
Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare.

Bra att veta om din intravenösa infusions-
behandling med ORENCIA® (abatacept)
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Vad är ORENCIA® och vad används det för? 
ORENCIA® används för att behandla måttlig till svår aktiv ledgångsreuma-
tism (även kallat reumatoid artrit eller RA) då du inte svarat tillräckligt bra på 
behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel eller med en annan 
läkemedelsgrupp som kallas ”tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare”. ORENCIA® 
används i kombination med ett läkemedel som heter metotrexat. ORENCIA® 
kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv 
reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat. ORENCIA® 
tillhör en typ av läkemedel som kallas selektiva co-stimulationsmodulatorer. 
Den aktiva substansen i ORENCIA®, abatacept, är ett protein som tas fram 

med hjälp av cellodlingar.

Din läkare har ordinerat ORENCIA® för att minska dina tecken och symtom på 
RA och för att minska de ledskador som orsakas av sjukdomen.

Om ORENCIA®
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Om ORENCIA®

Vad du kan förvänta dig av behandlingen med ORENCIA®

Ledgångsreumatism är vanligen en kronisk, långsiktig och progressiv 
sjukdom. Målet med ORENCIA®-behandlingen är att bromsa den skada på 
lederna som kan orsakas av ledgångsreumatism och att förbättra den fysiska 
funktionen. Genom att sjukdomsförloppet bromsas kan även ledskadorna 
förhindras och smärta och trötthet lindras. Därmed kan din livskvalitet 
förbättras. Du kanske inte omedelbart märker några effekter av ORENCIA® 
då det kan ta flera veckor innan läkemedlet når sin fulla effekt. Det är viktigt 
att du fortsätter att ta läkemedlet även om du inte märker någon förbättring 
under de första veckorna. Din läkare kommer att följa upp och utvärdera hur 
effektivt ORENCIA® är för dig.

Så fungerar ORENCIA®

Hos personer med ledgångsreumatism attackerar kroppens eget immunsys-
tem normala kroppsvävnader. Det kan leda till smärta och svullnad i lederna, 
och kan orsaka ledskador. ORENCIA® minskar immunsystemets angrepp på 
normal vävnad genom att påverka de immunceller (T-celler) som är inblan-
dade i sjukdomen ledgångsreumatism.
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Din behandling
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Behandlingsplan
Ordination: Din läkare har ordinerat ORENCIA® till dig.

Infusion: ORENCIA® ges till dig som en intravenös (IV) infusion. Det betyder 
att du får ORENCIA® genom en infart som placeras i en ven i din arm. Infusio-
nen varar omkring 30 minuter. En sjuksköterska ger dig medicinen. Efter den 
första infusionen ges ORENCIA® vecka 2 och 4, därefter ges ORENCIA®  
1 gång per månad. Efter infusionen behöver du i regel inte stanna kvar för 
observation, detta förutsatt att inte sjukvårdspersonalen ber dig om det 
förstås. 

Ditt åtagande: Var noga med att notera dina kommande besökstider. Det är 
mycket viktigt att du får ORENCIA® i enlighet med det som ordinerats av din 
läkare. 

Kommunikation: Berätta för din läkare och annan sjukvårdspersonal hur du 
mår både före och efter infusionen. Du och din läkare kommer tillsammans 
fram till dina personliga behandlingsmål, vilka kan innebära minskad smärta, 
bibehållande av funktioner för vardagliga aktiviteter, förbättrad hälsorela-
terad livskvalitet och bromsad sjukdomsprogress. Genom att vara aktiv och 

prata med din läkare kan ni tillsammans bidra till att dessa mål uppnås.

Hur vet jag om ORENCIA® fungerar?
Du kanske inte märker några effekter av ORENCIA® med en gång efter-
som det kan ta flera veckor innan läkemedlet når sin fulla effekt. Din läkare 
kommer att övervaka dina symtom och kan komma att ta blodprover för att 
mäta hur effektivt ORENCIA® fungerar på dig.

Din behandling
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Din behandling

Vilka eventuella biverkningar kan jag få av ORENCIA®? 
ORENCIA® kan orsaka biverkningar, men det är inte alla som får dem.  
De vanligaste biverkningarna med ORENCIA® är huvudvärk, illamående och 
infektioner i övre luftvägarna (inklusive näs- och halsinfektioner). I likhet med 
alla läkemedel som påverkar immunsystemet kan ORENCIA® orsaka allvarliga 
biverkningar som kan kräva behandling. Tala omedelbart om för din läkare om 
du märker något av det följande:

 � svåra utslag, nässelfeber eller andra tecken på en allergisk reaktion
 � svullnad i ansikte, händer eller fötter
 � svårigheter att andas eller svälja
 � feber, viktminskning, apati, allmän sjukdomskänsla, tandbesvär, sveda  
vid vattenkastning, smärtsamma hudutslag, smärtsamma hudblåsor  
eller hosta.

För fullständig lista över biverkningar, se bipacksedeln som följer med 
förpackningen med ORENCIA®.

Allergiska reaktioner: Om du får allergiska symtom såsom tryck över bröstet, 
väsande andning, allvarlig yrsel eller ostadighet, svullnader eller hudutslag 
ska du omedelbart tala med din läkare.

