopati
Korneal epitelial defekt
Annet ________________________

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Merk av ett
Ingen endring fra baseline
Nedgang fra baseline på 1 linje 
Nedgang fra baseline på 2 eller 3 linjer
Nedgang fra baseline på mer enn 3 linjer

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Resultater av korneaundersøkelse og endringer i BCVA fra baseline
Resultater av korneaundersøkelse Venstre øye  

(OS)
Høyre øye 

(OD)
Endringer i BCVA fra baseline  
(med Snellen-synstest)

Venstre øye  
(OS)

Høyre øye 
(OD)

�Merk av ett
Mild overflatisk keratopati
Moderat overflatisk keratopati
Alvorlig overflatisk keratopati
Korneal epitelial defekt
Annet ________________________

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Merk av ett
Ingen endring fra baseline
Nedgang fra baseline på 1 linje 
Nedgang fra baseline på 2 eller 3 linjer
Nedgang fra baseline på mer enn 3 linjer

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Resultater av korneaundersøkelse og endringer i BCVA fra baseline
Resultater av korneaundersøkelse Venstre øye 

(OS)
Høyre øye 

(OD)
Endringer i BCVA fra baseline  
(med Snellen-synstest)

Venstre øye 
(OS)

Høyre øye 
(OD)

�Merk av ett
Mild overflatisk keratopati
Moderat overflatisk keratopati
Alvorlig overflatisk keratopati
Korneal epitelial defekt
Annet ________________________

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Merk av ett
Ingen endring fra baseline
Nedgang fra baseline på 1 linje 
Nedgang fra baseline på 2 eller 3 linjer
Nedgang fra baseline på mer enn 3 linjer

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
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Korneale bivirkninger kan håndteres med doseendring 
eller seponering som klinisk berettiget

Doseendring eller 
seponering kan 
være påkrevet1

Pasienter skal få en oftalmisk undersøkelse (inkludert synsprøve og undersøkelse med 
spaltelampe) utført av en øyespesialist ved baseline, før de påfølgende 3 behandlingssyklusene og 
som klinisk indisert under behandling.

Kategoria,b Resultater av øyeundersøkelse Anbefalte doseendringer

 Mild 

Resultater av hornhinneundersøkelse 
Mild overflatisk keratopatic

Endring i BCVA
Nedgang fra baseline på 1 linje på 
Snellen-synstest

•  Fortsett behandlingen med gjeldende dose

Moderat

Resultater av hornhinneundersøkelse 
Moderat overflatisk keratopatid

Endring i BCVA
Nedgang fra baseline med 2 eller 
3 linjer (og Snellen-synstest ikke 
dårligere enn 20/200)

•   Avbryt behandlingen til undersøkelsesresultatene og 
BCVA forbedres til mild alvorlighetsgrad eller bedre 

•   Vurder å gjenoppta behandlingen med redusert dose på 
1,9 mg/kg

Alvorlig

Resultater av hornhinneundersøkelse 
Alvorlig overflatisk keratopatie

Korneal epitelial defektf

Endring i BCVA
Nedgang fra baseline på mer enn 
3 linjer

•   Avbryt til undersøkelsesresultatene og BCVA forbedres 
til mild alvorlighetsgrad eller bedre

•   For symptomer som forverres og ikke responderer på 
egnet behandling, skal seponering vurderes

 

Graderingsskala 
for korneale 

bivirkninger1

Korneale bivirkninger kan omfatte funn ved øyeundersøkelse og/eller endringer i synsskarphet. 
Behandlende lege må gjennomgå rapporten fra den oftalmiske undersøkelsen av pasienten før 
dosering og bestemme dosen av BLENREP basert på den høyeste kategorien fra rapporten i det 
mest alvorlig rammede øyet, da begge øyne kanskje ikke er rammet i samme grad. Under den 
oftalmiske undersøkelsen skal følgende evalueres:

•  Resultatene av hornhinneundersøkelsen og nedgangen i beste korrigerte synsskarphet (BCVA)

•   Hvis det er nedgang i BCVA, skal sammenhengen mellom funn ved hornhinneundersøkelsen  og 
BLENREP fastslås

•  Den høyeste kategorigraderingen for disse undersøkelsesresultatene og BCVA skal rapporteres til 
behandlende lege

a Merk: Denne veiledningen dekker ikke alle mulige bivirkninger og anbefalte doseendringer. 
bAlvorlighetsgraden er definert av det mest alvorlig rammede øyet, da begge øyne kanskje ikke er rammet i samme grad.
cMild overflatisk keratopati (dokumentert forverring fra baseline), med eller uten symptomer. 
d Moderat overflatisk keratopati med eller uten flekkvise mikrocystelignende avleiringer, subepitelial uklarhet (perifer) eller en ny perifer 
stromal opasitet.

e Alvorlig overflatisk keratopati med eller uten diffuse mikrocystelignende avleiringer som involverer sentral kornea, subepitelial uklarhet 
(sentral) eller en ny sentral stromal opasitet.

fEn korneal defekt kan føre til sår på kornea. Disse skal behandles umiddelbart og som klinisk indisert av øyespesialist.
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•  De rapporterte bivirkningene ved øyesykdom (≥3 %) var keratopati (71 %), hendelser med uklart syn (25 %), 
hendelser med tørre øyne (15 %), fotofobi (4 %) og øyeirritasjon (3 %)

•  Keratopati, eller mikrocystelignende epitelendringer, ble karakterisert som endringer i kornealt epitel (observert 
ved øyeundersøkelse) med eller uten endringer i synsskarphet, uklart syn og symptomer på tørre øyne

•  Pasienter som tidligere hadde hatt tørre øyne, var mer utsatt for å utvikle endringer i kornealt epitel

•  Registrering av korneale bivirkninger inkludert pasientrapporterte bivirkninger og resultater av øyeundersøkelser 
inkludert beste korrigerte synsskarphet (BCVA)

•  Median tid til debut av korneale funn av grad 2 eller over (BCVA eller keratopati ved øyeundersøkelse) var 36 dager 
(område: 19 til 143 dager), og median tid til disse korneale funnene var borte, var 91 dager (område: 21 til 201 dager) 

•  Korneale funn (keratopati) førte til doseforsinkelser hos 47 % av pasientene og dosereduksjoner hos 27 % av 
pasientene. Tre prosent av pasientene avbrøt behandlingen på grunn av okulære hendelser 

•  Redusert syn (Snellen-synstest dårligere enn 20/50) i det beste øyet ble rapportert hos 18 %, og alvorlig synstap 
(20/200 eller dårligere) i det beste seende øyet ble rapportert hos 1 % av pasientene

•  Tilfeller av korneale sår (ulcerativ og infeksiøs keratitt) har vært rapportert. Disse skal behandles umiddelbart og 
som klinisk indisert av øyespesialist. Behandling med BLENREP skal avbrytes til det korneale såret er leget

Referanse
1. BLENREP (belantamabmafodotin) preparatomtale.

Se oppdatert preparatomtale (SPC) og opplæringsmateriell på www.felleskatalogen.no

Korneale bivirkninger har blitt rapportert ved bruk av BLENREP 
i den kliniske studien DREAMM-2 (studie 205678)1


