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ELLORVIQUA®    (lorlatinib) 

behandlingsveileder for 
helsepersonell
Denne brosjyren inneholder en oversikt over sikkerhet for 
LORVIQUA® ved behandling av anaplastisk lymfom kinase 
positiv (ALK+) metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), og 
inkluderer en veiledning for effektiv håndtering av bivirkninger 
knyttet til behandlingen.

• LORVQUA® er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med anaplastisk 
lymfomkinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere har 
blitt behandlet med en ALK-hemmer.

• LORVQUA® er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfomkinase 
(ALK) positiv avansert ikke småcellet lungekreft (NSCLC) der sykdommen har progrediert etter: 

     –   alektinib eller ceritinib som første behandling med ALK-tyrosinkinasehemmer (TKI) eller
     –   krizotinib og minst én annen ALK-TKI1

• For komplett sikkerhetsinformasjon, se preparatomtale og pakningsvedlegg1,2

PP-LOR-NOR-0010     Dato for utarbeidelse: August 2022
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• LORVIQUA® er en ny og potent tredjegenerasjons ALK-tyrokinasehemmer (TKI) som er designet  
til å krysse blod-hjernebarrieren, målrettet mot behandlingsresistente ALK-mutasjoner3

• LORVIQUA® er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med anaplastisk 
lymfomkinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere har  
blitt behandlet med en ALK-hemmer.

• LORVIQUA® er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med anaplastisk 
lymfomkinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) der sykdommen har 
progrediert etter:

 – alektinib eller ceritinib som første behandling med ALK-tyrosinkinasehemmer (TKI) eller

 – krizotinib og minst én annen ALK-TKI



4

KONTRAINDIKASJONER, 
FORHOLDSREGLER OG SPESIELLE 
PASIENTPOPULASJONER

Kontraindikasjoner 
Behandling med LORVIQUA® er kontraindisert hvis det forekommer:1

• Overfølsomhet overfor lorlatinib eller overfor 
noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1 i 
preparatomtalen

• Samtidig bruk av sterke CYP3A4/5-induktorer 
(se Interaksjoner på side 7)

Spesielle advarsler og forsiktighetsregler ved bruk1

Følgende er rapportert hos pasienter som får LORVIQUA®:

HYPERLIPIDEMI 

• Serumkolesterol og triglyserider skal 
overvåkes før oppstart med LORVIQUA®, 
2, 4 og 8 uker etter oppstart og deretter 
regelmessig 

PÅVIRKNING PÅ 
SENTRALNERVESYSTEMET 
(CNS)

• Dosejustering eller seponering kan være 
nødvendig for pasienter som opplever 
påvirkning på CNS

HJERTE 

• Atrioventrikulær (AV) blokk
 – Elektrokardiogram (EKG) skal analyseres 

før oppstart med LORVIQUA® og 
månedlig deretter, spesielt hos 
pasienter som er predisponert for klinisk 
signifikante hjertehendelser

• Reduksjon i venstre ventrikkels 
ejeksjonsfraksjon (LVEF) 

 – Hjerteovervåking, inkludert LVEF-
vurdering ved baseline og under 
behandling, bør vurderes hos pasienter 
med risiko for hjertesykdommer og 
pasienter med sykdommer som kan 
påvirke LVEF

ØKNING I LIPASE OG 
AMYLASE

• Pasienter bør overvåkes for forhøyet lipase 
og amylase før oppstart av LORVIQUA® og 
deretter regelmessig 

INTERSTITIELL 
LUNGESYKDOM (ILD)/
PNEUMONITT

• Enhver pasienter som viser tegn til 
forverring av respirasjonssymptomer som 
indikerer ILD/pneumonitt, skal omgående 
evalueres for ILD/pneumonitt

HYPERTENSJON 

• Blodtrykket bør kontrolleres før oppstart 
med LORVIQUA®. Blodtrykket bør 
overvåkes etter 2 uker og deretter minst én 
gang i måneden under behandling

HYPERGLYKEMI 

• Fastende serumglukose bør vurderes før 
oppstart av LORVIQUA® og deretter, 
overvåkes regelmessig i henhold til 
nasjonale retningslinjer

LEGEMIDDELINTERAKSJONER

• Se informasjon på side 7 i denne veilederen

KO
N

TR
A

IN
D

IK
A

SJ
O

N
ER

, F
O

RH
O

LD
SR

EG
LE

R 
O

G
 S

PE
SI

EL
LE

 P
A

SI
EN

TP
O

PU
LA

SJ
O

N
ER



5

KO
N

TR
A

IN
D

IK
A

SJ
O

N
ER

, F
O

RH
O

LD
SR

EG
LE

R 
O

G
 S

PE
SI

EL
LE

 P
A

SI
EN

TP
O

PU
LA

SJ
O

N
ER

Spesielle pasientpopulasjoner1

NEDSATT LEVERFUKSJON 

• Ved lett nedsatt leverfuksjon er det ikke 
nødvendig med dosejusteringer

• Det finnes ingen informasjon tilgjengelig 
om LORVIQUA® hos pasienter med 
moderat eller alvorlig nedsatt leverfuksjon 
LORVIQUA® anbefales ikke for pasienter 
med denne graden av nedsatt leverfuksjon 

ELDRE

• På grunn av begrensede data for  
pasienter som er 65 år eller eldre, kan 
det ikke gis doseanbefalinger for denne 
gruppen

