
Version 2.0. December 2020   

 

 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der 
hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at 
indberette alle de bivirkninger, du får.  

 

Folder til patienter: “Erivedge®-programmet for 
svangerskabsforebyggelse: Information til patienter, som tager 
Erivedge®” 
 
 
Erivedge®-programmet for svangerskabsforebyggelse:   
Vigtig information til kvinder og mænd, som tager Erivedge, om 
svangerskabsforebyggelse og prævention 
 

 Erivedge® kan forårsage svære medfødte misdannelser.  

 Det kan medføre, at barnet dør inden fødsel eller kort tid efter fødslen.  

 Du eller din partner må ikke blive gravid, mens du tager denne medicin.  

 Følg rådene i denne folder vedrørende brug af prævention. 

 
I denne folder kan du finde et resumé af vigtig sikkerhedsinformation samt råd 
om Erivedge®. Læs den omhyggeligt og behold den, hvis du skulle få brug for at 
læse den igen. 
 
Læs også indlægssedlen inde i pakken med Erivedge®-kapslerne for vigtig 
information omkring anvendelse af lægemidlet.   
 
Hvis der er noget du ikke forstår eller du har flere spørgsmål, skal du kontakte 
lægen. 
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1. Indledning 
 

 Erivedge® kan forårsage svære medfødte misdannelser.  

 Det kan medføre, at barnet dør inden fødslen eller kort tid efter fødslen. 

 Du eller din partner må ikke blive gravid, mens du tager denne medicin.  

 Følg rådene i denne folder vedrørende brug af prævention. 

 
Følg de vejledninger, som lægen har givet dig, særligt om Erivedge®´s påvirkning 
på det ufødte barn. 
  
1.1 Hvad er Erivedge® og hvordan virker det? 
 
Erivedge® er et lægemiddel mod kræft som indeholder det aktive stof, 
vismodegib. Det bruges til at behandle voksne med den type hudkræft, der 
kaldes fremskredent basalcellekarcinom. Det bruges, hvis kræften: 

 har spredt sig til andre dele af kroppen (det kaldes metastatisk 
basalcellekarcinom)  

 har spredt sig ind i det nærliggende væv (det kaldes lokalt fremskredent 
basalcellekarcinom) og din læge har vurderet, at operation eller 
strålebehandling er uhensigtsmæssig. 
  

Basalcellekarcinom udvikles, når DNA i normale hudceller bliver beskadiget, og 
kroppen ikke kan reparere skaden. Disse skader kan ændre, hvordan bestemte 
proteiner i disse celler virker, og de beskadigede celler bliver til kræftceller og 
begynder at vokse og dele sig. Erivedge® er et kræftmiddel, der virker ved at 
kontrollere ét af de vigtigste proteiner, som er involveret i basalcellekarcinom. 
Medicinen kan nedsætte eller stoppe kræftcellernes vækst eller slå dem ihjel. 
Dette kan få hudkræften til at skrumpe.  

 
 
2. Hvem må ikke tage Erivedge®? 
 
Der er nogle, der ikke må tage Erivedge®. Tag ikke denne medicin, hvis én eller 
flere af følgende punkter passer på dig. Hvis du ikke er sikker, skal du kontakte 
lægen.   
 
Tag ikke Erivedge®, hvis du: 

 er gravid, tror, du måske er gravid, eller planlægger at blive gravid under 
behandlingen og inden for 24 måneder efter sidste dosis 

 ammer eller planlægger at amme, under behandlingen og inden for 24 
måneder efter sidste dosis 

 er kvinde, og kan blive gravid, og ikke bruger anbefalet prævention (se 
afsnit 6.1), med mindre du ikke har samleje under behandlingsperioden og 
inden for 24 måneder efter sidste dosis 

 er allergisk overfor medicinen eller et af de øvrige indholdsstoffer 
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 hvis du samtidig indtager perikon (Hypericum perforatum) – naturmedicin 
anvendt mod depression  

 
3. Biologiske mekanismer og risiko for misdannelse 
  
Hedgehog-signalvejen spiller en afgørende rolle under fostrets udvikling. Forsøg 
med dyr har vist, at vismodegib (det aktive stof i Erivedge®) giver svære 
misdannelser, fx manglende og/eller sammenvoksede tæer/fingre, misdannelser 
i hoved og ansigt samt udviklingshæmning.  
 
 
4. Før du begynder at tage Erivedge® 
 

 Hvis du er kvinde og kan blive gravid, skal du have fortaget en graviditetstest 
af sundhedspersonalet inden for maksimum 7 dage før du begynder 
behandlingen med Erivedge®. 

 
 
5. Under og efter Erivedge®-behandling 
 
Erivedge® kan skade børn før og efter fødsel 

 Du må ikke blive gravid under behandlingen og i 24 måneder efter sidste 
dosis. Der skal foretages månedlige graviditetstests under behandlingen. 

 Du må ikke amme under behandlingen og i 24 måneder efter sidste dosis. 

 Du må ikke være bloddonor under behandlingen og i 24 måneder efter sidste 
dosis. 

