
OCREVUS® (okrelizumab)
Dosering og administrering
Lommeguide

 o Relapserende former for multippel sklerose (RMS) med aktiv sykdom 
definert ved kliniske eller bildediagnostiske funn.

 o Tidlig primær progressiv multippel sklerose (PPMS) med hensyn til 
sykdomsvarighet og grad av funksjonssvikt, og bildediagnostiske 
funn som er karakteristiske for inflammatorisk aktivitet.

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhets- 
informasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt 
bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens 
legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema

Ocrevus er indisert for behandling av voksne pasienter med1: 

Roche Norge AS 
Brynsengfaret 6b, 0667 OSLO 
Telefon 22 78 90 00 
Email: pharma.norge@roche.com 
www.roche.no
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Administrasjon av Ocrevus kan deles  
i følgende kategorier:

 o Lagring
 o Tilberedning
 o Premedisinering

 o Dosering
 o Administrering

Hvordan administreres Ocrevus?

LAGRING2

2°C - 8°C
MELLOM Ocrevus skal oppbevares i kjøleskap 

(2°C -8°C)

Ocrevus må ikke fryses

Beskytt hetteglassene mot lys

Hvordan skal Ocrevus lagres?
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Sjekkliste før infusjon 

Selv om pasienten din har fått foreskrevet behandling med Ocrevus, så er det mange 
faktorer som kan virke inn på hvorvidt pasienten er egnet for infusjon på den dagen de har 
avtale. Det er viktig at du snakker med pasienten før hver infusjon, for å forsikre egnethet 
for behandling.

AVKLARINGER FØR INFUSJON3

Før infusjonen
 o Det bør gjennomføres HBV-screening hos alle pasienter

 o Det er anbefalt å kontrollere pasientens immunstatus før 
dosering

 o Pasienter som har behov for vaksinering bør gjennomføre 
immuniseringen minst 6 uker før oppstart av Ocrevus

 o Ha egnede ressurser tilgjengelig for håndtering av alvorlige 
reaksjoner

 o Vurdere om antihypertensiva  skal seponeres i 12 timer før 
og under hver Ocrevus-infusjon

FORBEREDELSER4

Hvordan tilberede Ocrevus?

Fortynn før administrering
Ocrevus skal tilberedes ved aseptisk teknikk. Ikke rist hetteglasset. Produktet er 
kun til engangsbruk. Ocrevus-oppløsning til intravenøs administrasjon tilberedes 
ved at legemiddelet fortynnes i infusjonspose som inneholder 0,9% isoton 
natriumkloridoppløsning (300 mg/250 ml eller 600 mg/500 ml), til en endelig 
legemiddelkonsentrasjon på omtrent 1,2 mg/ml.

Ikke bruk oppløsningen om den er misfarget
Ocrevus kan inneholde små gjennomsiktige og reflekterende partikler. Ikke bruk 
oppløsningen om den er misfarget eller om oppløsningen inneholder fremmede 
partikler.
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Hva slags utstyr trengs for å administrere OCREVUS?

Infusjonsnål

Infusjonspumpe

Infusjonssett med 0,2 eller  
0,22 mikron in-line filter

Steril 0,9% natriumklorid- 
oppløsning til skylling

En infusjonspose som inneholder 
0,9 % natriumkloridoppløsning for 
fortynning av Ocrevus til endelig 
legemiddelkonsentrasjon

Infusjonsposen må være romtemperert4

Før oppstart av den intravenøse infusjonen må innholdet i infusjonsposen være 
romtemperert, for å unngå en infusjonsreaksjon relatert til for lav temperatur ved 
administrering av oppløsningen.

Ocrevus skal brukes umiddelbart etter fortynning5

 o Hvis fortynnet oppløsning ikke brukes umiddelbart kan det lagres i inntil  
24 timer i kjøleskap (mellom 2°C og 8°C), og i 8 timer ved romtemperatur.
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INGEN RUTINETESTER ER PÅKREVD MELLOM INFUSJONENE 
AV OCREVUS.

PREMEDISINERING6

DOSERING6

Hva slags premedisinering er nødvendig før bruk av  
Ocrevus?

Hvor ofte doseres Ocrevus?

Det er hensiktsmessig å informere pasienten om at 
premedisineringen administreres for å bidra til å redusere 
frekvensen og alvorligheten av en IRR.

For å redusere frekvensen og alvorligheten av infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR),  
så må følgende to premedisineringer administreres før hver infusjon av Ocrevus.