NEDSATT NYREFUNKSJON 

• Ingen dosejustering er nødvendig hos 
pasienter med normal nyrefunksjon og lett 
eller moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR 
≥ 30 ml/min) 

• Redusert dose med LORVIQUA® anbefales 
hos pasienter med alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon (eGFR < 30 ml/min)

• Det er ingen tilgjengelig informasjon for 
pasienter på dialyse

BARN

• Sikkerhet og effektivitet av LORVIQUA® hos 
pasienter < 18 år er ikke fastslått 

GRAVIDITET OG 
PREVENSJON 

• Under behandling med LORVIQUA® og i 
minst 14 uker etter siste dose skal mannlige 
pasienter med kvinnelig partner i fruktbar 
alder bruke effektiv prevensjon, inkludert 
kondom, og mannlige pasienter med 
gravide partnere skal bruke kondom

• Kvinner i fruktbar alder skal rådes til 
å unngå å bli gravide mens de bruker 
LORVIQUA®. En svært effektivt ikke-
hormonell prevensjonsmetode er påkrevet 
for kvinnelige pasienter under behandling, 
siden LORVIQUA® kan gjøre hormonelle 
prevensjonsmidler ineffektive. Dersom 
bruk av en hormonell prevensjonsmetode 
ikke kan unngås, må det i tillegg brukes 
kondom. Sikker prevensjon må brukes i 
minst 35 dager etter fullført behandling

FERTILITET

• Mannlig fertilitet kan være nedsatt  
under behandling med LORVIQUA®.  
Før behandling bør menn få råd om 
effektiv fertilitetsbevarende tiltak

• Det er ikke kjent om LORVIQUA® påvirker 
kvinnelig fertilitet

AMMING

• Det er ukjent om LORVIQUA®  og dets 
metabolitter utskilles i morsmelk hos 
mennesker. En risiko for nyfødte/spedbarn 
kan ikke utelukkes.

• LORVIQUA® skal ikke brukes under 
amming. Amming skal opphøre under 
behandling med LORVIQUA® og i 7 dager 
etter siste dose

LAKTOSEINTOLERANSE

• Dette legemidlet inneholder hjelpestoffet 
laktose

• Pasienter med sjeldne arvelige problemer 
med galaktoseintoleranse, total 
laktasemangel eller glukose-galaktose 
malabsorpsjon, bør ikke ta dette legemidlet

NATRIUM I KOSTEN

• LORVIQUA® inneholder mindre enn 
1 mmol natrium (23 mg) per tablett. 
Pasienter som er på en natriumfattig diett 
bør informeres om at dette produktet er så 
godt som «natriumfritt».
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DOSERINGSVEILEDER

Startdose1

• Anbefalt dosering er 100 mg oralt, én gang daglig

• Pasienter skal ta en glemt dose så snart det blir oppdaget, med 
mindre det er under fire timer til neste dose, da skal den glemte 
dosen ikke tas

• Pasientene skal ikke ta to doser samtidig for å erstatte den 
glemte dosen

Dosejusteringer1

• Startdosen for alle pasienter er 100 mg 
LORVIQUA® én gang daglig

• Det kan være nødvendig å justere dosen 
dersom bivirkninger oppstår og vedvarer 
til tross for behandling (se Håndtering av 
bivirkninger på side 10)

• LORVIQUA® finnes som 25 mg tablett og  
100 mg tablett

• Dersom pasienten ikke tolererer en oral 
dose på 50 mg, skal LORVIQUA® seponeres 
permanent 

Figur 1 LORVIQUA® dosejustering1

Anbefalt dosering
100 mg én gang daglig

1

2 Første dosereduksjon
(dersom nødvendig)

75 mg én gang daglig

Ikke faktisk tablettstørrelse

Andre dosereduksjon
(dersom nødvendig)

50 mg én gang daglig

3
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VIKTIGE 
LEGEMIDDELINTERAKSJONER1

CYP3A4/5-induktorer

CYP3A4/5-hemmere

CYP3A4/5-substrater

• Plasmakonsentrasjonen av LORVIQUA®  
kan bli redusert ved samtidig bruk av  
sterke CYP3A4/5-induktorer  
 
 
 
 
 
 
 

• Samtidig bruk av sterke CYP3A4/5-hemmere 
kan øke plasmakonsentrasjonen av 
LORVIQUA®

• Eksempler på sterke CYP3A4/5-hemmere:

 – Itrakonazol
 – Vorikonazol
 – Boceprevir
 – Ketoconazole
 – Paritaprevir i 

kombinasjon  
med ritonavir  
og ombitasvir og/
eller dasabuvir

 – Ritonavir
 – Kobicistat
 – Posakonazol
 – Troleandomycin
 – Ritonavir i 

kombinasjon med 
enten elvitegravir, 
indinavir, lopinavir 
eller tipranavir

• LORVIQUA® er en tidsavhengig hemmer og 
en induktor av CYP3A4/5 – nettoeffekten in 
vivo er induksjon

• Samtidig bruk av LORVIQUA® med CYP3A4/5-
substrater med en smal terapeutisk indeks bør 
unngås ettersom LORVIQUA® kan redusere 
konsentrasjonen av disse legemidlene 

• Eksempler på CYP3A4/5-induktorer: 

 – Rifampicin
 – Enzalutamid
 – Fenytoin

 – Karbamazepin
 – Mitotan
 – Johannesurt

• Samtidig bruk med moderate CYP3A4/5-
induktorer bør unngås, hvis mulig, da de 
kan redusere plasmakonsentrasjonen av 
LORVIQUA®

