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Hembehandling med subcutan 
immunglobulin 
Hembehandling 
Immunglobulinbehandling kan skötas hemma genom att man med hjälp av en bärbar 

pump ger immunglobulin som infusion i underhudsfettet på buken eller på låren. Me-

toden är väl beprövad och ett enkelt och säkert sätt att tillföra gammaglobulin. Hur 

mycket immunglobulin som ges beror bland annat på kroppsvikten. Oftast räcker det 

med ett infusionstillfälle/vecka men det kan anpassas individuellt. 

Uppstart av behandling 
 När Du ska starta behandling får du träna behandlingstekniken på infektionsmottag-

ningen tillsammans med en sjuksköterska som är speciellt kunnig i immunbristsjuk-

domar. Du kommer till mottagningen en gång per vecka under 6 veckor. Dessa till-

fällen är nödvändiga och obligatoriska, dels för att vi skall se att inga oönskade effek-

ter uppstår, och dels för att du skall bli helt säker på tekniken och känna trygghet inför 

behandlingen. Varje besök tar ca 3-4 timmar. Ät en ordentlig måltid innan och drick 

gärna lite extra. Efter de 6 veckorna övergår du till att ta din behandling hemma, van-

ligtvis en gång per vecka.   

Material och läkemedel 
Immunglobulin ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Oftast kommer man direkt 

upp till detta vid första uttaget på Apoteket. 

Sprutor, kanyler och pump skrivs ut på hjälpmedelskort och lämnas ut kostandsfritt 

via Apoteket. Övriga förbrukningsmaterial som kompresser och häfta köper du själv 

på Apoteket.  

Återbesök 
3 månader efter att du startat behandlingen kommer du att kallas till sjuksköterskebe-

sök för att se att allt fungerar bra.  

Efter 6 respektive 12 månaders behandling kallas du till återbesök hos läkare med 

provtagning och eventuell anpassning av behandlingsdosen.  

Behandlingstid 
Normalt gör man ett behandlingsförsök på 18 månader, följt av ett lika långt behand-

lingsuppehåll för utvärdering av behandlingens effekt. Vid svårare immunbrist kan 

livslång behandling krävas. Din läkare informerar dig angående vad som är aktuellt i 

ditt fall. 

Allmänt om immunglobulin och information om biverkningar 
Immunglobulin är ett koncentrat av IgG-antikroppar som är en viktig del i immunför-

svaret för att bekämpa olika smittämnen. Läkemedlet utvinns ur blodplasma från 

mänskliga blodgivare. Noggranna tester genomförs. Det finns inget syntetiskt alterna-

tiv. Medlet innehåller varken kvicksilver eller konserveringsmedel. Vanliga biverk-

ningar är svullnad, ömhet, rodnad och värmekänsla i huden på injektionsställena. Re-
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aktionerna brukar avta när man vant sig vid behandlingen. Man kan även få lätt hu-

vud- och ryggvärk i samband med behandlingen.  

Viktigt att tänka på: Feber över 38 grader – INGEN BEHANDLING. Vänta tills 

febern har gått ner. Detta gäller även om du känner dig mer sjuk än vanligt. 

Om frossa och klåda med hudreaktion uppkommer under pågående behandling -

stoppa infusionen. Kontakta sjukvården för råd.  

Om bröstsmärtor, hjärtklappning, plötsligt kraftigt illamående, svimningskänsla, plöts-

lig kraftig kropps värk, plötslig klåda i munnen och/eller handflator/fotsulor. Andnings 

svårigheter-stoppa infusionen och ring 112 för akut omhändertagande. 

Det är mycket viktigt att Du fyller i infektionsdagboken så att behandlingseffek-

ten kan utvärderas. Det kan ta flera månader innan effekt uppnås och det gäller att ha 

tålamod.  

 

Vill du kontakta oss ring 0920-283986  

Informationen om den planerade behandlingen och behandlingstiden är utlämnad och 

delgiven. 

Patient    Läkare 
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