I tillegg kan premedisinering med febernedsettende (f.eks. paracetamol) vurderes, 
omtrent 30 til 60 minutter før hver infusjon av Ocrevus

30 
minutter

Methylprednisolone 100 mg IV (eller 
tilsvarende) omtrent 30 minutter før hver 
infusjon av Ocrevus

30-60 
minutter

Antihistamin omtrent 30-60 
minutter før hver infusjon av 
Ocrevus

Ocrevus administreres hver 6. måned

Hver 6. måned

600 
mg

Dag 1 Dag 15

300 
mg

300 
mg

 o Den initielle dosen på 600 mg administreres som 2 
separate infusjoner

 » En infusjon på 300 mg administreres på dag en 

 » To uker senere administreres en andre infusjon 
på 300 mg

 o Påfølgende doser av Ocrevus administres som  
en enkelt infusjon på 600 mg hver 6. måned

 o Det bør opprettholdes et intervall på minimum  
5 måneder mellom hver dose med Ocrevus
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ADMINISTRASJON6

Hvordan administreres Ocrevus?
Etter fortynning administreres Ocrevus som infusjon. Den fortynnede 
oppløsningen må administreres ved bruk av et infusjonssett med et 0,2 eller 
0,22 µm in-line filter. Ocrevus-infusjoner skal ikke administreres som intravenøs 
støtdose eller bolus.

Innledende 
dose  
(600 mg)

fordelt på  
2 infusjoner

Påfølgende 
doser 
(600 mg)

En gang hver  
6. måned

Infusjon 1

Én enkelt 
infusjon

Infusjon 2 
(2 uker 
etter)

300 mg i 
250 ml 

600 mg i 
500 ml 

300 mg i 
250 ml 

 o Start med infusjonshastighet 
på 30 ml/time i 30 minutter

 o Deretter kan hastigheten 
økes gradvis med 30 ml/time 
hvert 30. minutt til maksimum 
180 ml/time

 o Hver infusjon bør gis over et 
tidsrom på omtrent 2,5 timer

 o Start med infusjonshastighet 
på 40 ml/time i 30 minutter

 o Deretter kan hastigheten 
økes trinnvis med 40 ml/time 
hvert 30. minutt til maksimum 
200 ml/time

 o Hver infusjon bør gis over et 
tidsrom på 3,5 timer

Det anbefales ingen dosereduksjon av Ocrevus.

Hvor lang er infusjonsprosessen? 
Selve infusjonsprosessen vil ta omtrent 3,5 timer (2,5 timer hvis det er den første 
dosen). Hele behandlingsprosessen inkluderer imidlertid forberedelser og minst en 
time observasjon etter avsluttet infusjon. Planlegg derfor å sette av minst 6 timer for 
jevnlig oppfølging av pasienten gjennom hele behandlingsprosessen. 

Dersom en infusjon av Ocrevus er utelatt, skal den administreres så raskt 
som mulig. Ikke vent til neste planlagte dose. Behandlingsintervallet på 
6 måneder (med et minimum på 5 måneder) bør opprettholdes mellom 
dosene med Ocrevus

Hvis en pasient går glipp av eller utsetter behandling
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Hva bør jeg se etter når jeg 
administrerer Ocrevus?3

Som for alle legemidler kan det forekomme bivirkninger. De bivirkningene som ble 
observert hyppigst i kliniske studier var infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR). Majoriteten 
av IRR som ble observert i de kliniske studiene av Ocrevus var milde til moderate. 
Symptomer på IRR kan oppstå under hvilken som helst infusjon av Ocrevus, men i 
studiene ble det oftere rapportert om IRR ved den første infusjonen. 

 o Kløe
 o Utslett
 o Urtikaria (elveblest)
 o Erytem (rødme)
 o Halsirritasjon
 o Smerte i svelg

 o Dyspné
 o Faryngealt eller 

laryngealt ødem
 o Hypotensjon
 o Feber
 o Fatigue

 o Hodepine
 o Svimmelhet
 o Kvalme
 o Takykardi

Infusjonsrelaterte reaksjoner kan være:

Hva slags observasjon er nødvendig etter en infusjon?

Pasienter bør observeres under hver infusjon 
av Ocrevus og minst en time etter infusjon. 1 TIME  

på infusjons-
enheten 

24 TIMER
hjemme hos 
pasienten

Pasienter bør informeres om at de skal være 
oppmerksom på IRR i opptil 24 timer etter 
infusjonen. Hvis IRR oppdages, så bør pasienten 
ta kontakt med helsepersonell umiddelbart. 