• Alternative legemidler med mindre potensiale 
til å hemme CYP3A4/5 bør vurderes 

• Dersom en sterk CYP3A4/5-hemmer må 
administreres samtidig, bør startdosen med 
LORVIQUA® reduseres fra 100 mg til 75 mg 
én gang daglig

• Grapefruktbaserte produkter kan også øke 
plasmakonsentrasjonen av LORVIQUA® og 
bør derfor unngås

• Eksempler på CYP3A4/5-substrater med smal 
terapeutiske indekser og som bør unngås:

 – Alfentanil
 – Dihydroergotamin
 – Fentanyl
 – Ciklosporin
 – Ergotamin 

 – Pimozid
 – Kinidin
 – Sirolimus
 – Tacrolimus
 – Midazolam

 – Hormonelle prevensjonsmidler

• Samtidig bruk av LORVIQUA® med sterke 
CYP3A4/5-induktorer (f.eks. rifampicin) er 
kontraindisert 

• Økning av alanin-aminotransferase (ALAT) 
og aspartat-aminotransferase (ASAT) er også 
observert ved samtidig bruk av LORVIQUA® 
og sterke CYP3A4/5-induktorer
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SJEKKLISTE FOR LEGE 

Før oppstart av behandling med LORVIQUA® anbefales det at:
• Følgende undersøkelser utføres:1

S-kolesterol        S-Triglyserider    S-Lipase    Kontroller blodtrykket
S-Amylase     EKG                    LVEF (hos pasienter     Vurder fastende 
            med hjerterisikofaktorer)          serumglukose

• Det informeres om:

Graviditet                 Amming    Prevensjon

 – Gi kvinnelige pasienter i fruktbar alder råd om å ikke bli gravid mens de behandles  
med  LORVIQUA®, og at de må bruke effektive ikke-hormonelle prevensjonsmidler under  
behandlingen og i minst 35 dager etter siste dose

 – Gi mannlige pasienter med kvinnelige partnere i fruktbar alder råd om at de må bruke kondom  
under behandling og i minst 14 uker etter siste dose 

 – Gi mannlige pasienter med kvinnelige partnere som er gravide råd om at de må bruke kondom

• Følgende temaer drøftes med pasienten: 

Psykiatrisk bakgrunn                    Kognitiv                                       Evne til å utføre  
funksjon, tale     daglige gjøremål  

• Vurder å utfør en kognitiv funksjonstest før oppstart, for eksempel Mini-Mental State Examination eller 
Abbreviated Mental Test Score

• Registrer kroppsvekt

Fortsatt overvåking anbefales for følgende:1

• Kolesterol og triglyserider i serum 2, 4 og 8 uker 
etter oppstart og regelmessig deretter 

• Lipase og amylase bør overvåkes med jevne 
mellomrom og når klinisk indisert

• Blodtrykket bør overvåkes etter 2 uker og  
deretter minst én gang i måneden under 
behandling med LORVIQUA®

• Fastende serumglukose bør vurderes før oppstart 
av lorlatinib og deretter, overvåkes regelmessig i 
henhold til nasjonale retningslinjer

• Det anbefales en månedlig EKG, spesielt 
hos pasienter som er predisponert for klinisk 
signifikante hjertehendelser

• Regelmessig hjerteovervåking, inkludert  
LVEF, hos pasienter med risiko for  
hjertesykdommer 

8
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SIKKERHET OG HÅNDTERING AV 
BIVIRKNINGER

LORVIQUA® sikkerhetsprofil 
• Sikkerhetsprofilen til LORVIQUA® ble evaluert hos 476 voksne pasienter som ble behandlet med 

100 mg LORVIQUA® én gang daglig, fra studie A (N = 327) og CROWN-studien (N = 149)1

• De hyppigst rapporterte bivirkningene var hyperkolesterolemi, hypertriglyseridemi, ødem, perifer 
nevropati, vektøkning, kognitive effekter, fatigue, artralgi, diaré og stemningseffekter1

• De fleste bivirkningene var milde til moderate og kunne håndteres ved hjelp av dosereduksjon, 
opphold i behandling med LORVIQUA®, eller standard legemiddelbehandling1,6

• Bivirkninger graderes fra 1–5 i henhold til National Cancer Institute Common Terminology Criteria 
for Adverse Events (NCI-CTCAE) v.4. En generell veiledning for klassifisering av bivirkninger vises 
i tabell 2 nedenfor. Spesifikke beskrivelser av alvorlighetsgrad for hver bivirkning finnes i den 
fullstendige teksten til NCI CTCAE7

Tabell 2  NCI CTCAE-gradering7

CTCAE-GRADERING

1  Mild Asymptomatisk eller milde symptomer, kun kliniske eller diagnostiske observasjoner, 
intervensjon er ikke indikert

2  Moderat Minimal, lokal eller ikke-invasiv behandling indikert, begrenset påvirkning av Instrumentell 
ADL

3  Alvorlig Alvorlig eller medisinsk signifikant, men ikke umiddelbart livstruende. Innleggelse eller 
forlenget innleggelse indikert, invalidiserende, begrenset evne til egenpleie ††

4  Livstruende Livstruende, umiddelbar intervensjon indikert

5  Død Dødsfall relatert til bivirkning. Ikke passende for alle bivirkninger

ADL, aktiviteter i dagliglivet.
 