 Opbevar Erivedge® utilgængeligt for børn. 

 Brug den prævention, som anbefales i denne folder. 

 Du må ikke være sæddonor under behandlingen og i 2 måneder efter sidste 
dosis. 

 Giv aldrig denne medicin til andre. 

 Aflevere ikke anvendte kapsler, når din behandling er afsluttet (bortskaffelse 
følger de lokale retningslinjer). 

 
 
6. Graviditet og Erivedge® 
 
6.1 Hvis du er kvinde, er i behandling med Erivedge® og kan blive gravid 
 
Erivedge® kan forårsage svære misdannelser under udvikling af det ufødte barn, 
hvis du bliver gravid under behandlingen eller inden for 24 måneder efter sidste 
dosis. 
 

 Hvis du er gravid, må du ikke begynde at tage Erivedge®. 
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 Maksimum 7 dage inden du begynder at tage Erivedge® (dagen hvor 
graviditetstesten er udført = dag 1) skal du have lavet en graviditetstest af 
sundhedspersonalet, der skal sikre, at du ikke er gravid.  

 Du skal have lavetgraviditetstest én gang om måneden under behandlingen. 

 Hvis du overvejer at blive gravid, skal du kontakte lægen.  

 Du må ikke blive gravid mens du behandles med Erivedge® og i 24 måneder 
efter sidste dosis. 

 Det er meget vigtigt, at du bruger 2 former for anbefalet prævention fra 
nedenstående tabel. Den ene af dem skal være en barrieremetode og den 
anden skal være en højeffektiv metode.  

 

Anbefalede præventionsformer 

Du skal bruge 2 former for prævention. 

Brug 1 form for prævention fra hver af de nedenstående kolonner.  

Barrieremetode 

Og 

Højeffektiv metode  

 Kondomer med 
sæddræbende creme eller 

 Pessar med sæddræbende 
crmer 

 P-sprøjte eller 

 Spiral eller  

 Afsnøring af æggeledere eller 

 Mandlig sterilisation 

Spørg lægen, hvis du ikke er sikker på hvilke præventionsmidler, du skal 

anvende eller hvis du har behov for yderligere information. 

 

 Du skal bruge prævention (eller helt afstå fra samleje) under hele 
behandlingen og i 24 måneder efter sidste dosis, medmindre du forpligter dig 
til helt at afstå fra at have samleje. Du skal fortsætte med at bruge 
prævention under hele behandlingen og i 24 måneder efter sidste dosis, 
også selvom du er holdt op med at menstruere under din behandling med 
Erivedge®.  

 Hvis du er stoppet med at menstruere under behandlingsforløbet, skal du 
stadig bruge den anbefalede prævention under behandlingen og i 24 
måneder efter sidste dosis af Erivedge®.  

 Hvis du er stoppet med at menstruere inden behandlingsstart med 
Erivedge®, på grund af tidligere behandling med et andet kræftmiddel, skal 
du stadig bruge den anbefalede prævention under behandlingen og i 24 
måneder efter sidste dosis af Erivedge®.  

 Tal med lægen om, hvilken prævention, der er bedst for dig. 

 Hvis din menstruation udebliver og du tror at du er gravid skal du stoppe med 
at tage Erivedge® og omgående kontakte lægen. 

 
 
6.2 Hvis du er mand og tager Erivedge® 
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 Det aktive stof i Erivedge® kan overføres til sæden og kan eksponere en 
 kvinde ved samleje. For at undgå, at et foster udsættes for medicinen ved 
 eventuel graviditet, skal du altid bruge kondom (om muligt med 
 sæddræbende creme), også selvom du er steriliseret, når du har samleje 
 med en kvinde, mens du er i behandling og i 2 måneder efter sidste dosis. 

 Du må ikke være sæddonor, mens du er i behandling og i 2 måneder efter 
 sidste dosis.  

 
Kontakt lægen hvis din partner har mistanke om graviditet mens du tager 
Erivedge® og for 2 måneder efter den sidste dosis. 
 
6.3 Hvis du har mistanke om graviditet  
 
Hvis din eller din partners menstruation udebliver, har en unormal menstruation, 
hvis der er mistanke om graviditet eller hvis graviditet er konstateret, skal du 
straks kontakte lægen.  

 Kvindelige patienter skal kontakte lægen og straks holde op med at tage 
Erivedge®, hvis der er mistanke om graviditet under behandlingen med 
Erivedge® eller inden for 24 måneder efter sidste dosis. 

 Mandlige patienter skal kontakte lægen, hvis en kvindelig partner har 
mistanke om graviditet under mandens behandling med Erivedge® eller 
inden for 2 måneder efter sidste dosis. 
 

 
7.  Almindelige bivirkninger ved Erivedge® 
 
Du kan finde en fuldstændig liste over alle kendte bivirkninger ved Erivedge® i 
indlægssedlen. Det er vigtigt at vide, hvilke bivirkninger du måske vil opleve 
under behandlingen. Kontakt lægen, hvis du oplever bivirkninger under din 
behandling med Erivedge®. 

 


