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Till dig som behandlas med Enbrel

Du har blivit ordinerad ett läkemedel som heter Enbrel (etanercept) och som 

används för behandling av psoriasis, barnpsoriasis och de reumatiska sjuk

domarna reumatoid artrit (RA), ankyloserande spondylit (AS), psoriasisartrit 

(PsA) samt barnreumatism (JIA). Innan behandling startas med Enbrel bör  

du läsa den i förpackningen bifogade bipacksedeln och/eller patientfass.

Det kanske verkar konstigt att sjukdomar som vid en första anblick är helt olika 

varandra behandlas med samma läkemedel. Kan det verkligen finnas något 

samband mellan exempelvis ledvärk i knä eller fingrar och utbredda utslag på 

huden?

Svaret är att både psoriasis och många reumatiska sjukdomar tillhör gruppen 

kroniskt inflammatoriska sjukdomar. De uppstår för att immunförsvaret blir 

överaktivt och angriper den egna kroppen. Inflammationerna kan påverka 

kroppen på en rad olika sätt.

I den här broschyren kan du läsa mer om vad som händer i kroppen när  

man får den här typen av inflammatoriska sjukdomar. Du kan också läsa  

om behandling med Enbrel, hur läkemedlet tas och vad du bör tänka på. 

Sist men inte minst rekommenderas ett besök på www.psoriasisguiden.se  

och www.rorelse.se. Båda hemsidorna erbjuder kunskap och service som  

kan underlätta för dig i din vardag.
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Ditt immunförsvar är byggt för att ta hand om främmande ämnen som till 

exempel bakterier och virus. Immunförsvaret kan dock missriktas och angripa 

den egna kroppen. Det är just det som händer vid psoriasis och reumatiska 

sjukdomar. Man vet ännu inte varför immunförsvaret reagerar på det här sättet 

eller vad som utlöser angreppet.

Immunförsvarets taktik för att bli av med främmande ämnen är att skapa en 

inflammation som gör att de främmande ämnena förstörs. Vid psoriasis och 

de reumatiska sjukdomarna startas de här inflammationerna utan att det finns 

några främmande ämnen att bekämpa. Det är de ständigt pågående inflamma

tionerna som på sikt skadar den egna kroppen.

Ärftlighet och miljö
Man vet idag inte orsaken till att immunförsvaret angriper den egna kroppen. 

Ärftlighet spelar roll för flera av de inflammatoriska sjukdomarna. Andra 

bidragande faktorer kan vara infektioner och ohälsosamma levnadsvanor  

som till exempel rökning eller stor alkoholkonsumtion.

Inflammationerna kan uppstå på olika ställen
Inflammationer kan uppstå på olika ställen i kroppen. En av orsakerna till det är 

cytokiner det vill säga proteiner som produceras av kroppens immunförsvar. 

En typ av cytokin kallas för TNF och den driver på inflammationsprocessen vid 

psoriasis och de reumatiska sjukdomarna.

Om inflammatoriska sjukdomar
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Behandling som minskar inflammationen
Vid psoriasis och de reumatiska sjukdomarna har man sett förhöjda halter av 

TNF i kroppen.

Det finns idag inga mediciner som helt botar de här sjukdomarna, men 

kunskaperna om hur TNF påverkar kroppen har banat väg för nya behand

lingsmetoder. Den medicinska behandlingen syftar idag till att så effektivt  

som möjligt minska förekomsten av TNF i kroppen för att därmed hämma 

inflammationen.
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Enbrel är en så kallad TNFhämmare som minskar mängden TNF i kroppen. 

Man brukar säga att Enbrel är ett biologiskt läkemedel. Med det menas att 

läkemedlet är en DNAframställd kopia på ett ämne som redan finns naturligt  

i kroppen. Här i Sverige har Enbrel använts för behandling av reumatiska 

sjukdomar sedan år 2000 och mot psoriasis sedan år 2004.