†  Instrumentelle aktiviteter i dagliglivet  viser til matlaging, handle mat eller klær, bruk av telefon, håndtere penger, osv.
†† Egenpleie henviser til stell, på- og avkledning, mate seg selv, bruke toalettet, ta legemidler, og ikke være sengeliggende.



10

SI
KK

ER
H

ET
 O

G
 H

Å
N

D
TE

RI
N

G
 A

V
 B

IV
IR

KN
IN

G
ER

Håndtering av bivirkninger
Følgende avsnitt beskriver vanlige forekommende bivirkninger ved behandling med LORVIQUA® i 
Studie A og CROWN, og gir en veiledning om hvordan disse kan håndteres.1,6

To bivirkninger som er viktige å forstå er virkninger på CNS (side 11) og hyperlipidemi (side 12).

*  Bivirkninger som representerer samme medisinske begrep eller tilstand ble gruppert sammen og rapportert som én enkelt 
bivirkning.

Hyperlipidemi
(1-219 dager)

15 dager

Dag 1

Humørforstyrrelser
(1-452 dager)

43 dager

Kognitive 
forstyrrelser 
(1-423 dager)
53 dager

Ødem
(1-232 dager)

42 dager

Taleforstyrrelser
(1-404 dager)

42 dager

Forhøyet
lipase

(7-619 dager)
62 dager

Vektøkning
(1-519 dager)
64 dager

Perifer
nevropati 
(1-723 dager)
77 dager

Figur 2 Median tid til utbrudd av utvalgte bivirkninger, dersom de inntreffer, median, (range)6

Total (N=476)

Bivirkninger, n (%) Alle 
alvorlighetsgrader Alvorlighetsgrad 3-4

Hyperkolesterolemi* 81,1 18,3

Hypertriglyseridemi* 67,2 19,3

Ødem* 55,7 2,7

Perifer nevropati* 43,7 2,7

Kognitive virkninger* 7,7 2,9

Fatigue* 27,3 1,3

Stemningseffekter* 21,0 1,5

Vektøkning 30,9 10,1

Artralgi 23,5 0,8

Diaré 22,9 1,5

Tabell 3 Bivirkninger som oppsto hos ≥20% av pasientene som ble behandlet med LORVIQUA®6
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SIKKERHET OG HÅNDTERING AV BIVIRKNINGER

Påvirkning på sentralnervesystemet

Gradering og insidens
• Påvirkning på sentralnervesystemet er 

observert hos pasienter som fikk LORVIQUA®, 
inkludert endringer i kognitiv funksjon, humør 
eller tale, samt psykotiske effekter 1,6

• Bivirkninger på sentralnervesystemet var 
generelt milde, forbigående og spontant 
reversible ved doseopphold og/eller 
dosereduksjon1,6

• Permanent seponering av LORVIQUA® 
anbefales for CNS bivirkninger av 
alvorlighetsgrad 46

• 8 % av pasientene opplevde CNS-
bivirkninger der ≥1 dosejustering var 
nødvendig (dosereduksjon og/eller 
midlertidig avbrudd)6

INFORMASJON TIL PASIENT
• Mulige påvirkninger på humør, tale og kognisjon bør diskuteres med pasienten før oppstart av 

LORVIQUA®6

• Pasienter bør rådes til å utvise forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner, da pasienter kan 
oppleve påvirkning på sentralnervesystemet6

• Ettersom pasienter ikke nødvendigvis selv oppdager effekter på sentralnervesystemet, bør de 
informere familien og/eller pleiere om mulige endringer i kognitiv funksjon, humør eller tale slik 
at de kan gjenkjenne enhver endring som kan vise seg å være bivirkninger6

HÅNDTERING AV VIRKNINGER PÅ CNS
• Dersom en pasient har pre-eksisterende forstyrrelser i humør eller kognisjon, er det viktig å 

observere enhver endring av tilstanden6

• Vurder å utsette LORVIQUA® dersom det utvikles CNS bivirkninger av alvorlighetsgrad 1 inntil 
bedring til baseline nivå. Behandling med LORVIQUA® kan deretter startes opp igjen med 
samme dosering eller lavere, dersom nødvendig6

• Dersom CNS bivirkninger av alvorlighetsgrad 2 eller 3 utvikles skal behandlingen med 
LORVIQUA® utsettes til toksisiteten er grad 1 eller lavere. Fortsett deretter med lorlatinib med 
1 redusert dosenivå 6

• For bivirkninger av grad 4, må LORVIQUA® seponeres permanent 1,6

 
Bivirkninger

Alle grader 
(%)

 Grad 3-4 
(%)

Stemningseffekter 21,0 1,5

Psykotiske effekter 6,5 0,4

Endringer i mental tilstand 2,0 1,7

Kognitive effekter 28,7 2,9

Perifer nevropati 43,7 2,7

Hodepine 17,9 0,6

Effekt på taleevnen 8,2 0,6

Tabell 8  Insidens av virkninger på sentralnervesystemet 
etter alvorlighetsgrad1

*  Bivirkninger som representerer samme medisinske begrep eller tilstand ble gruppert sammen og rapportert som én enkelt 
bivirkning 
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Hyperlipidemi

Gradering og insidens
• Hyperkolesterolemi og hypertriglyseridemi ble svært ofte sett i Studie A og CROWN1,6

