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 YERVOY ® 
(ipilimumab)

Pasientinformasjonsbrosjyre

Vurdert av Legemiddelverket: november 2020
Lokalt godkjenningsnummer: ONC-NO-2300016

Vurdert av Legemiddelverket: november 2020
Lokalt godkjenningsnummer: ONC-NO-2300016

Hvis du har fått foreskrevet YERVOY® alene
Se denne brosjyren og pasientkortet for YERVOY® (ipilimumab).

Hvis du har fått foreskrevet YERVOY® i kombinasjon med OPDIVO® 
Se i pasientkortet for OPDIVO® (nivolumab).

• Ha alltid pasientkortet med deg og vis det til helsepersonell du konsulterer  
(for eksempel hvis din behandlende lege er utilgjengelig eller du er på reise).

• Pasientkortet minner deg om de viktigste symptomene som må rapporteres 
umiddelbart til legen/sykepleieren. Det inneholder også kontaktinformasjon til din 
behandlende lege og vil gjøre annet helsepersonell oppmerksomme på at du blir 
behandlet med YERVOY ®.

• Helsepersonell som behandler deg med YERVOY ® skal fylle ut «Kontaktinfor- 
masjon til min lege» i pasientkortet og også fylle inn «Behandlende leges 
kontaktinformasjon» under.

Pasientkort

Behandlende leges kontaktinformasjon (den som forskrev YERVOY ®)

Legens navn:

Telefonnummer i arbeidstiden:

Telefonnummer utenfor arbeidstiden:

For mer informasjon, se pakningsvedlegget for  
YERVOY ® på www.felleskatalogen.no eller kontakt  

Bristol Myers Squibb medisinsk informasjon på  
telefon 23 12 06 37

Opdivo® and Yervoy® and the related logos are trademarks of Bristol Myers Squibb Company.
©2020 Bristol Myers Squibb Company. All rights reserved.
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• Denne pasientbrosjyren gir deg informasjon om behandlingen med YERVOY ® og 
beskriver tegn og symptomer på bivirkninger du kan få.

• Den gir også viktig informasjon om hva du skal gjøre dersom du får tegn eller 
symptomer, for å hindre at disse tegnene eller symptomene forverres og for at du skal 
bli behandlet så raskt og effektivt som mulig.

• YERVOY ® kan gi alvorlige bivirkninger i ulike deler av kroppen, og disse må behandles 
umiddelbart, uavhengig av alvorlighetsgrad, for å unngå at de forverres.

• Denne brosjyren inkluderer et pasientkort. Ha alltid med deg pasientkortet og vis 
dette til alt helsepersonell du er i kontakt med (for eksempel hvis din behandlende lege 
er utilgjengelig eller du er på reise).

• Ytterligere informasjon om YERVOY ® finnes i pakningsvedlegget.

YERVOY ® aktiverer immunsystemet ditt til å bekjempe kreftceller. Det er en risiko for  
at det aktiverte immunsystemet kan skade friske celler i kroppen din, noe som kan føre til 
potensielt alvorlige eller livstruende bivirkninger. Tegn og symptomer på bivirkninger kan 
oppstå når som helst under behandlingen eller måneder etter at behandlingen er avsluttet.

Dersom du mistenker en bivirkning:
• Ring legen din umiddelbart dersom du opplever noen tegn eller symptomer, eller  

dersom disse vedvarer eller forverres. Milde tegn og symptomer kan raskt forverres 
dersom de ikke behandles.

• IKKE forsøk å behandle tegn eller symptomer på egenhånd.

• IKKE føl deg flau eller vær redd for at du plager legen.

Vær oppmerksom på at:
• Følgende tegn og symptomer IKKE er de eneste tegnene og symptomene på bivirkninger 

fra behandling med YERVOY ®.

• Noen tegn og/eller symptomer kan oppstå i en del av kroppen din som følge av en 
bivirkning i en annen del av kroppen (f.eks. kan gulfarget hud være et symptom på 
leverskade).

Tidlig behandling av bivirkninger reduserer sannsynligheten for at YERVOY ®- 
behandlingen må stoppes midlertidig eller permanent, slik at du får maksimalt  
utbytte av behandlingen.Før behandlingen starter vil legen i tillegg undersøke:

• om du tar kortikosteroider eller annen behandling som påvirker immunsystemet

• om du tar legemidler som hindrer blodpropp (antikoagulantia)

• leverfunksjonsprøver

• tyreoideafunksjonsprøver

• om du har en autoimmun sykdom (en tilstand der kroppen angriper sine egne celler)

• om du har eller har hatt en kronisk virusinfeksjon i leveren, inkludert:
 • hepatitt B (HBV)
 • hepatitt C (HCV)

• om du har humant immunsviktvirusinfeksjon (HIV) eller ervervet immunsvikt- 
syndrom (AIDS)

• om du er gravid, ammer eller planlegger å bli gravid

• din allmenntilstand for å avgjøre om du er egnet for behandling

Introduksjon De viktigste bivirkningene av behandlingen din

Hva du må sjekke med legen før behandling

Før behandlingen starter må du informere legen  
din om enhver tidligere behandling du har fått og alle 
tidligere medisinske tilstander du har eller har hatt.

Mulige Bivirkninger

MAGE OG TARM
• diaré (vandig, løs eller bløt 

avføring), blod i avføringen 
eller mørkere avføring

• økning i antall avføringer
• smerte eller ømhet i magen 

eller mageregionen, kvalme, 
oppkast

LEVER
• gulfarging av øyne eller 

hud (gulsott)
• smerter på høyre side av 

mageregionen
• mørk urin

HUD
• hudutslett med eller uten 

kløe, tørr hud
• blemmer og/eller 

hudavskalling, munnsår
• hovent ansikt eller hovne 

lymfeknuter

NERVER
• muskelsvakhet
• nummenhet eller kribling  

i bein, armer eller ansikt
• svimmelhet, tap av 

bevissthet eller problemer 
med å våkne

GENERELLE
• feber, hodepine, tretthet
• blødninger
• endret oppførsel  

(f.eks. redusert sexlyst, 
irritabilitet eller glemsomhet)

• dehydrering, lavt blodtrykk, 
sjokk

Alvorlige infusjonsreaksjoner
• Reaksjoner på infusjon av YERVOY ® i blodomløpet kan oppstå, normalt i løpet av eller 

innen 24 timer etter mottatt dose.

• Snakk med lege eller sykepleier med det samme dersom du får noen av disse 
symptomene under infusjon med YERVOY ®: Frysninger eller skjelving, kløe eller 
utslett, rødme, vanskeligheter med å puste, svimmelhet, feber eller følelse av å 
besvime.

Andre viktige bivirkninger

ØYE
• rødhet i øyet
• øyesmerter
• synsforandringer eller 

tåkesyn


