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Biologisk behandling 

Anti TNF behandling omtales ofte som biologisk behandling. Disse 

hemmer de aktive substansene som gir betennelse. 

 

Infliximab (Remicade) er det mest brukte av disse medikamentene 

og det ble introdusert i Norge i 1999. Remicade er fra juni 2007 

godkjent for barn fra seks år med alvorlig Crohns sykdom som ikke 

blir bra med standard behandling. I noen tilfeller vil også legene 

anbefale at det brukes på mindre barn. Fra 2010 er Remicade også 

godkjent ved moderat til alvorlig ulcerøs kolitt. Adalimumab 

(Humira) er et alternativ til infliximab, og er per i dag godkjent av 

Legemiddelverket i Norge til barn med Crohns sykdom.  



 

De fleste barn og ungdom med Crohn opplever at de blir bedre og 

mange vil bli helt bra når de får behandling( >50-60 %). For ulcerøs 

kolitt er effekten ikke like godt dokumentert hos barn og ungdom, 

men brukes i økende omfang når det er nødvendig fordi det ofte har 

god virkning. Mange slipper eller utsetter behovet for operasjoner 

med fjerning av tarm.  

 

Hvem bør få biologisk behandling? 

o Pasienter med moderat til alvorlig Crohn og ulcerøs kolitt der 

tradisjonell behandling ikke har hatt tilstrekkelig effekt, eller 

annen behandling ikke er mulig på grunn av bivirkninger. 

o Pasienter med Crohns sykdom og fisteldannelse (sår og ganger 

med betennelse, ofte i endetarmsåpningen). 

Målet er at pasientene skal bli bra eller få redusert sine symptomer 

over en lengre periode, samt normalisering av vekst, pubertet og 

aktivitetsnivå. 

 

Hvor lenge virker behandlingen? 

Behandlingen har effekt i noen uker, før virkestoffene (antistoffer) 

forsvinner ut av kroppen. Mange pasienter får plagene tilbake igjen 

og må ha gjentatt behandling. Oftest gis derfor behandlingen med 

faste mellomrom for å holde sykdommen i sjakk (kalles gjerne 

vedlikeholdsbehandling). Etter en periode vil man vurdere om man 

kan slutte med biologisk behandling. 

 

Hvordan gis behandlingen? 

Remicade er i flytende form og gis i en blodåre (intravenøst) på 

armen mens pasienten er på sykehus. Det gis i løpet av 1-2 timer. 

Observasjon skjer av sykepleier mens medikamentet gis og i litt tid 



etter avsluttet infusjon. De fleste barn vil få lokalbedøvelse med 

krem eller plaster før de får kanyle i en blodåre (veneflon). 

 

Adalimumab ( Humira) gis som sprøyte i huden. Ofte gis det de 

første gangene på sykehus eller legekontor. Noen velger å 

behandle hjemme etter opplæring. 

 

Er det alvorlige bivirkninger? 

En sjelden gang kan det komme allergiske reaksjoner på 

medisinene når medisinen gis eller like etter. Av samme grunn 

overvåkes pasientene slik at man kan avbryte behandling ved 

behov og gi allergimedisin. Immunhemmende midler som Imurel og 

Methotrexat reduserer risikoen for slike reaksjoner. 

 

Risikoen for reaksjoner er mindre for adalimumab enn infliximab og 

kan derfor gis hjemme, men med beredskap for mulige reaksjoner. 

 

Det er økt risiko for infeksjoner etter behandlingen og det viktig med 

rask legekontakt hvis feber, hoste eller redusert allmenntilstand 

oppstår de første ukene etter at medikamentet er gitt. Dersom man 

samtidig bruker annen behandling mot betennelse (som kortison, 

azatioprin/Imurel eller metotreksat) øker faren for infeksjoner.  

Kontakt lege eller sykehusavdelingen der du fikk behandlingen hvis 

spesielle ting skulle oppstå. 

 

Det er rapportert lymfekreft hos ungdom og voksne som er 

behandlet med Remicade og samtidig annen immunhemmende 

terapi. Denne sykdommen er svært sjelden og 

årsakssammenhengen mellom behandling og kreftsykdommen er 

ikke sikker. Fra tidligere vet man at risikoen for lymfekreft er økt 

dersom man har Crohn, også uten biologisk behandling.  

