
Du får den här broschyren av din läkare eller sjuksköterska 
eftersom du har ordinerats en kombinationsbehandling med 
BRAFTOVI och cetuximab mot en viss typ av metastaserad 
kolorektalcancer (tjock- och/eller ändtarmscancer). 
BRAFTOVI är också känt under namnet enkorafenib.

Läs både den här broschyren och bipacksedlarna som 
finns i läkemedelsförpackningarna. Broschyren är ett 
komplement och ersätter inte den information som 
finns i förpackningarna, ej heller information från ditt 
behandlingsteam.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det 
möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Om du får biverkningar, 
tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella 
biverkningar som inte nämns i bipacksedlarna. 

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse, kontakta biverknings-
enheten på Pierre-Fabre Pharma Norden AB. Telefon: 08-625 33 50. Postadress: 
Karlavägen 108, 115 26 Stockholm, Sweden. vigilancenorden@pierre-fabre.com.

I KOMBINATION MED CETUXIMAB

GUIDE FÖR 
BEHANDLING MED 
BRAFTOVI®  (enkorafenib)

Denna broschyr är avsedd för patienter i Sverige som har ordinerats 
BRAFTOVI (enkorafenib) i kombination med cetuximab, för behandling 
av vuxna patienter med metastaserad kolorektal cancer (mCRC) med 
BRAFV600E-mutation, som tidigare har fått systemisk behandling.S
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Kom ihåg att den här broschyren varken ersätter rådgivning från ditt 
behandlingsteam eller den fullständiga bipacksedel som finns i 
läkemedelsförpackningen. Längst bak i broschyren finns plats för 
anteckningar. Där kan du notera kontaktuppgifter till ditt behandlingsteam 
(läkare, sjuksköterskor, apotek, som kan ge dig råd om behandlingen).

TVEKA INTE ATT FRÅGA BEHANDLINGSTEAMET OM DU VILL 
VETA MER ELLER OROAR DIG ÖVER NÅGOT SOM RÖR JUST DIN 
SJUKDOM ELLER BEHANDLINGSPLAN.
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Varför har du fått denna broschyr?

Den här broschyren är har tagits fram specifikt för patienter som du, 
som har ordinerats BRAFTOVI (enkorafenib). Du kanske har många 
frågor om din behandling eller oroar dig för att ha glömt något som 
behandlingsteamet har berättat. Det är helt naturligt och det är orsaken 
till att vi tagit fram denna broschyr.

I broschyren hittar du information om:

Du får även en dagbok där du kan skriva upp när du tog läkemedlet och om du 
har haft några biverkningar. Dagboken kan du ha som underlag för samtalen med 
behandlingsteamet.

I slutet av den här broschyren finns en ordlista med förklaringar av vissa ord  
som används och som du kanske inte känner till. Där finns även en sida för 
anteckningar där du kan skriva upp frågor till behandlingsteamet.

Hur du tar ditt läkemedel

Hur läkemedlet ska förvaras

Vilka biverkningar du ska vara uppmärksam på

Obs! Läs både den här broschyren och bipacksedlarna som finns i 
läkemedelsförpackningarna. Broschyren ersätter inte de råd du får 
från behandlingsteamet. Fråga behandlingsteamet om det är mer 
du undrar över.

!
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Vad är BRAFTOVI (enkorafenib)?

+

BRAFTOVI är varumärkesnamnet på ett cancerläkemedel. Det innehåller 
en aktiv substans som kallas enkorafenib, så det kan hända att du hör 
båda namnen på läkemedlet nämnas. Från och med nu kallar vi det 
oftast BRAFTOVI i den här broschyren.

BRAFTOVI har ordinerats till dig i kombination med ett annat läkemedel som 
heter cetuximab.

Dessa två läkemedel används tillsammans för behandling av vuxna med en 
särskild typ av tarmcancer, nämligen metastaserad BRAFV600E-muterad 
kolorektalcancer. Denna typ av cancer kännetecknas av:

•  en speciell förändring (mutation) i en gen (BRAFV600E) som svarar för produktion av 
ett protein som kallas BRAF, och

• den har spridit sig till andra delar av kroppen trots att den tidigare har behandlats 
med andra cancerläkemedel.

