
PATIENTKORT

Du skal altid have dette patientkort på dig og vise det til læger, 
skadestuepersonale og andre sundhedspersoner, så de kender til din 
behandling med LEMTRADA.

Jeg er blevet behandlet med LEMTRADA for multipel sclerose (MS). 
Behandlingen påvirker immunsystemet. Jeg deltager i et særligt 
overvågningsprogram, der fortsætter som minimum hver måned i 4 år efter 
min sidste behandling. 

LEMTRADA behandling kan øge risikoen for:  
• Alvorlige infektioner
• Alvorlige bivirkninger, der som oftest kan opstå 1-3 dage efter LEMTRADA 

infusion: hjerteanfald, slagtilfælde /apopleksi, rifter (dissektion) i de 
blodkar, der forsyner hjernen med blod, blødning i lungerne og nedsat antal 
blodplader

• Forsinkede bivirkninger: sygdomme i skjoldbruskkirtlen, ITP, nyreproblemer, 
autoimmun hepatitis, HLH, erhvervet hæmofili A, TTP, AOSD og AIE

Til lægen: Se LEMTRADA produktresumé (SmPC) for flere oplysninger

Det er meget vigtigt, at du fortsætter med at få foretaget 
dine månedlige prøver i mindst 48 måneder (4 år) efter din 
sidste infusion (også selvom du har det godt).

Der kan opstå forsinkede bivirkninger efter de 48 måneder. 
Derfor skal du også fortsætte med at holde øje med tegn og 
symptomer, selv efter de månedlige prøver ikke længere er 
nødvendige.

Tidlig opdagelse og diagnosticering 
giver de bedste muligheder for 
bedring

Du skal også fortsætte med at holde 
øje med tegn og symptomer

Det skal du gøre i mindst 48 måneder 
efter dit sidste behandlingsforløb 
med LEMTRADA

Min neurolog, der har ordineret LEMTRADA, kan kontaktes på nedenstående telefonnummer 
eller e-mail. Også andre læger eller sundhedspersonale, som er involveret i min behandling, 
kan være angivet. 
Hvis der foretages undersøgelser, bedes kopier af alle journaler (herunder eventuelle 
behandlinger og/eller prøveresultater) tilsendes nedenstående læger/neurologer.
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Det bør du vide om LEMTRADA® (alemtuzumab)
Du skal straks ringe til din neurolog, hvis du får følgende symptomer 
- uanset om de lige er opstået, er blevet forværret eller er vendt tilbage. 
Søg straks lægehjælp, hvis du ikke kan få fat i din neurolog og husk at 
vise dit patientkort.

VIGTIGE BIVIRKNINGER DU SKAL HOLDE ØJE MED:
Alvorlige infektioner
• Feber, kulderystelser, træthed, åndenød, hoste, hvæsende vejrtrækning, 

brystsmerter eller trykken for brystet og hoste med blod
Sjælden hjerneinfektion kaldet PML (progressiv multifokal 
leukoencefalopati)
• Tiltagende svaghedsfølelse eller klodsethed
• Synsforstyrrelser, talebesvær 
• Ændret tankevirksomhed, hukommelse og orienteringsevne, der kan 

medføre forvirring og ændret personlighed
Alvorlige bivirkninger, der kan opstå kort tid efter LEMTRADA 
infusion (som regel 1-3 dage efter infusion)
Hjerteanfald
• Brystsmerter eller ubehag i brystet, åndenød, smerter eller ubehag i 

arme, kæben, nakke, ryg eller mave
• Svimmelhed eller følelse af at være uklar, kvalme, svedudbrud
Slagtilfælde / apopleksi eller rifter (dissektion) i de blodkar, der forsyner 
hjernen med blod
• Pludseligt hængende ansigtsmuskler i den ene side af ansigtet, 

svaghedsfølelse i den ene side af kroppen, talebesvær
• Pludselig kraftig hovedpine, nakkesmerter
Blødning i lungerne
• Åndenød, brystsmerter eller ubehag i brystet, hoste med blod
Nedsat antal blodplader (trombocytopeni)
• Tendens til blå mærker/blødning 

Forsinkede bivirkninger (kan opstå måneder til år efter infusion)
Sygdomme i skjoldbruskkirtlen
• Overaktiv skjoldbruskkirtel (hyperthyreose)

- Kraftig svedtendens, uforklarligt vægttab, hævede øjne, nervøsitet, 
hurtig puls

• Underaktiv skjoldbruskkirtel (hypothyreose)
- Kuldefølelse, uforklarlig vægtstigning, tiltagende træthed, nyligt 

opstået forstoppelse
Immun trombocytopeni (ITP)
• Små, spredte, røde, lyserøde eller violette pletter på huden, tendens til 

at få blå mærker, blødning fra et snitsår, der er sværere at standse end 
normalt, kraftigere, længere eller hyppigere menstruationer end normalt

• Blødning fra tandkødet eller fra næsen, som er nyopstået eller er sværere 
at standse end normalt, hoste med blod

• Ledsmerter eller hævede led
Nyresygdomme, herunder anti-glomerulær basalmembran-sygdom  
(anti-GBM-sygdom)
• Blod i urinen, som kan være rød eller tefarvet, hævede ben eller fødder, 

hoste med blod
Autoimmun leverbetændelse (hepatitis)
• Uforklarlig kvalme, opkastning, udmattelse, mavesmerter, 

appetitmangel, oppustethed
• Gulfarvning af huden og øjnene og/eller mørkfarvet urin, større tendens 

end normalt til at bløde eller få blå mærker 

Hæmofagocytisk lymfohistiocytose (HLH)
• Uforklarlig høj feber, kraftig hovedpine, nakkestivhed, hævede 

lymfekirtler, gulfarvning af huden, hududslæt
Erhvervet hæmofili A
• Blødning fra et snitsår, der er sværere at standse end normalt
• Pludselige blå mærker, næseblod, smertefulde eller hævede led
Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
• Blå mærker på huden eller i munden, som kan ligne røde 

nålestikslignende punkter, med eller uden ekstrem træthed, feber, 
forvirring, taleforstyrrelser, gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot), 
nedsat urinmængde, mørkfarvet urin

Stills sygdom hos voksne (adult-onset Still’s disease, AOSD)
• Feber over 39°C, der varer mere end 1 uge, smerte, stivhed med eller 

uden hævelse i flere led og/eller hududslæt.
Autoimmun hjernebetændelse (Autoimmun encefalit, AIE)
• Adfærdsmæssige og/eller psykiatriske ændringer, bevægeforstyrrelser, 

kortidshukommelsestab eller anfald såvel som andre symptomer der kan 
ligne et MS-attak.


