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Dette er HUMIRA

Hva er biologiske legemidler?1-4
Hva er TNF?1-4
Tumornekrosefaktor (TNF) er et protein som er
involvert i kroppens betennelsesprosesser.

Biologiske legemidler er skreddersydd for å hemme enkelte trinn i betennelsesprosessen for på den måten å dempe betennelsen.
• HUMIRA hører til gruppen biologiske legemidler som hemmer TNF.
• HUMIRA inneholder virkestoffet adalimumab og er et humant monoklonalt antistoff.
• Monoklonale antistoff er proteiner som gjenkjenner og binder seg til unike proteiner – i dette tilfellet – TNF.

Hvordan virker HUMIRA?1-4

Ved autoimmune sykdommer oppfatter immunforsvaret
kroppens egne celler som inntrengere og setter i gang en
betennelsesreaksjon. TNF-nivået øker og det kan oppstå
inflammasjon under huden, i ledd og slimhinner.
HUMIRA binder seg med høy spesifisitet til TNF-alfa.
Dermed hemmes TNFs biologiske aktivitet.
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Referanser: 1. Pakningsvedlegg for HUMIRA avsnitt 1, sist oppdatert 01.04.2021. 2. Tracey D, Klareskog L, Sasso EH, et al. Tumor necrosis factor antagonist mechanisms of
action: a comprehensive review. Pharmacol Ther. 2008;117(2):244-279. 3. Burmester G, Panaccione R, Gordon KB, et al. Adalimumab: long-term safety in 23 458 patients
from global clinical trials in rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, psoriasis and Crohn’s disease. Ann Rheum Dis. 2013
Apr;72(4):517-24. 4. HUMIRA SPC avsnitt 5.1, sist oppdatert 01.04.2021.
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Dette er HUMIRA

HUMIRA brukes til behandling av inflammasjon i:

LEDD
Ved følgende indikasjoner:
• Revmatoid artritt
• Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt fra 2 års alder
• Entesittrelatert artritt fra 6 års alder
• Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt)
• Aksial spondylartritt uten radiografisk bekreftelse på
ankyloserende spondylitt
• Psoriasisartritt

HUD OG
SVETTEKJERTLER
Ved følgende indikasjoner:
• Plakkpsoriasis hos voksne og barn
• Hidrosadenitt (svettekjertelbetennelse)
hos voksne og ungdom fra 12 år
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TARM
Ved følgende indikasjoner:
• Crohns sykdom hos voksne og barn
• Ulcerøs kolitt hos voksne og barn

ØYE
Ved følgende indikasjoner:
• Ikke-infeksiøs intermediær, posterior og panuveitt
• Ikke-infeksiøs fremre uveitt hos barn fra 2 år
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For utfyllende informasjon om indikasjoner, se felleskatalogteksten side 32 eller HUMIRA SPC avsnitt 4.1, sist oppdatert 01.04.2021.

For å vurdere om HUMIRA er rett behandling, skal følgende
kartlegges før behandlingen starter:

historie, screeningtester (f.eks. røntgen av brystkassen og tuberkulin-prøve). Resultatene bør registreres på pasientkortet.

Infeksjon

Hepatitt-B

Kontraindikasjoner

Tegn til, eller symptomer på, en infeksjon (f.eks. feber, sår,
tretthet, tannproblemer), inkludert langtidsinfeksjon eller
en infeksjon i én del av kroppen (f.eks. leggsår).

HUMIRA skal ikke brukes ved:
• Allergi overfor adalimumab eller noen av de andre innholdsstoffene i
legemidlet – se side 32.

Pasienter over 65 år kan være mer utsatt for infeksjoner under
behandling med HUMIRA, og bør derfor følges nøye.

• Aktiv tuberkulose eller annen alvorlig infeksjon som sepsis, og
opportunistiske infeksjoner.
• Moderat til alvorlig hjertesvikt (NYHA klasse III/IV). Det er viktig å
kartlegge eventuell eksisterende eller tidligere alvorlig hjertesykdom.

Pasienter som behandles med TNF-hemmere er mer
mottagelige for alvorlige infeksjoner. Nedsatt lungefunksjon
kan øke risikoen for å utvikle infeksjoner. Derfor må pasienter
overvåkes nøye med tanke på mulige infeksjoner - deriblant
tuberkulose - før, under og opptil fire måneder etter
behandling med HUMIRA. Bivirkninger, inkludert infeksjoner,
kan behandles dersom pasienten tar kontakt med lege
umiddelbart ved uvanlige symptomer.

Tuberkulose
HUMIRA skal ikke brukes ved aktiv tuberkulose.
Det er påvist tilfeller av tuberkulose hos pasienter under
behandling med HUMIRA. Derfor er det svært viktig å kartlegge
om pasienten noensinne har hatt tuberkulose, eller har vært i
nær kontakt med noen som har hatt tuberkulose. Kartleggingen
bør inkludere en grundig medisinsk evaluering, med sykdoms8

For utfyllende informasjon, se pakningsvedlegg avsnitt 2, sist oppdatert 01.04.2021 og HUMIRA SPC avsnitt 4.3, 4.4, sist oppdatert 01.04.2021.

Behandling med HUMIRA

Før behandling med HUMIRA

Reaktivering av hepatitt B har forekommet hos pasienter som
behandles med HUMIRA, og som er kroniske bærere av viruset.
Noen tilfeller var fatale. Pasienter bør testes for HBV-infeksjon
før oppstart av HUMIRA-behandling. For pasienter som testes
positive for hepatitt B-infeksjon, anbefales det å konsultere en
lege med ekspertise på behandling av hepatitt B.

Hjertesykdom
Det bør utvises varsomhet ved bruk av HUMIRA hos pasienter
med lett hjertesvikt. HUMIRA er kontraindisert ved moderat
eller alvorlig hjertesvikt. Behandling med HUMIRA skal
seponeres hos pasienter som utvikler nye eller forverrede
symptomer på kongestiv hjertesvikt (f.eks. tungpustethet,
hovne føtter).

Kirurgi
Det er begrenset erfaring med hensyn til sikkerhet ved
kirurgiske inngrep hos pasienter behandlet med HUMIRA.
Den lange halveringstiden for adalimumab bør tas med i
vurderingen når det planlegges kirurgiske inngrep. En pasient
som må opereres under behandling med HUMIRA skal følges
nøye opp med tanke på infeksjoner, og nødvendige tiltak må
iverksettes.
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Nevrologiske hendelser

I kliniske studier med TNF-antagonister ble det observert flere
tilfeller av kreft, inkludert lymfom, hos pasienter behandlet
med TNF-antagonister sammenlignet med pasienter i kontrollgruppen. Forekomsten var likevel lav. Pasienter med revmatoid
artritt med langvarig, svært aktiv, inflammatorisk sykdom har økt
risiko for lymfomer og leukemi. Med nåværende kunnskap kan
det ikke utelukkes at pasienter som behandles med
TNF-antagonister har en mulig risiko for utvikling av lymfomer,
leukemi og andre maligniteter.
I sjeldne tilfeller har man observert hepatosplenisk
T-cellelymfom hos pasienter behandlet med HUMIRA.
Andre krefttyper enn lymfomer er sett hos pasienter med kronisk
obstruktiv lungesykdom (KOLS) som fikk behandling med andre
TNF-antagonister.

Forskrivende lege bør utvise varsomhet når HUMIRA vurderes
til pasienter med tidligere, eksisterende, eller nylig oppståtte
demyeliniserende sykdommer i det sentrale- eller perifere
nervesystemet. Man bør vurdere å avslutte behandling med
HUMIRA dersom noen av disse sykdommene utvikles.

Blodsykdommer
Noen pasienter kan, under behandling med TNF-antagonister, få
problemer med å produsere nok av de blodlegemene som
hjelper kroppen til å forhindre infeksjoner eller stoppe
blødninger.
Alle pasienter bør rådes til øyeblikkelig å søke medisinsk hjelp
hvis de får vedvarende feber, bloduttredelser, blødninger eller
blekhet under behandling med HUMIRA.
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For utfyllende informasjon, se pakningsvedlegg avsnitt 2, sist oppdatert 01.04.2021.

