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Opplæringsmateriell  
for helsepersonell
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i risikohåndteringsplanen for VPRIV® og er ment å gi veiledning 

i håndtering av risiko for infusjonsrelaterte reaksjoner, inkludert 

hypersensitivitetsreaksjoner av allergitypen, i hjemmemiljø.
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Sjekkliste for å bestemme om pasienter er egnet før oppstart av hjemmeinfusjon
Krav til hjemmeadministrering
• �Det�er�behandlende�lege�som�skal�ta�avgjørelsen�om�å�administrere�VPRIV®�(velaglukerase�alfa�til�infusjon)�i�hjemmemiljøet,�i samråd�

med pasienten og/eller omsorgspersonen

• �Følgende�informasjon�identifiserer�kliniske�og�logistikkrelaterte�spørsmål�som�bør�vurderes�før�og�etter�overføring�til�
hjemmebehandling1

• �Behandlende�lege�er�hovedansvarlig�for�regelmessig�overvåking�av�pasienten�som�får�hjemmeinfusjon�av�VPRIV®

• �Behandlingen�som�gis�(dose�og�infusjonshastighet)�på�sykehuset/legekontoret,�skal�ikke�endres�hjemme�med�mindre�dette�er�
medisinsk berettiget på grunn av sikkerhetsmessige hensyn

• �Infusjonen�skal�kun�utføres�av�eller�under�tilsyn�av�behandlende�lege�eller�hjemmesykepleier

Vurdering som utføres av behandlende lege:

Ja Nei

Har pasienten hatt minst tre etterfølgende godt tolererte VPRIV®-infusjoner (ingen infusjonsrelaterte reaksjoner) på 
legekontoret? £ £

Anses pasienten som medisinsk stabil? £ £

Har pasienten tidligere klart å følge infusjonsplanen? £ £

Har pasienten samtykket i å få VPRIV® hjemme? £ £

Har pasienten og/eller omsorgspersonen fått tilstrekkelig informasjon om hjemmeinfusjon, risikoene som er 
forbundet med det, mulige komplikasjoner og tilgang til medisinsk hjelp hjemme, inkludert kontaktinformasjon hvis 
det skulle oppstå en nødssituasjon?

£ £

Har pasienten og/eller omsorgspersonen fått tilstrekkelig opplæring og er klar over risikoene ved hjemmeinfusjon? £ £

Er hjemmesituasjonen trygg og god nok? (ren, hygienisk, oppbevaringsplass for utstyr, legemidler og medisiner til 
nødssituasjoner) £ £

Er det mulig å få opprettet rask og pålitelig kommunikasjon hvis det oppstår problemer? £ £

Er legemidler tilgjengelige slik at pasienten og/eller omsorgspersonen kan respondere på en nødssituasjon dersom 
det er nødvendig? £ £

Er alle kriteriene over oppfylt? £ £

Referanse
1. �Haute�Autorité�de�Santé.�Gaucher�disease�National�Diagnosis�and�Treatment�Protocol�2007;�tilgjengelig�på:� 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ven_gaucher_web.pdf.�Åpnet�27.�mars�2020
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Veiledning for hjemmeadministrering og dosering
Potensielle kandidater til hjemmeadministrering
Hjemmeadministrering under tilsyn av helsepersonell skal kun vurderes for pasienter som har fått minst tre infusjoner, og som tålte 
infusjonene godt. Relevant medisinsk støtte, inkludert personell med opplæring i å håndtere krisetiltak, bør være lett tilgjengelig når 
VPRIV®�(velaglukerase�alfa�til�infusjon)�administreres.�Dokumentet�“Sjekkliste”�for�å�bestemme�om�pasienter�er�egnet�vil�hjelpe�deg�å�
bestemme�om�en�pasient�er�kvalifisert�for�hjemmeinfusjon.