HÅNDTERING AV HYPERLIPIDEMI
• Hyperlipidemi kan vanligvis behandles med 

ordinær lipidsenkende terapi uten behov for 
å redusere dosen eller avbryte behandlingen 
med LORVIQUA®1,6

• Så snart hyperkolesterolemi eller 
hypertriglyseridemi oppdages, bør pasienten 
starte behandling med lipidsenkende terapi, 
f.eks. statiner1,6

• Pravastatin eller rosuvastatin bør vurderes 
først ettersom de ikke interagerer med de 
spesifikke cytokrom P450-enzymene som kan 
interagere med LORVIQUA®6

• Kontroller lipider på nytt etter 1 og 2 måneder 
for å se etter forbedring (deretter med jevne 
mellomrom). Merk at det kan ta opptil 6–8 
ukers statinterapi før lipidnivåene stabiliserer 
seg 6

• Omega-3 fettsyrer kan være effektive for å 
senke triglyserider dersom behandling utover 
statiner er nødvendig6

• Ezetimib kan også vurderes dersom 
behandling med statiner og omega-3 fettsyrer 
er ineffektive6

Tabell 4 Insidens og CTCAE-gradering av 
hyperkolosterolemi6

Tabell 5 Insidens og CTCAE-gradering av 
hypertriglyseridemi6

HYPERKOLESTEROLEMI Insidens hos 
pasienter 
behandlet 

med 
LORVIQUA® 

(N= 295)Alvorlighetsgrad CTCAE definisjon

1  
Mild

>ULN - 300 mg/dL
>ULN - 7,75 mmol/L

62,8 %
2  
Moderat

>300–400 mg/dl 
>7,75–10,34 mmol/l

3  
Alvorlig

>400–500 mg/dl 
>10,34–12,92 mmol/l

18,3 %
4  
Livstruende

>500 mg/dl
>12,92 mmol/l

HYPERTRIGLYSERIDEMI Insidens hos 
pasienter 
behandlet 

med 
LORVIQUA® 

(N= 295)Alvorlighetsgrad CTCAE definisjon

1  
Mild

150–300 mg/dl
1,71–3,42 mmol/l

47,9 %
2  
Moderat

>300–500 mg/dl
>3,42–5,7 mmol/l

3  
Alvorlig

500–1000 mg/dl
>5,7–11,4 mmol/l

19,3 %
4  
Livstruende

>1000 mg/dl
>11,4 mmol/l

ULN, øvre normalgrense
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INFORMASJON TIL PASIENT
• Grunnet høy insidens 

av hyperlipidemi bør 
pasienter informeres om 
at de sannsynligvis må få 
lipidsenkende behandling, 
og at det er nødvendig 
med regelmessige 
undersøkelser av blodet1,6

• Hyperlipidemi er vanligvis 
asymptomatisk og det 
er derfor viktig å forklare 
pasienten hvor viktig det 
er at de godtar å bruke 
lipidsenkende behandling 
og møter opp til alle 
avtaler for videre kontroll6

• Pasienten bør informeres 
om at hyperlipidemi 
assosiert med LORVIQUA® 
behandling vanligvis 
håndteres med legemidler 
og/eller dosemodifisering6

Figur 3 Håndtering av hyperlipidemi1,6

Livstruende hyperkolesterolemi eller 
hyperlipidemi

Start lipidsenkende behandling
ELLER

øk dosering av eksisterende 
lipidsenkende behandling 

ELLER
bytt til en ny lipidsenkende 

behandling 

Utsett LORVIQUA® inntil 
forbedring til moderat eller mild 

alvorlighetsgrad 

Start opp igjen med samme dose LORVIQUA®, samtidig 
som den lipidsenkende behandlingen maksimeres i 

samsvar med aktuell forskrivningsinformasjon

Mild/moderat hyperkolesterolemi 
eller hyperlipidemi

Start eller modifiser lipidsenkende 
behandling

Fortsett med samme dose 
LORVIQUA®

 LORVIQUA® skal reduseres med 1 dosenivå 
dersom alvorlig hyperkolesterolemi og/eller 

hypertriglyseridemi residiverer til tross for maksimal 
lipidsenkende behandling i samsvar med aktuell 

forskrivningsinformasjon.

Kontroller lipidstatus før oppstart
LORVIQUA® 100 mg én gang daglig

Sjekk lipidstatus 2,4 og 8 uker etter  
oppstart og deretter med jevne mellomrom

Alvorlig hyperkolesterolemi  
eller hyperlipidemi

Start lipidsenkende behandling
ELLER

øk dosering av eksisterende 
lipidsenkende behandling 

ELLER
bytt til en ny lipidsenkende 

behandling

Fortsett med samme dose 
LORVIQUA®
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Ødem

• Ødem var den vanligste årsaken til dosereduksjon1,6

ØDEM Insidens hos pasienter 
behandlet med 

LORVIQUA®  (N= 295)Alvorlighetsgrad CTCAE definisjon

1 Mild 5–10 % avvik i volum eller omkrets mellom lemmer ved 
punktet med størst synlig forskjell. Hevelse eller uklar 
anatomisk arkitektur ved nøye inspeksjon 

53,7 %
2 Moderat >10–30 % avvik i volum eller omkrets mellom lemmene ved 

punktet med størst synlig forskjell. Tydelig obskur anatomisk 
arkitektur, tydelig utslettelse av hudfolder 

3  Alvorlig >30 % avvik i volum mellom lemmer.  Grove avvik fra normale 
anatomiske konturer, begrenset evne til egenpleie 2,7 %