Vaksiner og immunsuppressiv behandling1-3
Hovedregel
Levende vaksiner er kontraindisert under immunsuppressiv behandling.
Immunsuppressiv behanding omfatter:

Vaksinasjoner
Enkelte vaksiner kan forårsake infeksjoner og bør ikke tas under
behandling med HUMIRA.
• Det anbefales at barn, hvis mulig, vaksineres fullstendig i tråd
med gjeldende vaksinasjonsveiledninger før behandling med
HUMIRA startes.
• Pasienter som behandles med HUMIRA kan få kombinerte
vaksinasjoner, med unntak av levende vaksiner.
• Administrasjon av levende vaksiner hos spedbarn eksponert
for adalimumab intrauterint, anbefales ikke før fem måneder
etter morens siste injeksjon med adalimumab under
graviditeten.

Behandling med HUMIRA

Kreft

• Prednison >20 mg/dag i >2 uker
• Azathioprin
• 6-merkaptopurin
• Metotreksat
• Takrolimus, cyklosporin
• Anti-TNF, andre biologiske legemidler

Følgende levende vaksiner brukes i Norge
MMR – meslinger, kusma og røde hunder
VZV – vannkopper (varizella zoster virus)
Gulfeber
BCG - tuberkulose

Levende vaksiner
Levende vaksiner er laget av levende, svekkede bakterier eller
virus, og kan utløse sykdom hos pasienter med nedsatt immunforsvar.

Tyfoidfeber – oral vaksine

Man må vente 3-4 uker etter siste injeksjon med levende vaksiner
før oppstart med immunsuppressiv behandling.
Dersom levende vaksiner må gis under immunsuppressiv
behandling:
Stopp behandlingen i 3 måneder før vaksinering, og vent 3-4 uker
etter at levende vaksiner er gitt før behandlingen gjenopptas.
Referanser: 1. https://tidsskriftet.no/2002/11/legemidler-i-praksis/vaksinasjon-av-pasienter-med-nedsatt-immunforsvar. Lesedato: 15.12.2020.
2. Rahier JF, et al. European evidence-based consensus on the prevention, diagnosis and management of opportunistic infections in IBD.J Crohns Colitis 2009;8:47-91.
3. Magro F, et al. Immunisations in Crohn’s disease: Who? Why? What? When? Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2014;28:485–496.
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Behandling med HUMIRA

Start

Stopp

Diagnose

Plan for vaksinering

ved immunsuppressiv behandling

3-4 uker
Levende
vaksiner
kan gis

Immunsuppressiv behandling

3 måneder

Levende vaksiner er kontraindisert

Levende
vaksiner
kan gis

Ikke-levende vaksiner kan gis
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Bilde laget av AbbVie etter:
1. Rahier JF, et al. European evidence-based consensus on the prevention, diagnosis and management of opportunistic infections in IBD.J Crohns Colitis 2009;8:47-91.
2. Magro F, et al. Immunisations in Crohn’s disease: Who? Why? What? When? Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2014;28:485–496.
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Graviditet og amming

HUMIRA skal ikke brukes sammen med legemidler som inneholder virkestoffene:
• anakinra
• abatacept

Graviditet

Samtidig bruk av HUMIRA med andre biologiske DMARDS (f.eks. anakinra og abatacept) eller andre
TNF-antagonister anbefales ikke basert på mulig økt risiko for infeksjoner, inkludert alvorlige
infeksjoner og andre potensielle farmakologiske interaksjoner.
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For utfyllende informasjon, se pakningsvedlegg avsnitt 2, sist oppdatert 01.04.2021 og HUMIRA SPC avsnitt 4.4 og 4.5, sist oppdatert 01.04.2021.

HUMIRA skal kun brukes under graviditeten dersom det er helt
nødvendig. På grunn av hemming av TNFa kan HUMIRA som gis i løpet
av graviditeten påvirke den normale immunresponsen hos nyfødte.
HUMIRA kan passere placenta og over i serum hos spebarn født av
kvinner behandlet med HUMIRA under graviditet. Som konsekvens
kan slike spebarn ha høyere risiko for infeksjon. Administrasjon av
levende vaksiner (f.eks. BCG-vaksine) på spebarn eksponert for
HUMIRA intrauterint anbefales ikke før fem måneder etter morens
siste injeksjon med HUMIRA under graviditeten.

Behandling med HUMIRA

Bruk av HUMIRA sammen med andre legemidler

Amming
HUMIRA kan benyttes ved amming. Begrenset
informasjon fra publisert litteratur indikerer at
HUMIRA skilles ut i morsmelk i svært lave
konsentrasjoner med tilstedeværelse av
HUMIRA i morsmelk med konsentrasjoner på
0,1 % til 1 % av serumnivåene hos mor. Det
forventes ingen effekter på den nyfødte/spebarnet som ammes.

For utfyllende informasjon, se pakningsvedlegg side 15, avsnitt 2, sist oppdatert 01.04.2021 og HUMIRA SPC avsnitt 4.6, sist oppdatert 01.04.2021.
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• Alvorlig utslett, elveblest eller andre tegn på allergisk reaksjon
• Hovent ansikt, hovne hender eller føtter
• Puste-eller svelgebesvær. Kortpusthet i forbindelse med anstrengelse eller når man ligger ned, eller hevelse i føttene
• Tegn og symptomer på blodsykdommer, som for eksempel vedvarende feber, blåmerker, blødninger, blekhet
• Tegn på infeksjoner, som feber, uvelhet, sår, tannproblemer, svie ved vannlating
• Følelse av svakhet eller tretthet, hoste, prikking, nummenhet, dobbeltsyn eller svakhet i armer eller bein
• En kul eller åpent sår som ikke gror
Symptomere beskrevet over kan være tegn på bivirkninger som er sett under behandling med HUMIRA
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For utfyllende informasjon, se pakningsvedlegg avsnitt 4, sist oppdatert 01.04.2021.

Behandling med HUMIRA

Pasienter skal instrueres til å oppsøke medisinsk hjelp
dersom det oppstår tegn/symptomer som:

Mulige bivirkninger under behandling med HUMIRA*
De fleste bivirkningene er milde til moderate. Noen kan
imidlertid være alvorlige og kreve behandling. Bivirkninger kan
oppstå i minst fire måneder etter siste injeksjon med HUMIRA,
og pasienten bør oppfordres til å ta kontakt med lege dersom
det oppstår problemer i løpet av denne tiden etter at
behandlingen er avsluttet.
Svært vanlige bivirkninger (hos flere enn 1 av 10)
• Reaksjoner på injeksjonsstedet (inkludert smerter, hevelse,
rødme eller kløe).
• Luftveisinfeksjon (inkludert forkjølelse, rennende nese,
bihulebetennelse, lungebetennelse).
• Hodepine
• Smerter i buken
• Kvalme og oppkast
• Utslett
• Smerter i muskler og skjelett

Noen bivirkninger som er observert med HUMIRA har ikke
symptomer og kan bare vises gjennom blodprøver. Disse er:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
• Lave blodverdier for hvite blodlegemer
• Lave blodverdier for røde blodlegemer
• Forhøyede lipider i blod
• Forhøyede leverenzymer

* For fullstendig oversikt over bivirkninger, se Humira SPC
avsnitt 4.8, sist oppdatert 08.2020.
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Alder eller kroppsvekt

Dosering

Merknad

Alder eller kroppsvekt

Revmatoid artritt, psoriasisartritt, Bekhterevs sykdom eller aksial spondylartritt uten radiografisk bekreftelse på ankyloserende spondylitt

Crohns sykdom

Voksne

Voksne

40 mg annenhver uke

Ved revmatoid artritt bør det fortsatt gis metotreksat under behandling med Humira. Ved monoterapi og redusert respons kan en dose på 40 mg
gis hver uke eller 80 mg gis annenhver uke.

Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (Barn fra 2 år og ungdom)
Kroppsvekt 10 kg til <30 kg
20 mg annenhver uke
Kroppsvekt ≥30 kg
Entesittrelatert artritt
Barn fra 6 år, ungdom og voksne
Plakkpsoriasis
Voksne

Barn fra 4 år og ungdom til 17 år
Hidrosadenitt
Voksne

Ungdom over 12 år, kroppsvekt på
minst 30 kg
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Første dose på 80 mg, etterfulgt av 40 mg to uker senere.
Dersom det er behov for raskere respons, kan første dose
økes til 160 mg, etterfulgt av 80 mg to uker senere.
Deretter 40 mg annenhver uke.

Ved utilstrekkelig respons, kan en dose på 40
mg gis hver uke eller 80 mg gis annenhver uke.

Kroppsvekt under 40 kg

Første dose på 40 mg, etterfulgt av 20 mg to uker senere.
Dersom det er behov for raskere respons, kan en startdose på 80 mg brukes, etterfulgt av 40 mg to uker
senere. Deretter 20 mg annenhver uke.

