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Enbrel er et biologisk legemiddel
og brukes i behandling av:

  Revmatoid artritt  
 Enbrel i kombinasjon med metotreksat er indisert for behandling av   
 moderat til alvorlig, aktiv revmatoid artritt hos voksne når responsen på  
 sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler, inkludert metotreksat  
 (hvis ikke kontraindisert), har vært inadekvat. Enbrel kan gis som      
 monoterapi ved metotreksatintoleranse eller når fortsatt behandling med  
 metotreksat er uhensiktsmessig. Enbrel er også indisert for behandling av  
 alvorlig, aktiv og progredierende revmatoid artritt hos voksne som ikke   
 tidligere er behandlet med metotreksat. Enbrel gitt alene eller i    
 kombinasjon med metotreksat er vist å redusere progresjonshastighet av  
 leddskade målt ved røntgen og bedrer fysisk funksjon.

   Juvenil idiopatisk artritt  
Behandling av polyartritt (revmatoid faktor positiv eller negativ) og 
utvidet oligoartritt hos barn og ungdom fra 2 års alder som har hatt en 
utilstrekkelig respons på eller er intolerante for metotreksat. Enbrel har 
ikke blitt undersøkt hos barn under 2 år. 

 Behandling av psoriasisartritt hos ungdom fra 12 års alder som har hatt 
en utilstrekkelig respons på eller er intolerante for metotreksat. 

 Behandling av entesittrelatert artritt hos ungdom fra 12 års alder som 
har hatt en utilstrekkelig respons på eller er intolerante for konvensjonell 
behandling. Enbrel har ikke blitt undersøkt hos barn under 2 år.

   Psoriasisartritt 
 Behandling av aktiv og progressiv psoriasisartritt hos voksne når respons 

på tidligere sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddelbehandling 
ikke har vært tilstrekkelig. Enbrel er vist å bedre fysisk funksjon hos pasien-
ter med psoriasisartritt, og å redusere progresjonshastigheten av perifer 
leddskade målt ved røntgen hos pasienter med polyartikulære, symme-
triske undergrupper av sykdommen.
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   Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) 
 Behandling av voksne med alvorlig aktiv Bekhterevs sykdom 

(ankyloserende spondylitt) som har hatt utilstrekkelig respons på 
konvensjonell terapi. 

   Ikke-radiografisk aksial spondylartritt 
       Behandling av voksne med alvorlig ikke-radiografisk aksial spondylartritt 

med objektive tegn på inflammasjon som indikert ved forhøyet C-reaktivt 
protein (CRP) og/eller magnetisk resonans (MR)-funn, som har hatt en 
utilstrekkelig respons på ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler 
(NSAIDs).

   Plakkpsoriasis 
 Behandling av voksne med moderat til alvorlig plakkpsoriasis, som ikke har 

respondert på eller er intolerante ovenfor annen systemisk behandling, 
inkludert ciklosporin, metotreksat eller psoralen og ultrafiolett-A lys 
(PUVA), eller hvor slik behandling er kontraindisert. 

   Pediatrisk plakkpsoriasis  
Behandling av kronisk alvorlig plakkpsoriasis hos barn og ungdom fra 6 års  
alder som er utilstrekkelig kontrollert av eller er intolerante overfor andre  
systemiske behandlinger eller lysterapi.
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Generell informasjon om sykdommene
Leddgikt – Revmatoid artritt (RA)
Leddgikt er en betennelsesaktig sykdom i ledd. Rundt 0,5% av befolkningen 
har leddgikt.1 Sykdommen kan ramme i alle aldre, men er hyppigst hos 
kvinner i 50-60 års alderen. Omtrent tre ganger så mange kvinner som menn 
har sykdommen. Leddgikt kan over tid føre til at brusk og bein i leddene 
brytes ned, om sykdommen ikke behandles.

