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VIKTIG INFORMASJON OM MITOKSANTRON OG RISIKO FOR HJERTEPROBLEMER OG 

BLODKREFT (AML) VED BEHANDLING AV MULTIPPEL SKLEROSE 

Mitoksantron øker risikoen for hjerteproblemer og blodkreft (AML). 

Det er svært viktig at du er klar over hva som kan føre til økt risiko for hjerteproblemer og blodkreft 

(AML), hvilke tegn og symptomer du bør se etter samt hva du bør gjøre. 

I hvilke situasjoner er risikoen for hjerteproblemer høyest? 

Risikoen for å utvikle hjerteproblemer er høyest dersom du 

 tidligere har fått behandling med legemidler mot kreft, kalt antracykliner eller 

antracenedioner 

 har fått strålebehandling i brystområdet 

 har eksisterende hjertesykdom 

 har brukt eller bruker legemidler som kan påvirke hjertet 

 

I hvilke situasjoner er risikoen for blodkreft (AML) høyest? 

Risikoen for å utvikle blodkreft (AML) er høyest dersom du 

 tidligere har fått behandling med legemidler mot kreft, kalt antracykliner eller 

antracenedioner 

 har fått strålebehandling i brystområdet 

 

Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du opplever noen av følgende symptomer: 

Hjerteproblemer: 

 kortpustethet 

 hovne ankler eller føtter 

 plutselig vektøkning 

 raske hjerteslag eller hjertebank  

Blodkreft (AML): 

 uvanlig tretthet og svakhet 

 økt forekomst av infeksjoner 

 blåmerker og blødninger oppstår lett 

 feber 

 skjelettsmerter 

 pusteproblemer 

 uforklarlig vekttap 

 nattesvette 

 

Husk å snakke med legen før du starter behandling med mitoksantron dersom du: 

 har fått mitoksantron før 
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 har hjerteproblemer 

 har leverproblemer 

 har nyreproblemer 

 har lavt antall blodceller 

 har en infeksjon 

 har fått strålebehandling i brystområdet 

 har andre medisinske tilstander 

Les pakningsvedlegget som følger med legemidlet eller gå inn på www.legemiddelverket.no for 

ytterligere informasjon. 

Hvis du mistenker at du har en bivirkning knyttet til bruken av mitoksantron, kan du melde fra til 
helsepersonell eller via det nasjonale meldesystemet. 

 

 