Ved utilstrekkelig respons kan 20 mg
gis hver uke.

Kroppsvekt ≥40 kg

Første dose på 80 mg, etterfulgt av 40 mg to uker senere.
Dersom det er behov for raskere respons, kan en startdose på 160 mg brukes, etterfulgt av 80 mg to uker
senere. Deretter 40 mg annenhver uke.

Ved utilstrekkelig respons, kan en dose på 40
mg gis hver uke eller 80 mg gis annenhver uke.
Merk at risikoen for bivirkninger kan øke ved
bruk av en høyere startdose.

Første dose på 160 mg, etterfulgt av 80 mg to uker
senere. Deretter 40 mg annenhver uke.

Ved utilstrekkelig respons, kan en dose på 40
mg gis hver uke eller 80 mg gis annenhver uke.

Se tabell i SPC

Første dose på 80 mg, etterfulgt av 40 mg annenhver
uke som starter en uke etter første dose.

Ved utilstrekkelig respons utover 16 uker, kan
en dose på 40 mg gis hver uke eller 80 mg gis
annenhver uke.

Doseres ut fra kroppsvekt

Se tabell i SPC

Ulcerøs kolitt
Voksne

160 mg initialt ved dag 1 (dosen gis som to 80 mg
injeksjoner i løpet av en dag eller som en 80 mg
injeksjon per dag i to påfølgende dager), etterfulgt av
80 mg to uker senere ved dag 15. To uker senere
(dag 29) fortsettes behandlingen med doser på 40 mg
hver uke eller 80 mg annenhver uke.

Det anbefales å bruke en antiseptisk vask daglig
på berørte områder.

Første dose på 80 mg, etterfulgt av 40 mg gitt
annenhver uke fra en uke etter startdosen.

Ved utilstrekkelig respons, kan en dose på 40 mg
gis hver uke eller 80 mg gis annenhver uke. Det
anbefales å bruke en antiseptisk vask daglig på
berørte områder.

Referanse: Humira SPC avsnitt 4.2, sist oppdatert 01.04.2021.

Merknad

Crohns sykdom (Barn fra 6 år og ungdom)

40 mg annenhver uke
Doseres ut fra kroppsvekt

Dosering

Ulcerøs kolitt (Barn fra 6 år og ungdom)
Kroppsvekt under 40 kg

Første dose på 80 mg, etterfulgt av 40 mg to uker senere.
Deretter 40 mg annenhver uke.

Det er ikke relevant å bruke HUMIRA hos barn
under 6 år ved denne indikasjonen.

Kroppsvekt ≥40 kg

Første dose 160 mg, etterfulgt av 80 mg to uker senere.
Deretter 80 mg annenhver uke.

Pasienter som fyller 18 år mens de bruker
HUMIRA, bør fortsette sin foreskrevne
vedlikeholdsdose.
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Behandling med HUMIRA

HUMIRA - dosering

HUMIRA gis som en subkutan injeksjon (injeksjon under huden). Etter nødvendig opplæring kan pasienten sette injeksjonen selv,
eller få hjelp av en annen person til å sette injeksjonen. Hver ferdigfylte penn skal kun brukes til én injeksjon.

HUMIRA - dosering
Alder eller kroppsvekt

Dosering

Merknad

Første dose på 80 mg, etterfulgt av 40 mg annenhver uke
som starter én uke etter den første dosen.

Behandling med kortikosteroider eller andre legemidler som påvirker immunsystemet kan fortsette
under behandling med HUMIRA. HUMIRA kan
også gis alene.

Ikke-infeksiøs uveitt
Voksne

Ikke-infeksiøs uveitt (Barn fra 2 år og ungdom)
Kroppsvekt
under 30 kg

20 mg annenhver uke i kombinasjon med metotreksat.
Ved oppstart av behandling kan en startdose på 40 mg
administreres en uke før oppstart av vedlikeholdsbehandling.

Det foreligger ingen kliniske data vedrørende
bruk av induksjonsdosene hos barn <6 år.

Kroppsvekt ≥30 kg

40 mg annenhver uke i kombinasjon med metotreksat.
Ved oppstart av behandling kan en startdose på 80 mg
administreres en uke før oppstart av vedlikeholdsbehandling.

Det foreligger ingen kliniske data vedrørende
bruk av induksjonsdosene hos barn <6 år.

Den ferdigfylte pennen skal ikke brukes dersom:
• Oppløsningen er uklar, misfarget eller har flak eller partikler i seg.
• Utløpsdato (EXP) har passert.
• Oppløsningen har vært frosset eller har vært oppbevart i direkte sollys.
• Den ferdigfylte pennen har falt på gulvet eller har blitt knust.
- For å bedre sporbarheten av biologiske legemidler, skal navnet og batch-nummeret for det administrerte legemidlet registreres tydelig.

20

21

Brukerveiledning

Hvordan settes injeksjonen med HUMIRA ferdigfylt penn?

STEG 1
Ta HUMIRA ut av kjøleskapet.
La HUMIRA ligge i romtemperatur i 15 til 30 minutter før injeksjonen settes.
• Ikke fjern den grå eller plommefargede hetten mens HUMIRA får romtemperatur.
• Ikke varm opp HUMIRA på noen annen måte. F.eks. ikke varm den opp i en mikrobølgeovn eller i varmt vann.

STEG 2
Sjekk utløpsdatoen (EXP). Ikke bruk den ferdigfylte pennen dersom utløpsdatoen (EXP) har passert.
Legg følgende deler på en ren, flat overflate:
• 1 ferdigfylt penn for engangsbruk og
• 1 injeksjonstørk
Vask og tørk hendene.

Hold den ferdigfylte pennen så den grå hetten 1 peker oppover.
Sjekk inspeksjonsvinduet.
• Det er normalt å se en eller flere bobler i vinduet.
• Pass på at oppløsningen er klar og fargeløs.
• Ikke bruk den ferdigfylte pennen dersom oppløsningen er uklar eller har partikler i seg.
• Ikke bruk den ferdigfylte pennen dersom den har falt i gulvet eller har blitt knust.

STEG 5
Dra den grå hetten 1 rett av. Kast hetten. Ikke sett hetten tilbake på plass igjen.
• Sjekk at nålens lille svarte beskyttelseshylse har blitt fjernet sammen med hetten.
• Det er normalt at noen få dråper av oppløsningen komme ut av nålen.
Dra den plommefargede hetten 2 rett av. Kast hetten. Ikke sett hetten tilbake på plass igjen.
Den ferdigfylte pennen er nå klar til bruk.
Snu den ferdigfylte pennen slik at den hvite pilen peker mot injeksjonsstedet.

STEG 3

STEG 6

Velg et injeksjonssted:
• På framsiden av lårene, eller
• Magen, minst 5 cm fra navlen
• Minst 3 cm fra forrige injeksjonssted

Klem huden på injeksjonsstedet for å fremheve området og hold godt fast i hudfolden.
Pek den hvite pilen mot injeksjonsstedet (lår eller mage).
Plasser den hvite nålbeskyttelsen med rett vinkel (90 grader) mot injeksjonsstedet.
Hold den ferdigfylte pennen slik at du kan se inspeksjonsvinduet.

Bruk det vedlagte injeksjonstørket og tørk injeksjonsstedet med sirkelbevegelser.
• Ikke sett en injeksjon gjennom klær.
• Ikke sett en injeksjon i hud som er sår, rødlig, hard, har blåmerker, arr,
strekkmerker eller områder med plakkpsoriasis.
22

STEG 4

Brukerveiledning

Ikke fjern hettene før rett før injeksjonen skal settes. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Referanse: Pakningsvedlegg avsnitt 7, sist oppdatert 01.04.2021.
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STEG 7
Press og fortsett å presse den ferdigfylte pennen mot injeksjonsstedet.
40 mg: Press den plommefargede aktiveringsknappen og tell sakte i 10 sekunder.
80 mg: Press den plommefargede aktiveringsknappen og tell sakte i 15 sekunder.
• Et høyt “klikk” vil signalisere at injeksjonen har startet.
• Fortsett å presse den ferdigfylte pennen mot injeksjonsstedet.
Injeksjonen er ferdig når den gule indikatoren har sluttet å bevege seg.

Hvordan settes injeksjonen med HUMIRA ferdigfylt sprøyte?