4  Livstruende N/A

Tabell 6  Insidens og CTCAE-gradering av ødem1,7

HÅNDTERING AV ØDEM6

• For ødem i nedre 
ekstremiteter, prøv 
konservative tiltak 
som å heve foten og 
støttestrømper

• Ved milde ødem kan 
det vurderes å redusere 
salt i kosten og øke 
aktivitetsnivået 

• Vurder behandling med et 
diuretika, som furosemid. 
Spironolakton kan legges 
til ved utilstrekkelig 
respons på furosemid

Gradering og insidens
• Ødem er en ofte observert bivirkning hvor 58,4 % av pasientene opplevde en eller annen form for 

ødem i Studie A og CROWN (for det meste perifert ødem)1
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INFORMASJON TIL PASIENT6

• Det er viktig at pasienten er klar over at ødem er en vanlig bivirkning med LORVIQUA®

Figur 4 Håndtering av ødem6

LORVIQUA® 100 mg én gang 
daglig

Utvikling av ødem i nedre 
ekstremiteter

Hevet ben og støttestrømper

Forbedring?

Forbedring?

Fortsett med samme 
LORVIQUA®-dosering

Fortsett med samme 
LORVIQUA®-dosering

Start av diuretika,  
f.eks. furosemid

Vurder å legge til  
spironolakton

Følg den generelle veilederen 
for dosejustering

JA

JA

NEI

NEI
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Perifer nevropati

Gradering og insidens

PERIFER NEVROPATI Insidens hos 
pasienter 
behandlet 

med 
LORVIQUA® 

(N= 295)Alvorlighetsgrad CTCAE definisjon

1  
Mild

Asymptomatisk, tap av dype 
senereflekser eller parestesi

41,0 %2  
Moderat

Moderate symptomer, 
begrenser instrumentelle ADL-
ferdigheter

3   
Alvorlig

Alvorlige symptomer, 
begrenser ADL-
selvpleieferdigheter 2,7 %

4   
Livstruende

Livstruende konsekvenser, 
umiddelbar intervensjon indikert

• Perifer nevropati-hendelser 
var generelt mild og reversibel 
etter dosereduksjon eller 
standardbehandling1,6

• Perifer nevropati var en av de mest 
vanlige årsakene til seponering eller 
dosereduksjon1,6

Tabell 7 Insidens og CTCAE-gradering av perifer nevropati6,7

INFORMASJON TIL PASIENT
• Pasienter bør informeres om faren for 

at det kan utvikles skade på de perifere 
nerver som kan forårsake svakhet, kribling, 
nummenhet, svie, eller prikking og stikking i 
hender og føtter6

• Pasientens evne til å føle smerte kan være 
redusert. Dette kan føre til at de kan skade 
hender og føtter uten å være klar over det8

• Derfor bør de være nøye med hudpleie, 
bruke passende fottøy (f.eks. bomullsokker 
og komfortable sko) og sikre et trygt miljø 
å ferdes i8

• Karpaltunnelsyndrom kan utvikles eller 
forverres. Dette kan håndteres ved å bruke 
en håndleddskinne om natten og å ta 
regelmessige pauser fra aktiviteter som 
innebærer repeterende bruk av hånden6

HÅNDTERING AV PERIFER NEVROPATI6

• Dersom den perifere nevropatien blir verre 
eller oppstår i forbindelse med oppstart av 
LORVIQUA® behandling, kan helsepersonell 
etter eget skjønn, modifisere dosen ved 
bruk av veiledningen i avsnittet Dosering 
(side 4)

• Det kan være fordelaktig å supplere med 
vitamin B1 og B6

• Vurder farmakologisk behandling  
for nevropatiske smerter

• Dersom perifer nevropati sameksisterer 
med perifere ødemer (spesielt øvre 
ekstremiteter), kan behandling med 
et diuretika forbedre både ødemet og 
symptomer på perifer nevropati
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Vektøkning

Gradering og insidens
• Økt vekt ble rapportert som en bivirkning hos 30,9% av pasientene, hvorav de fleste var mild1

• Vektøking viste seg som regel innen to måneder etter oppstart av behandling6

• Noen pasienter rapporterte økt appetitt6

INFORMASJON TIL PASIENT6

• Pasienter bør informeres om at de kan 
oppleve en viss grad av økt vekt

• Dette vil gjøre det enklere for dem å gjøre 
livsstilsendringer som kan motvirke mulig 
vektoppgang

HÅNDTERING AV VEKTØKNING1,6

• Selv om det er mindre vanlig, bør det foretas en dosejustering i mer alvorlige tilfeller av økt vekt
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AV-blokk og andre EKG funn 
Gradering og insidens

• Observerte endringer i EKG i Studie A var asymptomatisk førstegrads AV-blokk (2 pasienter, 0,7 %), 
komplett AV-blokk (1 pasient, 0,3 %) og forlenget QT-tid (19 pasienter, 6,4 %)

 – Forlenget QT-tid var for det meste av mild grad

• Den komplette AV-blokken som ble observert hos én pasient med pre-eksisterende annengrads 
AV-blokk, førte til midlertidig seponering i behandlingen

HÅNDTERING AV AV-BLOKK OG ANDRE FUNN FRA 
ELEKTROKARDIOGRAM1,6

• Se figuren nedenfor for håndtering av 
av førstegrad, annengrad og komplett 
hjerteblokk 

• For pasienter med en eksisterende 
forlenget PR-intervall, bør EKG overvåkes 
gjennom hele behandlingen

