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  Dette pasientkortet hjelper 
deg å identifisere symptomer 
på lungeproblemer du kan 
oppleve med ENHERTU®.

  Les denne informasjonen før 
du begynner å få ENHERTU® 
og før hver infusjon. 

  Du skal alltid ha med deg 
dette kortet og vise det  
til leger du kommer til  
(for eksempel hvis fastlegen 
din ikke er tilgjengelig eller 
dersom du er på reise).



Bivirkninger kan meldes på elektro-
nisk skjema til Legemiddelverket:
www.legemiddelverket.no/
pasientmelding

Les pakningsvedlegget 
til ENHERTU® eller  

snakk med legen din  
for mer informasjon  

om bivirkninger.

Ikke alle mulige 
bivirkninger er listet 
opp på dette kortet.

www.legemiddelverket.no/pasientmelding
www.legemiddelverket.no/pasientmelding


Viktige lungepro-
blemer som kan 
oppstå under  
behandlingen din

Pasienter som behandles med 
ENHERTU® kan ha risiko for 
alvorlige og muligens dødelige 
bivirkninger i form av lunge
problemer. Tidlig påvisning  
og behandling av lungepro
blemer er viktig for å redusere 
denne risikoen.

Der er viktig å ringe eller 
oppsøke lege umiddelbart 
dersom du merker noen av 



følgende tegn eller sympto-
mer under behandling, slik 
som de som er listet opp her:

• Hoste, 

• kortpustethet, 

• feber

•  eller andre nye eller  
forverrede pustevansker

Du skal oppsøke legehjelp så 
snart som mulig. Du skal under 
ingen omstendigheter prøve å 
behandle disse symptomene selv.



Før oppstart av  
behandling med  
ENHERTU® og før 
hver infusjon

Snakk med legen om 

  Eventuelle lunge eller hjer
teproblemer du har eller har 
hatt, særlig hvis du har hatt 
lungeproblemer, inkludert 
en betennelse i lungene kalt 
interstitiell lungesykdom (ILD).

  Eventuelle andre helseproble
mer du har eller har hatt.



  Alle legemidler du tar, inklu
dert reseptbelagte og resept
frie legemidler, vitaminer og 
urtebaserte kosttilskudd. 
Gjør deg kjent med lege
midlene du tar. Lag en liste 
over dem som du kan vise 
til legen. 

For fullstendig forskriverinformasjon 
se oppdatert preparatomtale (SPC) 
som kan søkes opp på  
www.Felleskatalogen.no



Kontaktopplysninger

Mitt navn

Mitt telefonnummer

Til helsepersonell: Med tanke på en 
eventuell akuttsituasjon, behandles 
jeg for tiden med ENHERTU®.

Min leges kontaktopplysninger:

Navn på min lege

Telefonnummer til legens kontor 

Navn på min sykepleier

Telefonnummer til sykepleierens kontor 