Brukerveiledning

40 mg
80 mg
10 sekunder 15 sekunder

Følgende instruksjoner forklarer hvordan HUMIRA skal injiseres. Etter nødvendig opplæring kan pasienten sette injeksjonen selv,
eller få hjelp av en annen person til å sette injeksjonen. Injeksjonen skal ikke blandes ut i samme sprøyte eller hetteglass sammen
med noe annet legemiddel.

Sprøytestempel

Fingergrep

Kanylebeskyttelse

STEG 8
Flytt den ferdigfylte pennen sakte vekk fra huden når injeksjonen er ferdig. Den hvite nålbeskyttelsen
vil dekke over nålspissen.
Dersom det er mer enn noen få dråper med oppløsning på injeksjonsstedet, kontakt lege, sykepleier
eller apotek.
Etter endt injeksjon, plasser en bomullsdott eller gasbind på huden over injeksjonsstedet.
• Ikke gni.
• Litt blødning ved injeksjonsstedet er normalt.

STEG 9

Den ferdigfylte sprøyten skal ikke brukes dersom:
• Oppløsningen er uklar, misfarget eller har flak eller
partikler i seg.
• Utløpsdato (EXP) har passert.
• Oppløsningen har vært frosset eller har vært oppbevart i
direkte sollys.
• Den ferdigfylte sprøyten har falt på gulvet eller har blitt knust.

Ikke resirkuler eller kast den ferdigfylte pennen i vanlig husholdningsavfall. Kast den brukte ferdigfylte
pennen i en spesiell avfallsbeholder slik du har fått beskjed om fra legen din, sykepleier eller apotek.
• Oppbevar alltid den ferdigfylte pennen og den spesielle avfallsbeholderen utilgjengelig for barn.
Hettene, injeksjonstørk, bomullsdott eller gasbind, blister og kartong kan kastes i husholdningsavfallet.
Ubrukte legemidler skal kastes i henhold til lokale krav. For mer informasjon, se
helsenorge.no/legemidler/oppbevaring-holdbarhet-retur/levere-gamle-medisiner.
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Referanse: Pakningsvedlegg avsnitt 7, sist oppdatert 01.04.2021.
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STEG 3

STEG 1
• Ta HUMIRA ut av kjøleskapet.
• La HUMIRA ligge i romtemperatur i 15 til 30 minutter før
injeksjonen settes.
– Ikke fjern kanylebeskyttelsen mens HUMIRA får romtemperatur.
– Ikke varm opp HUMIRA på noen annen måte. F.eks. ikke varm
den opp i en mikrobølgeovn eller i varmt vann.

Injeksjonsområder

STEG 3
Velg et injeksjonssted:
• På framsiden av lårene eller
• Magen, minst 5 cm fra navlen
• Minst 3 cm fra forrige injeksjonssted

Injeksjonsområder

STEG 2

STEG 4

• Sjekk utløpsdatoen (EXP). Ikke bruk den ferdigfylte
sprøyten dersom utløpsdatoen (EXP) har passert.
• Legg følgende deler klar på en ren, flat overflate:
– En ferdigfylt sprøyte for engangsbruk, og
– Et injeksjonstørk.
• Vask og tørk hendene.

Bruk det vedlagte injeksjonstørket og tørk injeksjonsstedet med ringbevegelser.
• Ikke sett en injeksjon gjennom klær.
• Ikke sett en injeksjon i hud som er sår, rødlig, hard, har blåmerker,
arr, strekkmerker eller områder med plakkpsoriasis.

STEG 4
Hold den ferdigfylte sprøyten i en hånd.
Sjekk oppløsningen i den ferdigfylte sprøyten.
• Pass på at oppløsningen er klar og fargeløs
• Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten dersom oppløsningen er uklar eller har partikler i seg.
• Ikke bruk den ferdigfylte sprøyten dersom den har falt i gulvet eller har knust.

STEG 5
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Brukerveiledning

Injeksjonstørk

Dra forsiktig kanylebeskyttelsen rett av med den andre hånden. Kast kanylebeskyttelsen.
ikke sett kanylebeskyttelsen tilbake på plass igjen.
• Ikke ta på kanylen med fingrene dine eller la kanylen komme borti noe.
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Brukerveiledning

STEG 7

STEG 7
• Sett kanylen helt inn i huden i en 45-graders vinkel med en rask, kortvarig bevegelse.
• Når kanylen er inne slipper du taket i huden som du holder.
• Press sakte sprøytestemplet helt inn til hele oppløsningen er injisert og den ferdigfylte
sprøyten er tom.

STEG 5
Hold den ferdigfylte sprøyten med kanylen pekende oppover.
• Hold den ferdigfylte sprøyten i øyehøyde med den ene hånden slik at du kan se
luftrommet i den ferdigfylte sprøyten.
Press sakte sprøytestemplet inn for å dytte luften ut gjennom kanylen.
• Det er normalt å se en dråpe av oppløsningen på enden av kanylen.

STEG 8

Hold den ferdigfylte sprøyten i den ene hånden mellom tommel og pekefinger,
som du holder en blyant.

Flytt den ferdigfylte sprøyten sakte vekk fra huden når injeksjonen er ferdig.
Dersom det er mer enn noen få dråper med oppløsning på injeksjonsstedet, kontakt lege, sykepleier
eller apotek.
Etter endt injeksjon, plasser en bomullsdott eller gasbind på huden over injeksjonsstedet.
• Ikke gni.
• Litt blødning ved injeksjonsstedet er normalt.

Klem huden på injeksjonsstedet med den andre hånden for å fremheve
området og hold godt fast i den.

STEG 9

STEG 8

STEG 6

Ikke resirkuler eller kast den ferdigfylte sprøyten i vanlig husholdningsavfall. Kast den brukte
ferdigfylte sprøyten i en spesiell avfallsbeholder slik du har fått beskjed om fra legen din, sykepleier
eller apotek. Sett aldri kanylehetten tilbake på en kanyle.
• Oppbevar alltid den ferdigfylte sprøyten og den spesielle avfallsbeholderen utilgjengelig for barn.
Hettene, injeksjonstørk, bomullsdott eller gasbind, blister og kartong kan kastes i husholdningsavfallet.
Ubrukte legemidler skal kastes i henhold til lokale krav. For mer informasjon, se
helsenorge.no/legemidler/oppbevaring-holdbarhet-retur/levere-gamle-medisiner.
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Spørsmål & svar

Hva kan du svare når pasienten spør?
Bilkjøring og behandling med HUMIRA

HUMIRA på reise

HUMIRA kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil, sykkel eller bruke maskiner. Svimmelhet og synsforstyrrelse kan oppstå
etter injeksjon av HUMIRA.

Pasienten har tatt for mye HUMIRA

Ved behov (f.eks. på reise) kan en enkelt HUMIRA ferdigfylt penn eller ferdigfylt sprøyte oppbevares ved romtemperatur
(opp til 25 ºC) i maksimum 14 dager – sørg for å beskytte den mot lys. I det øyeblikk den tas fra kjøleskap for oppbevaring i
romtemperatur, må pennen/sprøyten brukes innen 14 dager eller kastes, selv om den blir lagt tilbake i kjøleskapet.
Datoen når pennen/sprøyten først tas ut fra kjøleskapet bør noteres sammen med datoen for når den bør kastes.

Dersom pasienten ved et uhell har tatt HUMIRA oftere enn forskrevet, bør lege eller farmasøyt på apotek få beskjed. Pasienten bør ta
med ytterpakningen til legemidlet, selv om den er tom.

Hvor kan man kaste brukte HUMIRA-penner/sprøyter?

Uteglemt dose

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Pasienten kan få råd på apoteket om hvordan legemidler som ikke lenger brukes, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Har man glemt å ta HUMIRA, skal neste dose settes så snart forglemmelsen oppdages. Deretter settes neste dose den dagen det
opprinnelig var planlagt, som om en dose ikke var glemt.

Hva inneholder HUMIRA?

Avslutte behandling?

Det virksomme stoffet i HUMIRA heter adalimumab.
Hjelpestoffer er mannitol, polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker.

Beslutningen om å avbryte behandling med HUMIRA bør være en diskusjon mellom lege og pasient. Gjør pasienten oppmerksom på
at symptomer kan komme tilbake når behandlingen avsluttes.

Melding av bivirkninger

Hvordan oppbevares HUMIRA?
HUMIRA skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8 ºC). Skal ikke fryses. Den ferdigfylte pennen/sprøyten oppbevares i ytterpakningen for å beskytte mot
lys. Ikke bruk legemiddel etter utløpsdatoen som står på etiketten/blisterpakken/esken etter betegnelsen EXP.
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Referanse: Pakningsvedlegg sist oppdatert 01.04.2021.