 

 



Hvem skal spesielt ikke ha biologisk 

behandling? 

o Pasienter med tuberkulose, eller andre alvorlige infeksjoner som 

blodforgiftning og ikke-drenerte byller (abscesser). 

o Allergi mot mus gjør også at Remicade ikke skal gis. Dette 

skyldes at en liten del av infliximab (Remicade) er produsert ved 

hjelp av mus. 

o Noen kan også utvikle alvorlig allergi mot medikamentene og 

skal da som oftest ikke ha flere behandlinger. 

 

Hva skal man gjøre ved febersykdom (feber, 

forkjølelse, infeksjoner)? 
 

o Ved feber og infeksjonssykdom skal du raskt kontakte lege for 

å utelukke mer alvorlig infeksjon.   

o Dersom man har forkjølelse eller annen infeksjon skal legen 

avgjøre om man må utsette behandlingen. Ofte må man fullføre 

antibiotikabehandlingen eller være feberfri før man starter. Avtal 

med legen på sykehuset hvor lenge behandlingen skal utsettes. 

 

Hva gjør man ved smitte av vannkopper? 

o Vannkopper:  

Det er viktig å kartlegge om man har hatt vannkopper før man 

starter behandlingen. Barn og ungdom som ikke tidligere er 

smittet og ikke er immune bør om mulig få vaksine mot 

vannkopper før behandlingsstart for sin tarmsykdom. Dersom 

man likevel blir utsatt for smitte, og ikke er vaksinert eller 

tidligere smittet, er det spesielt viktig å kontakte legen din på 

sykehuset. Det kan da være aktuelt med behandling (antistoffer 



mot vannkopper). Dersom man ikke oppdager at man er utsatt 

for smitte og utvikler vannkopper er det viktig at man raskt får 

behandling på sykehus. 

Søsken som ikke har hatt vannkopper kan også få vaksine mot 

vannkopper for å forhindre videre smitte hjemme. 

o Informasjon til barnehage og skole 

Barn og ungdom som får biologisk behandling og/eller annen 

immunhemmende behandling bør informere barnehage og 

skole om risiko for alvorlig vannkoppesykdom når man har 

Crohn og Ulcerøs kolitt. Dersom utbrudd av smittsom sykdom 

er det viktig at pasienter og pårørende får informasjon raskt, 

spesielt ved utbrudd av vannkopper. Helsesøster kan være 

behjelpelig med å informere barnehager og skolene ved behov. 

 

Kan man få vaksiner? 

o Det er viktig å avtale med behandlingsansvarlig lege på ditt 

sykehus om ditt barn kan få vaksiner.  

o Levende vaksiner (som BCG) skal ikke gis dersom man får 

biologisk behandling og/eller annen behandling som hemmer 

immunsystemet.  

o Oftest er det aktuelt å utsette vaksiner når du får biologisk 

behandling (pga usikker effekt av vaksinene). 

 

Mer informasjon: 

Det er viktig med god tannhygiene for å forebygge hull i tennene og 

infeksjoner i munnhulen. Ved behov for tannbehandling er det viktig 

å informere tannlegen om sykdommen og behandlingen du får. 

Piercing og tatovering kan gi betennelse i huden. Ved 



immunhemmede behandling kan faren for betennelse øke. 

Dersom barn og ungdom med Crohn eller ulcerøs kolitt får andre 

sykdommer eller behov for operasjoner er det viktig å informere 

legene om tarmsykdommen og hvilke medisiner man bruker. 

 

 

Pasientforening (LMF): 

 

Landforeningen mot fordøyelsessykdommer(LMF) er en pasient- 

organisasjon som har adresse/tlf 

 

www.lmfnorge.no tlf. 880 05 021 

 

LMF har også informasjonsbrosjyrer om Crohn og Ulcerøs kolitt. 

Her kan man lese mer om sykdommene, samt om hvilke 

trygderettigheter foreldre med syke barn kan ha. 

 

 


