
 

Dette arrangementet arrangeres  i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindus trien har inngått med Den 

norske legeforening, Norges  Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som 

helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal s ikre at arrangementet er av god 

faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape fores tillinger om uheldige bindinger mellom indus tri og helsepersonell. For 

mer informas jon se www.lmi.no/s tandardinformas jon. 

 

Ansvaret for klarering av deltakelse tilligger den enkelte medarbeider ved helseforetak. Helseforetaket må dekke reise- og 

eventuelle oppholdskos tnader i forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes  av Janssen. 
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INVITASJON 

Til: Leverandørkontakt på dermatologiavdeling 

Til: Leger 

 

Lunsjsymposium 
 
 

I forbindelse med NFDV Høstsymposyumet, har Janssen gleden av å invitere deg eller en fra 

din klinikk til til lunsjsymposium med dr. Kim A. Papp fra Waterloo, Ontario, Canada. 

 

Målgruppe:  Leger innenfor dermatologi  

Tid:  Torsdag den 1. november, KL 13.00 

Sted:  Meet Ullevaal, Sognsveien 77C, 0855 Oslo 

Bespisning: Det blir servert lunsj til møtet 

 

Janssen dekker måltider som fremgår av programmet ihht gjeldende retningslinjer, lokalleie og 

forelesningshonorar etc.  

 

 

Agenda: 

 

1230 – 1300: Lunsj tilgjengelig for deltakerne 

1300 – 1345:  “Tremfya, the first IL-23 inhibitor for treating plaque psoriasis: 

Changing the treatment goals in PsO” - Dr. Kim A. Papp, Probity 

Medical Research, Waterloo, Ontario, Canada. 

1345 – 1400:  Spørsmål og diskusjon med Dr. Kim A. Papp 

 
 

Venligst registrer dig på følgende link: https://www.ccnorway.no/nfdv2018/pamelding-2/   

senest den 31.10.2018.  

Etter du har registreret dig via linken vil du motta en bekreftelse på at du er tilmeldt møtet. 

Vær oppmerksom på at vi ikke kan garantere deltagelse i møtet med denne invitasjon, og 

derfor bør du registrere dig så raskt som mulig for å sikre deg en plass. 
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Har du noen spørsmål angående møtet, er du velkommen til å kontakte: 

Linn Maiken Gresseth, Area Account Manager på lgresset@its.jnj.com eller +47 948 25 426 

eller 

Kjetil Alm-Kristiansen, Area Account Manager på kkristia@its.jnj.com eller +47 913 35 494 

 

 
Vi håper du synes at programmet virker interessant, og at dette vil være av interesse for din 
daglige praksis. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til et givende møte! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

JANSSEN-CILAG AS 

 

Linn Maiken Gresseth    Kjetil Alm-Kristiansen 

Area Account Manager   Area Account Manager 

lgresset@its.jnj.com   kkristia@its.jnj.com  

 

 

 

Privacy Notice: Janssen-Cilag AS cares about your privacy and wants you to be familiar with 

how we collect, use, and disclose information. To manage our professional relationship with 
you, we will use your information in accordance with our Privacy Policy 

https://www.janssen.com/norway/personvern  

However, in meetings organized by Janssen and other parties, the privacy notice of the party 
taking the registrations applies. In this case it will be of CC Norway:  

https://www.ccnorway.no/wp-content/uploads/2018/07/Personvernerkl%C3%A6ring.pdf 

 

 

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Tremfya 
Kontraindikasjoner: Aktiv og klinisk relevant infeksjon. 
Forsiktighetsregler:Det bør utvises forsiktighet ved kronisk infeksjon eller stadigtilbakevendende infeksjoner.  
Pasienten skal utredes for tuberkuloseinfeksjon før oppstart. Tuberkulosebehandling skal overveies ved latent eller 
aktiv tuberkulose.  
Levende vaksiner bør ikke gis samtidig med TREMFYA – fullføring av relevant immunisering bør overveies før 

behandlingsoppstart. 
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INVITASJON 

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny s ikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved 

å melde enhver mis tenkt bivirkning. 

 

▼Tremfya «Janssen» 

Immunsuppressiv, interleukinhemmer. ATC-nr.: L04A C16 

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Guselkumab 100 mg, his tidin, 

his tidinmonohydrokloridmonohydrat, polysorbat 80, sukrose, vann til injeks jonsvæsker til 1  ml.  

Indikasjoner: Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for sys temisk behandling. 

Dosering: Brukes  under veiledning og tilsyn av lege med erfaring med diagnostisering og behand ling av plakkpsoriasis. Voksne: 

A nbefalt dose er 100 mg som s .c . injeks jon i uke 0  og 4 , etterfulgt av vedlikeholdsdose hver 8 . uke. Seponering bør vurderes  

ved manglende respons  etter 16  uker. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunks jon: Ikke undersøkt. Ingen 

doseringsanbefalinger kan gis . Barn og undom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fas ts lått. Data mangler. Eldre: Ingen 

dosejus tering nødvendig. Begrenset informas jon ≥65 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke ris tes. Se pakningsvedlegg. 