Hva hvis en overfølsomhetsreaksjon mistenkes? 
Overfølsomhet kan være vanskelig å skille fra en IRR med tanke på symptomer. Dersom 
man mistenker en overfølsomhetsreaksjon i løpet av en infusjon, skal infusjonen stanses 
umiddelbart og permanent.

Hva hvis alvorlige lungesymptomer inntreffer?
Hvis pasienter opplever alvorlige lungesymptomer, som bronkospasme eller forverring 
av astma, så må infusjonen avbrytes umiddelbart og permanent. Etter at symptomatisk 
behandling er administrert, skal pasienten observeres helt til lungesymptomene har 
opphørt, ettersom en innledende forbedring av de kliniske symptomene kan etterfølges 
av forverring.
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Alvorlig

Livstruende

Når symptomene opphører, 
start opp igjen infusjonen 

med halvert hastighet i 
forhold til da IRR inntraff

Dyspné eller symptomer 
som er sammensatt av 

rødme, feber og smerte i 
halsen, eller tilsvarende IRR

Stopp infusjon og 
gi symptomatisk 

behandling

12

Ocrevus-behandling skal  
seponeres permanent

Stopp infusjon 
umiddelbart

Akutt hypersensitivitet, 
akutt åndenød eller 

tilsvarende IRR

Hvis en IRR inntreffer6

Behandling med Ocrevus skal initieres og følges opp av erfarent helsepersonell som 
har tilgang på tilstrekkelig medisinfaglig støtte, for å kunne håndtere reaksjoner på 
infusjonen. Rådfør deg med lokale prosedyrer for å respondere riktig på det første 
tegnet på enhver IRR.

Håndtering av infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR)

Mild til moderat

Hvis tolererbart, øk 
tilbake til opprinnelig 

infusjonshastighet

Hodepine eller andre 
milde til moderate IRR

Reduser 
infusjonshastigheten 

til halvparten 
i minst 30 minutter

12
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Som ved enhver medisinsk behandling, så er det noen sikkerhetshensyn som 
du bør være klar over og som relaterer til behandling med Ocrevus.

Generell sikkerhetsinformasjon3,7

Infusjonsrelaterte symptomer (IRR)
Symptomer på IRR kan oppstå i løpet av enhver infusjon, men har hyppigst blitt 
rapportert under den første infusjonen. IRR kan oppstå opptil 24 timer etter en infusjon.

Hypotensjon
Kan oppstå i løpet av en Ocrevus-infusjon som et symptom på IRR. Derfor bør behandling 
med antihypertensiva vurderes opphørt i 12 timer før og under hver Ocrevus-infusjon.

Overfølsomhetsreaksjoner
En overfølsomhetsreaksjon kan oppstå i løpet av enhver infusjon, men typisk ikke 
i løpet av den første infusjonen. Hvis det ved påfølgende infusjoner oppstår mer 
alvorlige symptomer enn tidligere, eller nye alvorlige symptomer, skal man vurdere om 
det er utløst en potensiell overfølsomhetsreaksjon. Pasienter med kjent IgE-mediert 
overfølsomhet overfor okrelizumab må ikke motta behandling.

Hepatitt B-infeksjoner
Reaktivering av hepatitt B-virus (HBV), som i noen i noen tilfeller resulterer i fulminant 
hepatitt, leversvikt og død, har blitt observert hos pasienter som har blitt behandlet 
med andre anti-CD20 antistoffer. HBV-screening bør utføres for alle pasienter før 
behandling med Ocrevus, i henhold til lokale retningslinjer.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)
En risiko for PML kan ikke utelukkes, ettersom PML har blitt observert hos pasienter som har 
blitt behandlet med andre anti-CD20 antistoffer og andre MS-medikamenter. Ved mistanke 
om PML, må dosering med Ocrevus avventes.

