
 

Till dig som  
behandlas med
BLINCYTO®

Denna information vänder sig till dig som ska behandlas med BLINCYTO® 
och är ett tillägg till den information som du får av behandlande läkare 
eller sjuksköterska.
Om du har frågor när det gäller din behandling ska du alltid kontakta din 
läkare och/eller din sjuksköterska.
Denna broschyr får endast distribueras via vårdpersonal.

t	Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det 
möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom 
att rapportera de biverkningar du eventuellt får till Läkemedelsverket,  
Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

 Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om 
läkemedlets säkerhet.

(blinatumomab)
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INNEHÅLL
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Denna broschyr är tänkt att vara ett stöd  under BLINCYTO® 
behandlingen. Här får du veta hur behandlingen går till och 
vad du ska göra om du upplever några biverkningar.
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Det finns flera olika möjligheter vid behandling mot ALL. Vilken typ av 
behandling som ges är beroende av ett flertal olika faktorer:

• Vilken undergrupp av ALL du har diagnosticerats med (B-ALL eller 
T-ALL)

• Eventuell förekomst av en viss förändring i cancercellernas 
arvsmassa (DNA), den sk philadelphiakromosomen (Ph)

• Hur du har svarat på tidigare behandling
• Ditt allmäntillstånd
• Övriga individuella omständigheter

Olika behandlingar

• Cellgifter (cytostatika) är läkemedel som tar död på celler som delar 
sig snabbt, så som leukemiceller. Även även friska celler som delar 
sig snabbt kan påverkas

• Immunonkologiska behandlingar är utformade för att rikta din kropps 
immunförsvar mot leukemicellerna

• Stamcellstransplantation kan ibland användas som behandling vid ALL
• Därutöver kan ytterligare läkemedel, exempelvis kortison, sättas in för 

att reducera eller lindra eventuella biverkningar

OLIKA BEHANDLINGS
MÖJLIGHETER VID ALL



BLINCYTO® är en målriktad immunterapi där ditt eget immunförsvar riktas mot 
leukemicellerna. 
BLINCYTO® hjälper ditt immunförsvar att känna igen och förstöra B-ALL leukemiceller.

B-ALL celler uttrycker en  
flagga på ytan som kallas CD19.

CD19
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Vid ALL kan det vara så att dina immunceller 
(T-celler) inte klarar av att känna igen och döda 

leukemicellerna

BLINCYTO® hjälper ditt immunsystem 
att identifiera leukemiceller…   … och att attackera och förstöra 

leukemicellerna

BLINCYTO®
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HUR VERKAR BLINCYTO®?
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KONTINUERLIG INTRAVENÖS INFUSION

BLINCYTO®-molekylerna är aktiva i din kropp i upp till ett par timmar. För att maximera 
nyttan av behandlingen administreras BLINCYTO® kontinuerligt in i ditt blod. Detta 
sker med hjälp av en infusionspump som leder in läkemedlet i en tunn plastslang, en 
så kallad central venkateter (CVK) eller en subkutan venport, under huden och in i en 
av de stora venerna som för blod till hjärtat. 
En infusionskateter kommer att vara insatt hela tiden under varje behandlingscykel.

Behandlingens längd

Din läkare bestämmer i samråd med dig hur lång tid du behöver behandlas. Behandling 
med BLINCYTO® varar under 1–5 cykler. Antalet behandlingscykler och vilken dos 
du ska få beror på vilken typ av ALL du har, samt hur väl du tolererar och svarar på 
BLINCYTO®-behandlingen. Om du får biverkningar kan behandlingen behöva avbrytas.

4-Veckorscykler

Varje behandlingscykel varar i 4 veckor och följs av 2 veckors behandlingsuppehåll.

Kontinuerlig infusion av BLINCYTO® Behandlingsuppehåll

vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 1 vecka 2

HUR ADMINISTRERAS BLINCYTO®?
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UNDER DEN FÖRSTA CYKELN REKOMMENDERAS BEHANDLING PÅ 
SJUKHUS UNDER:

– de första 3 dagarna för patienter som inte är helt fri från sjukdom (MRD+ ALL) 
samt dag 1-2 i alla efterföljande cykler

– de första 9 dagarna samt dag 1-2 i cykel 2 för patienter med för patienter med 
sjukdom som inte har svarat på tidigare behandling (R/R ALL)

Under påföljande cykler kommer du att behandlas på sjukhus de första 2 dagarna. 
Detta för att vårdpersonalen ska ha dig under uppsikt och snabbt kunna hantera 
eventuella biverkningar.

Om du har eller har haft neurologiska problem rekommenderas 
att de första 14 dagarna av behandlingen sker på sjukhus.

Tala gärna med din läkare om möjligheten att få behandling i hemmet efter din 
inledande sjukhusvistelse.