BRAFTOVI tas via munnen (oralt) och du ska svälja kapslarna hela med vatten. 
Du kan ta dem tillsammans med mat eller mellan måltiderna.  
Cetuximab ges däremot som infusion. Båda behandlingarna kallas för 
målriktade behandlingar.
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Fakta om avancerad/metastaserad  
tarmcancer med BRAFV600E-mutation

Vad menar vi med avancerad/metastaserad kolorektalcancer?

När ett behandlingsteam talar om en cancer som avancerad eller metastaserad 
menar de att den har spridit sig. När det gäller den typ av cancer som du har 
betyder det att cancern har spridit sig från tjock- och/eller ändtarmen till en 
annan plats i kroppen. Ibland ser man benämningen avancerad/metastaserad 
kolorektalcancer eller avancerad/metastaserad tjock- och/eller ändtarmscancer. 
Alla betyder samma sak. Ditt behandlingsteam kan berätta vart cancern har 
spridit sig.

Vad är en BRAFV600E-mutation? 

Alla celler i kroppen innehåller DNA – den genetiska kod som medverkar i kroppens 
uppbyggnad och funktion. Gener fungerar som mallar vid tillverkningen av 
proteiner.

En förändring av en gen kallas för en mutation. Om en mutation inträffar i BRAF-
genen kan det göra att cellerna tillverkar ett onormalt protein. Proteinet beter sig 
inte längre normalt utan i stället stimulerar det cancerceller i tarmen att dela sig och 
växa snabbare än normalt.

Omkring 1 av 10 personer med kolorektalcancer har en muterad BRAF-gen. Det finns 
flera olika typer av dessa mutationer men den vanligaste är en V600E-mutation.

Hur vet mitt behandlingsteam att min cancer har  
en BRAFV600E-mutation? 

Ditt behandlingsteam har gjort ett test på cellerna i din tarmcancer och sökt efter 
BRAF-mutationer.

Din läkare har funnit att din cancer har en mutation i BRAFV600E-genen. Läkaren 
kan därför erbjuda dig en kombination av BRAFTOVI och cetuximab som ett 
behandlingsalternativ.

Behandling med en kombination av BRAFTOVI och cetuximab kan bidra till att 
krympa eller bromsa tarmcancern hos personer med denna mutation.
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Innan du påbörjar behandlingen

Innan du börja ta BRAFTOVI och cetuximab finns det några saker du 
måste känna till.

Om något av det följande gäller dig, informera ditt behandlingsteam 
eftersom det kan ha betydelse för om du kan få behandlingen eller inte.

Allergi och intolerans

BRAFTOVI innehåller den aktiva substansen enkorafenib, men läkemedlet 
innehåller också flera andra substanser.

Hela listan med innehållsämnen finns i avsnitt 6 i bipacksedeln. 
Om du vet att du är allergisk eller intolerant mot enkorafenib 
eller någon av de andra substanserna, tala om det för 
behandlingsteamet.

0mm 10mm 20mm 30mm

Ej verklig storlek.
Verklig storlek är ca 23 mm.
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Andra medicinska faktorer som kan påverka

Det är viktigt att du berättar för behandlingsteamet om dig själv, vilka sjukdomar 
du har haft och eventuella hinder som kan finnas för behandling, före och under 
behandlingen mot avancerad/metastaserad tarmcancer. Du måste berätta för 
behandlingsteamet om du har eller får:

Andra läkemedel

BRAFTOVI kan påverka effekten av andra läkemedel. Omvänt kan andra 
läkemedel påverka BRAFTOVIs effekt. Därför är det viktigt att du talar om för 
behandlingsteamet om du tar andra läkemedel. Det gäller även kosttillskott.

Lever- eller njurproblem, 
särskilt om du nyligen har 
drabbats av kräkningar eller 
uttorkning

Ögonproblem, t.ex. 
inflammation på ögats 
främre del

Hudförändringar, t.ex. en ny 
vårta, sår, rödaktiga upphöjda 
utslag som blöder eller inte 
vill läka, eller födelsemärke 
som ändrar färg

Hjärtproblem, bland annat 
förändrad elektrisk aktivitet i 
hjärtat (förlängt QT-intervall)

Blödningsproblem, eller om 
du tar läkemedel som kan 
orsaka blödningar

Om du har haft blodproppar 
tidigare, eller har fått veta 
att du löper hög risk att få 
blodproppar 

Något annat medicinsk 
tillstånd, vilket även omfattar 
en annan typ av cancer

Om du är gravid eller 
planerar att bli gravid, eller 
om du ammar eller planerar 
att amma
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Hur du tar ditt läkemedel

Ta BRAFTOVI exakt som behandlingsteamet har sagt. Fråga alltid 
behandlingsteamet om du är osäker. Det kan hända att cancerläkaren 
justerar din dos men oftast börjar man med följande: 

Om grapefruktjuice

Du ska inte ta kapslarna tillsammans med grapefruktjuice. Grapefruktjuice kan 
nämligen påverka BRAFTOVI och öka risken för biverkningar.

