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VORICONAZOLE ACCORD (vorikonazol) - Sjekkliste for helsepersonell 
Vennligst fullfør denne sjekklisten ved hver konsultasjon med pasienten som behandles med 
VORICONAZOLE ACCORD® (vorikonazol). Hver av de tre delene inneholder viktig 
risikoinformasjon, etterfulgt av en rekke avmerkingsbokser som er til hjelp ved håndtering 
av pasienten du har foreskrevet VORICONAZOLE ACCORD til. 
A) Minimere risikoen for fototoksisitet og plateepitelkarsinom (SCC - Squamous Cell 

Carcinoma) 
 VORICONAZOLE ACCORD har vært forbundet med fototoksisitet og pseudyporfyri. Det 

anbefales at alle pasienter, 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). 

 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. 

 Plateepitelkarsinom (SCC) i huden er rapportert hos pasienter som tar VORICONAZOLE 
ACCORD, og noen av disse har rapportert tidligere fototoksiske reaksjoner. 

 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 regelmessig der bruken av VORICONAZOLE ACCORD 
videreføres til tross for forekomst av fototoksisitetsrelaterte lesjoner, for å sikre tidlig påvisning 
og håndtering av premaligne lesjoner. 

 Bruken av VORICONAZOLE ACCORD skal avsluttes hvis det påvises premaligne hudlesjoner 
eller plateepitelkarsinom (SCC). 

 Plateepitelkarsinom (SCC) er rapportert i forbindelse med langvarig behandling med 
VORICONAZOLE ACCORD. Behandlingens varighet skal være så kort som mulig. 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. 

 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. 
 
Se fullstendig informasjon om foreskriving i preparatomtalen (SPC). Som kan søkes opp på 
www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek. 

Vennligst gjennomgå og besvar spørsmålene nedenfor for hver pasient som får 
VORICONAZOLE ACCORD:  

 Har pasienten utviklet fototoksisitet? JA  NEI  

 Hvis JA, se veiledningen i SPC avsnitt 4.4. 

 Har du sørget for regelmessig dermatologisk evaluering for 
pasienten, hvis han/hun opplevde fototoksisitet? 

JA  NEI  

 Hvis JA, se ytterligere detaljer i SPC avsnitt 4.4. Hvis NEI, må det omgående sørges for 
regelmessig dermatologisk evaluering.  

 I tilfelle fototoksisitet, overveide du å avslutte behandlingen 
med VORICONAZOLE ACCORD? 

JA  NEI  

 Hvis JA, se flere råd i SPC avsnitt 4.4. 

http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek.
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Hvis NEI, må det vurderes å avslutte bruken av VORICONAZOLE ACCORD og å bruke 
alternative antimykotika. Se ytterligere instruksjoner i SPC avsnitt 4.4. 

 I tilfelle premaligne hudlesjoner eller plateepitelkarsinom 
(SCC), avsluttet du behandlingen med VORICONAZOLE 
ACCORD? 

JA  NEI  

 Hvis NEI, må bruken av VORICONAZOLE ACCORD avsluttes. Se flere råd i SPC avsnitt 
4.4. 

B) Viktig informasjon angående VORICONAZOLE ACCORD og overvåking av leverfunksjon 
 Pasienter som får VORICONAZOLE ACCORD må overvåkes nøye for hepatisk toksisitet. 

o Klinisk håndtering skal omfatte laboratorieevaluering av leverfunksjon (spesifikt AST og 
ALT) når behandlingen med VORICONAZOLE ACCORD innledes, og minst ukentlig i 
den første behandlingsmåneden. Hvis det ikke er endringer i disse leverfunksjonstestene 
(LFT) etter én måned, kan overvåkingsfrekvensen reduseres til månedlig. 

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

o 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). 

o Vorikonazol er blitt forbundet med forhøyde LFT-verdier og kliniske tegn på leverskade, 
for eksempel gulsott, og må bare brukes hos pasienter med alvorlig svekket 
leverfunksjon hvis nytteverdien oppveier den potensielle risikoen. 

o Det anbefales at standard startdosering følges, men at vedlikeholdsdoseringen halveres 
for pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A og B) som 
behandles med vorikonazol. 

o Vorikonazol er ikke studert hos pasienter med alvorlig kronisk leversvikt (Child-Pugh C). 
o 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. 

Vennligst gjennomgå og besvar spørsmålene nedenfor for hver pasient som får 
VORICONAZOLE ACCORD: 

 Har du nylig kontrollert resultatene av leverfunksjonstest 
(LFT) for din pasient? 

JA  NEI  

 Hvis JA, bruker du disse resultatene til nøye overvåking av hepatisk 
legemiddeltoksisitet. Se veiledningen i SPC avsnitt 4.2 og 4.4. 

 Har pasienten nedsatt leverfunksjon (hepatisk chirrose)? JA  NEI  

 Hvis JA, anbefales det å justere doseringen. Se flere detaljer i SPC i avsnitt 4.2 og 4.4. 

 Har du sørget for regelmessig overvåking av LFT-verdier for 
pasienten, minst ukentlig den første måneden han/hun blir 
behandlet med VORICONAZOLE ACCORD? Hvis JA, se 
ytterligere detaljer i SPC avsnitt 4.2 og 4.4. Hvis NEI, må det 
omgående sørges for regelmessig overvåking. Se ytterligere 
detaljer i SPC avsnitt 4.2 og 4.4. 

JA  NEI  

C) Diskusjon med pasienten 

Angående fototoksisitet og plateepitelkarsinom (SCC) 
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Har dere diskutert risikoen for fototoksisitet og plateepitelkarsinom 
(SCC) med VORICONAZOLE ACCORD og behovet for regelmessig 
dermatologisk evaluering (hvis fototoksisitet forekommer)? 

JA  NEI  

Har dere diskutert behovet for å unngå sollys og eksponering for sol 
(inkludert bruk av beskyttende klær og tilstrekkelig solkrem med høy 
solfaktor [SPF]) under behandling med VORICONAZOLE ACCORD? 

JA  NEI  

Har dere diskutert tegnene og symptomene på fototoksisitet, som 
krever at lege kontaktes omgående? 

JA  NEI  

Har du gitt pasienten et pasientvarslingskort, som fulgte med i 
pakningen? 

JA  NEI  

Har du diskutert behovet for å unngå all eksponering for sol og 
behovet for oppfølgende dermatologiske evalueringer også etter at 
behandlingen med VORICONAZOLE ACCORD er avsluttet, med 
foresatte/foreldre til pediatriske pasienter? 

JA  NEI  

Angående hepatoksisitet     

Har dere diskutert risikoen for levertoksisitet med VORICONAZOLE 
ACCORD og behovet for periodisk overvåking av leverfunksjonen? 

JA  NEI  

Har dere diskutert tegnene og symptomene på leverskade, som 
krever at lege kontaktes omgående? 

JA  NEI  

 

D) 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 Accord Healthcare på: +46 (0) 8 655 26 
55, sweden@accord-healthcare.com 

Vennligst arkiver den utfylte sjekklisten i pasientjournalen. 
Vennligst rapporter eventuelle mistenkte legemiddelreaksjoner i forbindelse med 

VORICONAZOLE ACCORD på vanlig måte. 

http://www.legemiddelverket.no/meldeskjema
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