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Infliximab, checklista för 
patientinformation 

Berörda enheter 
Piteå sjukhus. Medicin- och rehabiliteringskliniken, Specialistmottagningen. 

Muntlig information om Infliximab 

Vad är Infliximab och hur fungerar det? 

Infliximab är ett läkemedel som ges som infusion (”dropp”) och det minskar 

inflammation och används till vissa patienter med Crohns sjukdom eller 

Ulcerös kolit. TNF- är ett ämne som finns naturligt i vårt immunförsvar. 

Vid den inflammationen som pågår vid dessa sjukdomar finns ett överskott 

av TNF. Infliximab binder sig till TNF- och därigenom dämpas 

inflammationen. 

Förväntad effekt av läkemedlet 

Infliximab bromsar inflammationsförloppet. Effekten är individuell och 

kommer att utvärderas efter ett antal behandlingar och läkaren tar då 

ställning till om behandlingen ska fortsätta. 

Hur ges Infliximab? 

Infliximab ges som en intravenös infusion enligt lokalt PM för infusions- 

och observationstider. 

Dosering, intervall 

Man börjar med en behandling, nästa ges två veckor senare och efter 

ytterligare fyra veckor nästa behandling. Om behandlingseffekt ges vanligen 

behandlingen var åttonde vecka. Dosen beräknas efter patientens vikt. 

Biverkningar och åtgärder 

Under infusionen kan en del personer reagera med en relativt lindrig 

infusionsreaktion i form av feber, frossa, yrsel, klåda, värmekänsla eller 

blodtrycksfall. Dessa symtom kan ofta avhjälpas genom att man stänger av 

droppet en stund och ger behandling med läkemedel. I sällsynta fall kan 

allvarliga liknande reaktioner inträffa och medför då att behandlingen 

avbryts. Det är viktigt att patienten är medveten om vilka reaktioner som kan 

uppträda så att han/hon kan säga till tillgänglig vårdpersonal så tidigt som 

möjligt. En allergisk reaktion kan inträffa upp till tolv dagar efter infusionen. 

Att observera 

Patienten ska bedömas och observeras med avseende på infektion innan, 

under och efter behandling med Infliximab. Då man använder Infliximab kan 

infektionskänsligheten påverkas något. 

Hämning av TNFα kan maskera symtom på infektion såsom feber. 

Vid tecken på infektion som feber, ont i halsen, hosta, andfåddhet, sveda vid 

vattenkastning ska patienten kontakta mottagningen och/eller jourcentral 

alternativt akutmottagningen. Detta gäller även infektioner i små sår. 
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Behandling med Remsima ska avbrytas om en patient utvecklar en allvarlig 

infektion eller sepsis. 

Undvik piercing och håltagning samt tatuering då detta medför en ökad 

infektionsrisk. Om man ändå ska göra något av ovanstående ska det ske mitt 

emellan två behandlingar. 

Remsima ska inte användas avancerad hjärtsvikt. 

Vaccinationer 

Man avråder ifrån att ta ”levande” vaccin vid behandling med Infliximab. 

Patienten ska alltid rådgöra med läkare innan vaccin tas. 

Infliximab och andra läkemedel samt naturläkemedel 

Läkare ska alltid informeras om alla mediciner patienten tar, receptfria och 

även naturläkemedel. (Information om specifikt naturläkemedel finns på 

läkemedelsverkets hemsida). 

Operationer och tandingrepp 

Inför planerad operation eller tandingrepp ska patienten rådgöra med läkare 

hur Infliximab ska användas. Den långa halveringstiden av Infliximab ska 

beaktas om ett kirurgiskt ingrepp planeras. En patient som kräver kirurgi och 

som står på Infliximab ska övervakas noggrant beträffande infektioner och 

nödvändiga åtgärder ska vidtas. 

Graviditet och amning 

Vid önskan om graviditet behöver patienten och läkaren planera på vilket 

sätt behandlingen ska fortsätta. Informera läkare omedelbart om graviditeten. 

Vid önskemål om amning tar patienten kontakt med läkare. 

Infliximab patientkort 

Överlämna patientkort från företaget. 

Skriftligt patientmaterial 

Gå igenom det material som finns tillsammans med patienten. 

Kontakt med sjuksköterska/läkare 

Lämna telefonnummer och telefontider. 

Provtagning och undersökningar 

Under behandlingen kommer vissa prover och undersökningar att 

genomföras. Följ instruktionerna noga. 

Återbesök 

Boka eventuellt tid för läkarbesök och boka/planera för kommande infusion. 