Vad händer om jag missar en dos av BRAFTOVI?

Om du missar en dos kan du ta den så snart du kommer ihåg det om det är  
12 timmar eller mer kvar till nästa dos av BRAFTOVI. Fortsätt sedan ta dina kapslar 
vid den vanliga tiden som du brukar.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för den dos du missade.

Kontakta behandlingsteamet om du har tagit för många kapslar BRAFTOVI.

Hur tar jag cetuximab?

Cetuximab får du i form av en infusion. Normalt sett så ges det en gång per 
vecka. Har du andra frågor kring cetuximab så prata med ditt behandlingsteam.

Du kan själv välja när du vill ta BRAFTOVI, men det kan vara bra att skaffa sig en 
rutin. Du kan till exempel ta det varje dag till frukosten eller middagen. En del 
ställer in en påminnelse i telefonen för att inte missa en dos. Du kan också skriva 
upp tiden i dagboken som du har fått.

En gång 
om dagen

• Svälj kapslarna hela med vatten

• Ta dem med eller utan mat

• Ta inte kapslarna med 
grapefruktjuice

BRAFTOVI  
(enkorafenib) 300 mg

4 kapslar 
med 75 mg i varje
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Finns det några biverkningar?

Alla läkemedel kan ge biverkningar, men alla som behandlas får inte 
biverkningar. Kom ihåg att cancerläkaren (onkologen) har skrivit ut detta 
läkemedel åt dig för att behandla just din typ av cancer. 

Biverkningarna på nästa sida kan förekomma hos personer som tar BRAFTOVI 
och cetuximab tillsammans. Dessa är de kända biverkningarna av BRAFTOVI i 
kombination med cetuximab, och det är viktigt att komma ihåg att alla som 
behandlas inte reagerar på samma sätt.

Varför ska man rapportera biverkningar?

Det är viktigt att rapportera biverkningar så snart de inträffar eftersom vissa kan 
bli svårare att behandla med tiden. Var helt ärligt mot behandlingsteamet. De kan 
hjälpa dig med biverkningarna så att du får ut det mesta av din behandling.

Du kan också hjälpa oss få mer kunskaper om läkemedlets säkerhet genom att 
rapportera biverkningar till tillverkaren av BRAFTOVI. Se nedan.

Hur ska läkemedlet förvaras?

BRAFTOVI ska förvaras vid högst 30 °C samt utom syn- och räckhåll för barn.

Pierre Fabre Pharma Norden 
Tel: 08-625 33 50, e-mail: vigilancenorden@pierre-fabre.com.

Rapportera biverkningar

Tala om för behandlingsteamet om du får några biverkningar (även 
om de inte finns med i listan på nästa sida), eller om du inte mår bra 
när du har tagit BRAFTOVI + cetuximab, eftersom de kan hjälpa dig 
att hantera sådana problem.
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Effekter på hjärtat  
och blodet

● Blödning på olika ställen i kroppen
● Snabba hjärtslag

Eventuella biverkningar

Följande biverkningar kan förekomma hos personer som tar BRAFTOVI 
och cetuximab samtidigt. Observera dock att inte alla användare får 
dem. Hur stor sannolikheten är för en viss biverkning visas av färg-
koderna. Du måste känna till dessa biverkningar eftersom de kan visa sig 
i hela kroppen. De kan också vara olika allvarliga.

Tala om för behandlingsteamet om du tror att du har fått en biverkning.