Bra att tänka på vid behandlingen
Det finns en del saker som kan vara bra att känna till om din behandling. 

Enbrel tas som injektion och det finns ett flertal hjälpmedel som underlättar 

behandlingen.

Via din mottagning kan du bland annat få följande hjälpmedel:

•  Kylklampar samt kylväska att förvara Enbrel i vid resor 

(läs mer om förvaring på sid 16 och 20).

•  Flygkort, som ger information till flygplatspersonal om du måste  

ha med Enbrel i ditt handbagage vid resor.

•  Safety Clip (injektionsnålsavklippare).

•  Patientkort, som innehåller viktig information om din behandling.  

Detta bör du alltid bära med dig, till exempel i plånboken.

Vad är Enbrel?
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Att leva med Enbrel
Ofta innebär psoriasis och de reumatiska sjukdomarna att både sjukdom och 

behandling blir följeslagare livet ut. Därför kan det vara bra att veta att Enbrel 

fungerar på lång sikt. Vid behov är det enkelt att göra uppehåll i behandlingen i 

samband med operation eller graviditet. Den vanligaste biverkningen är irritation 

på huden vid insticksstället. Denna irritation brukar försvinna inom några dagar.

Om du har frågor om Enbrel, tveka inte att prata med din doktor eller sjuk

sköterska.
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Steg 1: Förbered injektionen
•  Ta fram en injektionspenna.

•  Kontrollera att lösningen i injektionspennan är färglös eller blekt gul och fri 

från lätt synliga partiklar. Om den inte är det, ska du inte injicera lösningen. 

Använd då en annan Enbrel injektionspenna och kontakta sedan apoteket 

som kan ersätta dig med en ny injektionspenna.

•  Låt injektionspennan ligga i rumstemperatur i 15–30 minuter.

•  Tvätta händerna ordentligt!

Enbrel ges som en injektion, en del tar Enbrel som förfylld spruta medan andra 

använder en injektionspenna. Följ de instruktioner som berör den beredning 

som du fått av din doktor. Läs anvisningarna noggrant och följ  

dem steg för steg. Din doktor eller sjuksköterska kommer också att lära dig 

hur du ger dig själv injektioner.

Nedan anges instruktioner för Enbrels injektionspenna och förfylld spruta. 

Beträffande beredning av pulver och vätska för injektion, vänligen se separat 

instruktion i bipacksedeln eller brochyr avsedd för barn.

Instruktion för Enbrel injektionspenna

Beredning och injektion av Enbrel
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Steg 2: Välj och gör i ordning injektionsstället
•  Välj ett injektionsställe, helst på låret eller alternativt buken, 

torka av det med en kompress med alkohol och berör inte  

detta område igen förrän vid injektionen. Använd ett nytt 

injektionsställe för varje ny injektion. Varje ny injektion bör  

ges minst 3 cm från något föregående injektionsställe.  

Om du har psoriasis, undvik att injicera i upphöjda, rodnade  

och fjälliga områden.

Steg 3:  Injicera med Enbrel 
 injektionspenna

•  Avlägsna det vita nålskyddet genom att dra det 

rakt ut.

•  Efter borttagandet av nålskyddet syns nu ett lila 

säkerhetshölje.

•  Håll injektionspennan i en rät vinkel mot injektions

stället, utan att trycka på den gröna aktiverings

knappen på toppen av injektionspennan. Tryck det 

lila säkerhetshöljet (den öppna delen av pennan) 

ordentligt nedåt mot huden så att säkerhetshöljet 

blir fullständigt intryckt i pennan.
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°
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•  Tryck snabbt ner den gröna aktiveringsknappen  

med tummen och släpp omedelbart upp knappen 

igen genom att ta bort tummen från knappen.  

Ett klick hörs. Fortsätt att hålla injektionspennan 

tryckt mot huden tills 10 sekunder har gått efter  

det första klicket.