Opplæring i administrering av VPRIV® (velaglukerase alfa til infusjon)
I utgangspunktet vil de innledende instruksjonene gis på sykehuset, og hvor mye hjelp som trengs fra hjemmesykepleieren vil bli 
diskutert og bestemt av behandlende lege og pasienten og/eller omsorgspersonen.

Hvis pasienten trenger hjelp til alt når han/hun får infusjonen hjemme, vil hjemmesykepleieren gjennomføre hele prosedyren for 
pasienten.

Dersom�pasienten�foretrekker�å�gjøre�det�selv,�eller�med�hjelp�fra�en�omsorgsperson,�vil�pasienten�og/eller�omsorgspersonen�få�
opplæring fra hjemmesykepleieren når infusjonen klargjøres og administreres. Hjemmesykepleieren vil forklare og demonstrere hele 
infusjonsprosedyren til pasienten og/eller omsorgspersonen.

Ved påfølgende besøk vil hjemmesykepleieren være til stede for å hjelpe til ved behov, men pasienten og/eller omsorgspersonen 
vil gradvis få utføre mer av administreringen under tilsyn av hjemmesykepleier helt til han/hun føler seg trygg på hele 
infusjonsprosedyren.

Prosedyren angitt i preparatomtalen må følges nøye ved rekonstituering og administrering av VPRIV®.

Hjemmesykepleien, pleiepersonell eller sykehuset vil sørge for at pasienten har utstyret som kreves for å administrere 
hjemmeinfusjonen.

Shire vil gi pasientbehandlingsteamet opplæring i hjemmeinfusjon og undervisningsmateriell.

Organisering av hjemmeinfusjon
Følgende�informasjon�skal�gi�informasjon�og�veiledning�til�alle�personer�som�er�involvert�i�prosedyrene�for�å�organisere�
hjemmeinfusjon av VPRIV®.

 Pasient

Generelt
• �Pasienten,�og/eller�omsorgspersonen�og/eller�hjemmesykepleieren�er�blitt�informert�av�behandlende�lege�om�behandlingen�som�

skal gis i hjemmet, tilknyttede risikoer, mulige komplikasjoner, samt tilgang på medisinsk hjelp hjemme.

• �Pasienten�og/eller�omsorgspersonen�har�en�forståelse�av�hvordan�sykdommen�arter�seg,�og�er�i�stand�til�å�gjenkjenne�bivirkninger�
og hvordan disse bivirkningene skiller seg fra sykdommen, og forstår hvilke prosedyrer som skal følges og hvem som skal kontaktes 
dersom bivirkninger skulle oppstå.

• �Pasienten�og/eller�omsorgspersonen�må�være�enige�i�at�behandlingen�skal�administreres�hjemme.

• �Pasienten�og/eller�omsorgspersonen�har�fått�tilstrekkelig�opplæring�i�prosedyrene�for�rekonstituering�og�infusjon�av�VPRIV®.

• �Hjemmemiljøet�må�være�egnet�til�å�administrere�hjemmeinfusjoner,�inkludert�være�rent,�ha�tilgang�til�strøm,�vann,�telefon,�kjøleskap�
og fysisk plass til å oppbevare VPRIV® og annet infusjonsutstyr.

• �Hvis�pasienten�skal�utføre�prosedyren�selv:

  – �Pasienten/omsorgspersonen�må�følge�den�foreskrevne�metoden�for�administrering�av�VPRIV®, slik det er angitt i veiledningen for 
hjemmeinfusjon.

  – �Pasienten/omsorgspersonen�må�skrive�ned�hver�eneste�administrering�av�VPRIV® i infusjonsdagboken.

• �Hvis�det�oppstår�en�bivirkning�under�infusjonen,�skal�hjemmesykepleieren,�pasienten�eller�omsorgspersonen�avslutte�infusjonen�
umiddelbart�og�ringe�behandlende�lege�og�det�landspesifikke�nasjonale�nødnummeret�som�er�angitt�i�infusjonsdagboken�og�
beredskapsplanen.