När du är under behandling bör du tala om för vårdpersonalen ifall:
– du börjat ta några andra läkemedel, kosttillskott eller liknande. Gäller även receptfria produkter.
– Fertila kvinnor måste använda effektiva preventivmedel under och i minst 48 h efter behandling 

med Blincyto. Då Blincyto ibland ges i anslutning till cytostatika är det viktigt att följa 
vårdpersonalens direktiv gällande preventivmedel både för kvinnor och män.

BEHANDLING PÅ SJUKHUS OCH I HEMMET
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BYTE AV INFUSIONSPÅSE

Din läkare bestämmer när din infusionspåse ska bytas.

• Din infusionspåse innehåller läkemedel för upp till 4 dagars behandling. Den kommer 
därför att behöva bytas ett flertal gånger under en behandling som pågår i 4 veckor. 
Detta görs vanligtvis med ett intervall på 1–4 dagar

• Infusionshastigheten ställs in på infusionspumpen och bestäms av hur ofta 
infusionspåsen ska bytas

• Infusionspåsen byts av vårdpersonal, antingen på sjukhus eller i hemmet

INFUSIONSPUMP OCH INTRAVENÖS SLANG

Du behöver inte sköta infusionspumpen själv

• Den vårdpersonal som byter infusionspåsen kommer även att ställa in 
infusionshastigheten på pumpen

• Försök inte själv justera inställningar eller starta om infusionspumpen
• Ändringar av infusionspumpens inställningar kan leda till för hög eller för låg dos
• Se till att slangen alltid är kopplad till infusionspumpen
• Låt aldrig slangen vikas, vridas eller komma i kläm
• Se till att inte ligga på slangen

 

DIN SJUKSKÖTERSKA KOMMER ATT GE 
DIG RÅD OM INFUSIONSPUMPEN

 
Kontakta  

läkare eller sjuk-
sköterska om det 

uppstår problem eller 
infusionspumpen 
oväntat stannar.
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INFUSIONSKATETER

• För att undvika infektion är det mycket viktigt att 
området kring katetern hålls rent

• Din läkare eller sjuksköterska kommer att visa 
dig hur du sköter om området kring katetern

Din sjuksköterska kan ge dig råd om infusions-
pumpens dagliga skötsel

Kontakta omedelbart läkare eller sjuk-
sköterska om:

Problem uppstår med pumpen eller om 
pumpens alarm går igång

Infusionspumpen töms före schemalagt byte

Det finns blod i slangen

Infusionspumpen oväntat stannar

 



På nästa sida finns listat några av de biverkningar som du behöver vara uppmärksam på.
Din läkare och sjuksköterska hjälper och stöttar dig genom hela behandlingen. 
Tveka inte att ta kontakt med dem om du känner dig dålig.

Du bör även kontakta dem om du upplever biverkningar som inte nämns nedan eller på annan plats i 
denna broschyr.

Varning:

Du ska inte köra bil, använda tunga maskiner eller delta i riskfyllda aktiviteter under tiden du är under 
behandling med BLINCYTO®. BLINCYTO® kan orsaka neurologiska problem, som yrsel, krampanfall, 
förvirring, koordinations- och balansstörningar. 

101010

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

LIKSOM ALLA LÄKEMEDEL KAN BLINCYTO® ORSAKA BIVERKNINGAR, MEN ALLA 
ANVÄNDARE BEHÖVER INTE FÅ DEM. VISSA AV DESSA BIVERKNINGAR KAN 
VARA ALLVARLIGA.
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• frossbrytningar, frossa, feber, snabba hjärtslag, blodtrycksfall, värkande muskler, 
trötthetskänsla, hosta, andningssvårigheter, förvirring, rodnad, svullnad eller 
utsöndringar i det drabbade området eller vid infusionsstället – dessa kan vara 
tecken på en infektion

• neurologiska symtom: skakningar, förvirring, störningar i hjärnans funktion, 
kommunikationssvårigheter, krampanfall

• feber, svullnad, frossbrytningar, sänkt eller förhöjt blodtryck och vätska i 
lungorna, vilka kan bli allvarliga – dessa kan vara tecken på ett så kallat 
cytokinfrisättningssyndrom

• om du drabbas av kraftigt och ihållande magont, med eller utan illamående och 
kräkningar, eftersom detta kan vara symtom på inflammation i bukspottkörteln

TALA OMEDELBART OM FÖR DIN LÄKARE ELLER SJUKSKÖTERSKA OM DU FÅR 
 NÅGON AV  FÖLJANDE ELLER EN KOMBINATION AV  FÖLJANDE BIVERKNINGAR:
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ALL (akut lymfatisk leukemi): En typ av blodcancer där benmärgen bildar alltför många lymfoblaster, en 
särskild typ av leukemiceller.