•  När det andra klicket hörs, eller när du väntat i 

10 sekunder, är injektionen klar. Lyft upp pennan 

från huden. När du lyfter upp pennan åker det  

lila säkerhetshöljet automatiskt fram och täcker 

injektionsnålen.
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•  Injektionspennans inspektionsfönster ska nu vara helt lila, som ett bevis på 

att dosen har blivit rätt injicerad. Om inspektionsfönstret inte är helt lila, 

kontakta din sjuksköterska eller apoteket för rådgivning eftersom injektions

pennan kanske inte har injicerat Enbrellösningen fullständigt. Använd inte 

injektionspennan mer än en gång och använd inte heller en annan injektions

penna utan att först rådgöra med din sjuksköterska samt apoteket.

•  Om det skulle komma blod från injektionsstället, tryck försiktigt med en 

bomullstuss över injektionsstället i ungefär 10 sekunder.

Steg 4: Kassering av använd Enbrel injektionspenna
•  Injektionspennan skall bara användas en gång. Kassera den använda  

injektionspennan enligt de anvisningar du fått av din sjuksköterska  

samt apoteket.
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Steg 1: Förbered injektionen – 25 mg eller 50 mg
•  Ta fram en förfylld spruta och alkoholkompress ur Enbrelförpackningen.

•  Låt sprutan ligga i rumstemperatur i 15–30 minuter. Ta inte bort nålskyddet 

förrän du ska använda den förfyllda sprutan.

•  Kontrollera att lösningen är färglös eller blekt gul och fri från lätt synliga 

partiklar. Om den inte är det, ska du inte injicera lösningen. Använd en annan 

spruta och kontakta sedan apoteket så att du kan få en ersättningsspruta.

•  Tvätta händerna ordentligt. 

Steg 2: Välj och gör i ordning injektionsstället
•  Välj ett injektionsställe, helst i buken eller på låret, torka 

av det med en alkoholkompress och berör inte detta 

område igen förrän vid injektionen. Använd ett nytt 

injektionsställe för varje ny injektion. Varje ny injektion 

bör ges minst 3 cm från något föregående injektions

ställe. Om du har psoriasis, undvik att injicera i upp

höjda, rodnade och fjälliga områden.

Instruktion för Enbrel förfylld spruta
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Steg 3: Injicera Enbrel förfylld spruta
•  Avlägsna nålskyddet genom att dra det rakt utåt. Var försiktig så att du  

inte böjer eller vrider nålskyddet när du tar bort det, eftersom det kan  

skada nålen.

•  När du tar bort nålskyddet kan det bli en droppe vätska vid nålspetsen, 

detta är normalt. Rör inte nålen eller låt den inte komma i kontakt med 

någon yta.

•  Kläm försiktigt med ena handen om den yta på huden som rengjorts.  

Håll ett stadigt grepp. Håll sprutan som en penna med 

den andra handen. 

•  Tryck med snabb kort rörelse in nålen genom huden i 

en vinkel mellan 45°90°. Släpp huden när nålen är helt 

och hållet intryckt i huden och tryck sakta in kolven för 

att injicera Enbrellösningen. När sprutan är tom dras 

nålen ut ur huden. Se till att den dras ut med samma 

vinkel som den stacks in.

Steg 4: Kassering av material
•  Förfyllda sprutor och nålar får aldrig användas flera gånger. Kassera sprutor 

och nålar enligt de anvisningar som du fått av din sjuksköterska samt 

apotek.

För instruktion om Enbrel pulver och injektionsvätska, var god se bipacksedeln 

eller besök www.fass.se
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Enbrel förvaras i kylskåp i 2°C – 8°C. Får ej frysas.
Förvara de förfyllda injektionspennorna/sprutorna  
i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Använd inte läkemedlet
efter utgångsdatumet på kartongen.

Enbrel kan även förvaras i rumstemperatur, högst 25°C 
i upp till fyra veckor, varefter den inte bör förvaras  
i kylskåp igen. Enbrel ska kasseras om det inte  
används inom fyra veckor efter uttag från kylskåp.