Medisinske hensyn
• �Pasienten�må�være�fysisk�og�mentalt�klar�for�å�få�infusjoner�hjemme.

• �Behandlende�lege�er�ansvarlig�for�å�anbefale�hjemmeinfusjon�av�VPRIV®.

• �Pasienten�har�en�enhet�for�venetilgang�eller�sentral�venetilgang�som�gjør�det�mulig�med�adekvat�infusjon.

.
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 Behandlende lege

• �Behandlende�lege�har�hovedansvaret�for�å�sette�i�gang�alle�nødvendige�administrative�tiltak�for�at�andre�aktører�(apotek,�
hjemmesykepleier, pasient og omsorgsperson) skal kunne iverksette behandling.

• �Behandlende�lege�er�ansvarlig�for�å�bestemme�dose�og�infusjonshastighet�som�skal�angis�i�infusjonsdagboken.�Eventuelle�endringer�
må formidles til pasienten og oppdateres i infusjonsdagboken.

• �Behandlende�lege�er�hovedansvarlig�for�regelmessig�overvåking�av�pasienten�som�benytter�seg�av�hjemmeinfusjon�av�VPRIV®.

 Sykehus/apotek

• �Pasienten�vil�få�tilgang�til�behandling�og�alt�nødvendig�utstyr,�avhengig�av�lokale�avtaler�og�regelverk.

 Hjemmesykepleier

• �Hjemmesykepleieren�må�være�godkjent�til�å�gi�intravenøse�(IV)�infusjoner.

• �Hjemmesykepleieren�har�fått�opplæring�i�å�administrere�VPRIV® og er klar over mulige bivirkninger og nødvendige tiltak som skal 
iverksettes dersom det oppstår bivirkninger.

• �Sammen�med�pasienten�og/eller�omsorgspersonen�vil�hjemmesykepleieren�avklare�hvor�mye�hjelp�det�er�behov�for.

• �Arbeidet�med�å�organisere�behandlingen�hjemme�vil�bli�koordinert�av�hjemmesykepleieren�sammen�med�behandlende�lege�og�
pasienten og/eller omsorgspersonen.

• �Hjemmesykepleieren�vil�rette�seg�etter�den�dosen�og�infusjonshastigheten�av�VPRIV® som er foreskrevet av behandlende lege og 
angitt i infusjonsdagboken. 

• �Hjemmesykepleieren�vil�skrive�ned�hver�eneste�administrering�av�VPRIV® i infusjonsdagboken.

• �Hvis�det�oppstår�en�infusjonsrelatert�reaksjon,�skal�hjemmesykepleieren,�pasienten�eller�omsorgspersonen�avslutte�infusjonen�
umiddelbart�og�ringe�behandlende�lege�og�det�landspesifikke�nasjonale�nødnummeret�som�er�angitt�i�infusjonsdagboken.

 Omsorgsperson/tredjeperson

• �Det�kan�være�lurt�å�ha�en�omsorgsperson/tredjeperson�til�stede�under�hjemmeinfusjon.

Infusjonsdagbok
• �Infusjonsdagboken�fungerer�som�en�kommunikasjonsform�for�alle�som�er�involvert�i�hjemmeadministreringen�av�VPRIV®.

• �Infusjonsdagboken�bør�ligge�hjemme�og�skal�oppdateres�av�pasienten,�omsorgspersonen�eller�hjemmesykepleieren.

• �Pasienten�eller�omsorgspersonen�må�ta�med�infusjonsdagboken�til�sykehuset�for�hver�avtale,�slik�at�den�kan�kontrolleres.�Deretter�
skal den tas med hjem igjen.

• �I�infusjonsdagboken�har�behandlende�lege�tydelig�angitt�dose�og�infusjonshastighet,�i�tillegg�til�eventuelle�senere�endringer.�

• �Pasienten,�omsorgspersonen�eller�hjemmesykepleieren�skal�følge�foreskrevet�dose�og�infusjonshastighet�av�VPRIV® nøye, slik det er 
angitt i infusjonsdagboken.

