
Pasientkort
JEMPERLI (dostarlimab)

JEMPERLI kan gi bivirkninger som noen ganger kan 
bli alvorlige eller livstruende og medføre død. Disse 
bivirkningene kan forekomme når som helst under 
behandlingen eller også etter at behandlingen er avsluttet. 
Du kan oppleve bivirkninger i mer enn én kroppsdel samtidig.

Kontakt lege eller sykepleier umiddelbart hvis du har noen av 
de oppførte symptomene, symptomene dine blir verre eller 
du opplever andre symptomer som ikke er oppført på dette 
kortet. Å få umiddelbar medisinsk behandling kan forhindre 
at problemet blir mer alvorlig. Legen din kan gi deg andre 
legemidler for å behandle symptomene dine. Legen din kan 
også tilbakeholde den neste dosen av JEMPERLI eller stoppe 
behandlingen.

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen 
for bivirkninger på grunn av betennelse

Se pakningsvedlegget på www.felleskatalogen.no 
for mer informasjon.

VIKTIG
• Ikke prøv å diagnostisere eller behandle bivirkninger selv
• Ha alltid dette kortet med deg, også når du er på reise, 

besøker legevakten eller en annen lege
• Behold dette kortet i minst 4 måneder etter den siste dosen 

med JEMPERLI
• Underrett alt helsepersonell du kontakter om at du behan-

dles med JEMPERLI, og vis dem dette kortet

Viktig kontaktinformasjon

Navn på din behandlende lege

Telefonnummer

Telefonnummer utenom kontortid

Mitt navn

Mitt telefonnummer

Navn på nærmeste pårørende

Nærmeste pårørende (telefonnummer)
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Viktig informasjon for helsepersonell
Denne pasienten behandles med JEMPERLI, som kan forårsake 
immunmedierte bivirkninger som kan oppstå når som helst 
under behandlingen eller etter behandlingen. Immunmedierte 
bivirkninger kan oppstå i ethvert organ eller vev og kan påvirke 
mer enn ett av kroppens systemer samtidig. Vurder pasienten 
for tegn og symptomer på immunrelaterte bivirkninger, 
inkludert, men ikke begrenset til, de som er oppført på dette 
kortet. Tidlig diagnose og håndtering er avgjørende for å 
minimere eventuelle følger av immunmedierte bivirkninger.

Ved mistanke om immunmedierte bivirkninger skal adekvat 
vurdering foretas for å bekrefte etiologi eller utelukke andre 
årsaker. Avhengig av bivirkningens alvorlighetsgrad skal 
JEMPERLI holdes tilbake eller seponeres permanent, og 
kortikosteroider eller annen egnet terapi administreres.

Spesifikke retningslinjer for håndtering av immunmedierte 
bivirkninger er beskrevet i preparatomtalen for JEMPERLI.

Konsultasjon med en onkolog eller annen medisinsk spesialist 
kan være nyttig for håndtering av immunmedierte bivirkninger.

Under følger en nyttig liste over symptomer 
du bør følge nøye med på. 
Kontakt behandlende lege eller sykepleier så snart som mulig 
hvis du har noen av disse symptomene eller hvis symptomene 
forverres.

Dette er ikke de eneste bivirkningene som kan oppstå ved bruk 
av JEMPERLI. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du 
opplever bivirkninger. Dette inkluderer bivirkninger som ikke er 
nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde om bivirkninger via 
meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk:  
www.legemiddelverket.no/meldeskjema. Ved å rapportere bivirkninger 
kan du bidra til å gi mer informasjon om sikkerheten til dette legemidlet.

Lunger
• Kortpustethet
• Brystsmerte
• Hoste

Tarmer
• Diaré (løs, hyppigere avføring enn 

vanlig)
• Svart, tjæreaktig, klebrig avføring
• Blod eller slim i avføring 
• Kraftige magesmerter eller 

ømhet
Lever
• Kvalme eller oppkast
• Manglende appetitt (manglende 

sultfølelse)
• Smerte på høyre side av magen
• Gulfarging av huden eller av det 

hvite i øynene
• Mørk urin (te-farget)
• Blør eller får lettere blåmerker 

enn normalt
Nyrer
• Reduksjon i urinmengde 
• Hevelse i anklene
• Rød (blodig) urin

Hud
• Utslett, kløe, flassende eller sår 

hud
• Sår eller blemmer i munnen, 

nese, svelg eller området rundt 
kjønnsorganene

Vennligst se preparatomtalen for mer informasjon.  
Du finner også preparatomtalen og dette pasientkortet på 
www.felleskatalogen.no

Hormonkjertler
• Raske hjerteslag
• Vekttap eller -økning
• Synsendringer
• Økt svetting
• Hårtap
• Kuldefølelse
• Ekstrem tretthet
• Føle seg mer sulten og tørst 

enn vanlig
• Økt behov for å tisse oftere
• Forstoppelse (hard, 

uregelmessig avføring)
• Dypere stemme
• Svimmelhet eller besvimelse
• Vedvarende eller uvanlig 

hodepine
Andre organer
• Alvorlige eller vedvarende 

muskelsmerter eller -svakhet
• Forvirring eller 

hukommelsesproblemer 
• Anfall
• Endringer i humøret eller 

adferd
• Prikking eller nummenhet i 

armer eller ben
• Feber eller influensalignende 

symptomer
• Uregelmessige hjerteslag


