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VIGTIG INFORMATION OM
VIRKNING OG SIKKERHED
Vejledende information for sundhedspersonale til at
vurdere fordele og risici forbundet med RoActemra-
behandling hos patienter, for alle godkendte
indikationer og alle godkendte administrationsveje

Dette informationsmateriale er påkrævet, som en betingelse for markedsføringstilladelsen for RoActemra for
yderligere at minimere vigtige, udvalgte risici. Dette materiale skal læses sammen med produktresumeet samt
informations materialet ”Trinvis doserings- og administrationsinstruktion” for RoActemra.

RoActemra® (tocilizumab) til følgende indikationer:
· Reumatoid artrit (RA)
· Polyartikulær juvenil idiopatisk artrit (pJIA)
· Systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA)
· Kæmpecelle arteritis (Giant Cell Arteritis, GCA)
· Kimærisk antigenreceptor (CAR) T-celle-induceret svær eller livstruende

cytokinfrigivelsessyndrom (CRS)



Roche Pharmaceuticals A/S – September 2020 – Version 12.0.0
2

1. FORMÅL
Dette materiale indeholder anbefalinger til minimering eller forebyggelse af vigtige risici ved
RoActemra-behandling til patienter med reumatoid artrit, kæmpecelle-arteritis, polyartikulær
juvenil idiopatisk artrit, systemisk juvenil idiopatisk artrit samt kimærisk antigenreceptor T-
celleinduceret svært eller livstruende cytokinfrigivelsessyndrom [intravenøs].

Læs produktresumé inden ordination, tilberedning og administration af RoActemra.

2. ALVORLIGE INFEKTIONER
Der har været indberetninger om fatale infektioner hos patienter behandlet med
immunsuppremerende lægemidler, inklusive RoActemra. Patienten og forældre/værger bør
informeres om, at RoActemra kan mindske patientens modstandsdygtighed over for infektioner.
For at sikre hurtig evaluering og relevant behandling, skal patienten og forældre/værger vejledes i
straks at søge læge hvis der opstår tegn eller symptomer, der kunne tyde på infektion.

Patienter med aktiv eller formodet infektion bør ikke behandles med RoActemra. RoActemra kan
mindske tegn og symptomer på akut infektion med forsinket diagnosticering til følge. Rettidige og
relevante tiltag bør implementeres i forhold til alvorlige infektioner. Der henvises til afsnittet
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen (pkt. 4.4 i produktresuméet) for
yderligere oplysninger.

3. ALLERGISKE REAKTIONER
Patienten og forældre/værger skal informeres om, at der har været indberettet alvorlige allergiske
reaktioner, inklusive anafylaksi, i forbindelse med RoActemra IV og SC. Sådanne reaktioner kan
være mere alvorlige, og potentielt fatale, hos patienter der tidligere har oplevet allergiske
reaktioner i forbindelse med RoActemra-behandling, også selvom patienterne præmedicineres
med steroid og antihistamin. De fleste allergiske reaktioner opstår under infusion/injektion eller
inden for 24 timer efter administration af RoActemra, men kan forekomme på hvilket som helst
tidspunkt.

Der er efter markedsføring indberettet tilfælde af fatal anafylaksi under intravenøs
behandling med RoActemra.

For at sikre hurtig evaluering og relevant behandling, skal patienten og forældre/værger vejledes i
straks at søge læge hvis der opstår tegn eller symptomer, der kunne tyde på en systemisk
allergisk reaktion.

Patienter der modtager intravenøs infusion af RoActemra skal omhyggeligt monitoreres for tegn
og symptomer på allergisk reaktion, inklusive anafylaksi.

Hvis der opstår anafylaktisk reaktion eller anden alvorlig allergisk reaktion, skal administration af
RoActemra IV eller SC straks stoppes, relevant behandling påbegyndes og behandling med
RoActemra seponeres permanent.

Patienter med RA, pJIA, GCA og sJIA, og/eller deres forældre/værger, bør vurderes med henblik
på egnethed til hjemmebehandling med RoActemra SC. Vejled patienter med RA, pJIA, GCA og
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sJIA, der administrerer RoActemra, eller deres forældre/værge, i straks at søge læge hvis der
opstår symptomer, der kunne tyde på en allergisk reaktion efter behandling med RoActemra, og i
ikke at give næste dosis før lægen er informeret OG lægen har vurderet, at næste dosis kan
gives.

4. KOMPLIKATIONER VED DIVERTICULITIS (INKLUSIVE GASTROINTESTINAL
PERFORATION)

Informér patienten og forældre/værge om, at der har været patienter behandlet med RoActemra,
der har oplevet alvorlige bivirkninger i maven og tarmene. For at sikre hurtig evaluering og
relevant behandling, skal patienten og forældre/værge vejledes i straks at søge læge, hvis der
opstår tegn eller symptomer på svære vedvarende abdominalsmerter, blødning og/eller
uforklarede ændringer i toiletvaner samt feber.

