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Keytruda (pembrolizumab) 

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 
 
 
 

Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Keytruda som specificerar de 
åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att Keytruda används så säkert som möjligt. Mer 
information om sammanfattningar av riskhanteringsplaner finns här. 

 
Denna sammanfattning av riskhanteringsplanen ska läsas tillsammans med 
sammanfattningen av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) och 
produktinformationen för Keytruda, som finns på Keytrudas EPAR-sida. 

 
Information om sjukdomsförekomst 

 
Keytruda används för att behandla melanom (en viss typ av hudcancer) som har 
metastaserat (spridit sig till andra delar av kroppen) eller som inte kan opereras bort. Antalet 
människor som diagnostiseras med denna cancer ökar världen över. Melanom står för 
mindre än 5 procent av hudcancerfallen, men den orsakar mest dödsfall i hudcancer. 
Ultraviolett ljus, vit etnicitet och hög ålder är de huvudsakliga riskfaktorerna för melanom. 

 
År 2012 rapporterades cirka 82 750 nya fall av melanom i 28 europeiska länder. I cirka 6 av 
100 nya fall är melanomet inoperabelt eller metastaserat. Detta betyder att antalet nya fall 
av inoperabelt eller metastaserat melanom i dessa 28 europeiska länder uppgår till närmare 
5 000 per år. 

 
Sammanfattning av nyttan av behandlingen 

 
Keytruda innehåller den aktiva substansen pembrolizumab. Läkemedlet har visat sig vara 
effektivt vid behandling av avancerat malignt melanom (melanom som inte kan opereras 
bort eller som har spridit sig i hela kroppen) i två huvudstudier. Den första studien omfattade 
540 patienter som tidigare hade behandlats med ett annat monoklonalt antikroppsläkemedel 
mot melanom, ipilimumab. Patienterna fick antingen Keytruda 2 mg/kg kroppsvikt var tredje 
vecka eller Keytruda 10 mg/kg kroppsvikt var tredje vecka eller kemoterapi (läkemedel för 
behandling av cancer). Tidiga resultat visade att 6 månader efter påbörjad behandling hade 
sjukdomen inte förvärrats hos 34 procent av de patienter som behandlats med Keytruda 
jämfört med 16 procent av de patienter som behandlats med kemoterapi. 

 
Den andra studien omfattade 834 patienter som inte tidigare hade behandlats med 
ipilimumab. Patienterna fick antingen Keytruda eller ipilimumab. Tidiga resultat visade att de 
patienter som behandlades med Keytruda levde upp till 5,5 månader utan att deras sjukdom 
förvärrades jämfört med 2,8 månader med ipilimumab. Studien visade också att den totala 
överlevnaden för patienter som behandlades med Keytruda var längre än för patienter som 
fick ipilimumab. Upp till 71 procent av patienterna levde i åtminstone 12 månader efter 
påbörjad behandling jämfört med 58 procent av de patienter som behandlades med 
ipilimumab. 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/05/WC500166101.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003820/human_med_001886.jsp&mid=WC0b01ac058001d124


    

Okända faktorer för nyttan av behandlingen 
 

Keytruda har inte utvärderats i följande patientgrupper: 
 
• patienter med måttliga eller allvarliga leverproblem 
• patienter med allvarliga njurproblem 

 
• patienter med en autoimmun sjukdom (en sjukdom där en persons immunsystem 

(kroppens eget försvarssystem) angriper delar av den egna kroppen) 
 
• patienter med humant immunbristvirus (hiv) eller hepatit B eller hepatit C 

 
• patienter under 18 år (barn och ungdomar) 

 
• gravida kvinnor 

 
• ammande kvinnor 

 
• patienter som fått läkemedlet under en lång tid (längre än 2 år) 

 
• patienter från olika icke-kaukasiska etniska grupper 

 
• patienter som tar andra läkemedel som verkar mot kroppens immunsystem 

 
• patienter som haft en överkänslighetsreaktion (allergisk reaktion) mot ett 

läkemedel som liknar Keytruda 
 
• patienter som har haft en allvarlig immunrelaterad biverkning (grad 3) som krävt 

behandling med kortikosteroider i mer än 12 veckor eller en livshotande 
immunrelaterad biverkning under en tidigare eller pågående behandling med 
läkemedlet ipilimumab. 