Barneleddgikt – Juvenil idiopatisk artritt (JIA)
Årsaken til revmatiske lidelser hos barn er fortsatt ukjent, men det ser ut til å 
være en kombinasjon av arvelige faktorer og ytre påvirkning. Infeksjon med 
bakterier eller virus kan utløse sykdommen. Vanligvis starter barneleddgikt i 
småbarnsalderen eller i 8-12 års alder. Sykdommen rammer ca. 1 av 1000 
barn og ca. 120-180 barn og ungdom får sykdommen hvert år.2 Jenter får 
oftere barneleddgikt enn gutter. Mange barn og unge er kvitt sykdommen 
før de blir voksne.

Psoriasis artritt (PsA)
Ved psoriasis artritt rammes leddene av betennelse, artritt, som ligner det  
en ser ved leddgikt. Ofte vil pasienten først ha psoriasis i huden, og over tid 
utvikle artritt i leddene. Artritt kjennetegnes ved hevelse, smerte og nedsatt 
funksjon i leddet. Kvinner og menn angripes like ofte av sykdommen.
Det antas at 0,1% til 0,2% av norges befolkning har psoriasisartritt og at 
insidensen er 7 per 100000 per år.3

 
Bekhterevs sykdom  – Ankyloserende spondylitt (AS)
Sykdommen inngår i en større gruppe revmatiske ryggsykdommer, såkalte 
spondylartropatier eller ryggradsbetennelser. Menn rammes tre ganger
oftere enn kvinner, og ca. 0,5% av befolkningen har sykdommen (insidensen 
er ca 7 per 100000 per år).4  Sykdomsdebut er ofte i ungdommen, men det 
tar gjerne flere år før endelig diagnose stilles. Det er vist en tydelig 
sammenheng mellom arvelighets faktoren HLA-B27 og sykdommen.
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Ikke-radiografisk aksial spondylartritt (Nr-axSpA)
Nr-axSpA er en undertype av Bekhterevs sykdom (AS), som er en progressiv 
sykdom. Nr-axSpA påvirker ryggraden, hofte og nedre ryggrad 
(iliosakralleddene). Det har blitt beskrevet som en tidlig form for AS.  
I motsetning til AS, kan ikke betennelse i iliosakralleddene ses på røntgen 
hos pasienter med nr-axSpA. Pasienter med nr-axSpA og AS kan oppleve 
sammenlignbare nivåer av sykdomsbyrde, smerte og sykdomsaktivitet 
(nedsatt livskvalitet). Opptil 12% av nr-axSpA pasienter utvikler 
ankolyserende spondylitt i en to års periode.5

Psoriasis
Psoriasis er en livslang systemisk sykdom som gir seg til kjenne på huden. 
Den kjennetegnes med røde, flassende, velavgrensede plakk av varierende 
tykkelse. Psoriasisforandringene skjer i overgangen mellom overhuden 
(epidermis) og lærhuden (dermis) – i basalcellelaget.

Årsaken til psoriasis er ukjent, men man tror at sykdommen skyldes en 
immunreaksjon rettet mot deler av huden. Her frigjør T-cellene cytokiner 
(signalsubstanser, TNF) som setter i gang en betennelsesreaksjon. 
Resultatet av dette er at cellene i overhuden deler seg raskere enn vanlig. 
En normal hudcelle modnes i løpet av 28 – 30 dager og avstøtes fra hud-
overflaten uten at det merkes, men hos en person med psoriasis tar denne
prosessen bare 3-4 dager. Cellene hoper seg opp og danner røde 
fortykkelser i huden (plakk).

Sykdommen kan debutere i alle aldre, men hyppigst mellom 15 og 30 års 
alder. Omtrent 5-11 % av den norske befolkningen har psoriasis, og selv- 
rapportert insidens er 120-130 per 100000 per år.6,7 Hos noen pasienter  
med psoriasis angripes også leddene og  forårsaker skader på vev og knokler 
(psoriasis artritt). 9 av 10 pasienter har psoriasis før man utvikler psoriasis 
artritt.
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Hvordan virker Enbrel?
Tumor nekrose faktor alfa, eller TNF- , er en av budbringerne i kroppen som er 
med på å regulere en betennelsesprosess. Ved en slik prosess fester TNF-  
seg på mottakere på celler (makrofager) rundt om i kroppen som gir et 
signal om å sette i gang og opprettholde en betennelse. Normalt griper 
kroppen inn for å balansere tilgangen på TNF- . Dette er en normal reaksjon 
dersom det kommer  en inntrenger, f eks en bakterie, gjennom huden.