Oppfordre pasienten til å ta kontakt med lege, apotek eller sykepleier dersom han opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger
som ikke er nevnt i pakningsvedlegget for HUMIRA. Pasienten kan også melde bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på
nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar man med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
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C Immunsuppressivt middel. 
H

H

H

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/0,2 ml i ferdigfylt sprøyte: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Adalimumab 20 mg, mannitol, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/0,4 ml i ferdigfylt penn og 40 mg/0,4 ml i ferdigfylt sprøyte: Hver ferdigfylte penn/sprøyte inneh.: Adalimumab 40 mg, mannitol, polysorbat
80, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 80 mg/0,8 ml i ferdigfylt penn: Hver ferdigfylte penn
inneh.: Adalimumab 80 mg, mannitol, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.
Indikasjoner: Revmatoid artritt: I kombinasjon med metotreksat: Behandling av moderat til
alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne når responsen på andre sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD) inkl. metotreksat ikke har vært tilstrekkelig. Behandling av alvorlig, aktiv og progredierende revmatoid artritt hos voksne som ikke tidligere er behandlet med
metotreksat. Adalimumab kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor metotreksat eller når
behandling med metotreksat ikke er egnet. Gitt i kombinasjon med metotreksat har adalimumab
vist seg å redusere progresjonshastigheten av den strukturelle leddskaden, målt ved røntgenundersøkelser, og å forbedre den fysiske funksjon. Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt: I
kombinasjon med metotreksat: Behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt hos ungdom og barn ≥2 år, som har respondert utilstrekkelig på et eller flere DMARD. Adalimumab kan
gis som monoterapi i tilfelle intoleranse mot metotreksat eller når fortsettelse av behandling med
metotreksat ikke er hensiktsmessig. Entesittrelatert artritt: Behandling av aktiv entesittrelatert
artritt hos ungdom og barn ≥6 år, som har respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerante
ovenfor konvensjonell terapi. Psoriasisartritt: Behandling av aktiv og progredierende psoriasis
artritt hos voksne når responsen på tidligere behandling med DMARD ikke har vært tilfredstillende. Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt): Behandling av voksne med alvorlig aktiv
Bekhterevs sykdom som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi. Aksial spondylartritt uten radiografisk bekreftelse på ankyloserende spondylitt: Behandling av voksne
med alvorlig aksial spondylartritt uten radiografisk bekreftelse på ankyloserende spondylitt, men
med objektive tegn på inflammasjon vist ved økt CRP og/eller MRI, som har respondert utilstrekkelig eller er intolerante overfor NSAID. Crohns sykdom: Behandling av moderat til alvorlig aktiv
Crohns sykdom hos voksne som ikke har respondert på en fullstendig og adekvat behandling
med et kortikosteroid og/eller et immunsuppressivt legemiddel, eller som ikke tolererer eller har
kontraindikasjoner mot slik behandling. Pediatrisk Crohns sykdom: Behandling av moderat til
alvorlig aktiv Crohns sykdom hos ungdom og barn ≥6 år, som har respondert utilstrekkelig på
konvensjonell terapi inkl. primær ernæringsterapi og et kortikosteroid og/eller et immunmodulerende legemiddel, eller som ikke tolererer eller har kontraindikasjoner mot slike behandlinger.
Ulcerøs kolitt: Behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos voksne som har hatt
utilstrekkelig respons på konvensjonell behandling, inkl. kortikosteroider og 6-merkaptopurin eller
azatioprin, eller som ikke tolererer eller har kontraindikasjoner mot slike behandlinger. Pediatrisk
ulcerøs kolitt: Behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos ungdom og barn ≥6
år, som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling inkl. kortikosteroider og/eller
6-merkaptopurin eller azatioprin, eller som ikke tolererer eller har medisinske kontraindikasjoner
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ATC-nr.: L04A B04
mot slike behandlinger. Psoriasis: Behandling av moderat til alvorlig kronisk plakkpsoriasis hos
voksne som er kandidater for systemisk behandling. Pediatrisk plakkpsoriasis: Behandling av
alvorlig kronisk plakkpsoriasis hos ungdom og barn ≥4 år, som har respondert utilstrekkelig på eller som er uegnede kandidater for topikal behandling og lysbehandling. Hidrosadenitt: Behandling av aktiv moderat til alvorlig hidrosadenitt (svettekjertelbetennelse) hos voksne og ungdom
≥12 år, som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell systemisk behandling. Uveitt: Behandling av ikke-infeksiøs intermediær, posterior og panuveitt hos voksne som har utilstrekkelig
respons på kortikosteroider, med behov for kortikosteroid-sparende midler eller der behandling
med kortikosteroid ikke er egnet. Pediatrisk uveitt: Behandling av kronisk ikke-infeksiøs fremre
uveitt hos pasienter ≥2 år, som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor konvensjonell behandling, eller der konvensjonell behandling ikke er hensiktsmessig.
Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Annen
samtidig terapi (f.eks. kortikosteroider og/eller immunmodulerende midler) bør være optimalisert
under behandlingen. Doseopphold kan være nødvendig, f.eks. før operasjon eller ved alvorlig
infeksjon. Ved gjenopptak av behandling etter et opphold på ≥70 dager vil klinisk respons og
sikkerhetsprofil være som før oppholdet. Revmatoid artritt: Voksne: 40 mg hver 2. uke. Det
bør fortsettes med metotreksat under behandling med adalimumab. Under monoterapi, kan
noen pasienter som opplever redusert respons på preparatet ha nytte av en doseøkning til 40
mg hver uke eller 80 mg hver 2. uke. Ved manglende respons innen uke 12 bør fortsatt behandling vurderes. Psoriasisartritt, Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) og aksial
spondylartritt uten radiografisk bekreftelse på ankyloserende spondylitt: Voksne: 40 mg
hver 2. uke. Ved manglende respons innen uke 12 bør fortsatt behandling vurderes. Crohns
sykdom: Voksne: 80 mg ved uke 0 og 40 mg ved uke 2. Ved behov for raskere behandlingsrespons: 160 mg ved uke 0, etterfulgt av 80 mg ved uke 2. Risikoen for bivirkninger er høyere
ved sistnevnte doseringsregime. Anbefalt dose etter induksjonsbehandling er 40 mg hver 2. uke.
Under vedlikeholdsbehandling kan kortikosteroider seponeres gradvis iht. kliniske retningslinjer.
Enkelte pasienter som opplever redusert respons kan ha nytte av en økning i dosering til 40 mg
hver uke eller 80 mg hver 2. uke. Pediatrisk Crohns sykdom: Ungdom og barn ≥6 år: Anbefalt
dose er basert på kroppsvekt. <40 kg: 40 mg ved uke 0 og 20 mg ved uke 2. Ved behov for
raskere respons: 80 mg ved uke 0 og 40 mg ved uke 2. Risikoen for bivirkninger kan øke ved
bruk av høyere induksjonsdose. Etter induksjonsbehandling er anbefalt dose 20 mg hver 2. uke.
Noen pasienter som opplever utilstrekkelig respons kan ha nytte av økt dosering til 20 mg hver
uke. ≥40 kg: 80 mg ved uke 0 og 40 mg ved uke 2. Ved behov for raskere respons: 160 mg ved
uke 0 og 80 mg ved uke 2. Risikoen for bivirkninger kan øke ved bruk av høyere induksjonsdose.
Etter induksjonsbehandling er anbefalt dose 40 mg hver 2. uke. Noen pasienter som opplever
utilstrekkelig respons kan ha nytte av økt dosering til 40 mg hver uke eller 80 mg hver 2. uke. Ved
manglende respons innen uke 12 bør fortsatt behandling vurderes nøye. Ulcerøs kolitt: Voksne:
160 mg ved uke 0 og 80 mg ved uke 2. Etter induksjon er anbefalt dose 40 mg hver 2. uke.
Under vedlikeholdsbehandling kan kortikosteroider seponeres gradvis iht. kliniske retningslinjer.
Enkelte pasienter som opplever redusert respons kan ha nytte av en økning i dosering til 40 mg
hver uke eller 80 mg hver 2. uke. Data tyder på at klinisk respons vanligvis oppnås innen 2-8
ukers behandling. Behandling bør ikke fortsette ved manglende respons i løpet av denne tiden.