 
Sammanfattning av säkerhetsfrågor 

 
Viktiga kända risker 
 
Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 
Inflammation i 
hypofysen, som är en 
körtel som utsöndrar 
hormoner och ligger 
vid basen av hjärnan 
(hypofysit) 
 
Nedsatt funktion i 
denna körtel, som 
leder till brist på eller 
minskad utsöndring av 
en eller flera hormoner 
(hypopituitarism eller 
sekundär 
binjurebarksvikt) 

Hypofysit har rapporterats som en 
vanlig biverkning hos patienter 
som behandlats med Keytruda 
(kan förekomma hos 1–10 av 100 
patienter). 
 
Obehandlad kan hypofysit 
(inklusive hypopituitarism och 
sekundär binjurebarksvikt) vara 
livshotande på grund av brist på 
viktiga hormoner som styr sköld- 
och binjurekörtlarna. 
 
Keytruda påverkar kroppens 
försvarssystem (immunsystem). 
Aktivering av immunceller nära 
normal vävnad kan orsaka 
inflammation och skada i den 
normala vävnaden. 

Patienter ska tala om för läkaren 
om de tar andra läkemedel som 
kan försvaga deras immunsystem. 
Exempel på sådana läkemedel är 
steroider, såsom prednison. 
 
Patienter som behandlas med 
Keytruda ska tala om för läkaren 
om de utvecklar något av följande 
symtom som kan tyda på 
inflammation i hypofysen: djupare 
röst, muskelsmärtor, yrsel eller 
svimning, huvudvärk som inte 
försvinner eller ovanlig huvudvärk. 
Läkaren ska övervaka patienter 
med avseende på tecken och 
symtom på hypofyssjukdom och 
behandla dem på lämpligt sätt. 
Utveckling av en hypofyssjukdom i 
samband med behandling med 



    

Keytruda kan inte förebyggas, 
men hypofyssjukdomen kan 
behandlas med hormonell 
substitutionsbehandling om en 
inflammation i hypofysen 
upptäcks. 
 
Om patienten har utvecklat 
hypopituitarism, kan läkaren 
besluta att tillfälligt eller permanent 
avsluta behandlingen med 
Keytruda. 

Underaktiv sköldkörtel 
(hypotyreos), överaktiv 
sköldkörtel 
(hypertyreos) och 
inflammation i 
sköldkörteln (tyreoidit) 

Sköldkörtelrubbningar har 
rapporterats hos patienter som 
behandlats med Keytruda (hypo- 
och hypertyeros kan förekomma 
hos 1–10 av 100 patienter, 
tyreoidit hos 1–10 av 1 000 
patienter). 
 
Sköldkörtelrubbningar kan 
förekomma när som helst under 
behandling med Keytruda. 
Keytruda påverkar kroppens 
försvarssystem. Aktivering av 
immunceller nära normal vävnad 
kan orsaka inflammation och 
skada i vissa normala vävnader. 

Patienter ska tala om för läkaren 
om de tar andra läkemedel som 
kan försvaga deras immunsystem. 
Exempel på sådana läkemedel är 
steroider, såsom prednison. 
 
Patienter som behandlas med 
Keytruda ska tala om för läkaren 
om de utvecklar något av följande 
symtom som kan tyda på 
inflammation i sköldkörteln: 
viktökning eller viktminskning, 
håravfall, köldkänsla, förstoppning, 
ökad svettning eller snabb puls. 
 
Utsöndringen av 
sköldkörtelhormoner ska 
kontrolleras periodvis (i början av 
behandlingen, under behandlingen 
och vid behov baserat på läkarens 
bedömning) och behandlas på 
lämpligt sätt. Utveckling av 
sköldkörtelrubbning i samband 
med behandling med Keytruda 
kan inte förebyggas, men om en 
sådan upptäcks, kan den 
behandlas med hormonell 
substitutionsbehandling. 
 
Om patienten har utvecklat 
sköldkörtelsjukdom, kan läkaren 
besluta att tillfälligt eller permanent 
avsluta behandlingen med 
Keytruda. 

Ögoninflammation 
(uveit) 

Ögoninflammation har rapporterats 
som en mindre vanlig biverkning 
hos patienter som behandlats med 
Keytruda (kan förekomma hos 1–
10 av 1 000 patienter). 
 
Obehandlad kan ögoninflammation 
leda till synförlust. Keytruda 
påverkar kroppens försvarssystem. 

Patienter ska tala om för läkaren 
om de tar andra läkemedel som 
kan försvaga deras immunsystem. 
Exempel på sådana läkemedel är 
steroider, såsom prednison. 
 
Patienter som behandlas med 
Keytruda, ska tala om för läkaren 
om de upptäcker synförändringar. 