Effekter på 
matsmältningssystemet

● Minskad aptit
● Diarré
● Magsmärtor
● Illamående
● Kräkningar
● Förstoppning
● Förändrad smakupplevelse

Effekter på njurarna, levern 
och bukspottkörteln

● Njursvikt
● Onormalt resultat på 

njurfunktionsprover (förhöjt kreatinin)
● Onormalt resultat på 

leverfunktionsvärden
● Inflammation i bukspottkörteln 

(pankreatit) som orsakar svår 
buksmärta

● Onormalt resultat på test av 
bukspottkörtelns funktion 
(amylas,lipas)

Effekter på nervsystemet

● Nervproblem som yttrar sig som 
smärta, känselbortfall eller stickningar  
i händer och fötter

● Huvudvärk
● Yrsel

Mycket vanlig: 
Förekommer hos fler 
än 1 av 10 personer

Färgkoder:

Vanlig: Förekommer 
hos högst 1 av 10 
personer

Ovanlig: 
Förekommer hos 
högst 1 av 100 
personer
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Det kan hända att du får andra biverkningar. I bipacksedeln kan du 
läsa hela förteckningen över kända biverkningar av BRAFTOVI. Läs 
även bipacksedeln för cetuximab för information om biverkningar av 
det läkemedlet.

Behandlingsteamet kommer att övervaka dig både före och under 
behandlingen med BRAFTOVI och cetuximab för att se om du får några 
biverkningar. 

Tala om för behandlingsteamet om du inte mår bra. Man kan behöva 
ta prover eller ändra din läkemedelsbehandling.

Smärta

● Ledvärk (artralgi), muskelvärk och/eller 
värk i skelettet (muskuloskeletal 
smärta)

● Smärta, svaghet eller ryckningar i 
musklerna

● Värk i armar och ben
● Ryggvärk

Övriga biverkningar

● Feber
● Trötthet
● Svårt att sova (insomni)
● Allergiska reaktioner (t.ex. svullnad i 

ansiktet och svårt att andas)

Effekter på huden

● Olika typer av hudutslag
● Hudutslag med ett slätt missfärgat 

område eller upphöjda akneliknande 
knutor (akneiform dermatit)

● Torr hud
● Klåda
● Nya leverfläckar, så kallade 

“pigmentnevus”
● Vissa typer av hudtumörer såsom 

hudpapillom
● Mörkfärgning av huden
● Röd och fjällande hud eller blåsor på 

händer och fötter (palmar plantar 
erytrodysestesi eller hand-fot-
syndrom)

● Förtjockning av de yttersta hudskikten 
(hyperkeratos)

● Rodnad eller sprucken hud
● Håravfall eller tunnare hår (alopeci)
● En typ av hudcancer som kallas 

basalcellscarcinom
● Fjällande hud



12 Läs både den här broschyren och bipacksedlarna som finns i läkemedelsförpackningarna.

Annat att tänka på

När en sjukdom förändras och man börjar med en ny behandling kan 
man känna sig nervös och orolig. Det är en helt naturlig reaktion.

Alla har sitt eget sätt att klara av en förändring, men här nedan finns 
några tips på hur du kan hålla dig så frisk som möjligt, både fysiskt och 
känslomässigt.

Hitta din strategi

Att få en cancerdiagnos och genomgå behandling kan vara känslomässigt 
påfrestande. Men du är inte ensam och det finns olika sätt att hantera det. Du 
kanske redan har behövt tampas med svåra känslor och kommit fram till vilken 
metod som fungerar bäst för dig.

Här följer lite tips som kanske kan hjälpa dig när du kämpar mot avancerad/
metastaserad kolorektalcancer. Alla har sin egen strategi. Det som fungerar för 
den ene kanske inte gör det för den andre. Men detta är bra startpunkter för att 
hitta det sätt som passar dig bäst.

Tala med familj och vänner – tala om för nära och kära hur du känner 
och försök att inte stänga dem ute.

Ta emot hjälp – genom att låta andra hjälpa dig hjälper du dig själv, 
särskilt om du trött, samtidigt som de andra får känna att de gör nytta.

Fortsätt göra det du gillar – försök hålla fast vid din hobby, om du har 
någon, men ta också en skön promenad då och då och tillbringa mer 
tid med familjen. Allt detta kan hjälpa dig att sluta grubbla över saker 
och ting.

Använd dig av avslappningstekniker – t.ex. andningsövningar eller 
meditation. Om du har en smarttelefon kan du leta efter gratisappar 
med avslappningsövningar.
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En hälsosam livsstil

Se över dina ätvanor, ät en balanserad kost och dra ner på livsmedel 
som innehåller mycket socker och mättade fetter. Försök att äta mycket 
frukt och grönsaker.