Ved autoimmune sykdommer som  
f eks psoriasis og psoriasis artritt 
produserer kroppen for mye TNF- . 
Høye nivåer av TNF-  fører til 
smerter, betennelse (psoriasis 
artritt) og for personer med plakk 
psoriasis trenger umodne celler seg 
opp til hudoverflaten, hoper seg opp 
der og danner røde fortykkelser i 
huden – plakk.

Enbrel injiseres og binder TNF-  
effektivt og gjør at færre TNF-  kan 
binde seg til cellene. Dermed 
bremses prosessen og betennelsen 
reduseres. Denne typen behandling 
omtales som TNF hemmende 
behandling eller anti-TNF 
behandling.

TNF-
Celle

Enbrel®
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Hvordan settes Enbrel?
Enbrel er et legemiddel som må settes som en injeksjon rett under huden 
– subcutant. Det er viktig at man ikke injiserer seg selv eller andre før man 
har forstått prinsippene ved en injeksjon. Start alltid med å vaske hendene 
godt før man går i gang.

Enbrel leveres som ferdigfylt penn (MyClic), ferdigfylt sprøyte og pulver til 
utblanding. Hva man velger er avhengig av hva pasienten foretrekker. MyClic 
ferdigfylt penn og ferdigfylt sprøyte leveres i både 25 mg og 50 mg. Pulver til 
utblanding leveres i både 10 og 25 mg. Pakningen på 10 mg er er beregnet 
på små barn der dosen er lav. Dersom man velger Enbrel til utblanding 
anbefaler vi at man leser pakningsvedlegget nøye. Dette forklarer hvordan 
man går frem for utblanding. 

Hvor skal injeksjonen settes?
De tre anbefalte injeksjonsstedene for Enbrel omfatter: (1) midt på låret 
foran; (2) buken, med unntak av et fem centimeters område rundt navlen 
og (3) ytre del av overarmene. Hvis du injiserer selv, bør du ikke bruke 
overarmenes ytre område.

Dersom man injiserer med MyClic ferdigfylt penn anbefaler vi låret da det 
her blir mer motstand i huden som gir en mer vellykket injeksjon. 

Bytt sted mellom hver nye injeksjon. Sørg for at den nye injeksjonen gis 
minst 3 cm fra gammelt sted. Ikke injiser i områder hvor huden er øm, 
blåmerket, rød eller hard. Unngå områder med arr eller strekkmerker.

Hvis du har psoriasis, bør du prøve å unngå å injisere direkte i et 
opphovnet, tykt, rødt eller flassende hud. 

(Referanse: Pakningsvedlegg Enbrel, 25. mai 2021)
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Hvilken dose av Enbrel skal brukes?
Revmatoid artritt, Bekhterevs sykdom, Ikke-radiografisk aksial 
spondylartritt og Psoriasisartritt:
25 mg to ganger i uken - eventuelt 50 mg en gang i uken.

Juvenil diopatisk artritt:
0,4 mg/kg (maks 25 mg pr dose) gitt 2 ganger i uken med 3-4 dagers intervall 
eller 0,8 mg/kg (maks 50 mg pr dose) gitt en gang i uken. Styrken 10 mg kan 
være bedre egnet for administrering til barn under 25 kg som har JIA.

Plakkpsoriasis:
25 mg to ganger i uken eller 50 mg en gang i uken. Alternativt kan man gi  
50 mg to ganger i uken i opptil 12 uker etterfulgt av 50mg en gang i uken. 
Man kan ha behandlingsopphold med Enbrel dersom man har oppnådd 
remisjon.

Pediatrisk plakkpsoriasis (6 år og eldre):
Anbefalt dose er 0,8 mg/kg (maks 50 mg per dose) en gang i uken inntil 24 
uker. 
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Enbrel i MyClic ferdigfylt penn 
Legen din har forskrevet enten 25 mg eller 50 mg ferdigfylt penn.

Vær oppmerksom på 
at 25 mg og 50 mg ferdigfylte penner har forskjellig utseende, men at 
bruksanvisningen er den samme for begge.