RoActemra bør anvendes med forsigtighed hos patienter med intestinale ulcerationer eller
diverticulitis, der kan være forbundet med gastrointestinal perforation, i anamnesen. Der henvises
til afsnittet Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen (pkt. 4.4 i
produktresuméet) for yderligere oplysninger.

5. DIAGNOSE AF MAKROFAGAKTIVERINGSYNDROM (MAS) VED SJIA
Makrofagaktiveringssyndrom (MAS) er en livstruende tilstand, der kan udvikles hos sJIA-
patienter.

Der er aktuelt ingen universelt accepterede, definitive, diagnostiske kriterier, men der er
publiceret præliminære kriterier.1

Differentialdiagnosen af MAS er bred fordi de abnormaliteter, der kobles til tilstanden er variable
og dækker flere systemer og på grund af den ikke-specifikke natur af de mest fremtrædende
kliniske karakteristika, der omfatter feber, hepatosplenomegali og cytopeni. På grund af dette, er
det ofte svært at stille en hurtig klinisk diagnose. Andre MAS-karakteristika omfatter neurologiske
abnormaliteter og laboratorieabnormaliteter som fx hypofibrinogenæmi. Der har været
indberetninger om vellykket behandling af MAS med ciclosporin og glukokorticoider.

5.1 IL-6-HÆMNING OG MAS
Nogle af de laboratorieresultater, der har været forbundet med administration af RoActemra i
forhold til IL-6-hæmning svarer til nogle af de laboratorieresultater, der er forbundet med MAS-
diagnosen (fx fald i leukocyttal, neutrofilocyttal, trombocyttal, s-fibrinogen og
erytrocytsedimenteringshastighed, som alle primært forekommer inden for 1 uge efter
administration af RoActemra). Ferritinniveauet falder ofte ved administration af RoActemra, men
stiger ofte ved MAS og kan derfor være en brugbar differentialparameter ved
laboratorieundersøgelser.

Karakteristiske fund ved MAS (centralnervesystemdysfunktion, blødning og hepatosplenomegali),
kan – hvis tilstede – være brugbare til at stille MAS-diagnosen i forbindelse med IL-6-hæmning.
Patientens kliniske historie og aktuelle status bør, sammen med laboratorieundersøgelser på

1 Ravelli A, et al. Preliminary diagnostic guidelines for macrophage activation syndrome complicating
systemic juvenile idiopathic arthritis. J Pediatr 2005; 146: 598–604.
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fastsatte tidspunkter i forbindelse med administration af RoActemra, guide tolkningen af
laboratoriedata og deres potentielle betydning i forhold til at stille en MAS-diagnose.

RoActemra er ikke undersøgt i kliniske forsøg hos patienter under en episode med aktiv MAS.

6. HÆMATOLOGISKE ABNORMALITETER: TROMBOCYTOPENI OG POTENTIEL
RISIKO FOR BLØDNING OG/ELLER NEUTROPENI

Der er forekommet fald i neutrofilocyt- og trombocyttal efter behandling med RoActemra 8 mg/kg i
kombination med MTX. Der kan være øget risiko for neutropeni hos patienter tidligere behandlet
med TNF-antagonist. Svær neutropeni kan være forbundet med en øget risiko for alvorlige
infektioner. Der er dog ikke påvist klar sammenhæng mellem fald i neutrofilocyttallet og
forekomsten af alvorlige infektioner i kliniske studier med RoActemra til dato.

Det frarådes at påbegynde behandling med RoActemra hos patienter, som ikke tidligere er
behandlet med RoActemra og som har et absolut neutrofilocyttal under 2 x 109/l. Der skal udvises
forsigtighed, hvis det overvejes at påbegynde behandling med RoActemra hos patienter med lavt
trombocyttal (dvs. trombocyttal under 100 x 103/μl). Fortsat behandling anbefales ikke hos
patienter, der udvikler et absolut neutrofilocyttal på <0,5 x 109/l eller et absolut trombocyttal på
<50 x 103/μl.

Monitorering:
· Hos RA- og GCA-patienter bør neutrofilocytter og trombocytter monitoreres 4-8 uger efter

påbegyndt behandling og herefter i overensstemmelse med almindelig klinisk praksis.
· Hos sJIA- og pJIA-patienter bør neutrofilocytter og trombocytter monitoreres når 2. infusion

gives og herefter i overensstemmelse med almindelig klinisk praksis.