Administrering: Gis  s .c . Hudområder med synlig psoriasis bør unngås  som injeks jonssted. E tter grundig opplæring i s .c. 

injeks jonsteknikk kan pas ienten injisere selv, dersom legen vurderer det som hens iktsmessig. Legen skal s ikre tilstrekkelig 

oppfølging av pas ienten. For mer informas jon se SPC/pakningsvedlegg.  

Kontraindikasjoner: A lvorlig overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk relevante, aktive in feksjoner. 

Forsiktighetsregler: Sporbarhet: For å bedre sporbarheten skal preparatnavn og batchnummer registreres i pas ientjournalen. 

Infeks joner: Kan øke ris ikoen for infeks jon. Behandling skal ikke innledes ved aktiv infeks jon før infeks jonen opphører eller er 

tils trekkelig behandlet. P asienten skal ins trueres om å oppsøke legehjelp ved symptomer på kronisk eller akutt infeks jon. Ved 

alvorlig infeksjon eller infeksjon som ikke responderer på s tandardbehandling, skal pasienten overvåkes nøye, og preparatet 

seponeres til infeks jonen opphører. Tuberkuloseutredning: Før behandlingsoppstart skal pas ienten utredes  for 

tuberkuloseinfeksjon, og overvåkes for symptomer på aktiv tuberkulose under og etter behandling. Tuberkulosebehandling skal 

overveies før opps tart hos  pas ienter med anamnese med latent eller aktiv tuberkulose, hvor adekvat behandlingskur ikke kan 

bekreftes . Overfølsomhet: V ed alvorlig overfølsomhetsreaksjon, skal preparatet seponeres umiddelbart og relevant behandling 

s tartes. Immuniseringer: Før behandlingsoppstart bør fullføring av alle relevante immuniseringer overveies iht. gjeldende 

retnings linjer. Levende vaks iner skal ikke brukes . Guselkumabbehandling bør unngås  i mins t 12  uker før vaks inering med 

levende virus  eller levende bakterier, og kan gjenopptas  tidligst 2  uker etter vaks inering. Se også preparatomtalene for de 

aktuelle vaksiner.  
Interaksjoner: For utfyllende informas jon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. 

Interaksjon med C YP450-substrater er lite sannsynlig. 

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler. Bruk under graviditet bør unngås . Kvinner i fertil alder skal bruke 

s ikker prevensjon under og i minst 12 uker etter behandling. Amming: U tskillelse i morsmelk er ukjent. Immunglobuliner utskilles 

i morsmelk, og ris iko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas  en bes lutning om ammingen skal opphøre under 

behandling og inntil 12  uker etter s is te dose, eller om behandlingen skal avs luttes. Fertilitet: Ikke undersøkt. Dyres tudier 

indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på fertilitet. 

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeks iøse: Ø vre luftveisinfeksjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gas trointestinale: Diaré. 

Hud: U rticaria. Infeks iøse: Gas troenteritt, herpes  s implex -infeksjoner, tineainfeksjoner. Muskel-skjelettsystemet: A rtralgi. 

Nevrologiske: Hodepine. Ø vrige: E rytem på injeks jonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Ø vrige: Smerter på 

injeks jonsstedet. 

Overdosering/Forgiftning: I .v. enkeltdoser på inntil 987 mg (10 mg/kg) er gitt til friske personer, og s .c . enkeltdoser på inntil 

300 mg til pas ienter med plakkpsoriasis, uten dosebegrensende toksisitet. Behandling: O vervåkning mhp. bivirkninger. 

Symptomatisk behandling. 

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Humant IgG1λ; monoklonalt antistoff med høy affinitet og spes ifisitet til interleukin 23  (IL-

23)-proteinet. IL-23 (et regulerende cytokin) påvirker differens iering, ekspansjon og overlevelse av T -celleundergrupper og 

medfødte immuncelleundergrupper (som er kilder til effektorcytokiner), inkl. IL -17A, IL-17F og IL-22 (som bidrar til 

inflammatorisk sykdom). Hos mennesker er selektiv blokade av IL -23 vist å normalisere produksjon av disse cytokinene. IL-23-

nivået er forhøyet i huden hos  pas ienter med plakkpsoriasis. Guselkumab hemmer bio aktiviteten til IL-23 ved å blokkere 

interaks jonen med IL 23 -reseptoren på celleoverflaten, og dermed blokkere IL-23-mediert s ignaloverføring, aktivering og 

cytokinkaskader. Absorps jon: 100 mg s .c . enkeltinjeksjon hos  friske gir C max på 8 ,09 ± 3 ,68 µg/ml etter ca. 5 ,5  dager. Steady 

s tate nås  etter 20  uker ved normaldosering. A bsolutt biotilgjengelighet er ca. 49% hos  fr iske. Fordeling: V dz hos  friske er ca. 

7-10 liter. Halverings tid: C a. 17  dager hos  friske. C lCR etter i.v. enkeltdose hos friske er 0 ,288-0,479 liter/døgn. Metabolisme: 

Forventes å nedbrytes til små peptider og aminosyrer på samme måte som endogent IgG. 

Oppbevaring og holdbarhet: O ppbevares i kjøleskap (2 -8°C). Skal ikke fryses. O ppbevares i ytterkartongen for å beskytte 

mot lys . Pakninger og priser: 1  ml (ferdigfylt sprøyte) 27720,30 kr. 

Sist endret:26.01.2018  

Basert på SPC godkjent av SLV: 10.11.2017 