 

25 mg 50 mg
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Slik injiserer man Enbrel® 
med MyClic ferdigfylt penn

   Vent i 15 til 30 minutter til oppløsningen i pennen har nådd    
  romtemperatur, vask hendene godt.

   Inspiser oppløsningen i pennen ved å se igjennom det klare 
inspeksjonsvinduet. Den skal være klar eller lett blakket, fargeløs eller 
svakt gul, og kan inneholde små hvite eller nesten gjennomsiktige 
proteinpartikler. Dette er normalt utseende for Enbrel. Ikke bruk 
oppløsningen hvis den er misfarget, uklar, eller hvis andre partikler enn 
de som er beskrevet over, er til stede.

   Bruk spritservietten og vask injeksjonsstedet med en sirkelbevegelse. 
  La det så tørke. Ikke berør området igjen før du injiserer.

   Ta så opp MyClic-pennen og fjern den hvite nålkappen ved å trekke den 
  rett av. For å unngå skade på nålen inne i pennen må man ikke bøye   
  nålkappen mens den fjernes. Den skal heller ikke settes tilbake etter å ha  
  blitt fjernet. Du vil nå kunne se den lilla nålbeskyttelsen på enden av   
  pennen.

   Hold pennen i rett vinkel på injeksjonsstedet og press bestemt ned den  
  åpne enden av pennen ned mot huden inntil du ikke ser den lilla   
  nålbeskyttelsen lenger. 

   Mens du trykker pennen bestemt mot huden, skal du trykke midt på 
knappen (grå knapp for MyClic 25 mg og grønn knapp for MyClic 50 mg) på 
toppen av pennen med tommelen din for å starte injeksjonen. Du vil høre et 
klikk når injeksjonen starter og et klikk når den er ferdig. Ikke løft pennen før 
du har hørt det andre klikket eller etter 10 sekunder dersom du ikke hører 
klikket. 
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NB! Injeksjonen kan gjøres uavhengig av når en trykker på 
knappen; man kan trykke ned knappen før eller etter at 
pennen trykkes ned mot huden. (Bilder av MyClic 50 mg).

    Når du løfter pennen vil den lilla kanylebeskyttelsen automatisk trekke seg  
  over nålen igjen. Inspeksjonsvinduet i MyClic-pennen skal nå være lilla. 

Dette bekrefter at injeksjonen er riktig satt. Dersom vinduet ikke er helt lilla 
må pasienten kontakte helsepersonell eller apotek fordi det kan da være at 
injeksjonen ikke er satt riktig. Pasienten må ikke forsøke å bruke pennen en 
gang til. Pasienten må ikke forsøke med en ny penn uten å ha sjekket med 
helsepersonell eller apotek at injeksjonen ble satt riktig.

(Referanse: Pakningsvedlegg Enbrel ferdigfylt penn (MyClic), 25. mai 2021)

KLIKK

Inspeksjonsvinduet 
skal ha blitt lilla 

KLIKK

Inspeksjonsvinduet  
skal ha blitt lilla

Lilla kanylebeskytter 
stikker ut og dekker 
kanylen

KLIKK
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Slik injiserer man Enbrel med 
ferdigfylt sprøyte
La sprøyten ligge utenfor kjøleskapet 20-30 minutter før injisering slik at 
væsken oppnår romtemperatur.

  Klem det rengjorte hudområdet forsiktig med en hånd og hold det fast.

  Med den andre hånden holdes sprøyten med en vinkel på 45° mot huden.

  Med en rask, kort bevegelse stikkes kanylen inn i huden.

  Slipp huden.

  Men den ledige hånden presses stempelet forsiktig inn for å injisere 
oppløsningen.

  Når sprøyten er tom, fjernes kanylen fra huden i samme vinkel som den ble 
stukket inn.

  Press en bomullsdott på injeksjonsstedet i 10 sekunder.

  Ikke massér injeksjonsstedet. 
 