Immunkompromitterte personer
Ved andre autoimmune tilstander, så resulterte samtidig behandling med Ocrevus og andre 
immunsuppressiva i økning i alvorlige infeksjoner, inkludert opportunistiske infeksjoner. 
Det anbefales ikke å bruke andre immunsuppressiva samtidig som Ocrevus, unntatt 
kortikosteroider til symptomatisk behandling av tilbakefall.
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Vaksinasjoner
Sikkerhet av immunisering med levende eller svekket vaksine gitt etter behandling med 
Ocrevus er ikke undersøkt. Vaksinering med svekket eller levende virusvaksine er ikke 
anbefalt i løpet av behandlingen og ikke før B cellene er i overskudd (i kliniske forsøk 
var mediantiden for B celleoverskudd 72 uker). I en randomisert åpen studie viste RMS-
pasienter humorale responser (selv om de var reduserte) mot tetanustoksoid, 23-valent 
pneumokokk-polysakkarid med eller uten boostervaksine, keyhole limpet hemocyanin-
neoantigen, og sesonginfluensavaksiner. Det anbefales at pasienter som behandles 
med Ocrevus vaksineres med inaktiverte sesonginfluensavaksiner.Hos pasienter som er 
kandidater for Ocrevus, bør legen gjennomgå pasientens immuniseringsstatus. Pasienter 
som har behov for vaksinering bør gjennomføre immuniseringen minst 6 uker før oppstart 
av Ocrevus.

Okrelizumab-eksponering i livmoren og vaksinering av nyfødte og spedbarn med levende 
eller levende, svekkede vaksiner: På grunn av potensiell B-celledeplesjon hos spedbarn av 
mødre som har blitt utsatt for Ocrevus under graviditet, anbefales det at vaksinasjon med 
levende eller levende, svekkede vaksiner bør utsettes til B-cellenivåene er gjenopprettet. 
Derfor anbefales det å måle nivåer av CD19-positive B-celler hos nyfødte og spedbarn før 
vaksinering. Det anbefales at alle vaksiner som ikke er levende eller levende, svekkede 
gis i henhold til det lokale vaksinasjonsprogrammet. Ettersom effekten av vaksinering kan 
være redusert, bør det vurderes å måle vaksineinduserte responstitere for å undersøke 
om enkeltindivider har oppnådd en beskyttende immunrespons.

Maligniteter
Det er observert et økt antall maligniteter (inkludert brystkreft) i kliniske studier hos 
pasienter behandlet med okrelizumab sammenlignet med kontrollgrupper. Forekomsten 
var imidlertid som forventet i forhold til bakgrunnsraten i en MS populasjon. Individuelle 
nytte/risiko-forhold bør vurderes hos pasienter med kjente risikofaktorer for malignitet 
og hos pasienter som aktivt overvåkes for tilbakefall av malignitet. Pasienter med 
kjent aktiv malignitet bør ikke behandles med Ocrevus. Pasienter bør følge standard 
brystkreftscreening i henhold til lokale retningslinjer. I den kontrollerte perioden av 
de kliniske studiene var forekomsten av ikke-melanom hudkreft lav og det var ingen 
ubalanse mellom behandlingsgruppene. Det ble sett en økning i forekomsten mellom år 
3 og 4 av behandlingen grunnet basalcellekarsinom. Dette ble ikke sett i etterfølgende 
år. Forekomsten forble som forventet i forhold til bakgrunnsraten  i en MS-populasjon.
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Graviditet, prevensjon og amming 
Ocrevus er et humant monoklonalt antistoff i subklasse immunglobulin G1. Immunglobuliner 
er kjent for å passere over placentabarrieren. Det er begrenset mengde data på bruk av 
Ocrevus hos gravide kvinner. Ingen data for telling av B-celler er samlet hos spedbarn 
som ble eksponert for okrelizumab og den potensielle varigheten av B-celledeplesjon hos 
spedbarn er ukjent. Forbigående perifer B-celledeplesjon og lymfocytopeni er rapportert 
hos spedbarn født av mødre som har vært eksponert for andre typer anti-CD20-antistoffer 
under graviditet. Studier gjort på dyr (embryoføtal toksisitet) indikerer ingen teratogene 
effekter. B-celledeplesjon i livmor ble oppdaget. Reproduksjonstoksisitet ble observert i 
pre- og postnatale utviklingsstudier. Ocrevus skal unngås under graviditet med mindre den 
potensielle fordelen for moren oppveier den potensielle risikoen for fosteret.

Fertile kvinner må bruke prevensjon under behandling med Ocrevus og i 12 måneder etter 
den siste infusjonen med Ocrevus. 

Det er uvisst hvorvidt okrelizumab/metabolitter skilles ut i morsmelk hos mennesker. 
Tilgjengelige farmakodynamiske/toksikologiske data i dyr har påvist utskillelse av 
okrelizumab i melk (se pkt. 5.3 i SPC for detaljer). En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes 
kan ikke utelukkes. Kvinner bør rådes til å slutte å amme under behandling med Ocrevus.