Pediatrisk ulcerøs kolitt: Ungdom og barn ≥6 år: Anbefalt dose er basert på kroppsvekt.
<40 kg: 80 mg ved uke 0 og 40 mg ved uke 2. Etter induksjonsbehandling er anbefalt dose 40
mg hver 2. uke. ≥40 kg: 160 mg ved uke 0 og 80 mg ved uke 2. Etter induksjonsbehandling er
anbefalt dose 80 mg hver 2. uke. Ved manglende respons innen uke 8 bør fortsatt behandling
vurderes nøye. Ungdom som fyller 18 år under behandling, bør fortsette sin foreskrevne vedlikeholdsdose. Psoriasis: Voksne: 80 mg ved uke 0 og 40 mg ved uke 1, og deretter 40 mg hver
2. uke. Behandling >16 uker bør vurderes nøye ved manglende respons innen denne perioden.
Utover 16 uker, kan pasienter med utilstrekkelig respons ha nytte av en økning i dosering til 40
mg hver uke eller 80 mg hver 2. uke. Nytte/risiko ved fortsatt ukentlig behandling med 40 mg
eller 80 mg hver 2. uke bør revurderes nøye ved utilstrekkelig respons etter økning i dosering.
Dersom tilstrekkelig respons oppnås med 40 mg hver uke eller 80 mg hver 2. uke, kan doseringen deretter reduseres til 40 mg hver 2. uke. Pediatrisk plakkpsoriasis: Ungdom og barn ≥4
år: Anbefalt dose er basert på kroppsvekt. 15-<30 kg: Startdose 20 mg, etterfulgt av 20 mg hver
2. uke fra 1 uke etter startdosen. ≥30 kg: Startdose 40 mg, etterfulgt av 40 mg hver 2. uke fra
1 uke etter startdosen. Ved manglende respons innen 16 uker bør fortsatt behandling vurderes
nøye. Hidrosadenitt: Voksne: 160 mg ved uke 0 og 80 mg ved uke 2. Etter ytterligere 2 uker,
fortsettes det med 40 mg hver uke eller 80 mg hver 2. uke. Ungdom ≥12 år og ≥30 kg: 80 mg
ved uke 0, etterfulgt av 40 mg hver 2. uke fra uke 1. Ved utilstrekkelig respons kan en økning i
dosering til 40 mg hver uke eller 80 mg hver 2. uke vurderes. Generelt: Antibiotikabehandling kan
fortsette om nødvendig. Det anbefales å bruke antiseptisk vask daglig på berørte områder. Behandling >12 uker bør vurderes nøye dersom det ikke sees forbedring i løpet av denne perioden.
Uveitt: Voksne: 80 mg ved uke 0 og 40 mg etter 1 uke, og deretter 40 mg hver 2. uke. Begrenset
erfaring med oppstart av behandling med Humira alene. Behandling kan startes i kombinasjon
med kortikosteroider og/eller med andre ikke-biologiske immunmodulerende midler. 2 uker etter behandlingsoppstart kan samtidig kortikosteroidbehandling trappes ned iht. klinisk praksis.
Det anbefales at nytte/risiko ved fortsatt langtidsbehandling vurderes årlig. Pediatrisk uveitt:
Ungdom og barn ≥2 år: Anbefalt dose er basert på kroppsvekt. <30 kg: 20 mg hver 2. uke i
kombinasjon med metotreksat. Ved behandlingsstart kan induksjonsdose 40 mg gis 1 uke før
oppstart av vedlikeholdsbehandling. Ingen kliniske data for bruk av induksjonsdose hos barn
<6 år. ≥30 kg: 40 mg hver 2. uke i kombinasjon med metotreksat. Ved behandlingsstart kan
induksjonsdose 80 mg gis 1 uke før oppstart av vedlikeholdsbehandling. Ingen kliniske data for
bruk av induksjonsdose hos barn <6 år. Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt: Ungdom og
barn ≥2 år: Anbefalt dose er basert på kroppsvekt. 10-<30 kg: 20 mg hver 2. uke. ≥30 kg: 40 mg
hver 2. uke. Klinisk respons oppnås vanligvis innen 12 uker. Ved manglende respons innen denne
perioden bør fortsatt behandling vurderes nøye. Entesittrelatert artritt: Ungdom og barn ≥6
år: Anbefalt dose er basert på kroppsvekt. 15-<30 kg: 20 mg hver 2. uke. ≥30 kg: 40 mg hver 2.
uke. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Erfaring mangler. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig. Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Administrering:
S.c. injeksjon, se pakningsvedlegget.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv tuberkulose eller annen alvorlig
infeksjon som sepsis, samt opportunistiske infeksjoner. Moderat til alvorlig hjertesvikt (NYHA
klasse III/IV).
Forsiktighetsregler: Infeksjoner: Pasienter som tar TNF-antagonister er mer mottagelige for
alvorlige infeksjoner. Nedsatt lungefunksjon kan øke risikoen for infeksjoner. Derfor må pasienter
overvåkes nøye mtp. mulige infeksjoner, deriblant tuberkulose, før, under og etter behandling
med adalimumab. Da eliminasjon av adalimumab kan ta opptil 4 måneder, bør overvåkning fortsette ut denne perioden. Behandling bør ikke innledes hos pasienter med aktive infeksjoner, inkl.
kroniske eller lokaliserte infeksjoner, før infeksjonene er under kontroll. Hos pasienter som har