Figur 5 Håndtering av førstegrads AV-blokk1,6

Førstegrads AV-blokk (PR > 200 msec)

Fortsette med LORVIQUA® etter 
samme dosering

Følg nøye med på EKG/symptomer Følg nøye med på EKG/symptomer

Dersom symptomene bedres kan 
behandling med LORVIQUA® 
gjenopptas med 1 redusert 

dosenivå

 Vær oppmerksom på effekter av 
legemidler som brukes samtidig 
og vurder og korriger eventuelle 
elektrolyttforstyrrelser som kan 

forlenge PR intervallet

 Vær oppmerksom på effekter av 
legemidler som brukes samtidig, 
og vurder og korriger eventuelle 
elektrolyttforstyrrelser som kan 

forlenge PR intervallet

Symptomatisk?
Utsett behandling med 

LORVIQUA®JANEI

PASIENTINFORMASJON1,6

• Pasienter må informeres om potensiell risiko for AV-blokk og rådgives til å kontakte legen 
umiddelbart om de opplever nye brystsmerter eller ubehag, endringer i hjerterytme, palpitasjoner, 
svimmelhet, ørhet, besvimelse, eller endringer i eller nye hjerte- eller blodtrykksmedisiner

• Før oppstart av behandling må pasienter informeres om potensielle risikoer for hjerteblokk og 
rådgives om å søke øyeblikkelig medisinsk hjelp dersom de opplever nye brystsmerter, palpitasjoner, 
ørhet, svimmelhet eller besvimelse
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Figur 6 Håndtering av annengrads AV-blokk1,6

Annengrads AV-blokk

Utsett behandling med 
LORVIQUA®

Henvis til hjertespesialist for observasjon og overvåking

Vurder pacemaker dersom symptomatisk  
AV-blokk vedvarer

Dersom symptomene og AV-blokk grad 2 bedres, 
eller dersom pasienten går tilbake til asymptomatisk 

AV-blokk grad 1, skal LORVIQUA®-behandlingen 
fortsette med 1 redusert dosenivå

 Vær oppmerksom på effekter av legemidler som 
brukes samtidig, og vurder og korriger eventuelle 

elektrolyttforstyrrelser som kan forlenge PR intervallet

Symptomatisk?

Følg nøye med på EKG/symptomer

Dersom påfølgende EKG ikke viser  
AV-blokk grad 2, kan LORVIQUA®-behandlingen 

fortsettes med 1 redusert dosenivå

 Vær oppmerksom på effekter av legemidler som 
brukes samtidig, og vurder og korriger eventuelle 

elektrolyttforstyrrelser som kan forlenge PR intervallet

Utsett behandling med 
LORVIQUA®JANEI

Figur 7 Håndtering av komplett AV-blokk1,6

Dersom pacemaker ikke innsettes 
skal LORVIQUA® -behandling 

fortsettes med 1 redusert  
dosenivå først når symptomene 

bedres og PR-intervallet er mindre 
enn 200 msek

Dersom det er satt inn en 
pacemaker, kan LORVIQUA®-

behandling gjenopptas  
med full dose

Pacemaker?
JA NEI

Henvis til hjertespesialist for observasjon og overvåking

 Pacemaker kan være indisert ved alvorlige symptomer  
knyttet til AV blokk

Dersom AV-blokken ikke bedres, kan innsetting av en permanent 
pacemaker vurderes

Fullstendig AV-blokk

Utsett behandling med LORVIQUA®

Vær oppmerksom på effekter av legemidler som brukes samtidig, 
og vurder og korriger eventuelle elektrolyttforstyrrelser som kan 

forlenge PR intervallet
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Gastrointestinale virkninger

Gradering og insidens1

• Diarè, kvalme og forstoppelse ble sett hos henholdsvis 22.9%, 17.6%, og 17,4% av pasientene i 
Studie A og CROWN samlet1

• Tilfellene var i hovedsak milde1,6

HÅNDTERING AV GASTROINTESTINALE BIVIRKNINGER
• Dosejustering kan i sjeldne 

tilfeller være nødvendig 
ved gastrointestinale 
bivirkninger6

• Veiledningen for 
dosejustering kan følges i 
mer alvorlige tilfeller1,6

• Forstoppelse og diaré kan 
vanligvis behandles med 
standardbehandling6
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Interstitiell lungesykdom

Gradering og insidens1

• Pneumonitt (inkludert interstitiell lungesykdom, lungeopasitet, pneumonitt) oppstod hos 1,9% av 
pasientene i Studie A og CROWN samlet (N=476)

HÅNDTERING AV INTERSTITIELL LUNGESYKDOM1

• Alle pasienter som viser tegn til nye eller en 
forverring av respirasjonssymptomer typisk 
for ILD/pneumonitt (f.eks. dyspné, hoste og 
feber), skal umiddelbart evalueres  
for ILD/pneumonitt

• Utsett behandlingen med LORVIQUA® 
til symptomene er tilbake til baseline og 
vurder oppstart med kortikosteroider

• Dersom symptomene forbedres, kan 
behandlingen gjenopptas med ett redusert 
dosesnivå 

• Dersom ILD oppstår på nytt 
eller ikke forsvinner etter 6 
ukers behandlingsavbrudd og 
steroidebehandling, skal LORVIQUA® 
seponeres permanent

