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1  Hva er formålet med denne brosjyren? 

Disse spørsmålene og svarene (Sp. og Sv.) er utarbeidet av Accord Healthcare for foreskrivende 
leger og annet helsepersonell som er involvert i behandling av pasienter med VORICONAZOLE 
ACCORD. 

Dette dokumentet setter deg i stand til å: 

 Forstå hvordan VORICONAZOLE ACCORD brukes 

 Være oppmerksom på viktige, identifiserte risikoer for fototoksisitet, plateepitelkarsinom 
(SCC) i huden og hepatiske toksisitetsbivirkninger ved VORICONAZOLE ACCORD, og 
hvordan de skal behandles og håndteres 

 Forstå hvilke andre verktøy som er tilgjengelige for å kommunisere risikoene til pasientene, 
og minne dem på dem. 

 Formidle viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter 

Gjør deg også kjent med preparatomtalen (SPC) som kan søkes opp på 

www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek.  

før du foreskriver VORICONAZOLE ACCORD. Accords medisinske informasjonsavdeling kan 
kontaktes på:  +46 (0)8-655 26 55 (tlf.), eller på sweden@accord-healthcare.com. 

 

2  Hva er VORICONAZOLE ACCORD? 

Voriconazole er et bredspektret triazole-antimykotikum, og er indisert for voksne og barn over 2 år 
som følger: 

Behandling av invasiv aspergillose. 

Behandling av candidemi hos ikke-neutropene pasienter. 

Behandling av fluconazole-resistente, alvorlige, invasive candidainfeksjoner (inkludert C. krusei). 

Behandling av alvorlige soppinfeksjoner forårsaket av Scedosporium spp. og Fusarium spp. 

VORICONAZOLE ACCORD skal primært gis til pasienter med progressiv, potensielt livstruende 
infeksjoner. 

Profylakse av invasive soppinfeksjoner hos høyrisikomottakere av allogenisk hematopoietisk 
stamcelletransplantasjon (HSCT). 

 

3  Hva må jeg vite om fototoksisitet og plateepitelkarsinom forbundet med 

VORICONAZOLE ACCORD? 

VORICONAZOLE ACCORD har vært forbundet med fototoksisiske reaksjoner. Hyppigheten av slike 
fototoksiske reaksjoner er rapportert som uvanlig (i..e ≥ 1/1000 til < 1/100) 

Plateepitelkarsinom i huden er også rapportert hos pasienter som får VORICONAZOLE ACCORD, 
og noen av disse har rapportert tidligere fototoksiske reaksjoner. 

 

4  Hva må jeg vite om pasientbehandling for å minimere risikoen for fototoksisitet og 

plateepitelkarsinom med VORICONAZOLE ACCORD? 

Alle pasienter, inkludert barn og deres foreldre eller foresatte, må informeres om at de må unngå 
eksponering for direkte sollys under behandling med VORICONAZOLE ACCORD, og bruke tiltak 
som beskyttende klær og tilstrekkelig solkrem med høy solfaktor (SPF). 

Pasientene må bes om å informere deg omgående hvis det oppstår solbrenthet eller alvorlig 
hudreaksjon etter eksponering for lys eller sol. 

http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek
mailto:sweden@accord-healthcare.com
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Hvis fototoksiske reaksjoner oppstår, må det søkes multidisiplinære råd (f.eks. konsultasjon med en 
dermatolog) for pasienten. Avslutning av VORICONAZOLE ACCORD og bruk av alternative 
antimykotika må overveies. 

Dermatologisk evaluering skal foretas systematisk og regelmessig der bruken av VORICONAZOLE 
ACCORD videreføres til tross for forekomst av fototoksisitetsrelaterte lesjoner, for å sikre tidlig 
påvisning og håndtering av premaligne lesjoner. Behandling med VORICONAZOLE ACCORD må 
avsluttes hvis premaligne hudlesjoner eller plateepitelkarsinom påvises. 

Plateepitelkarsinom i huden er rapportert i forbindelse med langvarig behandling med 
VORICONAZOLE ACCORD. Behandlingen med VORICONAZOLE ACCORD skal ha kortest mulig 
varighet. Langvarig eksponering (behandling eller profylakse) i mer enn 180 dager (6 måneder) 
krever grundig vurdering av balansen mellom fordel og risiko, og legen må derfor vurdere behovet 
for å begrense eksponeringen for VORiCONAZOLE ACCORD. 