Referanser:
1. Ocrevus preparatomtale (31.10.2018) avsnitt 4.1. 
2. Ocrevus preparatomtale (31.10.2018) avsnitt 6.4. 
3. Ocrevus preparatomtale (31.10.2018) avsnitt 4.4. 
4. Ocrevus preparatomtale (31.10.2018) avsnitt 6.6. 
5. Ocrevus preparatomtale (31.10.2018) avsnitt 6.3. 
6. Ocrevus preparatomtale (31.10.2018) avsnitt 4.2. 
7. Ocrevus preparatomtale (31.10.2018) avsnitt 4.6



For ytterligere informasjon gå inn på www.rochehelse.no.

Se Ocrevus preparatomtale (31.10.2018) 
for fullstendig forskrivningsinformasjon

   Ocrevus «Roche»
C 

Immunsuppressivt middel. ATC-nr.: L04A A36

NO/OCRE/1803/0017(1)

Do not copy or distribute. (2019) Roche Norge AS. All rights reserved.

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 300 mg: 1 ml inneh.: Okrelizumab 30 mg, natriumacetattrihydrat, konsentrert eddiksyre, trehalosedihydrat, polysorbat 20, vann til injek‑
sjonsvæsker.1 Indikasjoner: Behandling av voksne med relapserende former for multippel sklerose (RMS), med aktiv sykdom definert ved kliniske eller bildediagnostiske funn. Behandling av 
voksne med tidlig primær progressiv multippel sklerose (PPMS) mht. sykdomsvarighet og grad av funksjonssvikt, og bildediagnostiske funn som er karakteristiske for inflammatorisk aktivitet. 
Dosering: Preparatnavn og batchnummer skal registreres i pasientjournalen. Behandling bør initieres og overvåkes av spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av nevrologiske 
tilstander. Egnet medisinsk utstyr for håndtering av alvorlige reaksjoner, f.eks. infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR), skal være tilgjengelig. Premedisinering mot IRR: Premedisinering med følgende 
legemidler skal gis før hver enkelt okrelizumabinfusjon: 100 mg metylprednisolon (eller tilsv.) i.v. ca. 30 minutter før og antihistamin ca. 30‑60 minutter før. Premedisinering med antipyretikum 
(f.eks. paracetamol) ca. 30‑60 minutter før hver okrelizumabinfusjon kan vurderes i tillegg. Innledende dose: 600 mg gis som 2 separate i.v. infusjoner, først 300 mg, deretter 300 mg etter 2 uker. 
Infusjonshastighet: 30 ml/time i 30 minutter, økes med 30 ml/time hvert 30. minutt til maks. 180 ml/time. Infusjonsvarighet ca. 2,5 timer. Påfølgende doser: Enkeltstående i.v. infusjoner på 
600 mg hver 6. måned. 1. dose på 600 mg skal gis 6 måneder etter 1. infusjon av innledende dose. Infusjonshastighet: 40 ml/time i 30 minutter, økes med 40 ml/time hvert 30. minutt til maks. 
200 ml/time. Infusjonsvarighet ca. 3,5 timer. Doseringsintervall minimum 5 måneder. Justering av infusjon ved IRR: Ved tegn til livstruende eller invalidiserende IRR, som akutt overfølsomhet 
eller akutt respiratorisk distress‑syndrom, avbrytes infusjonen umiddelbart og nødvendig behandling gis. I slike tilfeller skal okrelizumab seponeres permanent. Ved alvorlig IRR (som dyspné) 
eller symptomer som er sammensatt av rødme, feber og smerte i halsen, avbrytes infusjonen umiddelbart og symptomatisk behandling gis. Infusjonen skal kun gjenopptas når disse sympto‑
mene ikke lenger er til stede, og innledende infusjonshastighet skal tilsvare halvparten av hastigheten da reaksjonen oppsto. Infusjonsjustering er ikke nødvendig ved påfølgende nye doserin‑
ger, med mindre IRR oppstår. Ved lett til moderat IRR (som hodepine), skal infusjonshastigheten reduseres til halvparten av hastigheten da reaksjonen oppsto. Redusert hastighet opprettholdes 
i ≥30 minutter. Tolereres dette kan hastigheten økes iht. initial hastighet. Infusjonsjustering er ikke nødvendig ved påfølgende nye doseringer, med mindre IRR oppstår. Doseendringer: Dose‑
reduksjon anbefales ikke. Glemt dose: Utelatt infusjon skal gis så raskt som mulig, ikke vent til neste planlagte dose. Behandlingsintervallet på 6 måneder (minimum 5 måneder) bør opprett‑
holdes mellom dosene. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever‑/nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt. Doseendring forventes ikke å være nødvendig. Ingen erfaring ved moderat 