• �Hjemmesykepleieren�registrerer�informasjon�og�tiltak�fra�den�første�konsultasjonen,�og�pasienten,�omsorgspersonen�eller�
hjemmesykepleieren skriver ned all relevant informasjon i infusjonsdagboken knyttet til påfølgende kontroller.

• �Pasienten,�omsorgspersonen�eller�hjemmesykepleieren�skriver�ned�hver�eneste�administrering�av�VPRIV® i infusjonsdagboken. 

• �I�infusjonsdagboken�angir�pasienten,�omsorgspersonen�eller�hjemmesykepleieren�tydelig�hvilke�tiltak�som�er�iverksatt�for�eventuelle�
infusjonsreaksjoner eller infusjonsrelaterte bivirkninger basert på råd fra behandlende lege eller hjemmesykepleier.
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Dosering av VPRIV®

Hvordan beregner jeg dosen?
VPRIV® doseres etter kroppsvekt. Anbefalt dose av VPRIV® er 60 enheter/kg, administrert hver 14. dag som en intravenøs infusjon på 
60 minutter.1,2

Dosejusteringer�kan�utføres�individuelt�avhengig�av�om�behandlingsmålene�nås�eller�opprettholdes.�Kliniske�studier�har�evaluert�
doser fra 15 til 60 enheter/kg hver 14. dag.

Pasienter som tidligere er behandlet med enzymerstatningsterapi med imiglukerase, kan bytte til VPRIV®, med samme dose og 
doseringsfrekvens.1

Beregning av dose1

• �Kontroller�pasientens�foreskrevne�dose�og�antall�hetteglass�som�trengs

• �Antall�hetteglass�som�trengs�for�pasientens�foreskrevne�dose,�kan�beregnes�slik�det�er�angitt�under:

Foreskrevet dose
(totale enheter) ÷ Størrelse på hetteglass

400 enheter = Antall hetteglass  
som trengs

Eksempel: 1600 enheter ÷ 400 enheter = 4 hetteglass

Hvordan klargjør jeg VPRIV®?
Før infusjon1

Pasientvurdering
• �Få�informasjon�om�pasientens�vekt,�etter�behov

• Innhent vitale tegn og blodprøver før infusjon, etter behov

•�Gjennomgå�tidligere�infusjonsnotater,�om�det�finnes,�for�å�vurdere�eventuelle�tidligere�infusjonsreaksjoner

• Varsle forskrivende lege eller sykehus hvis pasienten ikke er i stand til å få infusjonen

Dette trenger du
Følgende�utstyr�kreves�til�rekonstituering,�fortynning�og�administrering�av�VPRIV®:

• �Sterilt�vann�til�injeksjon

• �0,9�%�natriumkloridløsning�til�infusjon�(normalt�saltvann,�IV-infusjonsposer)

• �Sprøyter�til�rekonstituering�og�fortynning

• �Nåler�(≤20�gauge�og�ikke�borende)

• �IV-administrasjonssett�med�0,22�µm�in-line-filter�med�lav�proteinbinding

• �Kontrollenhet/pumpe�for�infusjon

• �Enhet/kanyle�for�venetilgang

• �Steril�IV-infusjonspakke�(f.eks.�oppløsning�eller�servietter�til�hudrens,�kompresser)

• �Engangshansker,�turniké

• �Legemiddelmerking

• �Kompress�til�bruk�etter�infusjon

• �Tilgang�til�avfallssystem�for�skarpe�gjenstander�og�smittefarlig�avfall

Ved behov skal legemidler (antihistaminer og/eller kortikosteroider) gis i forkant i henhold til lokal/sykehusets infusjonsprotokoll.  
Skal foreskrives og brukes på individuell basis.
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Hvordan skal jeg administrere VPRIV®?
1. �Sjekk�at�stedet�der�du�skal�klargjøre�VPRIV® er godt rengjort, før du starter. Vask hendene, og sørg for at stedet er rent og 

bakteriefritt under klargjøring av oppløsningen.

