Retningslinjer for bruk av

KEYTRUDA

®

(pembrolizumab)

Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

2

Introduksjon
Legen har forskrevet KEYTRUDA® (pembrolizumab) til behandling av kreftsykdommen din.
Vennligst se pakningsvedlegget for å lese om hva KEYTRUDA® er og hva det brukes mot.
Pakningsvedlegget kan søkes opp på www.Felleskatalogen.no
Brosjyren vil forklare noen av bivirkningene som kan oppstå under eller etter behandling
med KEYTRUDA®, og hvordan du skal se etter dem. I noen tilfeller kan symptomene
komme senere og de kan forekomme etter siste dose. Du vil også lære hvorfor det er
viktig å rapportere umiddelbart alle symptomer til legen din.
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Hva bør du vite
om behandlingen din

Behandling med KEYTRUDA® kan gi bivirkninger.
Behandlingen fungerer ved å hjelpe immunforsvaret
til å bekjempe kreftsykdommen din.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan KEYTRUDA® forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Du kan få
noen alvorlige bivirkninger når du blir gitt KEYTRUDA®. Disse bivirkningene kan noen ganger
være livstruende og føre til død. Disse bivirkningene kan forekomme når som helst under
behandlingen, eller til og med etter at behandlingen er ferdig. Du kan oppleve mer enn en
bivirkning samtidig. Det er svært viktig at du informerer legen din om alle symptomer du
oppdager når du får KEYTRUDA®. Legen kan gi deg andre legemidler for å forhindre mer
alvorlige komplikasjoner og redusere symptomene dine. Legen kan holde tilbake den neste
dosen av KEYTRUDA® eller stoppe behandlingen med KEYTRUDA®.
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Informer legen din umiddelbart dersom
du har noen av følgende symptomer
Bivirkning

Tegn og symptomer

Lungeproblemer
(betennelse i lungene)

• Kortpustethet
• Brystsmerter
• Hoste

Tarmproblemer
(betennelse i tarmene)

•
•
•
•

Diaré eller oftere avføring enn vanlig
Svart, tjæreaktig, klebrig avføring eller avføring med blod eller slim
Kraftige magesmerter eller ømhet
Kvalme eller oppkast

Leverproblemer
(betennelse i lever)

•
•
•
•
•
•

Kvalme eller oppkast
Mindre sultfølelse
Smerter på høyre side av magen
Gulfarging av hud eller det hvite i øynene
Mørk urin
Får lettere blødninger eller blåmerker enn normalt

Nyreproblemer
(nyrebetennelse)

• Endring i mengde eller farge på urinen

Problemer med hormonkjertler
(spesielt skjoldbruskkjertel,
hypofyse, binyrer)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type 1 diabetes

• Følelsen av å være mer sulten eller tørst enn vanlig
• Behov for hyppigere urinering
• Vekttap

Rask hjerterytme
Vekttap eller vektøkning
Økt svette
Håravfall
Kuldefølelse
Forstoppelse
Dypere stemme
Muskelverk
Svimmelhet eller besvimelse
Hodepine som ikke forsvinner eller uvanlig hodepine

Kontakt legen din dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som
ikke er nevnt her.
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Se etter bivirkninger
Det er viktig å være oppmerksom på symptomer
Informer legen din umiddelbart dersom du oppdager noen symptomer mens du bruker
KEYTRUDA® (pembrolizumab). Vær klar over at bivirkninger kan forekomme etter at du har
fått siste dose med KEYTRUDA®.
Visse legemidler, eksempelvis kortikosteroider, kan bli brukt for å forhindre mer alvorlige
komplikasjoner og redusere symptomene dine. Legen din kan utsette eller avslutte
behandlingen din dersom bivirkningene er for alvorlige.
Ikke forsøk å diagnostisere eller behandle bivirkninger selv.

Hva du skal gjøre hvis symptomer oppstår når du er bortreist
Det er viktig at du kontakter legen din uansett når symptomer måtte oppstå. Ha alltid med
deg Pasientkortet for KEYTRUDA® med kontaktinformasjon til legen din, slik at hun/han
kan nås i nødstilfeller. Pasientkortet inneholder viktig informasjon om symptomer som
umiddelbart må rapporteres til behandlende lege eller sykepleier når du er bortreist.
Kortet gjør også andre leger oppmerksom på at du behandles med KEYTRUDA®.

Ha alltid med deg
Pasientkortet for
KEYTRUDA®.
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Husk på
Kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever noen bivirkninger, inkludert mulige
bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Snakk med legen din dersom du har
spørsmål om KEYTRUDA® eller hvordan det virker.
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