
Lunger
• Kortpustethet
• Brystsmerter
• Hoste

Tarmer
•  Diaré eller oftere avføring enn vanlig
•  Svart, tjæreaktig, klebrig avføring eller 

avføring med blod eller slim
•  Kraftige magesmerter eller ømhet
•  Kvalme eller oppkast

Lever
•  Kvalme eller oppkast
•  Mindre sultfølelse
•  Smerter på høyre side av magen
•  Gulfarging av hud eller det hvite i øyet
•  Mørk urin
•  Får lettere blødninger eller blåmerker 

enn normalt

Nyrer 
•  Endring i mengde eller farge på 

urinen

Hormonkjertler
•  Rask hjerterytme
•  Vekttap eller vektøkning
•  Økt svette
•  Håravfall
•  Kuldefølelse
•  Forstoppelse
•  Dypere stemme
•  Muskelverk
•  Svimmelhet eller besvimelse
•  Hodepine som ikke forsvinner  

eller uvanlig hodepine 

Type 1 diabetes
•  Følelsen av å være mer  

sulten eller tørst enn vanlig
•  Behov for hyppigere urinering
•  Vekttap

Kan forårsake akutte og alvorlige bivirkninger som noen ganger 
kan være livstruende og føre til død. Disse kan forekomme når som 
helst under behandlingen, eller til og med etter at behand lingen  
er ferdig. Du kan oppleve mer enn en bivirkning samtidig.

Kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever  
bi virk ning er. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er  
nevnt på dette kortet. 

For å forhindre alvorlige komplikasjoner og redusere  
symp tomer, kan legen gi deg behandling med andre 
legemidler.

Grunnet bivirkninger kan legen anse det som nødvendig 
å holde tilbake neste dose med Keytruda. Ved alvorlige 
bivirkninger kan behandling med Keytruda stoppes.

VIKTIG
•  Ikke vær fristet til å diagnostisere eller behandle bivirkningene selv.
•  Ha alltid dette kortet med deg, spesielt når du er på reise, når 

du skal til legevakten eller når du skal besøke en annen lege.
•  Husk å fortelle til alt helsepersonell du besøker at du behandles 

med KEYTRUDA®, og vis dem dette kortet.

For ytterligere informasjon, se paknings
vedlegget for KEYTRUDA®. 
Kan søkes opp hos www.felleskatalogen.no

KEYTRUDA®

(pembrolizumab)
Pasientkort

Wafer 
Seal



Viktig kontaktinformasjon 

Onkologen/legens navn Telefonnummer til onkolog/legen Telefonnummer utenfor vanlig åpningstid

Mitt navn Mitt telefonnummer Pårørende (navn og telefonnummer)

Viktig informasjon for helsepersonell 

Denne pasienten blir behandlet med KEYTRUDA® (pembrolizumab), som kan forårsake akutte og alvorlige immunrelaterte bivirkninger 
som kan forekomme når som helst under behandlingen, eller til og med etter at behandlingen er ferdig. Vurder pasientene etter tegn 
og symptomer på immunrelaterte bivirkninger. Tidlig diagnose og hensiktsmessig håndtering er viktig for å minimere konsekvensene 
av immunrelaterte bivirkninger.

Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger må det gjøres en adekvat undersøkelse for å bekrefte etiologi eller ekskludere andre 
årsaker. Spesielle retningslinjer for håndtering av immunrelaterte bivirkninger finnes i preparatomtalen (SPC) til KEYTRUDA®.

Konsulter en onkolog eller annen medisinsk spesialist for håndtering av organspesifikke immunrelaterte bivirkninger.
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Vennligst se preparatomtalen (SPC) for KEYTRUDA® på  
www.felleskatalogen.no eller ring MSD (Norge) AS, Medisinsk 
Informasjon, tlf. 32 20 73 00 for ytterligere informasjon.
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