Kemoterapi kallas även cellgiftsbehandling eller cytostatika: Behandling med läkemedel som stoppar 
tillväxten av cancerceller, antingen genom att ta död på dem eller genom att hindra dem från att dela sig.  

Immunonkologisk behandling: Immunterapi mot tumörsjukdom där behandlingen får kroppens eget 
immunförsvar att motarbeta cancer.

IV (intravenös): Ett sätt att administrera läkemedel direkt in i blodet.

MRD (minimal kvarvarande sjukdom): Det fåtal kvarvarande cancerceller som kan finnas i kroppen efter 
avslutad behandling och som endast kan upptäckas med mycket känslig diagnostisk utrustning.

MRD+: Provresultat som visar att ett litet antal cancerceller finns kvar i kroppen efter att du fullföljt din 
behandling.

MRD-: Provresultat där inga cancerceller kunnat detekteras efter att du fullföljt din behandling.

R/R ALL: ALL som inte har svarat på behandling.

Återfall: Återkommande sjukdom eller tecken och symtom på sjukdom som uppkommer efter en tid av 
förbättrat tillstånd.

Remission: Ett svar på behandling där tecknen på cancer har försvunnit. Detta betyder inte alltid att 
sjukdomen har botats.

ORD OCH FRASER
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ANTECKNINGAR

Här kan du notera eventuella biverkningar du upplever under din BLINCYTO®-behandling.
Du kan även anteckna frågor du vill ställa till vårdpersonalen under behandlingen.

13
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Vårdpersonalen är bara en del av ditt stödjande nätverk när du är sjuk. Under behandlingens 
gång kan familj och vänner vara till stor hjälp. Många kommer att vilja stötta dig, men de 
kanske är osäkra på hur. Låt dem veta att det går bra att ställa frågor och höra efter hur du 
mår. Glöm heller inte bort att även du kan be om hjälp – det finns hjälp att få.
Du kan också finna stöd i en patientförening där du kan komma i kontakt med andra som 
upplevt och upplever det som du går igenom. 
Blodcancerförbundet är en ideell intresseorganisation för personer med leukemi eller 
annan allvarlig blodsjukdom, deras närstående och vårdpersonal. Blodcancerförbundet 
arrangerar medlemsaktiviteter, erbjuder stödverksamhet, förmedlar kunskap och bedriver 
påverkansarbete. Läs mer på Blodcancerforbundet.se.

STÖD

VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läkare:  _________________________________________________________________

Kontaktsjuksköterska:  __________________________________________________

__________________________________________________________________________

Stödfunktioner (Psykolog, Kurator Etc.):  _________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Utrustningsinformation: 

Infusionspump, Märke Och Modell:  _____________________________________

__________________________________________________________________________

Typ Av Iv-Nål:  ___________________________________________________________

Vem Jag Kontaktar Om Något Händer Med Infusionspumpen: ___________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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BLINCYTO® (blinatumomab) Rx, EF, ATC-kod: L01FX07. Indikationer: BLINCYTO® är indicerat som mono-
terapi för behandling av vuxna med CD19-positiv recidiverande eller refraktär pre-B akut lymfatisk leukemi (ALL). 
 Patienter med Philadelphiakromosompositiv pre-B ALL ska ha genomgått misslyckad behandling med minst  
2 tyrosinkinashämmare (TKI:er) och inte ha några andra behandlingsalternativ.
BLINCYTO® är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna med Philadelphiakromosomnegativ CD19- 
positiv pre-B ALL med MRD (minimal residual disease) positivitet större än eller lika med 0,1 % vid första eller 
andra kompletta remissionen.
BLINCYTO® är indicerat som monoterapi för behandling av pediatriska patienter som är 1 år eller äldre med 
 Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv pre-B ALL, som är refraktär eller recidiverande efter minst två tidigare 
behandlingar eller recidiverande efter tidigare allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.
BLINCYTO® är indicerat som monoterapi för behandling av pediatriska patienter som är 1 år eller äldre vid första 
recidiv av  Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv högrisk pre-B ALL som del av konsoliderings behandlingen 
(se avsnitt 4.2).
Kontraindikationer: • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 
6.1 (Förteckning över hjälpämnen). • Amning (se avsnitt 4.6). Beredningar: Pulver till koncentrat och lösning till 
infusionsvätska, lösning 38,5 mikrog. Amgen 24 juni 2021. www.fass.se
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Gustav III:s Boulevard 54, 169 27 Solna.  
08-695 11 00, www.amgen.se

För mer information läs bipacksedeln på www.fass.se. 
Läs även bipacksedeln för samtliga läkemedel som du  
tar i kombination med BLINCYTO® så att du förstår  
informationen som avser dessa läkemedel.