Regelbunden motion är bra, även om det bara handlar om att gå till 
affären. Det kan minska oron och stärka kroppen.

Fundera på att sluta röka. Om du vill sluta röka kan läkaren eller 
apotekspersonalen ge dig råd kring hur man bäst kan dra ner på 
rökningen eller sluta helt.

Lär dig mer – ta reda på så mycket du kan om din sjukdom. Om du inte 
redan har gjort det kan du söka på webbplatser eller i broschyrer efter 
mer information om kolorektalcancer och hur den behandlas. En lista 
över tänkbara källor finns på sidan 15.

För dagbok – det kan hjälpa dig att reda ut tankarna och släppa ut dina 
känslor om du inte vill tala med andra.

Ditt behandlingsteam kan ha gett dig en patientdagbok. I dagboken 
kan du skriva upp hur dina symtom och känslor förändras, något 
som kan ha samband med sjukdomen eller behandlingen.  
Vi rekommenderar dig att ta med dagboken till alla läkarbesök.
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Sök kontakt med andra

Det finns andra du kan tala med, förutom familj och vänner, om du hellre vill göra 
det. Du kanske vill tala med andra som går igenom samma sak som du, eller har 
gjort det tidigare. Du kan till exempel:

Söka upp en stödgrupp – i gruppen kan du tala med andra som är i 
samma situation. Behandlingsteamet kan kanske också sätta dig i 
kontakt med en stödgrupp.

Tala med andra patienter på tu man hand – vissa välgörenhets- eller 
patientorganisationer erbjuder denna möjlighet, eller kanske 
behandlings-teamet kan hjälpa dig få kontakt med någon.

På nästa sida finns en lista över organisationer som erbjuder stöd 
och har organiserat patientgrupper för att stötta andra med 
samma sjukdom.
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Mer information och stöd

Om BRAFTOVI respektive cetuximab

BIPACKSEDELN 

Varje läkemedel har sin egen bipacksedel. Den innehåller all viktig information om 
behandlingen. Bipacksedeln följer med i läkemedelsförpackningen. Du kan också 
få den från läkaren eller läsa den på www.fass.se

Om tjock- och ändtarmscancer

CANCERFONDEN 
Läs mer på: https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/tjock-
och-andtarmscancer

CANCER.SE 
Läs mer på: https://cancer.se/kolorektalcancer/

MAGTARMFÖRBUNDET 
Läs mer på: https://magotarm.se/vad-vi-gor/diagnoserfilmer/tarmcancer/
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Vanliga frågor

Vad ska jag göra om jag har tagit för mycket läkemedel?

Kontakta behandlingsteamet omedelbart. Om du beger dig till sjukhuset ska du 
ta med dig förpackningen så att läkaren vet vad du har tagit.

Kan man öppna eller krossa tabletterna?

BRAFTOVI tas peroralt (via munnen). Kapslarna ska sväljas hela med vatten.  
Du kan ta läkemedlet med eller utan mat.

Hur länge behöver jag ta behandlingen?

Flera faktorer spelar in. Tala med behandlingsteamet om detta. De kan svara på 
din fråga.

Hur vet jag om behandlingen fungerar?

Du kommer att gå på regelbundna läkarbesök med undersökningar och 
provtagningar för att man ska övervaka din cancer. Medan behandlingen pågår 
kommer behandlingsteamet att informera dig om hur det går.

Kan jag resa utomlands?

Tala med behandlingsteamet innan du planerar några utlandsresor.

Kan jag köra bil medan jag tar detta läkemedel?

BRAFTOVI kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Undvik 
att köra bil eller använda maskiner om du har problem med synen eller känner av 
några andra biverkningar av BRAFTOVI som skulle kunna påverka din förmåga att 
köra eller använda maskiner. Tala med behandlingsteamet om du är osäker på om 
du kan köra.

Påverkar behandlingen min förmåga att få barn med en kvinna?

BRAFTOVI kan minska antalet sädesceller hos män. Om du är man kan detta 
påverka din förmåga att bli pappa. Tala med din läkare om du oroar dig över 
detta.

Kan jag ta dessa läkemedel om jag är gravid eller ammar?