til alvorlig nedsatt lever‑/nyrefunksjon. Barn og ungdom 0‑18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Tilberedning/Håndtering: Skal fortynnes før bruk. Fortynnes i en infusjonspose 
med 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid, til ca. 1,2 mg/ml (300 mg/250 ml eller 600 mg/500 ml). Infusjonssett med 0,2 eller 0,22 µm in‑line‑filter benyttes. Se pakningsvedlegget for ytterligere infor‑
masjon. Administrering: Oppløsningen bør være romtemperert. I.v. infusjon via en separat slange. Skal ikke gis som støtdose/bolus. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Pågående aktiv infeksjon. Alvorlig immunkompromitterte pasienter. Kjente aktive maligniteter. Forsiktighetsregler: IRR: Symptomer kan oppstå i løpet av enhver infusjon, men er hyppigst 
rapportert under 1. infusjon. Kan oppstå opptil 24 timer etter infusjon. Før infusjon: Egnede ressurser for håndtering av alvorlige reaksjoner, som alvorlig IRR, overfølsomhetsreaksjoner og/eller 
anafylaktiske reaksjoner, skal være tilgjengelig. Hypotensjon kan oppstå under infusjon som symptom på IRR. Behandling med antihypertensiver skal vurderes å opphøre i 12 timer før og under 
infusjon. Pasienter med hjertesvikt i anamnesen (NYHA III/IV) er ikke undersøkt. Premedisinering reduserer hyppighet og alvorlighetsgrad av IRR. Under infusjon: Nødvendige tiltak ved alvor‑
lige lungesymptomer som bronkospasmer eller forverring av astma: Infusjonen avbrytes umiddelbart og permanent, symptomatisk behandling gis, og pasienten overvåkes inntil lungesymp‑
tomene har opphørt, da innledende forbedring av kliniske symptomer kan etterfølges av forverring. Symptomer på overfølsomhet kan være vanskelig å skille fra IRR. Ved mistenkt overfølsom‑
hetsreaksjon skal infusjonen stanses umiddelbart og permanent. Etter infusjon: Symptomer på IRR skal kontrolleres i minst 1 time etterpå. Pasienten bør advares om at IRR kan oppstå opptil 
24 timer etter infusjon. Se også doseringsveiledning ved IRR. Overfølsomhetsreaksjoner: Overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå under enhver infusjon, men vanligvis ikke i løpet av 1. infusjon. 
Ved symptomer som er mer alvorlige enn før eller nye alvorlige symptomer ved påfølgende infusjoner, skal mulig overfølsomhetsreaksjon vurderes. Infeksjon: Administrering utsettes ved aktiv 
infeksjon, inntil denne er ferdig behandlet. Immunstatus bør kontrolleres før behandling. Ved PPMS har pasienter med svelgevansker høyere risiko for aspirasjonspneumoni, og okrelizumab 
kan øke risikoen for alvorlig pneumoni ytterligere. Pneumoniutvikling krever umiddelbar handling. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML): Risiko for PML kan ikke utelukkes. Vær opp‑
merksom på tidlige symptomer på PML, inkl. nye tilfeller eller forverring av nevrologiske symptomer, da disse kan ligne på MS. Ved mistanke om PML, skal behandling avventes. Vurder evalu‑
ering som inkluderer MR‑undersøkelse, fortrinnsvis med kontrastvæske (sammenlignet med MR før behandling), bekreftende testing for JCV i cerebrospinalvæsken, samt gjentakelse av nevro‑ 
logiske tester. Behandlingen avbrytes permanent ved bekreftet PML. Reaktivering av HBV: Reaktivering, i noen tilfeller til fulminant hepatitt, leversvikt og død, er sett ved behandling med 
andre anti‑CD20‑antistoffer. HBV‑screening iht. lokale retningslinjer anbefales før oppstart. Ved aktiv HBV‑infeksjon bør ikke okrelizumab gis. Pasienter med positiv serologi (dvs. HBsAg‑ og 
HBcAb+), bærere av HBV (HBsAg+) bør konsultere en ekspert på leversykdom før oppstart, samt overvåkes og følges opp etter lokal medisinsk praksis for å forebygge reaktivering av hepatitt 
B. Malignitet: Økt antall maligniteter (inkl. brystkreft) er sett hos pasienter behandlet med okrelizumab. Forekomsten er imidlertid som forventet i forhold til bakgrunnsraten i en MS‑populasjon. 