(Referanse: Pakningsvedlegg Enbrel ferdigfylt sprøyte, 25. mai 2021)
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Instruksjoner for tilberedning og 
administrering av Enbrel til utblanding
Innledning

De følgende instruksjonene forklarer hvordan Enbrel tilberedes for injeksjon og 
hvordan Enbrel injiseres. Du må ikke injisere deg selv eller andre før du har 
forstått hvordan du tilbereder injeksjonsløsningen og hvordan du setter en 
injeksjon. Innholdet må ikke blandes i samme sprøyte eller hetteglass med 
andre legemidler.

Forberedelse før injeksjonen

  Vask hendene grundig.
  Finn en ren og godt belyst arbeidsflate.
  Blisterpakningen skal inneholde artiklene vist nedenfor (hvis ikke, skal 

 blisterpakningen ikke benyttes og du må kontakte apoteket ditt). 
 Bruk kun disse artiklene. Bruk IKKE annen sprøyte.

1 Enbrel hetteglass med tørrstoff 
1 ferdigfylt sprøyte som inneholder vann til injeksjonsvæske
1 kanyle
1 hetteglass adapter
2 spritservietter

  Undersøk utløpsdato på både hetteglassetiketten og sprøyteetiketten. 
 De skal ikke brukes etter den måned og år som er angitt.
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Forberedelse av dosen som skal injiseres

  Ta ut innholdet av brettet.
  Fjern plastkapselen fra hetteglasset. IKKE fjern  
den grå proppen eller aluminiumsringen rundt 
toppen av hetteglasset.

  Bruk en spritserviett og rengjør den grå proppen 
 på hetteglasset.

  Ikke berør den grå proppen etter rengjøring.
  Sett hetteglasset i oppreist stilling på et rent og  
flatt underlag.

  Fjern papiret fra baksiden av pakningen på  
hetteglassadapteren.

  Plasser hetteglassadapteren på toppen av 
hette glasset mens den fremdeles ligger i 
plastemballasjen.

  Hold hetteglasset stødig mot underlaget med en 
hånd. Bruk den andre hånden til å presse 
pakningen med adapteren FORSIKTIG RETT NED 
til du kjenner at adapternålen har stukket hull i 
hetteglassproppen og du hører og kjenner at 
adapterkanten er festet.

  Fjern plastemballasjen fra hetteglassadapteren 
mens  du fremdeles holder hetteglasset med den  
ene hånden.

  Ta sprøyten og knekk toppen av ved å vri frem og 
tilbake.

  IKKE fjern den hvite ringen som er igjen på 
sprøyten.

  Bruk ikke sprøyten dersom perforeringen allerede 
er brutt. Begynn da på nytt med en annen 
blisterpakning.  
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Tilsetting av oppløsningsvæske
  Fest sprøyten til hetteglassadapteren ved å føre 
tuppen inn i åpningen og vri med klokken til den 
sitter fast.

  Mens du holder hetteglasset oppreist på 
underlaget, presses stempelet VELDIG SAKTE inn til 
all oppløsningsvæske er i hetteglasset.

  Når oppløsningsvæsken er tilsatt i hetteglasset 
med tørrstoff, kan det skje at stempelet sklir opp av 
seg selv. Dette behøver du ikke bry deg om – det 
skyldes lufttrykket i hetteglasset.

  Mens sprøyten fremdeles sitter fast beveges 
hette glasset forsiktig i sirkler noen ganger for å løse 
opp pulveret – IKKE rist. Vent til alt pulveret er 
oppløst  (vanligvis mindre enn 10 minutter). Oppløs-
ningen skal være klar og fargeløs, uten klumper, flak 
eller partikler. Noe hvitt skum kan bli igjen i hette-
glasset – det er  normalt. Ikke bruk blandingen 
dersom pulveret i  hetteglasset ikke er oppløst innen 
10 minutter. Start da igjen med ny blisterpakning.

Opptrekking av oppløsningen 
fra hetteglasset

  Med sprøyten fremdeles hengende fast i 
hetteglasset og hetteglassadapteren, hold 
hetteglasset opp-ned ved øyenivå. Dytt stempelet 
helt inn i sprøyten.