BRAFTOVI rekommenderas inte under graviditet eller amning. Tala med din läkare 
om du oroar dig över detta. Om du blir gravid medan du tar BRAFTOVI måste du 
kontakta din läkare omedelbart.
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Ordlista

De ord och uttryck som används inom hälso- och sjukvården kan vara 
svåra att förstå även för experter. Vi har därför sammanställt en lista över 
sådana ord som används i denna broschyr och som ofta missförstås, samt 
en kort beskrivning av deras betydelse.

Allergi: En reaktion mot ett ämne som i normala fall är harmlöst, men som 
orsakar symtom som klåda eller inflammation. 

BRAF: En gen som tillverkar ett protein med samma namn. Detta protein 
medverkar i signalöverföringen i cellerna och i cellernas tillväxt. 

DNA: Står för dioxyribosnukleinsyra, bär på varje individs arvsanlag.

Gen: En gen som fungerar som mall vid tillverkningen av ett protein sägs koda  
för det proteinet. 

Genetisk: Har att göra med generna som styr cellernas funktion inuti kroppen. 

Insomni: Svårt att somna eller få tillräckligt med sömn. 

Metastaserad: En cancer är metastaserad när den har spridit sig från 
ursprungsplatsen till andra ställen i kroppen.

Mutation: En förändring i DNA-sekvensen i en cell.

Protein: En viktig strukturell komponent som bygger upp cellerna i kroppen.

Vilket preventivmedel ska jag använda när jag tar BRAFTOVI?

Det kan hända att preventivmedel som innehåller hormoner (p-piller, p-sprutor, 
p-plåster, p-stavar och vissa spiraler) inte fungerar så bra som förväntat när man 
tar BRAFTOVI. Använd därför en annan tillförlitlig preventivmetod, t.ex. en 
barriärmetod (som kondom) under behandlingen och i minst 1 månad efter den 
sista dosen BRAFTOVI.
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Anteckningar

Nu när du har läst igenom broschyren kanske nya frågor har dykt upp.
Skriv upp dem här så kan du fråga behandlingsteamet vid ditt nästa 
besök.
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Anteckningar
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Anteckningar
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Ditt behandlingsteam

Patientens namn

Specialist- 
sjuksköterskans  
kontaktuppgifter

Akutnummer dygnet 
runt till onkologi-
teamet

Läkare/
behandlingsteam

Specialist- 
sjuksköterskans namn

Ditt behandlingsteam består av läkare (t.ex. din husläkare och 
en onkolog) samt sjuksköterskor. Det kan vara bra att ha alla 
kontaktuppgifter samlade i detta formulär. Om du är osäker kan 
du be behandlingsteamet fylla i uppgifterna åt dig.

Läkarens namn

Personnummer

Sjukhusets telefonnr.

Sjukhus

23
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Du får den här dagboken av din läkare eller sjuksköterska eftersom du har 
ordinerats en kombinationsbehandling med BRAFTOVI®    (enkorafenib) och 
cetuximab mot en viss typ av metastaserad kolorektalcancer (tjock- och/eller 
ändtarmscancer). BRAFTOVI är också känt under namnet enkorafenib.

Läs både den här broschyren och bipacksedlarna som finns i läkemedels-
förpackningarna. Dagboken är ett komplement och ersätter inte den 
information som finns i förpackningarna, ej heller information från ditt 
behandlingsteam.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse, kontakta biverkningsenheten på Pierre Fabre 
Pharma Norden AB. Telefon: +46 8-625 33 50. Postadress: Karlavägen 108, 115 26 Stockholm, Sweden. 
E-post: vigilancenorden@pierre-fabre.com.

BEHANDLINGSDAGBOK

Denna broschyr är avsedd för patienter i Finland som har ordinerats BRAFTOVI (enkorafenib) i kombination med cetuximab, för behandling av vuxna 
patienter med metastaserad kolorektal cancer (mCRC) med BRAFV600E-mutation, som tidigare har fått systemisk behandling.
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Använd dagboken så här

På motstående sida (sidan 3) kan du skriva 
upp när du ska på besök inom sjukvården

•  Det kan också var bra att lägga in datumen i din egen 
kalender eller ställa in en påminnelse på din telefon.

Skriv upp när du tog läkemedel på sidorna för 
behandlingsuppföljning. Här kan du också 
notera hur du mådde den dagen (sid. 4–15)

•  Ange hur många kapslar du tagit varje dag genom att 
markera rätt antal på bilden 

• Skriv upp vilken dag du fick cetuximab-infusionen.