Hyppigheten av fototoksiske reaksjoner er høyere i den pediatriske populasjonen. Siden utvikling 
mot plateepitelkarsinom er rapportert, må det brukes strenge tiltak for fotobeskyttelse i denne 
pasientpopulasjonen. Hos barn som opplever fotoaldringsskader som lentiginer (leverflekker) eller 
efelider (fregner), anbefales det å unngå sol, og dermatologisk oppfølging anbefales også etter at 
behandlingen er avsluttet. 

Ved profylaktisk bruk anbefales ikke dosejusteringer i tilfelle manglende virkning eller 
behandlingsrelaterte bivirkninger. I tilfelle behandlingsrelaterte bivirkninger må avslutning av 
vorikonazol og bruk av alternative antimykotika overveies. 

 

5  Hva må jeg vite om hepatisk risiko forbundet med VORICONAZOLE ACCORD? 

VORICONAZOLE ACCORD har vært forbundet med levertoksisitet. I kliniske prøver har det 
forekommet uvanlige tilfeller med alvorlige leverreaksjoner under behandling med vorikonazol 
(inkludert klinisk hepatitt, kolestase og fulminant leversvikt, inkludert dødsfall). 

Forekomst av hepatiske reaksjoner ble notert primært hos pasienter med alvorlige underliggende 
tilstander (hovedsakelig hematologisk malignitet). 

Kortvarige hepatiske reaksjoner, inkludert hepatitt og gulsott, har forekommet hos pasienter uten 
identifiserbare risikofaktorer. 

Leversvikt har vanligvis kunnet reverseres ved å avslutte behandlingen. 

 

6  Hvilken kunnskap og hvilke anbefalinger finnes angående pasienter med nedsatt 

leverfunksjon? 

Det finnes begrensede data om sikkerheten ved VORICONAZOLE ACCORD hos pasienter med 
unormale LFT-verdier (aspartat transaminase [AST], alanin transaminase [ALT], alkalisk fosfatase 
[AP] eller total bilirubin >5 ganger øvre normalgrense [ULN]). 

Pasienter med nedsatt leverfunksjon må overvåkes nøye for legemiddeltoksisitet. Hos pasienter 
med alvorlig nedsatt leverfunksjon må vorikonazol kun brukes hvis nytteverdien oppveier den 
potensielle risikoen. 

Hos pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A og B) som får 
VORICONAZOLE ACCORD, anbefales det at standard startdosering følges, men at 
vedlikeholdsdoseringen halveres. Vorikonazol er ikke studert hos pasienter med alvorlig kronisk 
leversvikt (Child-Pugh C). 

7  Hva må jeg vite om sikkerhetsovervåking for å minimere den hepatotoksiske risikoen 

ved VORICONAZOLE ACCORD? 

Både barn og voksne pasienter som får VORICONAZOLE ACCORD må overvåkes nøye for 
hepatisk toksisitet. 
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Klinisk håndtering skal omfatte laboratorieevaluering av leverfunksjon (spesifikt AST og ALT) når 
behandlingen med VORICONAZOLE ACCORD innledes, og minst ukentlig i den første 
behandlingsmåneden. 

Behandlingen skal være så kortvarig som mulig. Hvis behandlingen fortsettes basert på vurdering 
av nytte-risiko-vurdering og det ikke er endringer i disse leverfunksjonstestene (LFT), kan 
overvåkingsfrekvensen reduseres til månedlig. 

Hvis LFT-verdiene blir markert høyere, skal behandlingen med VORICONAZOLE ACCORD 
avsluttes, hvis ikke medisinsk bedømming av risiko-nytte-forholdet av behandlingen tilsier fortsatt 
bruk. 

Ved profylaktisk bruk anbefales ikke dosejusteringer i tilfelle manglende virkning eller 
behandlingsrelaterte bivirkninger. I tilfelle behandlingsrelaterte bivirkninger må avslutning av 
vorikonazol og bruk av alternative antimykotika overveies. 

 

8  Hvilke verktøy er tilgjengelige for å hjelpe meg å overvåke pasientene? 

FORSKRIVER-SJEKKLISTEN 

Forskriver-sjekklisten er et anbefalt verktøy. Den er utarbeidet for å hjelpe deg å evaluere og 
diskutere risikoen for fototoksisitet, plateepitelkarsinom i huden og hepatisk toksisitet hos 
pasientene før du foreskriver VORICONAZOLE ACCORD. Den minner deg på å sørge for nøye 
overvåking av pasienter som utvikler fototoksitet, og å henvise dem til regelmessig dermatologisk 
konsultasjon for å minimere risikoen for å utvikle plateepitelkarsinom i huden, samt å overvåke 
leverfunksjonen ved oppstart av behandling med VORICONAZOLE ACCORD og deretter 
regelmessig under behandlingen. 