vært utsatt for tuberkulose eller har reist i områder hvor det er høy risiko for tuberkulose eller
endemiske mykoser, som histoplasmose, koksidiomykose eller blastomykose, skal nytte og risiko avveies før start av behandlingen. Pasienter som utvikler en ny infeksjon i løpet av behandlingen bør overvåkes nøye og gjennomgå en fullstendig diagnostisering. Dersom pasienten utvikler
en ny alvorlig infeksjon eller sepsis bør adalimumab seponeres og passende behandling med
antimikrobielle eller antimykotiske legemidler startes inntil infeksjonen er under kontroll. Legen bør
utvise varsomhet i forbindelse med bruk av adalimumab til pasienter som har hatt gjentatte infeksjoner eller som har underliggende lidelser som predisponerer for infeksjoner, inkl. samtidig bruk
av immunsuppressive legemidler. Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis, pga. bakterielle, mykobakterielle, invasive sopp-, parasitt-, virus- og andre opportunistiske infeksjoner, som listeriose, legionellose og pneumocystose er rapportert. Andre alvorlige infeksjoner inkl. pneumoni, pyelonefritt,
septisk artritt og septikemi er sett i kliniske studier. Sykehusinnleggelse eller fatale følger assosiert
med infeksjoner er rapportert. Tilfeller av tuberkulose er rapportert, inkl. reaktivering og nyoppstått tuberkulose. Tuberkulosetilfellene var pulmonale og ekstrapulmonale, dvs. disseminerte.
Alle pasienter må vurderes med henblikk på både aktiv eller inaktiv (latent) tuberkuløs infeksjon
før adalimumabbehandling innledes. Evalueringen bør omfatte en detaljert medisinsk vurdering
av pasientens tidligere historie med tuberkulose eller mulig tidligere eksponering for mennesker
med aktiv tuberkulose, samt tidligere og/eller pågående immunsuppressiv behandling. Passende
screeningtester (dvs. tuberkulin hudprøve og thoraxrøntgen) bør gjennomføres. Forskrivende
lege bør være oppmerksom på risikoen for falske negative resultater av tuberkulintest, spesielt
hos pasienter som er alvorlig syke eller har immunsvikt. Behandling skal ikke innledes ved diagnostisert aktiv tuberkulose. Hvis latent tuberkulose mistenkes, bør lege, ekspert på tuberkulose,
konsulteres. Hvis latent tuberkulose diagnostiseres må passende tuberkulose profylaksebehandling startes, før behandling med adalimumab begynner og iht. lokale retningslinjer. Bruk av tuberkulose profylaksebehandling bør også vurderes før oppstart med adalimumab hos pasienter med
flere eller signifikante risikofaktorer for tuberkulose til tross for negativ tuberkulosetest, og hos
pasienter med en tidligere historie med latent eller aktiv tuberkulose hvor tilstrekkelig behandling
ikke kan bekreftes. Tilfeller av reaktivert tuberkulose har hendt til tross for tuberkulose profylaksebehandling. Noen pasienter med vellykket behandling for aktiv tuberkulose, har igjen utviklet tuberkulose under behandling med adalimumab. Pasienten bør instrueres til å oppsøke medisinsk
hjelp ved tegn/symptomer på tuberkuløs infeksjon (f.eks. vedvarende hoste, vekttap, lavgradig
feber, slapphet) under eller etter adalimumabbehandling. Opportunistiske infeksjoner, inkl. invasive soppinfeksjoner er sett hos pasienter som behandles med adalimumab. Disse infeksjonene er
ikke konsekvent blitt gjenkjent hos pasienter som tar TNF-antagonister, noe som har ført til forsinkelser av hensiktsmessig behandling, noen ganger med fatale følger. Hos pasienter som utvikler symptomer som feber, malaise, vekttap, svette, hoste, dyspné og/eller lungeinfiltrat eller
andre alvorlige og systemiske sykdommer med eller uten samtidig sjokk, bør en invasiv soppinfeksjon mistenkes og behandling med adalimumab avbrytes omgående. Reaktivering av hepatitt
B: Har forekommet hos pasienter som behandles med TNF-antagonister, og som er kroniske
bærere av viruset (dvs. overflateantigen positive). Noen tilfeller var fatale. Pasienter bør testes for
HBV-infeksjon før start av behandling med adalimumab. For pasienter som testes positiv for hepatitt B-infeksjon, anbefales det å konsultere en lege med ekspertise på behandling av hepatitt
B. HBV-bærere som krever behandling med adalimumab bør overvåkes nøye mht. sykdomstegn
og symptomer på aktiv HBV-infeksjon under behandlingen, og flere måneder etter avsluttet behandling. Adalimumab bør seponeres hos pasienter som utvikler HBV-reaktivering og effektiv
antiviralterapi med passende støttebehandling bør startes. Nevrologiske hendelser: TNF-antagonister er i sjeldne tilfeller satt i sammenheng med oppblussing eller forverring av kliniske symptomer og/eller radiografisk indikasjon på demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet, inkl.
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TNF-antagonister. Kombinasjonen av adalimumab og anakinra anbefales derfor ikke. Samtidig
administrering av adalimumab med andre biologiske DMARD (f.eks. anakinra og abatacept) eller
andre TNF-antagonister anbefales ikke basert på mulig økt risiko for infeksjoner, inkl. alvorlige
infeksjoner og andre potensielle farmakologiske interaksjoner.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Normal immunrespons hos den nyfødte kan påvirkes. Brukes under graviditet kun dersom det er helt nødvendig. Kvinner i fertil alder bør vurdere
å benytte sikker prevensjon og fortsette å bruke det under og i minst 5 måneder etter siste
behandling. Adalimumab kan passere placenta og over i serumet hos spedbarn født av kvinner
behandlet med adalimumab under graviditet. Som konsekvens kan slike spedbarn ha høyere
risiko for infeksjon. Administrering av levende vaksiner (f.eks. BCG-vaksine) til spedbarn eksponert for adalimumab intrauterint anbefales ikke før 5 måneder etter morens siste injeksjon med
adalimumab under graviditeten. Amming: Kan brukes ved amming. Fertilitet: Ukjent. Ingen data
tilgjengelig.
Bivirkninger:
Frekvens
Svært vanlige
Blod/lymfe
Gastrointestinale
Generelle
Hud
Infeksiøse
Lever/galle
Muskel-skjelettsystemet
Nevrologiske
Stoffskifte/ernæring
Vanlige
Blod/lymfe
Gastrointestinale
Generelle
Hjerte
Hud
Immunsystemet

Infeksiøse

Kar
Luftveier

Bivirkning
Anemi, leukopeni (inkl. nøytropeni og agranulocytose)
Abdominalsmerter, kvalme, oppkast
Reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. erytem)
Utslett (inkl. eksfoliativt utslett)
Luftveisinfeksjon (inkl. nedre og øvre luftveisinfeksjon, pneumoni,
sinusitt, faryngitt, nasofaryngitt og herpesvirus-pneumoni)
Økte leverenzymer
Muskel-skjelettsmerter
Hodepine
Økte lipider
Leukocytose, trombocytopeni
Dyspepsi, gastrointestinal blødning, gastroøsofageal reflukssykdom, Sjøgrens syndrom
Brystsmerter, feber, svekket tilheling, ødem
Takykardi
Alopesi, blåmerker (inkl. purpura), dermatitt (inkl. eksem), forverring eller nytt tilfelle av psoriasis (inkl. palmoplantar pustuløs
psoriasis), hyperhidrose, kløe, onykolyse, urticaria
Allergier (inkl. sesongallergi), overfølsomhet
Genital infeksjon (inkl. vulvovaginal soppinfeksjon), hud- og
bløtvevsinfeksjoner (inkl. neglerotbetennelse, cellulitt, impetigo,
nekrotiserende fasciitt og herpes zoster), intestinale infeksjoner
(inkl. viral gastroenteritt), leddinfeksjon, oral infeksjon (inkl. herpes
simplex, oral herpes, tanninfeksjon), otitt, soppinfeksjon, systemiske infeksjoner (inkl. sepsis, candidiasis og influensa), urinveisinfeksjon (inkl. pyelonefritt)
Flushing, hematom, hypertensjon
Astma, dyspné, hoste

Muskel-skjelettsystemet
Nevrologiske
Nyre/urinveier
Psykiske
Stoffskifte/ernæring
Svulster/cyster
Undersøkelser
Øre
Øye
Mindre vanlige
Blod/lymfe
Gastrointestinale
Generelle
Hjerte
Hud
Immunsystemet
Infeksiøse
Kar
Kjønnsorganer/bryst
Lever/galle
Luftveier
Muskel-skjelettsystemet
Nevrologiske
Nyre/urinveier
Svulster/cyster
Øre
Øye
Sjeldne
Blod/lymfe
Gastrointestinale
Hjerte
Hud
Immunsystemet
Lever/galle
Luftveier

Muskelkramper (inkl. økt CK i blod)
Migrene, nerverotkompresjon, parestesi (inkl. hypoestesi)
Hematuri, nedsatt nyrefunksjon
Angst, humørforandringer (inkl. depresjon), insomni
Dehydrering, hyperglykemi, hypofosfatemi, hypokalemi, hypokalsemi, unormalt natriumnivå i blod, økt urinsyre
Benign neoplasme, ikke-melanom hudkreft (inkl. basalcellekarsinom og plateepitelkarsinom)
Koagulasjons- og blødningsforstyrrelser (inkl. forlenget aktivert
partiell tromboplastintid), positiv test på autoantistoff (inkl. dobbelttrådet DNA), økt laktatdehydrogenase i blod
Vertigo
Blefaritt, hevelse i øyet, konjunktivitt, synsforstyrrelse
Immunologisk trombocytopeni
Ansiktsødem, dysfagi, pankreatitt
Inflammasjon
Arytmi, hjerteinfarkt, kongestiv hjertesvikt
Arrdannelse, nattesvette
Sarkoidose, vaskulitt
Bakteriell infeksjon, divertikulitt, nevrologiske infeksjoner (inkl.
viral meningitt), opportunistiske infeksjoner og tuberkulose
(inkl. koksidiomykose, histoplamose og Mycobacterium avium
complex-infeksjon), øyeinfeksjon
Aortaaneurisme, arterieokklusjon, tromboflebitt
Erektil dysfunksjon
Kolecystitt og kolelitiasis, leversteatose, økt bilirubin i blod
Hydrothorax, interstitiell lungesykdom, kols, lungeembolisme,
pneumonitt
Rabdomyolyse, systemisk lupus erythematosus
Cerebrovaskulær hendelse, nevropati, tremor
Nokturi
Lymfom, melanom, solid organneoplasme (inkl. brystkreft, svulst
i lunge, svulst i skjoldkjertel)
Døvhet, tinnitus
Diplopi
Pancytopeni
Intestinal perforasjon
Hjertestans
Angioødem, erythema multiforme, kutan vaskulitt, lichenoid
hudreaksjon, Stevens-Johnsons syndrom
Anafylaktisk reaksjon
Autoimmun hepatitt, hepatitt, reaktivering av hepatitt B
Lungefibrose

Muskel-skjelettsystemet
Nevrologiske
Svulster/cyster
Ukjent frekvens
Hud
Lever/galle
Svulster/cyster
Undersøkelser

Lupuslignende syndrom
Demyeliniseringsforstyrrelser (f.eks. optisk nevritt, Guillain-Barrés
syndrom), multippel sklerose
Leukemi
Forverring av dermatomyositt-symptomer
Leversvikt samt mindre alvorlige leversykdommer som kan oppstå før leversvikt, f.eks. hepatitt (inkl. autoimmun hepatitt)
Hepatosplenisk T-cellelymfom, Kaposis sarkom, merkelcellekarsinom
Økt vekt