2. �Ta�ut�riktig�antall�hetteglass�fra�kjøleskapet.

3. �Kontroller�at�hvert�hetteglass�er�innenfor�utløpsdatoen�som�er�angitt�på�hetteglasset�og�esken�(utløpsdatoen�henviser�til�den�siste�
dagen�i�måneden�som�er�angitt).�SKAL�IKKE�brukes�etter�utløpsdatoen.

Rekonstituering1,2

1. Bruk�aseptisk�teknikk,�og�tilsett�sterilt�vann�til�injeksjon�i�hvert�hetteglass,�slik�det�er�vist�i�tabellen�under:2

Oppløsning 400 enheter/hetteglass

Mengde sterilt vann til injeksjon 4,3 ml

Konsentrasjon�etter�rekonstituering 100 enheter/ml

Tilbaketrekkingsvolum 4,0 ml

2. �Bland�hetteglassene�ved�å�rulle�dem�forsiktig�mellom�hendene�ved�rekonstituering.�SKAL IKKE RISTES.2

3. �Kontroller�oppløsningen�i�hetteglassene�før�fortynning.�Oppløsningen�skal�være�klar�til�lett�opaliserende�og�fargeløs.�Bruk�ikke�
oppløsningen dersom den er misfarget eller inneholder fremmedlegemer.2

MERK: Pasienten bør være til stede før rekonstituering, for å unngå at legemiddel går til spille.2

Fortynning1,2

1. �Trekk�det�beregnede�volumet�av�VPRIV®�fra�det�aktuelle�antallet�av�rekonstituerte�hetteglass.�Litt�av�oppløsningen�vil�bli�værende�i�
hetteglasset (tilbaketrekkingsvolum = 4,0 ml for et hetteglass med 400 enheter).

2. �Fortynn�det�totale�volumet�av�VPRIV®�som�kreves,�i�100�ml�med�0,9�%�natriumkloridoppløsning�for�infusjon.

3. Bland�forsiktig.�SKAL IKKE RISTES.

Fra�et�mikrobiologisk�ståsted�bør�legemidlet�brukes�umiddelbart.�Hvis�det�ikke�brukes�umiddelbart,�står�brukeren�ansvarlig�for�
oppbevaringstid�og�-betingelser�før�bruk,�og�disse�må�ikke�overstige�24�timer�ved�2–8�ºC.�Ubrukt�oppløsning�skal�kastes�i�henhold�til�
lokale krav.

Administrering
VPRIV® er kun til intravenøs infusjon. VPRIV® bør administreres over en periode på 60 minutter.1

VPRIV® bør ikke administreres sammen med andre produkter i samme infusjonsslange, fordi kompatibiliteten i en oppløsning med 
andre�produkter�ikke�er�evaluert.�Den�fortynnede�oppløsningen�bør�filtreres�gjennom�et�0,22�µm�in-line-filter�med�lav�proteinbinding�
under administrering.2

1. �Fest�IV-slangen�til�posen�med�VPRIV®-fortynning, og klargjør IV-slangen med normal saltløsning og få ut all luft.

2. �Angi�infusjonshastigheten.�VPRIV® bør administreres over en periode på 60 minutter.

3. �Skaff�IV-tilgang,�og�fest�IV-administrasjonssettet.�Følg�lokale/sykehusets�protokoller�for�IV-innsetting�og�infusjon�av�legemidler.

4. �Overvåk�infusjonen�regelmessig,�og�se�etter�infusjonsrelaterte�reaksjoner.

5. �Når�infusjonen�er�fullført,�skal�slangen�skylles�med�fysiologisk�saltvann�for�å�sikre�at�rester�av�VPRIV® som er igjen i slangen, blir 
tilført.