• Behandling med LORVIQUA® skal 
seponeres permanent dersom ILD er av 
alvorlighetsgrad 3–4 
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Hypertensjon1

Gradering og insidens1 

Tabell 9 Insidens og CTCAE-gradering av hypertensjon1,7

INFORMASJON TIL PASIENT1

• Pasienter bør informeres om at deres blodtrykk bør kontrolleres før oppstart med LORVIQUA®, 
samt overvåkes etter 2 uker og deretter minst én gang i måneden under behandling

HÅNDTERING AV HYPERTENSJON1

• Dersom hypertensjon av Grad 3 utvikles, utsett behandling med LORVIQUA® frem til 
hypertensjon er nede til grad 1 eller lavere og fortsett deretter med LORVIQUA® med samme 
dose

• Hvis det oppstår hypertensjon grad 3 igjen, skal behandling med LORVIQUA® utsettes til 
hypertensjonen har gått tilbake til grad 1 eller lavere, fortsett deretter med redusert dose

• Hvis en god nok kontroll av hypertensjon ikke kan oppnås med optimal medisinsk behandling, 
skal LORVIQUA® seponeres permanent

• Dersom hypertensjon av Grad 4 utvikles, utsett behandling med LORVIQUA® frem til grad 1 
eller lavere er oppnådd, og fortsett deretter med en redusert dose, eller seponer LORVIQUA® 
permanent

• Hvis det oppstår hypertensjon grad 4 igjen, skal LORVIQUA® seponeres permanent 

HYPERTENSJON Insidens hos 
pasienter 

behandlet med 
LORVIQUA®  

(N=476)1Grad CTCAE definisjon7

1   
Mild

Prehypertensjon (systolisk 
blodtrykk (SBT)  
120–139 mmHg eller diastolisk 
blodtrykk (DBT)  
80–89 mmHg)

 
 

6.9%
2   
Moderat

Stadium 1 hypertensjon (SBT 
140–159 mmHg eller DBT 
90–99 mmHg)

3   
Alvorlig

Stadium 1 hypertensjon (SBT  
≥160 mmHg eller DBT
≥100 mmHg)

 
 
 

6.1%4   
Livstruende

Livstruende konsekvenser, 
indikerer umiddelbare tiltak

• Median tid til utbrudd av  
hypertensjon var 208 dager1
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Hyperglykemi

Gradering og insidens1

Tabell 11 Insidens og CTCAE-gradering av hyperglykemi1,7

INFORMASJON TIL PASIENT1

• Pasienter bør informeres om at fastende serumglukose vurderes før oppstart med LORVIQUA®, 
og deretter overvåkes regelmessig i henhold til nasjonale retningslinjer

HÅNDTERING AV HYPERGLYKEMI1

• Dersom hyperglykemi av Grad 3 utvikles, utsett behandling med LORVIQUA® til hyperglykemi 
er tilstrekkelig kontrollert, og fortsett deretter med LORVIQUA® med den neste lavere dosen

• Dersom hyperglykemi av Grad 4 utvikles og god nok kontroll av blodsukkeret ikke kan oppnås 
med optimal medisinsk behandling, skal LORVIQUA® seponeres permanent 

HYPERGLYKEMI Insidens hos 
pasienter 

behandlet med 
LORVIQUA®  

(N=476)1Grad CTCAE definisjon7

1   
Mild

Fastende serumglukose 
>ULN–160 mg/dL;  
Fastende serumglukose 
>ULN–8.9 mmol/L

6.0%
2   
Moderat

Fastende serumglukose 
>160–250 mg/dL
Fastende serumglukose 
>8.9–13.9 mmol/L

3   
Alvorlig

Fastende serumglukose
>250–500 mg/dL
>13.9–27.8 mmol/L

3.2%
4   
Livstruende

Fastende serumglukose
>500 mg/dL
>27.8 mmol/L

• Median tid til utbrudd av  
hyperglykemi var 145 dager1
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Forhøyet lipase

HÅNDTERING AV FORHØYET LIPASE1

• Lipase og amylase bør kontrolleres før 
oppstart med LORVIQUA® og deretter med 
jevne mellomrom1

• For forhøyet lipase, alvorlighetsgrad ≥3 bør 
veilederen for dosejustering følges

Gradering og insidens
• Endringer i lipase oppstod som regel innen  

to måneder etter oppstart av behandling  
med LORVIQUA® 6

• Pankreatitt var sjelden og ble observert hos  
én pasient i Studie A4 

Tabell 9 Gradering og insidens av forhøyet lipase 
rapportert i Studie A1,7

FORHØYET LIPASE Insidens hos 
pasienter 
behandlet 

med 
LORVIQUA® 

(N= 295)Alvorlighetsgrad CTCAE definisjon

1  
Mild

>ULN–1,5 x ULN

5,5%
2  
Moderat

>1,5–2,0 x ULN

3   
Alvorlig

>2,0–5,0 x ULN

6,9%
4   
Livstruende

>5,0 x ULN
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 LORVIQUA® er av Beslutningsforum for Nye Metoder besluttet innført og refundert til 
behandling av voksne pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft 
(NSCLC) i både første-, andre- og senere behandlingslinjer9,10

Priser og refusjon

Styrke Pakning 
Varenr.

Refusjon2 

Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4

25 mg 90 stk. (blister) 
406435

H-resept 
-

70161,30 C

100 mg 30 stk. (blister) 
169944

H-resept 
-

70161,30 C

2 Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.
3 Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne*.  
 Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis. 
4 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.
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