Oppsummering av sikkerhetsprofil: De mest vanlig rapporterte bivirkninger er infeksjoner (som
nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon og sinusitt), reaksjoner på injeksjonsstedet (erytem, kløe,
blødning, smerte eller hevelse), hodepine og smerter i skjelett og muskulatur. Alvorlige bivirkninger er rapportert. TNF-antagonister påvirker immunsystemet og kan påvirke kroppens forsvar
mot infeksjon og kreft. Fatale og livstruende bivirkninger (inkl. sepsis, opportunistiske infeksjoner
og TB), HBV-reaktivering og forskjellige maligniteter (inkl. leukemi, lymfom, HSTCL og merkelcellekarsinom) er rapportert. Alvorlige hematologiske, nevrologiske og autoimmune reaksjoner er
rapportert (inkl. sjeldne tilfeller av pancytopeni, aplastisk anemi, sentrale og perifere demyeliniseringsforstyrrelser og tilfeller av lupus, lupusrelaterte tilstander og Stevens-Johnsons syndrom).
Overdosering/Forgiftning: Dosebegrensende toksisitet er ikke sett. Høyeste doseringsnivå
som har vært undersøkt er multiple i.v. doser på 10 mg/kg. Se Giftinformasjonens anbefalinger
L04A B04 på www.felleskatalogen.no.
Egenskaper: Klassifisering: Tumornekrosefaktor alfa (TNF-α)-hemmer. Adalimumab er et rekombinant humant monoklonalt antistoff. Virkningsmekanisme: Binder seg spesifikt til TNF og
nøytraliserer TNFs biologiske funksjon ved å blokkere interaksjonen med TNF-reseptorene p55
og p75 på celleoverflaten. Modulerer også biologiske responser som induseres eller reguleres av
TNF, deriblant endringer i mengden av adhesjonsmolekyler som er ansvarlig for leukocyttmigrasjonen (ELAM, VCAM-1 og ICAM-1). Fordeling: Vd: 5-6 liter. Halveringstid: Ca. 2 uker.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Ferdigfylt penn/sprøyte kan oppbevares ved temperaturer opptil
maks. 25°C for en periode på opptil 14 dager, og kastes hvis den ikke brukes innen 14 dager.
Pakninger og priser: 20 mg/0,2 ml i ferdigfylt sprøyte: 2 × 0,2 ml1 (ferdigfylt sprøyte +
injeksjonstørk i blister) kr 5 318,40. 40 mg/0,4 ml i ferdigfylt penn: 2 × 0,4 mll1 (ferdigfylt penn
+ injeksjonstørk i blister) kr 10 600,60. 40 mg/0,4 ml i ferdigfylt sprøyte: 2 × 0,4 mll1 (ferdigfylt
sprøyte + injeksjonstørk i blister) kr 10 600,60. 80 mg/0,8 ml i ferdigfylt penn: 0,8 mll1 (ferdigfylt
penn + injeksjonstørk i blister) kr 10 600,60.
Refusjon: 1H-resept: L04A B04_1 Adalimumab
Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig retningslinje for
bruk av TNF-a hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler og føringer
fra RHF/LIS spesialistgruppe.
Vilkår: (216) Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.
Dette er et avtaleprodukt, del av LIS BIO TNF anbudet for 2020-2022, hvor det er inngått en
egen prisavtale med Sykehusinnkjøp HF.
Sist endret: 23.04.2021
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 01.04.2021

35

HUMIRA felleskatalogtekst

multippel sklerose og optikusnevritt, og perifer demyeliniserende sykdom, inkl. Guillain-Barrés
syndrom. Forskrivende lege bør utvise varsomhet ved bruk til pasienter med tidligere eksisterende eller nylig oppståtte demyeliniserende sykdommer i det sentrale/perifere nervesystemet.
Seponering bør vurderes. Nevrologisk undersøkelse bør gjennomføres hos pasienter med
ikke-infeksiøs intermediær uveitt før oppstart av behandling og regelmessig under behandlingen,
for å sjekke for preeksisterende eller utviklende demyeliniserende sykdom i CNS. Maligniteter og
lymfoproliferative sykdommer: Mulig risiko for utvikling av lymfomer, leukemi og andre maligniteter
kan ikke utelukkes. Sjeldne tilfeller av hepatosplenisk T-cellelymfom hos pasienter behandlet med
adalimumab er identifisert. Denne sjeldne typen av T-cellelymfom har meget aggressivt sykdomsforløp og er vanligvis fatal. Den potensielle risikoen ved samtidig bruk av azatioprin eller 6-merkaptopurin og adalimumab bør vurderes nøye. Alle pasienter, særlig de med en tidligere omfattende immunsuppressiv terapi eller psoriasispasienter med en tidligere PUVA-behandling, bør
undersøkes for nærvær av ikke-melanom hudkreft, før eller under behandling med adalimumab.
Melanom og merkelcellekarsinom er rapportert hos pasienter behandlet med TNF-antagonister,
inkl. adalimumab. TNF-antagonister skal brukes med forsiktighet til kols-pasienter og storrøykere
med økt risiko for maligniteter, pga. risiko for maligniteter. Alle pasienter med ulcerøs kolitt som
har økt risiko for dysplasi eller kolonkarsinom (f.eks. pasienter med langvarig ulcerøs kolitt eller
primær skleroserende kolangitt), eller som har en forhistorie med dysplasi eller kolonkarsinom,
bør regelmessig screenes for dysplasi før terapi initieres og gjennom hele sykdomsforløpet. Evalueringen skal omfatte koloskopi og biopsi etter lokale anbefalinger. Hematologiske reaksjoner:
Sjeldne tilfeller av pancytopeni inkl. aplastisk anemi er rapportert med TNF-antagonister. Alle
pasienter bør rådes til øyeblikkelig å søke medisinsk hjelp hvis de utvikler tegn og symptomer på
bloddyskrasier (f.eks. vedvarende feber, bloduttredelser, blødninger, blekhet) under behandling
med adalimumab. Seponering av behandling med adalimumab bør vurderes hos pasienter med
bekreftet signifikante hematologiske abnormaliteter. Vaksinasjoner: Se Interaksjoner. Kongestiv
hjertesvikt: Ved samtidig bruk av en TNF-antagonist har det vært observert forverret kongestiv
hjertesvikt og økt mortalitet pga. kongestiv hjertesvikt. Det bør utvises varsomhet ved bruk av
adalimumab hos pasienter med lett hjertesvikt (NYHA klasse I/II). Behandlingen skal seponeres
hos pasienter som utvikler nye eller forverrede symptomer på kongestiv hjertesvikt. Autoimmun
aktivitet: Videre behandling med adalimumab skal stoppes dersom pasienten utvikler symptomer
på lupuslignende syndrom og er positiv for antistoffer mot dobbelkjedet DNA. Samtidig bruk av
biologisk DMARD eller TNF-antagonister: Se Interaksjoner. Kirurgi: Begrenset erfaring med kirurgiske inngrep hos pasienter behandlet med adalimumab. Under operasjon skal pasienten følges
nøye opp mht. infeksjoner, og nødvendige tiltak må iverksettes. Tynntarmobstruksjon: Manglende respons på behandling av Crohns sykdom kan indikere en vedvarende fibrotisk striktur som
kan kreve kirurgisk behandling. Eldre: Alvorlige infeksjoner forekommer oftere hos pasienter >65
år behandlet med adalimumab enn hos pasienter <65 år. Noen av dem fatale. Man skal være
særlig oppmerksom på risiko for infeksjoner ved behandling av eldre. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Vertigo og
svekket syn kan oppstå etter administrering.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Vaksinasjoner: Samtidig administrering av levende vaksine anbefales ikke, da data mangler. Det
anbefales, hvis mulig, at barn og ungdom vaksineres i tråd med gjeldende vaksinasjonsveiledninger før behandling startes. Pasienter som behandles med adalimumab kan få kombinerte
vaksinasjoner, med unntak av levende vaksiner. Se også Graviditet, amming og fertilitet. Samtidig
bruk av biologisk DMARD eller TNF-antagonister: Alvorlige infeksjoner er sett ved samtidig bruk
av anakinra og etanercept (TNF-antagonist), uten å gi tilleggseffekt sammenlignet med etanercept alene. Lignende bivirkninger kan også forekomme ved kombinasjonen av anakinra og andre
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