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Orencia® Patientstöd

Patientstödsprogram för patienter 
som behandlas med ORENCIA®

Inspiration och motivation till 
behandling, egenvård och träning

3 telefonsamtal med sjuksköterska

Anmälan genom klinik eller apotek
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Erfarenheter från olika RA Patientstödsprogram

Lär mig mer om min sjukdom
”Jag lär mig mer om min sjukdom, 
och medicin. Tänker efter mer vad 
jag känner och registrerar. Den ger 

också en puff för att träna och det är 
en viktig komponent för ett bättre 

välmående.”

Frågor besvarade
”Jag får bra svar på de frågor 
jag ställer. Jag upplever att 

sjuksköterskorna som svarar är 
kunniga.”

Regelbunden kontakt
”Jag tycker att det har varit bra 

med regelbunden kontakt, trevligt 
bemötande via telefon dessutom.”

Tips, råd och feedback
”Jag har fått diskutera mitt hälsoläge 

och fått mycket bra tips och råd för att 
kunna må ännu bättre. Jag har blivit 

hörd och fått feedback på mina tankar, 
funderingar och frågor.”

Är ni intresserade av mer information kring Patientstödsprogrammet kontakta Bristol-Myers Squibb: 
Ulrika Palm Gustafsson, Key Account Manager, Orencia, 070-632 32 89

Hans Lindskog, Key Account Manager, Orencia,076-119 40 61

ORENCIA® (abatacept) 125 mg injektionsvätska för 
subkutan injektion och 250 mg pulver till koncentrat till 
infusionsvätska för intravenös infusion. Immunosup-
pressivt medel. Indikation: Subkutan och intravenös 
beredningsform: Reumatoid artrit – ORENCIA® i kom-
bination med metotrexat är indicerad för: • behandling 
av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna 
patienter som svarat otillräckligt på tidigare behandling 
med en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatis-
ka läkemedel (DMARDs), inklusive metotrexat (MTX) 
eller en TNF-hämmare. • behandling av högaktiv och 
progressiv sjukdom hos vuxna patienter med reumatoid 
artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat. Vid 
kombinationsbehandling med abatacept och metotrexat 
har reduktion av progressiv leddestruktion och förbät-
tring av fysisk funktion påvisats. Psoriasisartrit - OR-
ENCIA®, ensamt eller i kombination med metotrexat 
(MTX) är indicerad för: • behandling av aktiv psoriasi-
sartrit (PsA) hos vuxna patienter när svaret på tidigare 
DMARD-behandling inklusive MTX har varit otillräck-
ligt och för vilka ytterligare systemisk behandling för 
psoriatiska hudskador inte krävs. Endast intravenös 
beredningsform: Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit – 
ORENCIA® i kombination med metotrexat är indicerad 
för behandling av måttlig till svår aktiv polyartikulär 
juvenil idiopatisk artrit ( JIA) hos pediatriska patienter 
från 6 års ålder och uppåt som svarat otillräckligt på 
andra DMARDs inklusive åtminstone en TNF-hämmare. 
ORENCIA® har inte studerats hos barn under 6 år. Kon-
traindikationer: Allvarliga okontrollerade infektioner, 
som sepsis och opportunistiska infektioner. Över-
känslighet mot den aktiva substansen eller mot något 
hjälpämne. Förpackningar: Fyra förfyllda sprutor med 
125 mg abatacept i en ml lösning. Fyra förfyllda pennor 
med 125 mg abatacept i en ml lösning. En injektions-
flaska med 250 mg pulver och en silikonfri spruta. Yt-
terligare information: ORENCIA® är receptbelagt och 
förmånsberättigat. För fullständig information och pris, 
se www.fass.se. Baserad på produktresumé: 25 juli 2017.
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