  Dra så stempelet forsiktig tilbake for å suge opp 
væsken i sprøyten. Til voksne pasienter skal hele 
volumet trekkes opp. Etter at du har trukket opp 
Enbrel fra hetteglasset, kan det være at du får litt 
luft i sprøyten. Ikke bekymre deg for dette da du vil 
fjerne evt luftbobler i et senere trinn.
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  Skru sprøyten løs fra hetteglassadapteren ved å vri 
 mot klokken.

  Plassér den fylte sprøyten på det flate,  
rene underlaget.

NB! Etter at du har fullført disse trinnene, kan det 
fremdeles være igjen en liten mengde væske i hette-
glasset. Det er normalt.

Plassering av kanylen på sprøyten

  Kanylen leveres innpakket i plast slik at den holder 
 seg steril.

  Hold den korte, brede enden i en hånd og plasser 
den andre hånden på den lengre delen av 
emballasjen for å åpne plastemballasjen.

  For å bryte forseglingen, bøyes den lange enden 
opp og ned inntil den knekker.

  Når forseglingen er brutt, fjernes den korte, brede  
enden av plastemballasjen.

  Kanylen forblir i den lange delen.
  Mens du holder kanylen og emballasjen med en 
hånd, festes sprøytetuppen til kanyleåpningen med 
den andre hånden.

  Fest sprøyten til kanylen ved å skru med klokken til 
den sitter fast.

  Fjern kanylehetten forsiktig fra kanylen når du er 
klar til å sette injeksjonen.

  Mens du holder sprøyten oppreist, fjernes 
eventuelle luftbobler ved å forsiktig presse inn 
stempelet inntil all luft er fjernet. 
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  Rengjør injeksjonsområdet med spritserviett.
  Klem det rengjorte hudområdet forsiktig med en 
hånd og hold det fast.

   Med den andre hånden holdes sprøyten med en   
vinkel på 45°-90° mot huden. 

   Med en rask, kort bevegelse stikkes kanylen inn i  
  huden.
   Slipp huden.

   Med den ledige hånden presses stempelet med  
 en langsom og jevn hastighet for å injisere 
 oppløsningen.
   Når sprøyten er tom, fjernes kanylen fra huden i 

 samme vinkel som den ble stukket inn.
   Press en bomullsdott på injeksjonsstedet i 10

 sekunder.
  Ikke massér injeksjonsstedet.

(Referanse: Pakningsvedlegg Enbrel til utblanding, 25. mai 2021)
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Hva med samtidig bruk av 
andre legemidler?
Det er observert økt risiko for infeksjoner og nøytropeni ved samtidig bruk 
av Enbrel og anakinra sammenlignet med bruk av Enbrel alene. Derfor 
anbefaler man ikke denne kombinasjonen. I en klinisk studie med voksne 
pasienter som fikk Enbrel som tilleggsbehandling til et regime med stabil 
dosering av sulfasalazin opplevde disse en statistisk signifikant nedgang i 
gjennomsnittlig antall hvite blodceller. Leger bør utvise forsiktighet når 
kombinasjonsbehandling med sulfasalazin vurderes. Man anbefaler heller 
ikke kombinasjonsbehandling med abatacept siden man i kliniske studier 
kunne observere ny forekomst av alvorlige uønskede hendelser. Denne 
kombinasjonen har heller ikke vist økt klinisk nytte. Legen skal alltid 
informeres om eventuelle andre legemidler pasienten bruker  – også 
reseptfrie legemidler og naturlegemidler.*

Hvilke bivirkninger kan man forvente?
Alle legemidler kan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De vanligst 
rapporterte bivirkningene er reaksjoner på injeksjonsstedet (slik som smerte, 
hevelse, kløe, rødhet og blødning ved innstikksstedet), infeksjoner (slik som 
infeksjoner i øvre luftveier, bronkitt, blæreinfeksjoner og hudinfeksjoner), 
allergiske reaksjoner, utvikling av antistoff, kløe og feber.