Individuelt nytte‑/risikoforhold bør vurderes ved kjente risikofaktorer for malignitet og ved aktiv overvåkning for tilbakefall av malignitet. Pasienter med kjent aktiv malignitet skal ikke behand‑
les. Standard brystkreftscreening iht. lokale retningslinjer bør følges. Alvorlig immunkompromitterte pasienter: Skal ikke behandles før tilstanden er bedret. Ved andre autoimmune tilstander 
kan samtidig behandling med andre immunsuppressiver resultere i økning av alvorlige infeksjoner, inkl. opportunistiske infeksjoner, f.eks. atypisk pneumoni og pneumocystis jirovecii‑pneumoni, 
varicellapneumoni, tuberkulose og histoplasmose. I sjeldne tilfeller er infeksjonene fatale. Faktorer forbundet med risiko for alvorlige infeksjoner: Høyere doser enn anbefalt, andre komorbidi‑
teter og kronisk bruk av immunsuppressiver/kortikosteroider. Det er ikke kjent om samtidig bruk av steroider til symptomatisk behandling av tilbakefall er forbundet med økt infeksjonsrisiko. 
Ved oppstart av okrelizumab etter immunsuppressiv behandling eller oppstart av immunsuppressiv behandling etter okrelizumab, bør det tas hensyn til potensielt overlappende farmakody‑
namiske effekter. Ved forskrivning bør det tas hensyn til farmakodynamikken til annen sykdomsmodifiserende behandling. Vaksinering: Sikkerhet av immunisering med levende eller svekket 
virusvaksine gitt etter okrelizumab er ikke undersøkt. Svekket eller levende virusvaksine anbefales ikke under behandling og ikke før B‑cellene er i overskudd (mediantid 72 uker). RMS‑pasienter 
har vist humorale responser (reduserte) mot tetanustoksoid, 23‑valent pneumokokk‑polysakkarid med/uten boostervaksine, keyhole limpet hemocyanin‑neoantigen og sesonginfluensa‑ 
vaksiner. Under behandling med okrelizumab anbefales det å vaksineres med inaktiverte sesonginfluensavaksiner. Pasientens immuniseringsstatus bør gjennomgås på forhånd. Vaksinering bør 
gjøres ≥6 uker før oppstart av okrelizumab. Eksponering i livmor/vaksinering av nyfødte og spedbarn med levende eller levende, svekkede vaksiner: Pga. potensiell B‑celledeplesjon hos 
spedbarn av mødre som er blitt utsatt for okrelizumab under graviditet, anbefales det at vaksinasjon med levende eller levende, svekkede vaksiner bør utsettes til B‑cellenivåene er gjenopp‑
rettet. Derfor anbefales det å måle nivåer av CD19‑positive B‑celler hos nyfødte og spedbarn før vaksinering. Det anbefales at alle vaksiner som ikke er levende eller levende, svekkede gis iht. 
det lokale vaksinasjonsprogrammet. Ettersom effekten av vaksinering kan være redusert, bør det vurderes å måle vaksineinduserte responstitere for å undersøke om enkeltindivider har opp‑
nådd en beskyttende immunrespons. Sikkerhet og tidspunkt for vaksinering bør diskuteres med barnets lege. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, dvs. praktisk talt 
natriumfritt. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Ingen interaksjonsstudier er utført. Ingen legemiddelinteraksjoner forventes via 
CYP450‑enzymer, andre metaboliserende enzymer eller transportører. Etter 2 års behandling var andelen pasienter med positive antistofftiter mot S. pneumoniae, kusma, rubella og varicella 
tilsvarende andelen ved baseline. For tilgjengelige data angående vaksinering, se Forsiktighetsregler. Andre immunsuppressiver bør ikke brukes samtidig med okrelizumab, med unntak av 
kortikosteroider til symptomatisk behandling ved tilbakefall. Graviditet, amming og fertilitet: Fertile kvinner skal bruke prevensjon under behandling og i 12 måneder etter siste infusjon. 
Graviditet: Unngås under graviditet med mindre potensiell fordel for mor oppveier potensiell risiko for foster. Immunglobuliner passerer placentabarrieren. Begrensede data på bruk hos 