Den utfylte sjekklisten kan legges ved pasientjournalen for å dokumentere at pasienten er informert 
om disse risikoene. Hvis andre medlemmer av teamet, for eksempel turnusleger eller 
spesialsykepleiere, er involvert i profylaktisk bruk eller behandling av pasienter med alvorlig 
soppinfeksjon, er sjekklisten et nyttig hjelpemiddel i opplæringsøyemed. 

PASIENTINFORMASJONSSKORTET 

Pasientinformasjonskortet er en folder som minner pasientene på behovet for regelmessige 
dermatologiske evalueringer (hvis fototoksiske reaksjoner forekommer). Det oppfordrer også 
pasienten om å rapportere fototoksiske symptomer som øker risikoen for plateepitelkarsinom i 
huden. 

I tillegg minner det pasienten på følgende: 

 Å unngå eksponering for sollys 

 Å bruke beskyttende klær eller tilstrekkelig solkrem med høy solfaktor (SPF). 

 Å informere legen hvis de utvikler solbrenthet eller alvorlige hudreaksjoner 

Du oppfordres til å fylle ut dine kontaktopplysninger på pasientinformasjonskortet, og gi det til alle 
pasienter som behandles med VORICONAZOLE ACCORD. Pasientene bør oppfordres til å ha med 
seg kortet i sine daglige aktiviteter. 

Hvis du trenger flere eksemplarer av FORSKRIVER-sjekklisten eller pasientinformasjonskortet, kan 
du kontakte Accords medisinske informasjonsavdeling på +46 (0) 8 655 26 55, sweden@accord-
healthcare.com.  

 

9  Hva skal jeg diskutere med pasienten? 

Din rolle i å informere pasientene om behandlingen og potensielle bivirkninger er svært viktig. Du 
må informere pasienten om følgende: 

 Viktig informasjon om fototoksisitet, plateepitelkarsinom i huden og hepatisk risiko forbundet 
med VORICONAZOLE ACCORD 

mailto:sweden@accord-healthcare.com
mailto:sweden@accord-healthcare.com
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 Viktigheten av dermatologisk evaluering i tilfelle fototoksisitet, og deretter regelmessig 
oppfølging 

 Viktigheten av at pasientene (inkludert barn), unngår eksponering for direkte sollys under 
behandling med VORICONAZOLE ACCORD, og bruker tiltak som beskyttende klær og 
tilstrekkelig solkrem med høy solfaktor (SPF). 

 Viktigheten av at pasientene informerer deg omgående hvis det oppstår solbrenthet eller alvorlig 
hudreaksjon etter eksponering for lys eller sol 

 Viktigheten av regelmessig testing av leverfunksjon 

 Viktigheten av at pasienten gjenkjenner symptomer og tegn på levertoksisitet (gulsott, uforklarlig 
oppkast, magesmerter, mørk urin) og rapporterer til deg omgående. 

Gi pasienten et pasientinformasjonskort for VORICONAZOLE ACCORD, som understreker de 

viktige risikoene for fototoksisitet og plateepitelkarsinom i huden forbundet med behandling med 
VORICONAZOLE ACCORD, og anbefal pasienten å ha med seg kortet i sine daglige aktiviteter. 

Du må også minne pasienten på denne viktige sikkerhetsinformasjonen regelmessig under 
behandlingen med VORICONAZOLE ACCORD. 

 

10  Hvor kan jeg finne mer informasjon? 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Accords medisinske informasjonsavdeling på:  
+46 (0) 8 655 26 55, sweden@accord-healthcare.com 

 

 

11  Hvordan rapporterer jeg bivirkninger? 

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å 
overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å 
melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens 
legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema 

Bivirkninger skal også rapporteres til Accord ved å kontakte Accords medisinske 
informasjonsavdeling på: +46 (0) 8 655 26 55, sweden@accord-healthcare.com 

 

 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Accords medisinske informasjonsavdeling på:  
+46 (0) 8 655 26 55, sweden@accord-healthcare.com 

 