Det er også rapportert alvorlige bivirkninger for Enbrel. TNF-antagonister, 
slik som Enbrel, påvirker immunsystemet og bruken av slike legemidler kan 
påvirke kroppens forsvar mot infeksjon og kreft. Alvorlige infeksjoner rammer 
færre enn 1 av 100 pasienter som behandles med Enbrel. Rapportene har 
omfattet fatale og livstruende infeksjoner og sepsis. Det er også rapportert 
forskjellige kreftformer i forbindelse med bruk av Enbrel, og disse omfatter 
kreft i bryst, lunge, hud og lymfekjertler (lymfom).
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Forsiktighet bør utvises når Enbrel vurderes til pasienter som tidligere har 
hatt gjentatte eller kroniske infeksjoner eller som har underliggende 
tilstander som kan disponere for infeksjoner, som for eksempel fremskreden 
eller dårlig kontrollert diabetes. 

Pasienter som utvikler en ny infeksjon under behandling med Enbrel må 
overvåkes nøye. Dersom pasienten utvikler en alvorlig infeksjon, bør 
behandlingen med Enbrel avsluttes.
 
For mer informasjon – les preparatomtalen*

Hvilke undersøkelser må pasienten 
gjennom før og under behandling med 
Enbrel?
Før oppstart av behandling med Enbrel, skal alle pasienter utredes for både 
aktiv og inaktiv (”latent”) tuberkulose. Denne utredningen skal inkludere en 
detaljert anamnese med tidligere tuberkulose eller mulig tidligere kontakt  
med tuberkulose og tidligere og/eller nåværende immuno suppressiv 
behandling. Passende screeningtester, for eksempel tuberkulin hudtest 
(Mantoux) og røntgenbilde av brystet, bør utføres på alle pasienter (lokale 
retningslinjer kan forekomme). Det er anbefalt at det noteres i pasientkortet 
at disse testene er utført. Leger gjøres oppmerksom på risikoen for falske 
negative resultater av tuberkulin hudtest, spesielt hos pasienter som er 
alvorlig syke eller immun-supprimert. 

Hvis aktiv tuberkulose diagnostiseres, skal Enbrel behandling ikke 
igangsettes. Hvis inaktiv (”latent”) tuberkulose diagnostiseres må 
behandling for latent tuberkulose startes med anti-tuberkulosebehandling 
før oppstart med Enbrel, og i overensstemmelse med lokale retningslinjer 
(Folkehelseinstituttet). I denne situasjonen skal nytte-/risikoforholdet av 
behandling med Enbrel vurderes nøye.
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Reaktivering av hepatitt B 
Det har vært rapportert om reaktivering av hepatitt B hos pasienter som 
tidligere har blitt smittet av hepatitt B-virus (HBV) og som samtidig fikk 
TNF-antagonister, Enbrel inkludert. Dette inkluderer rapporter om 
reaktivering av hepatitt B hos pasienter som var anti-HBc-positive, men 
HBsAg-negative. 

Pasienter skal testes for HBV-infeksjon før behandling med Enbrel 
initieres. For pasienter som tester positivt for HBV-infeksjon, anbefales 
konsultasjon hos lege som har ekspertise i behandling av hepatitt B. 
Forsiktighet skal utvises når Enbrel gis til pasienter som tidligere har 
blitt smittet av HBV. Disse pasientene skal overvåkes med hensyn til 
tegn og symptomer på aktiv HBV- infeksjon under hele behandlingen 
og i flere uker etter avsluttet behandling. 

Det finnes ikke tilstrekkelig data fra behandling av pasienter som er smittet 
med HBV og som får antiviral behandling.

Kan man vaksinere pasienter som  
får Enbrel?
Levende vaksiner bør ikke gis samtidig som Enbrel.* Dersom det er mulig bør 
eventuelle vaksiner fornyes før man begynner på behandling med Enbrel. 
Eksempler på levende vaksiner er vaksiner mot røde hunder (rubella), 
meslinger, kusma, vannkopper (varicella), tuberkulose (BCG), gulfeber, 
tyfoidfeber, polio (poliomyelitt), kopper, rotavirus og influensa (nesespray), 
Eksemplene er hentet fra Folkehelseinstituttets hjemmeside. For enhver tid 
oppdatert informasjon om vaksiner, ATC koder og SYSVAK koder, oppfordres 
det å besøke Folkehelseinstituttets nettsider om vaksiner.
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Kan man sole seg når man bruker Enbrel?
Man kan sole seg når man bruker Enbrel. Man bør imidlertid sjekke om man 
bruker andre medisiner som kan øke følsomheten for solstrålene.