Yderligere anbefalinger for neutropeni og trombocytopeni findes i afsnittet ”Særlige advarsler og
forsigtighedsregler vedrørende brugen” under pkt. 4.4 i produktresuméet.

Yderligere oplysninger vedrørende dosisjustering og yderligere monitorering findes i
afsnittet ”Dosering og administration” under pkt. 4.2 i produktresuméet.

7. HEPATOTOKSICITET
Tilfælde af forbigående eller intermitterende, lette til moderate stigninger i
leveraminotransferaserne er indberettet som almindeligt forekommende ved behandling med
RoActemra (se pkt. 4.8 i produktresuméet). Der blev observeret stigning i hyppigheden, når der
blev givet potentielt hepatotoksiske lægemidler (fx MTX) i kombination med RoActemra. Hvis det
er klinisk indiceret, bør andre leverfunktionstest, inklusive bilirubin, overvejes.

Der er blevet observeret tilfælde af alvorlige lægemiddelinducerede leverskader, inklusive akut
leversvigt, hepatitis og gulsot, ved behandling med RoActemra (se pkt. 4.8 i produktresuméet).
De alvorlige leverskader opstod mellem 2 uger og mere end 5 år efter behandling med
RoActemra var påbegyndt. Der er blevet indberettet tilfælde af leversvigt, der resulterede i
levertransplantation.
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Der bør udvises forsigtighed, når det overvejes at påbegynde behandling med RoActemra til
patienter med forhøjet ALAT- eller ASAT >1,5 x øvre normalgrænse. Behandling med RoActemra
frarådes til patienter med ALAT- eller ASAT-værdier > 5 x øvre normalgrænse ved baseline.

Monitorering:
· Hos RA-, GCA-, pJIA- og sJIA-patienter, bør ALAT- og ASAT-niveauer monitoreres hver 4.-

8. uge i de første 6 måneders behandling og efterfølgende hver 12. uge.
· Anbefalinger vedrørende dosisændringer baseret på transaminaseniveauer, inklusive

seponering af RoActemra, findes i pkt. 4.2 i produktresuméet.

· Ved ALAT- eller ASAT-stigninger >3-5 x øvre normalgrænse, bekræftet ved gentagne
målinger, bør behandling med RoActemra afbrydes.

Der henvises til pkt. 4.2 ”Dosering og administration”, pkt. 4.4 ”Særlige advarsler og
forsigtighedsregler vedrørende brugen” samt pkt. 4.8 ”Bivirkninger” i produktresuméet for
yderligere information.

8. FORHØJEDE LIPIDTAL OG POTENTIEL RISIKO FOR
KARDIOVASKULÆRE/CEREBROVASKULÆRE HÆNDELSER

Der er set stigninger i lipidparametre, inklusive total-kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og
triglycerider hos patienter behandlet med RoActemra.

Monitorering:
· Lipidparametre bør vurderes 4-8 uger efter påbegyndt behandling med RoActemra.
Patienterne bør behandles i overensstemmelse med lokale retningslinjer for behandling af
hyperlipidæmi. Der henvises til pkt. 4.4 ”Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende
brugen” og 4.8 ”Bivirkninger” i produktresuméet for yderligere information.

9. MALIGNITETER

Immunmodulerende lægemidler kan øge risikoen for malignitet. Sundhedspersonalet bør være
opmærksomt på rettidige relevante tiltag med henblik på diagnosticering og behandling af
maligniteter. Der henvises til pkt. 4.4 ”Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende
brugen” og 4.8 ”Bivirkninger” i produktresuméet for yderligere information.

10. DEMYELINISERENDE SYGDOMME
Læger bør være særligt opmærksomme på symptomer, der kan indikere debut af nye, centrale
demyeliniserende sygdomme, og sundhedspersonalet bør være opmærksomt på rettidige og
relevante tiltag med henblik på diagnosticering og behandling af demyeliniserende sygdomme.
Der henvises til pkt. 4.4 ”Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen” i
produktresuméet for yderligere information.

11. INFUSIONS-/INJEKTIONSREAKTIONER
Der kan opstå alvorlige reaktioner ved injektions-/infusionsstedet ved administration af
RoActemra. Anbefalinger i forhold til håndtering af infusions-/injektionsreaktioner findes i
afsnittet ”Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen”, pkt. 4.4 i produktresuméet
samt i ”trinvis doserings- og administrationsinstruktion” for RoActemra.
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12. DOSISAFBRYDELSE VED SJIA OG PJIA
Anbefalinger vedrørende dosisafbrydelser hos sJIA- og pJIA-patienter findes i afsnittet ”Dosering
og administration”, pkt. 4.2 i produktresuméet.

13. DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosisberegninger for alle indikationer og formuleringer (IV og SC) findes i ”Trinvis doserings- og
administrationsinstruktion for RoActemra” samt under pkt. 4.2 i produktresuméet.

Pædiatriske patienter
· Sikkerhed og virkning af den subkutane formulering af RoActemra ved brug til børn under

1 år er ikke klarlagt. Ingen data er tilgængelige.
· En ændring i dosis bør kun være baseret på en konsistent ændring i patientens

kropsvægt over tid.
· Den fyldte pen (ACTPen®) bør ikke bruges til behandling af pædiatriske patienter

< 12 år, da der er en potentiel risiko for intramuskulær injektion, da det subkutane
vævslag er tyndere.

sJIA patienter
Patienter skal have en minimumsvægt på 10 kg, når de modtager RoActemra subkutant.

Sporbarhed
For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal navn og batchnummer på det 
administrerede produkt registreres tydeligt.

14. RAPPORTERING AF MISTÆNKTE BIVIRKNINGER OG KONTAKT
Det er vigtigt at indberette mistanker om formodede bivirkninger efter et lægemiddel er godkendt.
Det gør det muligt løbende at vurdere balancen mellem gavn og risiko for det pågældende 
lægemiddel. Sundhedspersonalet opfordres til at indberette enhver mistanke om formodede 
bivirkninger via det nationale rapporteringssystem.

Anmodning om indberetning
Formodede bivirkninger af RoActemra skal indberettes til:

Lægemiddelstyrelsen; Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. 
Websted: www.meldenbivirkning.dk. Email: dkma@dkma.dk

Formodede bivirkninger kan også indberettes til den lokale repræsentant: 
Roche Pharmaceuticals A/S

 Tlf.: 3639 9999
Email: denmark.drug_safety@roche.com

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt ved indberetningen, herunder information om
anamnese, eventuelle samtidige medicineringer samt datoer for bivirkningens indtræden og
behandling.
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Kontakt
Hvis du, patienten, forældrene, værgen eller omsorgspersonen ønsker yderligere information om
RoActemra, kan Roche a/s kontaktes på tlf. 3639 9999 eller www.roche.dk.

For yderligere information, se produktresumé og indlægsseddel, som du kan finde på Det 
Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside, www.ema.europa.eu.

15. GENERELLE ANBEFALINGER
Inden du administrerer RoActemra, skal du spørge patienten eller dennes forældre/værge om
patienten:

· har en infektion, er i behandling for en infektion eller tidligere har haft tilbagevendende
infektioner

· har tegn på infektion, fx feber, hoste eller hovedpine, eller føler sig utilpas
· lider af herpes zoster eller anden hudinfektion med åbne sår
· har haft allergiske reaktioner i forbindelse med tidligere behandlinger, inklusive RoActemra
· har diabetes eller anden underliggende sygdom, der kan disponere for infektion
· har tuberkulose eller har været i tæt kontakt med nogen, der har haft tuberkulose

o som det anbefales for andre biologiske behandlinger af RA, bør patienten screenes for
latent tuberkuloseinfektion inden behandling med RoActemra. Patienter med latent
tuberkulose skal gives standard antimykobakteriel behandling inden behandlingen med
RoActemra påbegyndes

· tager andre biologiske lægemidler til behandling af RA eller behandles med atorvastatin,
calciumantagonister, theophyllin, warfarin, phenytoin, ciclosporin, methylprednisolon,
dexamethason eller benzodiazepiner

· har, eller har haft, viral hepatitis eller anden leversygdom
· har haft tilfælde med gastrointestinal ulceration eller diverticulitis
· for nyligt er vaccineret eller der er planlagt vaccination
· har kræft, kardiovaskulære risikofaktorer, som forhøjet blodtryk og forhøjede

kolesterolniveauer eller moderate til svære nyrefunktionsproblemer
· har vedvarende hovedpine.

Graviditet: Kvindelige, fertile patienter skal bruge sikker prævention under (og op til 3 måneder
efter) behandling. RoActemra må ikke anvendes under graviditet med mindre det er tvingende
nødvendigt.

Amning: Det vides ikke om tocilizumab udskilles i human mælk. Det skal besluttes om amningen
skal fortsætte/afsluttes eller om behandlingen med RoActemra fortsætte/afsluttes med
udgangspunkt i en afvejning af barnets behov for amning og moderens behov for behandling med
RoActemra.

Patienter og forældre/værge til sJIA- eller pJIA-patienter skal tilrådes at søge læge, hvis patienten
under eller efter behandlingen med RoActemra får symptomer (f.eks. vedvarende hoste, vægttab,
let feber), som kunne tyde på tuberkulose.

http://www.roche.dk/
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