    

Aktivering av immunceller nära 
normal vävnad kan orsaka 
inflammation och skada i ögats 
normala vävnad. 

 
Om en patient utvecklar 
ögoninflammation, kan läkaren 
besluta att tillfälligt eller permanent 
avsluta behandlingen med 
Keytruda. Behandling kan 
behövas, inklusive steroider 
(läkemedel för behandling av 
inflammation) 

Tarminflammation (kolit) Tarminflammation har 
rapporterats som en vanlig 
biverkning hos patienter som 
behandlats med Keytruda (kan 
förekomma hos 1–10 av 100 
patienter). 
 
Keytruda påverkar kroppens 
försvarssystem. Aktivering av 
immunceller nära normal vävnad 
kan orsaka inflammation och 
skada i den normala vävnaden i 
matspjälkningskanalen. 

Patienter ska tala om för läkaren 
om de har en sjukdom i 
immunsystemet, såsom Crohns 
sjukdom eller ulcerös kolit. 
Patienter ska tala om för läkaren 
om de tar andra läkemedel som 
kan försvaga deras immunsystem. 
Exempel på sådana läkemedel är 
steroider, såsom prednison. 
 
Patienter som behandlas med 
Keytruda ska tala om för läkaren 
om de utvecklar något av följande 
symtom som kan tyda på 
tarminflammation: diarré eller 
tätare tarmtömningar än normalt, 
svart, tjärliknande, klibbig avföring 
eller avföring med blod eller slem 
eller kraftig magsmärta eller 
ömmande mage. 
 
Tecken och symtom på 
tarminflammation ska kontrolleras 
och behandlas av läkaren på 
lämpligt sätt. 
 
Om patienten har utvecklat 
tarminflammation och diarré, kan 
läkaren besluta att tillfälligt eller 
permanent avsluta behandlingen 
med Keytruda. Behandling kan 
behövas, inklusive steroider 
(läkemedel för behandling av 
inflammation) 

Inflammation i 
bukspottkörteln 
(pankreatit) 

Inflammation i bukspottkörteln har 
rapporterats som en mindre vanlig 
biverkning hos patienter som 
behandlats med Keytruda (kan 
förekomma hos 1–10 av 1 000 
patienter). 
 
Keytruda påverkar kroppens 
försvarssystem. Aktivering av 
immunceller nära normal vävnad 
kan orsaka inflammation och 
skada i bukspottkörtelns normala 

Patienter ska tala om för läkaren 
om de tar andra läkemedel som 
kan försvaga deras immunsystem. 
Exempel på sådana läkemedel är 
steroider, såsom prednison. 
 
Patienter som utvecklar tecken 
eller symtom på inflammation i 
bukspottkörteln, såsom kraftig 
buksmärta, illamående och 
kräkningar, ska omedelbart tala 
om dessa för läkaren. 



    

vävnad.  
Om patienten har utvecklat 
inflammation i bukspottkörteln, kan 
läkaren besluta att tillfälligt eller 
permanent avsluta behandlingen 
med Keytruda. Behandling kan 
behövas, inklusive steroider 
(läkemedel för behandling av 
inflammation) 

Leverinflammation 
(hepatit) 

Leverinflammation har rapporterats 
som en mindre vanlig biverkning 
hos patienter som behandlats med 
Keytruda (kan förekomma hos 1–
10 av 1 000 patienter). 
 
Obehandlad kan leverinflammation 
bli livshotande. 
 
Keytruda påverkar kroppens 
försvarssystem. Aktivering av 
immunceller nära normal vävnad 
kan orsaka inflammation och skada 
i leverns normala vävnad. 

Patienter som tidigare har haft 
leverskada eller genomgått en 
organtransplantation ska tala om 
detta för läkaren innan behandling 
med Keytruda påbörjas. 
Patienterna ska också tala om för 
läkaren om de tar andra läkemedel 
som kan försvaga deras 
immunsystem. Exempel på sådana 
läkemedel är steroider, såsom 
prednison. 
 
Patienter som behandlas med 
Keytruda ska tala om för läkaren 
om de utvecklar något av följande 
symtom som kan tyda på en 
inflammation i levern: illamående, 
kräkningar, minskad aptit, smärta 
på höger sida av magen, gulfärgad 
hud eller gula ögonvitor, mörk urin 
eller en större benägenhet att få 
blödningar eller blåmärken än 
normalt. 
 
