MabThera-behandling vid multipel skleros, patientinformation
MabThera (rituximab) är ett läkemedel som påverkar kroppens immunförsvar genom att reducera de
så kallade B-celler som deltar i den process där immunförsvaret angriper den egna kroppen och
därmed orsakar multipel skleros (MS) eller andra autoimmuna sjukdomar.
MabThera har använts i över 10 år för behandling av MS och ledgångsreumatism, och ännu längre
för behandling av vissa blodsjukdomar. Trots att läkemedlet aldrig fått ett formellt godkännande för
att användas mot MS är det idag det mest använda MS-läkemedlet i Sverige. Detta betyder att vi har
en stor erfarenhet att luta oss mot.
MabThera ges som ett intravenöst dropp (infusion) in i blodet med en dos var sjätte månad. Den
första dosen ges långsamt och du får räkna med att behandlingen tar en hel dag. Om du har tålt den
första dosen utan allvarliga biverkningar kan de följande doserna ges snabbare.
I samband med infusionen kan du få feber, frossa och influensaliknande symtom. Du får läkemedel
för att förebygga detta, men ibland kan vi ändå behöva göra en kortare paus i infusionen eller sänka
hastigheten.
MabThera kan göra dig mer känslig för allvarliga infektioner. Om du har en pågående infektion med
feber eller antibiotikabehandling behöver vi skjuta upp behandlingen tills denna har läkt.
Mabthera kan behålla sin effekt i kroppen upp till ett år efter behandling. Om du skulle behöva
uppsöka sjukvård av andra skäl är det därför viktigt att du informerar om att du fått behandling med
MabThera.
Vissa vaccinationer bör inte ges under behandling med MabThera, och andra vacciner kan få nedsatt
effekt. Diskutera detta med din läkare eller sjuksköterska om det blir aktuellt.
MabThera kan vara fosterskadande och skall inte ges om du är eller vill bli gravid. Om du skulle vara
osäker på om du kan vara gravid kan vi kontrollera ett graviditetstest inför behandlingen.
I mycket sällsynta fall har behandling med MabThera kopplats med ovanliga och allvarliga
infektioner. Om du skulle få långvarig feber, viktnedgång, nytillkommen förvirring eller svaghet i
kroppen är det därför viktigt att du kontaktar neurologmottagningen för att diskutera detta.
Om du har frågor om din behandling – kontakta din MS-sjuksköterska eller läkare via
neurologmottagningen på telefon 0470-58 81 30 eller via Mina Vårdkontakter.

Neurologmottagningen
Medicinkliniken Växjö
0470-58 81 30

Broschyren kan beställas inläst på cd,
i punktskrift eller på lättläst svenska.
Kontakta kommunikationsavdelningen
via växeln 0470 58 80 00.
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