Injektionspennan och den förfyllda sprutan är endast 
för engångsbruk. Injektionspennor, sprutor och nålar 
får aldrig användas flera gånger. Sätt aldrig på  
nål skyddet igen.

Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

Följ anvisningarna från din doktor, sjuksköterska  
eller apoteket för hur du ska hantera den använda 
injektionspennan, nålen eller sprutan.

Förvaring och destruktion av Enbrel
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Vad händer om jag glömmer att ta min spruta?
Du bör ta den så fort som möjligt. Fortsätt sedan att ta Enbrel i enlighet  

med tidigare anvisning.

Kan jag sticka mig på andra ställen än i benet?
Ja, du kan sticka dig på de ställen där det finns gott om fettvävnad,  

till exempel i buken (dock ej närmare än 5 cm från naveln) och i skinkorna.

Om jag ska ut och resa, hur skall jag förvara Enbrel?
Enbrel ska i första hand förvaras i kylskåp eller kylväska. Enbrel kan även 

förvaras i rumstemperatur (max 25°C) som mest i fyra veckor. Vid behov av 

kylväska kontakta din mottagning. Var noggrann med att inte lägga kylklam

parna intill Enbrelförpackningen då Enbrel inte tål att frysas. Genom att lägga 

en  handduk mellan kylklamparna och förpackningen kan du undvika det.

Vad gäller om jag ska flyga?
Via din mottagning kan du få ett flygkort som innehåller information om Enbrel 

och riktar sig till flygpersonal när du reser med Enbrel i ditt handbagage.

Om du ska ta med dig Enbrel för en längre period (mer än 4 veckor) och göra en 

lång resa bör du kontakta flygbolaget i god tid innan avresa för att stämma av 

vilka möjligheter som finns att förvara ditt Enbrel i flygplanets kylskåp. Var 

observant på reglerna för mängden vätska som får medföras i ditt handbagage. 

Frågor och svar
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Hur länge kan Enbrel vara utanför kylen?
Enbrel kan förvaras i temperaturer upp till maximalt 25°C under en enstaka 

period upp till fyra veckor, varefter den inte bör förvaras i kylskåp igen. Enbrel 

ska kasseras om det inte används inom fyra veckor efter uttag från kylskåp.

Vilka är de vanligaste biverkningarna?
Enbrel kan i ett fåtal fall ge en rodnad och eventuellt svullnad vid injektionsstället. 

För att minska eventuell svullnad och rodnad kan du ändra injektionsställe för 

varje spruta så att huden där du stack senast får vila. Andra obehag som kan 

upplevas är lättare huvudvärk, magtarm besvär med lös avföring, klåda och 

en ökad risk för förkylningar/infektioner.

Hur länge ska jag använda Enbrel?
Din doktor kan ha individualiserat din behandling med Enbrel. Följ därför  

de anvisningar som du fått av din doktor. Vad ska jag vara observant på?

Du ska alltid ta kontakt med din doktor eller sjuksköterska om du tror att  

du fått en allvarligare infektion. Behandling med Enbrel bör avbrytas vid 

allvarlig infektion.

När ska jag göra uppehåll i behandlingen med Enbrel?
Berätta alltid för din doktor att du behandlas med Enbrel. Uppehåll i behand

lingen ska alltid göras i samråd med din doktor. Uppehåll kan exempelvis bero 

på allvarlig infektion eller operation. Vid större tandläkaringrepp skall du 

informera din tandläkare om att du använder Enbrel.
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Kan Enbrel användas tillsammans med andra läkemedel?
Informera din doktor om vilka andra läkemedel du tar. Det finns erfarenhet av att 

Enbrel kan kombineras med värktabletter (tex NSAID), metotrexat och kortison. 

Ta inga andra läkemedel tillsammans med Enbrel utan att rådfråga din doktor.

Vad gäller vid graviditet?
Du bör undvika graviditet under den tid du använder Enbrel. Om du ändå blir 

gravid, ska du kontakta din doktor.