Läkare ska se upp för tecken och 
symtom på förändringar i 
leverfunktionen och behandla 
dessa. 
 
Om en patient utvecklar 
leverinflammation, kan läkaren 
besluta att tillfälligt eller permanent 
avsluta behandlingen med 
Keytruda. Behandling kan behövas, 
inklusive steroider (läkemedel för 
behandling av inflammation) 

Otillräcklig 
insulinproduktion i 
bukspottkörteln (Typ 1-
diabetes mellitus) 

Typ 1-diabetes mellitus, inklusive 
diabetesketoacidos (en farlig 
komplikation av diabetes som 
uppstår när kroppen producerar 
för mycket syror, så kallade 
ketoner), har rapporterats som en 
mindre vanlig biverkning hos 
patienter som behandlats med 
Keytruda (kan förekomma hos 1–
10 av 1 000 patienter). 
 

Patienter ska tala om för läkaren 
om de tar andra läkemedel som 
kan försvaga deras immunsystem. 
Exempel på sådana läkemedel är 
steroider, såsom prednison. 
 
Patienter ska tala om för läkaren 
om de utvecklar eventuella tecken 
eller symtom på ökat blodsocker, 
såsom ökad hunger- eller 



    

Obehandlad kan 
diabetesketoacidos bli 
livshotande. 
 
Keytruda påverkar kroppens 
försvarssystem. Aktivering av 
immunceller nära normal vävnad 
kan orsaka inflammation och skada 
i celler som producerar insulin. 

törstkänsla, ökat behov att urinera 
eller viktminskning. 
 
Läkaren ska se upp för tecken och 
symtom på diabetesketoacidos, 
såsom illamående, kräkningar, 
trötthet, som kan kräva omedelbar 
behandling. 
 
Om en patient utvecklar diabetes, 
kan läkaren besluta att tillfälligt eller 
permanent avsluta behandlingen 
med Keytruda. Patienten kan 
behöva insulinbehandling. 

Muskelinflammation 
(myosit) 

Muskelinflammation, som orsakar 
muskelvärk och svaghet, har 
rapporterats som en mindre 
vanlig biverkning hos patienter 
som behandlats med Keytruda 
(kan förekomma hos 1–10 av 
1 000 patienter). 
 
Keytruda påverkar kroppens 
försvarssystem. Aktivering av 
immunceller nära normal vävnad 
kan orsaka inflammation och 
skada i normal muskelvävnad. 

Patienter ska tala om för läkaren 
om de tar andra läkemedel som 
kan försvaga deras immunsystem. 
Exempel på sådana läkemedel är 
steroider, såsom prednison. 
 
Patienter ska tala om för läkaren 
om de upplever muskelvärk eller -
svaghet. 

Njurinflammation (nefrit) Njurinflammation, en eventuellt 
livshotande sjukdom som kan 
leda till njursvikt, har rapporterats 
som en mindre vanlig biverkning 
hos patienter som behandlats 
med Keytruda (kan förekomma 
hos 1–10 av 1 000 patienter). 
 
Keytruda påverkar kroppens 
försvarssystem. Aktivering av 
immunceller nära normal vävnad 
kan orsaka inflammation och 
skada i njurens normala vävnad. 

Patienter som har en njurskada 
eller ett njurtransplantat ska tala 
om detta för läkaren innan 
behandling med Keytruda 
påbörjas. Patienter ska tala om för 
läkaren om de tar andra läkemedel 
som kan försvaga deras 
immunsystem. Exempel på 
sådana läkemedel är steroider, 
såsom prednison. 
 
Patienter som behandlas med 
Keytruda ska tala om för läkaren 
om de upptäcker förändringar i 
urinmängden eller -färgen. 
 
Läkare ska övervaka patienterna 
med avseende på förändringar i 
deras njurfunktion. 
 
Om en patient utvecklar 
njurinflammation, kan läkaren 
besluta att tillfälligt eller permanent 
avsluta behandlingen med 
Keytruda. Behandling med 
steroider kan behövas. 

Lunginflammation Lunginflammation har rapporterats Patienter som har haft 



    

(pneumoni) som en vanlig biverkning hos 
patienter som behandlats med 
Keytruda (kan förekomma hos 1–
10 av 100 patienter). 
 
Lunginflammation kan vara 
allvarlig och leda till döden. 
 