6. �Fjern�enheten�for�venetilgang,�og�kast�den�i�en�beholder�for�smittefarlig�avfall.

Dokumenter�følgende�i�infusjonsdagboken:�dato,�dose,�administrasjonsvei,�injeksjonssted,�tidspunkt�for�oppstart�og�avslutning�av�
infusjon, samt hvordan pasienten reagerte på infusjonen.

Referanser
1. Preparatomtale�for�VPRIV®. 

2. Pakningsvedlegg�for�VPRIV®. 
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Viktig informasjon om sikkerhet ved hjemmeadministrering av VPRIV® 
(velaglukerase alfa til infusjon)
Indikasjon
VPRIV®�(velaglukerase�alfa�til�infusjon)�er�indisert�for�langvarig�enzymerstatningsterapi�(ERT)�hos�pasienter�med�Gauchers�sykdom�type�1.

Bivirkninger
De�mest�alvorlige�bivirkningene�som�har�vært�observert�hos�pasienter�behandlet�med�VPRIV®, var overfølsomhetsreaksjoner. Relevant 
medisinsk hjelp må være tilgjengelig når VPRIV® administreres. Hvis det oppstår en alvorlig bivirkning, må medisinske standarder for 
akuttbehandling følges.

Behandling�med�VPRIV®�bør�brukes�med�forsiktighet�hos�pasienter�som�har�vist�symptomer�på�overfølsomhet�overfor�virkestoffet,�
hjelpestoffer�eller�overfor�annen�enzymerstatningsterapi.

Infusjonsrelaterte bivirkninger
En�infusjonsrelatert�bivirkning�er�en�bivirkning�som�oppstår�innen�24�timer�etter�at�infusjonen�ble�igangsatt.�De�fleste�
infusjonsrelaterte bivirkninger som ble observert under utvikling av VPRIV®,�var�milde.�De�vanligste�symptomene�på�infusjonsrelaterte�
bivirkninger�var:�hodepine,�svimmelhet,�hypotensjon�(lavt�blodtrykk),�hypertensjon�(høyt�blodtrykk),�kvalme,�tretthet/svakhet�og�pyreksi�
(økt kroppstemperatur). Hos pasienter som ikke hadde brukt VPRIV®�før,�oppsto�flesteparten�av�infusjonsrelaterte�bivirkninger�i�løpet�
av�de�første�6�månedene�av�behandlingen.�Ytterligere�infusjonsrelaterte�bivirkninger�som�ubehag�i�brystet,�dyspné�(pustevansker),�
pruritus (kraftig kløe i huden) og tåkesyn er rapportert etter at VPRIV® ble markedsført.

Overfølsomhet
Overfølsomhetsreaksjoner, inkludert symptomer forenlige med anafylaksi (alvorlig allergisk reaksjon), har blitt rapportert hos 
pasienter som bruker VPRIV®.�De�hyppigst�rapporterte�symptomene�på�overfølsomhet�er�kvalme,�utslett,�dyspné�(pustevansker),�
ryggsmerter, ubehag i brystet, urtikaria (elveblest), artralgi (leddsmerter) og hodepine. Hvis en pasient får en reaksjon som tyder på 
overfølsomhet,�er�det�anbefalt�at�pasienten�testes�for�antistoffer�mot�velaglukerase�alfa.

Håndtering av infusjonsrelaterte bivirkninger
Hvis det oppstår en infusjonsrelatert bivirkning, inkludert en overfølsomhetsreaksjon, skal infusjonen avbrytes umiddelbart. Vurder 
pasientens tilstand, og iverksett tiltak i henhold til lokal/institusjonens protokoll. Meld fra til lege.