Infektioner: Om du har någon form av infektion, inklusive långvarig eller 
lokal infektion, eller om du ofta får infektioner, ska du vara försiktig när du 
tar ORENCIA®. Det är viktigt att du berättar för din läkare om du har infek-
tionssymtom (t.ex. feber, sjukdomskänsla [allmänt obehag], tandbesvär). 
ORENCIA® kan även försämra din kroppsförmåga att bekämpa infektioner 
och behandlingen kan göra dig mer benägen att få infektioner eller förvärra 
befintliga infektioner. 
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Kan jag ta ORENCIA® om jag är gravid eller ammar? 
Effekterna av ORENCIA® vid graviditet är inte kända, använd därför inte 
ORENCIA® om du är gravid om inte din läkare särskilt rekommenderar det.
Om du är kvinna och kan bli gravid, måste du använda säkra preventivmedel 
medan du använder ORENCIA® och upp till 14 veckor efter sista dosen. Din 
läkare kommer att ge dig råd om lämpliga preventivmetoder. Om du blir gra- 
vid medan du använder ORENCIA®, tala om detta för din läkare. Om du har 
fått ORENCIA® under graviditeten, kan ditt barn ha en högre risk för att få en 
infektion. Innan ditt barn får något vaccin är det viktigt att du talar med ditt 
barns läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om din användning av 
ORENCIA® under graviditeten. Det är inte känt om ORENCIA® utsöndras i 
modersmjölk. Du måste avbryta amningen om du behandlas med ORENCIA® 
och inte amma fram till 14 veckor efter sista dosen av ORENCIA®.

Bör jag äta någon särskild kost eller motionera medan jag  
tar ORENCIA®? 
Det finns ingen specifik kost som du behöver följa medan du tar ORENCIA®. 
Tala med din läkare om hälsosam kosthållning och motion.

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har infektions-
symptom så som t.ex. feber, sjukdomskänsla eller tandbesvär.

Din behandling



Användbara
delar
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Min läkares namn:

Läkarens telefon:

Min sjuksköterskas 
namn:

Sjuksköterskans 
telefon:

Klinik:

Sjukhus:

Sjukhusets telefon:

Övriga anteckningar:

Mina kontaktuppgifter
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Besökstider

Be din läkare eller sjuksköterska om tiderna för dina  
kommande besök

Besök Datum Tid Kommentarer

1

2

3

4

5

6

Var noga med att notera dina kommande besökstider. Det är mycket viktigt 
att du får ORENCIA® i enlighet med det som ordinerats av din läkare. Om du 
missar ett besök för ORENCIA®-infusion, kontakta genast din läkare för att 
boka ny tid för din nästa dos.
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Ordlista
Abatacept – detta är det generiska namnet på ORENCIA® (ORENCIA® är 
varumärket).

Intravenös (IV) injektion eller infusion – en injektion eller infusion som ges i 
en ven. ORENCIA® kan ges intravenöst eller via subkutan injektion, beroende 
på vad din läkare har förskrivit till dig

Metotrexat (MTX) – ett läkemedel som används för att behandla ledgångs-
reumatism. ORENCIA® används i kombination med (tas tillsammans med) 
metotrexat.

ORENCIA® – även kallat abatacept, ORENCIA® är ett läkemedel som ordi-
neras i kombination med metotrexat för behandling av ledgångsreumatism. 

Progressiv – RA som fortskrider (framåtskridande)

Reumatoid artrit (RA) – en kronisk, potentiellt allvarlig, långvarig sjukdom 
vid vilken lederna inflammeras vilket orsakar smärta, svullnad och stelhet. 
Kallas ofta också för ledgångsreumatism.

Subkutan (SC) injektion – en injektion som ges under huden.

Ordlista
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Följande organisation tillhandahåller 
rådgivning och stöd till personer som 
lever med ledgångsreumatism och 
deras närstående:

Reumatikerförbundet 
(www.reumatikerforbundet.org)



www.bms.se  |  www.orenciapatient.se
Tel: 08-704 71 00

OKT 2017 427SE17NP04301-01

ORENCIA® finns som injektionsvätska för subkutan injektion och som pulver till 
koncentrat till infusionsvätska för intravenös infusion. Den verksamma substansen i 
ORENCIA® heter abatacept.

Vad ORENCIA är och vad det används för: Subkutan och intravenös beredningsform: 
Reumatoid artrit - ORENCIA® används hos vuxna för att behandla måttlig till svår 
aktiv reumatoid artrit (RA) då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra 
sjukdomsmodifierande läkemedel eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas 
”tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare”. ORENCIA® används i kombination med ett 
läkemedel som heter metotrexat.  ORENICA® kan också användas med metotrexat för 
att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats 
med metotrexat. 
ORENCIA® används för att bromsa ledskadan och förbättra din fysiska förmåga. 
Psoriasisartrit - ORENCIA® används hos vuxna för att behandla aktiv psoriasisartrit 
ensamt eller i kombination med metotrexat. Om du har aktiv psoriasisartrit får du 
först andra läkemedel. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel kan du 
få ORENCIA för att minska tecken och symtom på din sjukdom, bromsa ben- och 
ledskadan och förbättra din fysiska förmåga. 
Endast intravenös beredningsform:  
Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit - ORENCIA® används hos barn och ungdomar i 
åldrarna 6 till 17 år för att behandla polyartikulär juvenil idiopatisk artrit då du inte 
svarat tillräckligt bra på behandling med TNF-hämmare. ORENCIA® används för att 
förbättra tecken och symtom på polyartikulär juvenil idiopatisk. ORENCIA® används i 
kombination tillsammans med metotrexat för att behandla din polyartikulära juvenila 
idiopatiska artrit. ORENCIA® har inte studerats hos barn under 6 år.

Använd inte ORENCIA® om du är allergisk mot abatacept eller något annat 
innehållsämne i detta läkemedel. Påbörja inte behandling med ORENCIA® om du 
har en allvarlig eller okontrollerad infektion. En infektion gör att du riskerar att få 
allvarliga biverkningar av ORENCIA®.

Ytterligare information: För fullständig information om ORENCIA®, läs noga igenom 
bipacksedeln som medföljer förpackningen (och den finns även på www.fass.se). 

Bristol-Myers Squibb AB