Vad gäller vid amning?
Det är inte känt om Enbrel går över i bröstmjölk. Du bör inte amma under 

användning av Enbrel.

Vad ska jag tänka på när jag vaccinerar mig?
Du avråds från att ta ”levande” vaccin tillsammans med Enbrel. Din doktor  

eller personalen på mottagningen där vaccinationer ges vet vilka vaccinationer 

det gäller.
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Hur ska Enbrel förvaras?
•  Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

•  Förvaras vid 2°C – 8°C (i kylskåp). Enbrel kan även förvaras i rumstemperatur, 

högst 25°C i upp till fyra veckor, varefter den inte bör förvaras i kylskåp igen. 

Enbrel ska kasseras om det inte används inom fyra veckor efter 

uttag från kylskåp.

•  Får ej frysas.

•  Förvara de förfyllda injektionspennorna/sprutorna i ytterkartongen.  Ljuskänsligt.

•  När injektionslösningen med Enbrel har gjorts i ordning rekommenderas 

omedelbar användning.

•  Använd inte läkemedlet efter utgångsdatumet på kartongen.

Alla frågor bör besvaras 
av doktor, sjuksköterska  
eller apotek som har 
kunskap om Enbrel.
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På www.rorelse.se och www.psoriasisguiden.se finns information och goda 

råd om reumatiska sjukdomar och psoriasis. Båda hemsidorna har tagits fram 

av Pfizer och all information är granskad och godkänd av specialister inom 

respektive område. Självklart bör du även söka information i bipacksedeln, 

som finns i förpackningen, och/eller patientfass.

www.rorelse.se
På www.rorelse.se kan du läsa om olika reumatiska sjukdomar som exempelvis 

ledgångsreumatism, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit (Bechterews 

sjukdom) och barnreumatism. 

www.psoriasisguiden.se
På psoriasisguiden kan du läsa om olika former av psoriasis och bland annat 

ställa frågor till en hudläkare.

Här finns hjälp på internet
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Egna anteckningar

Enbrel (etanercept), injektionsvätska i förfylld injektionspenna, förfylld spruta, pulver och vätska till injektion.
Ta noga del av informationen i bipacksedeln. 
Användningsområden: Hos vuxna (18 år och äldre) kan Enbrel användas för måttlig eller svår reumatoid artrit, 
psoriasisartrit, svår axial spondylartrit inklusive ankyloserande spondylit, och måttlig eller svår psoriasis. 
Enbrel används även för behandling av följande sjukdomar hos barn och ungdomar: 
För följande typer av barndomsreumatism (juvenil idiopatisk artrit), när behandling med metotrexat inte har gett 
tillräckliga resultat eller inte är lämpligt: Inflammation i många leder (polyartrit) (reumatoidfaktorpositiv eller 
-negativ) och inflammation som drabbar 5 eller fler leder (utvidgad oligoartrit) hos patienter från 2 års ålder. 
Ledinflammation som är kopplad till hudsjukdomen psoriasis (psoriasisartrit) hos patienter från 12 års ålder. För 
patienter från 12 års ålder med muskel-, senfästes- och ledinflammation (entesitrelaterad artrit) när andra vanliga 
behandlingar inte har gett tillräckliga resultat eller inte är lämpliga. Svår psoriasis hos barn och ungdomar från 
6 års ålder som haft otillräcklig effekt av (eller som inte kan behandlas med) ljusbehandling eller andra systemiska 
behandlingar (läkemedel som påverkar hela kroppen). Använd inte Enbrel: om du eller ditt barn har, eller löper 
risk att utveckla en allvarlig infektion i blodet som kallas blodförgiftning. Varningar och försiktighet: Allvarliga 
infektioner, hjärtsvikt, demyeliniserande sjukdomar, återkommande kroniska infektioner. För ytterligare informa-
tion se www.fass.se. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Produktresumé: januari 2017 
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