Håndtering av infusjonsrelaterte bivirkninger bør være basert på alvorlighetsgrad og kan innebære å redusere infusjonshastigheten, 
behandle med legemidler som antihistaminer, febernedsettende og/eller kortikosteroider og/eller stoppe og gjenoppta behandlingen 
med økt infusjonstid.

Forhåndsbehandling�med�antihistaminer�og/eller�kortikosteroider�kan�forhindre�senere�bivirkninger�i�tilfeller�der�symptomatisk�
behandling er nødvendig. Pasientene ble ikke rutinemessig forhåndsmedisinert før infusjon av VPRIV® i kliniske studier.

Symptomer på Gauchers sykdom
Enkelte�generelle�symptomer�på�Gauchers�sykdom,�som�tretthet,�svakhet�og�mangel�på�utholdenhet,�kan�minne�om�infusjonsrelaterte�
bivirkninger.

Helsepersonell kan forklare deg hvordan du kan skille vanlige symptomer og infusjonsrelaterte reaksjoner fra hverandre.

Generelt�vil�tretthet,�svakhet�og�mangel�på�utholdenhet�som�er�forårsaket�av�en�infusjonsrelatert�reaksjon,�oppstå�i�de�første�24�
timene etter infusjon, og de vil være mer omfattende enn det pasienten opplever under det normale forløpet av sykdommen. 

Rådfør deg med helsepersonell dersom du er i tvil.

Ytterligere informasjon
Se�i�pakningsvedlegget�og�preparatomtalen�for�mer�informasjon�om�produktsikkerhet.�Oppdatert�preparatomtale�(SPC)�kan�søkes�
opp�på�www.legemiddelverket.no/legemiddelsoek
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Beredskapsplan for hjemmeinfusjon av VPRIV® (velaglukerase alfa til infusjon)

Nødvendige tiltak ved en eventuell alvorlig infusjonsreaksjon:

1. Stans�infusjonen £

2. Ring�nasjonalt�nødnummer�113 £

3. Ring�behandlende�lege:� £

Nødvendige tiltak ved en eventuell overfølsomhetsreaksjon:

1. Stans�infusjonen £

2. Ring�behandlende�lege:� £

3. �Hvis�hjemmesykepleier�er�til�stede,�vil�sykepleieren�ta�en�blodprøve�til�testing�av�antistoffer.� 
Blodprøven�skal�oppbevares�ved�4�ºC £

4. �Hvis�hjemmesykepleier�er�til�stede,�vil�sykepleieren�ta�kontakt�med�laboratoriet�for�antistofftesting�og�ordne� 
med avhenting £

Helsepersonell bes melde mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema:   
www.legemiddelverket.no/meldeskjema. Bivirkninger skal også meldes til Shire, e-post: drugsafety@shire.com
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Infusjonsdagbok for VPRIV® (velaglukerase alfa til infusjon) til hjemmeinfusjon
Generell informasjon
Pasient
Navn:
Adresse:
Sted:
Telefonnr.:
E-post:
Omsorgsperson (hvis relevant
Navn:
Adresse:
Sted:
Telefonnr.:
E-post:
Behandlende lege
Navn:
Adresse:
Sted:
Telefonnr.:
E-post:
Sykepleier
Navn:
Adresse:
Sted:
Telefonnr.:
E-post:
Apotek
Navn:
Adresse:
Sted:
Telefonnr.:
E-post:
Nasjonalt nødnummer
Telefonnr.:

Administrasjonsdetaljer
VPRIV®�administrert�siden�(dag-måned-år):
Første�VPRIV®-infusjon�hjemme�(dag-måned-år):
VPRIV®-dose,�frekvens:
VPRIV®-infusjonshastighet:
Angi støtte som skal gis av sykepleier

Beredskapsplan (fylles ut av behandlende lege)

Nødvendige tiltak ved en eventuell alvorlig infusjonsbivirkning:
1. Stans�infusjonen £
2. Ring�nasjonalt�nødnummer�113 £
3. Ring�behandlende�lege:� £
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Infusjonslogg (fylles ut ved hver infusjon)