Kan gravide kvinner bruke Enbrel?
Effektene av etanercept på svangerskapsutfall er undersøkt i to observa-
sjons- og kohortstudier. Det ble observert en høyere frekvens av alvorlige 
medfødte misdannelser i én observasjonsstudie. Studien sammenlignet 
alle graviditeter hvor mor ble eksponert for etanercept (n=370) i første 
trimester med alle graviditeter uten eksponering for etanercept eller andre 
TNF-antagonister (n=164) (justert odds ratio 2,4, 95 % konfidensintervall: 
1,0-5,5). Typene av 95 alvorlige medfødte misdannelser var sammen- 
fallende med de som ble hyppigst rapportert i den generelle populasjonen, 
og det ble ikke påvist noe bestemt mønster av misdannelser. Studien fant 
ikke noen høyere frekvens av spontanabort, dødfødsel eller mindre  
misdannelser. I en annen observasjons- og registerstudie som ble utført i 
flere land, der risikoen for uønskede svangerskapsutfall hos kvinner som var 
eksponert for etanercept i de første 90 dagene av graviditeten (n = 425), 
ble sammenlignet med de som ble eksponert for ikke-biologiske legemidler 
(n = 3497), ble det ikke sett noen økt risiko for alvorlige medfødte misdan-
nelser (odds ratio [OR]= 1,22, 95 % KI: 0,79–1,90; justert OR =0,96, 95% KI: 
0,58–1,60 etter justering for land, morens sykdom, paritet, morens alder og 
røyking tidlig i svangerskapet). Denne studien viste heller ingen økt risiko 
for mindre medfødte misdannelser, for tidlig fødsel, dødfødsel eller  
infeksjoner i det første leveåret til spedbarn født av mødre som ble  
eksponert for etanercept under graviditeten. Enbrel skal kun brukes under 
graviditet dersom det er helt nødvendig.

Etanercept krysser placenta og har blitt påvist i serum hos spedbarn født 
av kvinner som har blitt behandlet med Enbrel under graviditeten. Klinisk 
betydning av dette er ukjent, men spedbarn kan ha en høyere risiko for 
infeksjon. Det er generelt ikke anbefalt å administrere levende vaksiner til 
spedbarn hvor mor har fått Enbrel før det har gått 16 uker etter morens 
siste dose med Enbrel.
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Kan man amme når man bruker Enbrel?
 
Det er rapportert at Enbrel utskilles i morsmelk hos mennesker etter 
subkutan injeksjon. Ettersom immunglobuliner, i likhet med mange 
legemidler, utskilles i morsmelk, må man, tatt i betraktning fordelene av 
amming for barnet og fordelene av behandling for moren, ta avgjørelsen om 
enten å avslutte ammingen eller avbryte behandlingen med Enbrel.*

Hvor kaster man brukt utstyr?
Sprøyte og kanyle skal aldri brukes om igjen. Kast brukte sprøyter og kanyler 
etter retningslinjer fra lege, sykepleier eller apotek. Oppbevar alltid medisiner 
utenfor barns rekkevidde og sørg for at ingen kan stikke seg på de brukte 
kanylene. Alle spørsmål bør håndteres av lege, sykepleier eller apotek som har 
kunnskap om Enbrel.*

Hvordan skal Enbrel oppbevares?
Enbrel skal oppbevares i kjøleskap i 2-8° C og må ikke fryses. Enbrel kan 
oppbevares ved temperaturer på opptil maksimalt 25° C i en enkeltperiode 
på opptil fire uker og skal deretter ikke avkjøles igjen. Enbrel skal kasseres 
dersom det ikke brukes i løpet av fire ukers oppbevaring utenfor kjøleskap.*

Hvordan oppbevares Enbrel på reise?
På flyreiser anbefales det at man oppbevarer medisinen i håndbagasjen.  
Bagasje kan bli forsinket eller bli borte.  Man kan bruke Enbrel kjølebag og 
kjøleelementer – evt bruke små plastposer med isterninger. Enbrel må ikke 
fryses.

*Enbrel SPC 25. mai 2021
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