Markera var du har haft symtom på 
teckningarna över kroppen (sid. 17)

•  I behandlingsteamet ingår bland annat din läkare samt 
sjuksköterskor. Tala med behandlingsteamet om 
eventuella biverkningar, även biverkningar som inte 
nämns i bipacksedeln.

Dagbok under behandlingen med BRAFTOVI och cetuximab

I den här dagboken kan du notera inbokade 
läkarbesök, när du tar ditt läkemedel, och hur 
du mår, dag för dag. 

Det är viktigt att du tar läkemedlet så som läkaren 
har sagt för att det ska få så god effekt som möjligt. 
Genom att du för dagbok över när du tar ditt 
läkemedel kan läkaren få information om 
behandlingens verkan. Det är också viktigt att du 
talar om för läkaren hur du mår. Det hjälper både 
dig och läkaren att upptäcka om du får några 
biverkningar av behandlingen. Du får hjälp av 
läkaren att hantera eventuella biverkningar.

BRAFTOVI är varumärkesnamnet på detta 
cancerläkemedel. Det innehåller en aktiv substans 
som kallas enkorafenib så det kan hända att du hör 
båda namnen på läkemedlet nämnas.
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Datum Tid Läkarens/ 
sjuksköterskans namn Vad jag vill tala om eller fråga

Skriv in dina bokade besök
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Vecka/datum:

Dag BRAFTOVI (enkorafenib)
(Markera antalet kapslar  
du har tagit och hur dags)

Cetuximab
(Skriv in datum  
för infusion)

Hur mår du och varför?

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

FM
EM

___:___
___:___

FM
EM

___:___
___:___

FM
EM

___:___
___:___

FM
EM

___:___
___:___

FM
EM
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___:___
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___:___
___:___
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___:___
___:___

Behandlingsuppföljning
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Vecka/datum:

Dag BRAFTOVI (enkorafenib)
(Markera antalet kapslar  
du har tagit och hur dags)

Cetuximab
(Skriv in datum  
för infusion)

Hur mår du och varför?
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___:___

Om behandlingsteamet har ändrat din läkemedelsdos från de 4 kapslar BRAFTOVI (enkorafenib) som visas, tala med 
behandlingsteamet så att du säkert tar rätt antal.
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Behandlingsuppföljning
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Om behandlingsteamet har ändrat din läkemedelsdos från de 4 kapslar BRAFTOVI (enkorafenib) som visas, tala med 
behandlingsteamet så att du säkert tar rätt antal.
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Om behandlingsteamet har ändrat din läkemedelsdos från de 4 kapslar BRAFTOVI (enkorafenib) som visas, tala med 
behandlingsteamet så att du säkert tar rätt antal.
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Om behandlingsteamet har ändrat din läkemedelsdos från de 4 kapslar BRAFTOVI (enkorafenib) som visas, tala med 
behandlingsteamet så att du säkert tar rätt antal.
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Alla läkemedel kan ge biverkningar, men alla drabbas inte. Du kan läsa mer om 
biverkningarna av BRAFTOVI (enkorafenib) och cetuximab i respektive bipacksedel. 
Den kan du också få från läkaren, eller läsa på www.laakeinfo.fi där du kan söka efter 
läkemedlets namn.

Om du får besvär på en speciell plats på kroppen kan du markera den på bilden. Du kan sedan 
visa upp bilden för läkaren vid nästa besök. Exempel på sådana besvär kan vara hudförändringar 
(t.ex. färgförändring, utslag, klåda eller blåmärken) eller värk i leder eller muskler.

Använd bilden för att visa var förändringen fanns och vilken dag du upptäckte den. Skriv också 
upp extra information som storlek och färg, intensitet, och om den förändrades med tiden. 
Markera med blyertspenna så kan du använda samma bild flera gånger.

Rapportera biverkningar

Om du märker några förändringar eller om du inte mår bra när du har tagit 
BRAFTOVI (enkorafenib) + cetuximab måste du tala om det för behandlings- 
teamet så snart som möjligt. De kan undersöka dig och hjälpa dig hantera 
eventuella problem.

Markera var på kroppen du märker förändringar
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BakFram



18

Anteckningar
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Anteckningar
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