Infusjonsnummer:

Dato�for�infusjon:

Navn�på�personen�som�gir�infusjonen� 
(pasient,�omsorgsperson�eller�hjemmesykepleier):

Pasientens�allmenntilstand:

Pasientens�vekt�(kg):

Dose�og�infusjonshastighet:

Lotnummer:

Antall�hetteglass�som�er�brukt:

Utløpsdato:

Tidspunkt�for�start�av�infusjon:

Tidspunkt�for�stopp�av�infusjon:

Generelle�kommentarer:

Eventuelle problemer med infusjonen?

• �Alle�tiltak�som�er�gjort:

Infusjonsnummer:

Dato�for�infusjon:

Navn�på�personen�som�gir�infusjonen� 
(pasient,�omsorgsperson�eller�hjemmesykepleier):

Pasientens�allmenntilstand:

Pasientens�vekt�(kg):

Dose�og�infusjonshastighet:

Lotnummer:

Antall�hetteglass�som�er�brukt:

Utløpsdato:

Tidspunkt�for�start�av�infusjon:

Tidspunkt�for�stopp�av�infusjon:

Generelle�kommentarer:

Eventuelle problemer med infusjonen?

• �Alle�tiltak�som�er�gjort:
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Infusjonslogg (fylles ut ved hver infusjon)

Infusjonsnummer:

Dato�for�infusjon:

Navn�på�personen�som�gir�infusjonen� 
(pasient,�omsorgsperson�eller�hjemmesykepleier):

Pasientens�allmenntilstand:

Pasientens�vekt�(kg):

Dose�og�infusjonshastighet:

Lotnummer:

Antall�hetteglass�som�er�brukt:

Utløpsdato:

Tidspunkt�for�start�av�infusjon:

Tidspunkt�for�stopp�av�infusjon:

Generelle�kommentarer:

Eventuelle problemer med infusjonen?

• �Alle�tiltak�som�er�gjort:

Infusjonsnummer:

Dato�for�infusjon:

Navn�på�personen�som�gir�infusjonen� 
(pasient,�omsorgsperson�eller�hjemmesykepleier):

Pasientens�allmenntilstand:

Pasientens�vekt�(kg):

Dose�og�infusjonshastighet:

Lotnummer:

Antall�hetteglass�som�er�brukt:

Utløpsdato:

Tidspunkt�for�start�av�infusjon:

Tidspunkt�for�stopp�av�infusjon:

Generelle�kommentarer:

Eventuelle problemer med infusjonen?

• �Alle�tiltak�som�er�gjort:
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Infusjonslogg (fylles ut ved hver infusjon)

Infusjonsnummer:

Dato�for�infusjon:

Navn�på�personen�som�gir�infusjonen� 
(pasient,�omsorgsperson�eller�hjemmesykepleier):

Pasientens�allmenntilstand:

Pasientens�vekt�(kg):

Dose�og�infusjonshastighet:

Lotnummer:

Antall�hetteglass�som�er�brukt:

Utløpsdato:

Tidspunkt�for�start�av�infusjon:

Tidspunkt�for�stopp�av�infusjon:

Generelle�kommentarer:

Eventuelle problemer med infusjonen?

• �Alle�tiltak�som�er�gjort:

Infusjonsnummer:

Dato�for�infusjon:

Navn�på�personen�som�gir�infusjonen� 
(pasient,�omsorgsperson�eller�hjemmesykepleier):

Pasientens�allmenntilstand:

Pasientens�vekt�(kg):

Dose�og�infusjonshastighet:

Lotnummer:

Antall�hetteglass�som�er�brukt:

Utløpsdato:

Tidspunkt�for�start�av�infusjon:

Tidspunkt�for�stopp�av�infusjon:

Generelle�kommentarer:

Eventuelle problemer med infusjonen?

• �Alle�tiltak�som�er�gjort:
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