gravide. Det bør vurderes å utsette vaksinering med levende eller levende, svekkede vaksiner hos nyfødte og spedbarn med mødre som er blitt eksponert for okrelizumab under graviditeten. 
Data for telling av B‑celler hos nyfødte og spedbarn eksponert for okrelizumab mangler, og varighet av B‑celledeplesjon hos nyfødte og spedbarn er ukjent. Forbigående perifer B‑celledeple‑
sjon og lymfocytopeni er sett hos spedbarn født av mødre eksponert for andre typer anti‑CD20‑antistoffer under graviditet. Dyrestudier indikerer ingen teratogene effekter. B‑celledeplesjon i 
livmor er sett. Reproduksjonstoksisitet er sett i pre‑ og postnatale utviklingsstudier. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i brystmelk hos dyr. Risiko for barn som ammes kan ikke 
utelukkes. Kvinner bør rådes til å slutte å amme under behandling. Fertilitet: Data fra studier i cynomolgusaper viser ingen spesiell risiko for mennesker. Bivirkninger: Samlet sikkerhetsprofil er 
basert på data fra pivotale kliniske studier av MS (RMS og PPMS). Viktigst og hyppigst rapportert er IRR og infeksjoner. Økt forekomst av alvorlige infeksjoner ved RMS mellom år 2 og 3, men 
ikke i etterfølgende år. Ingen økning ved PPMS. Reduksjon av lymfocytter er i hovedsak grad 1 og 2. Ca. 1% har lymfopeni grad 3. Økt forekomst av alvorlige infeksjoner under redusert  
lymfocyttnivå. Reduksjonen av nøytrofile er hovedsakelig forbigående og av alvorlighetsgrad 1 og 2. Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon, nasofaryngitt, influensa. Under‑ 
søkelser: Redusert IgM i blod. Øvrige: Infusjonsrelaterte reaksjoner (innen 24 timer etter infusjon), inkl. pruritus, utslett, urticaria, erytem, rødme, hypotensjon, pyreksi, fatigue, hodepine, svim‑
melhet, halsirritasjon, orofaryngeal smerte, dyspné, faryngealt/laryngealt ødem, kvalme, takykardi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Nøytropeni. Infeksiøse: Sinusitt, bronkitt, oral herpes, 
gastroenteritt, luftveisinfeksjon, virusinfeksjon, herpes zoster, konjunktivitt, cellulitt. Herpesinfeksjonene er primært lette til moderate. Luftveier: Hoste, katarr. Undersøkelser: Redusert IgG i 
blod. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Begrenset erfaring. Høyeste dose testet er 2 g, gitt som 2 infusjoner à 1000 mg med 2 ukers mellomrom. Én pasient, som fikk 2 g okrelizumab, 
døde av systemisk inflammatorisk responssyndrom (SIRS) av ukjent etiologi etter MR‑undersøkelse, 12 uker etter siste infusjon. En anafylaktoid reaksjon for gadolinium kan ha bidratt til SIRS. 
Behandling: Infusjonen avbrytes umiddelbart og pasienten observeres for IRR. Se Giftinformasjonens anbefalinger L04A A36 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Rekombi‑
nant humanisert anti‑CD20 monoklonalt antistoff. Virkningsmekanisme: Bindes selektivt til CD20‑uttrykkende B‑celler. Nøyaktige mekanismer er ikke klarlagt, men immunmodulering ved å 
redusere antall/funksjon av CD20‑uttrykkende B‑celler antas å være involvert. Depleterer selektivt CD20‑uttrykkende B‑celler via antistoffavhengig cellulær fagocytose, antistoffavhengig cellulær 
cytotoksisitet, komplementavhengig cytotoksisitet og apoptose. Fordeling: Vd er 2,78 liter. Halveringstid: Konstant clearance: 0,17 liter/dag, med initiell tidsavhengig clearance på 0,0489 liter/
dag som synker med t1/2 på 33 uker. Terminal t1/2 er 26 dager. Metabolisme: Fjernes hovedsakelig ved katabolisme. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2‑8°C). Skal ikke 
fryses. Beskyttes mot lys. Etter fortynning: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og ‑forhold, som normalt bør være <24 timer ved 
2‑8°C, og deretter 8 timer i romtemperatur, med mindre fortynningen er utført under aseptiske forhold. Hvis infusjonen ikke kan gjennomføres samme dag, skal gjenværende oppløsning 
kastes. Pakninger og priser: 10 ml (hettegl.) kr 72608,40. Sist endret: 19.12.2018. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 31.10.2018