Keytruda påverkar kroppens 
försvarssystem. Aktivering av 
immunceller nära normal vävnad 
kan orsaka inflammation och 
skada i lungans normala vävnad. 

lunginflammation ska tala om detta 
för läkaren innan behandling med 
Keytruda påbörjas. Patienter ska 
tala om för läkaren om de tar 
andra läkemedel som kan 
försvaga deras immunsystem. 
Exempel på sådana läkemedel är 
steroider, såsom prednison. 
 
Patienter som behandlas med 
Keytruda ska tala om för läkaren 
om de utvecklar något av följande 
symtom som kan tyda på 
lunginflammation: andnöd, 
bröstsmärta eller hosta. 
 
Tecken och symtom på 
lunginflammation ska kontrolleras 
och behandlas av läkaren. 
 
Om en patient utvecklar 
lunginflammation, kan läkaren 
besluta att tillfälligt eller permanent 
avsluta behandlingen med 
Keytruda. Behandling med 
steroider kan behövas. 

Allvarliga hudreaktioner Allvarliga hudreaktioner 
(inklusive fjällande hudutslag, 
erythema multiforme, Stevens-
Johnsons syndrom och allvarlig 
klåda (grad ≥ 3), hudutslag, 
generaliserade hudutslag och 
makulopapulära hudutslag) har 
rapporterats som en vanlig 
biverkning hos patienter som 
behandlats med Keytruda (kan 
förekomma hos 1–10 av 100 
patienter). 
 
Keytruda påverkar kroppens 
försvarssystem. Aktivering av 
immunceller nära normal vävnad 
kan orsaka inflammation och 
skada i normal hudvävnad. 

Patienter ska tala om för läkaren 
om de tar andra läkemedel som 
kan försvaga deras immunsystem. 
Exempel på sådana läkemedel är 
steroider, såsom prednison.  
 
Patienter som utvecklar tecken 
eller symtom på en eventuell 
allvarlig hudreaktion, såsom 
utslag, ska tala om dessa för 
läkaren. 
 
Om en patient utvecklar en 
allvarlig hudreaktion, kan läkaren 
besluta att tillfälligt eller permanent 
avsluta behandlingen med 
Keytruda. Behandling med 
steroider kan behövas. 

Reaktioner i samband 
med administrering av 
läkemedlet 
(infusionsrelaterade 
reaktioner) 

Reaktioner i samband med 
administrering av Keytruda har 
rapporterats som en vanlig 
biverkning (kan förekomma hos 
1–10 av 100 patienter). 

Patienter som har haft en allergisk 
reaktion mot andra monoklonala 
antikroppsbehandlingar, såsom 
ipilimumab, ska tala om detta för 
läkaren. 
 
Patienterna ska övervakas med 
avseende på tecken och symtom på 
infusionsrelaterade reaktioner 
såsom andnöd, klåda eller utslag, 
yrsel eller feber. Vid allvarlig 
infusionsreaktion ska Keytruda-



    

infusionen genast avbrytas och 
lämplig läkemedelsbehandling 
påbörjas. 
 
Patienter med lindriga eller måttliga 
infusionsrelaterade reaktioner kan 
fortsätta behandlingen med 
Keytruda under noggrann 
övervakning. Patienterna ska 
ordineras läkemedel i förväg för att 
förebygga infusionsrelaterade 
reaktioner. 

 
 

Viktiga eventuella risker 
 
Risk Vad är känt 
Hål i tarmen på grund av en 
tarminflammation 
(sekundär tarmperforation 
på grund av kolit) 

Eftersom Keytruda påverkar kroppens immunsystem kan aktivering 
av försvarsceller nära normal vävnad resultera i inflammation och 
skada i den normala vävnaden i matspjälkningskanalen, vilket kan 
leda till en bristning i tarmen. 
 
Patienter ska tala om för läkaren om de tar andra läkemedel som 
kan försvaga deras immunsystem. Exempel på sådana läkemedel är 
steroider, såsom prednison. 
 
Patienter som behandlas med Keytruda ska tala om för läkaren om 
de utvecklar något av följande symtom som kan tyda på 
tarminflammation: diarré eller tätare tarmtömningar än normalt, 
kraftig magsmärta, illamående, kräkningar särskilt om 
tarminflammation (diarré) till följd av Keytruda nyligen har 
behandlats, allvarlig magsmärta eller ömmande mage. Om en 
patient utvecklar en bristning i tarmen till följd av en 
tarminflammation, kan läkaren besluta att tillfälligt eller permanent 
avsluta behandlingen med Keytruda. Medicinsk behandling, 
inklusive operation, kan ge återhämtning och förhindra en ytterligare 
förvärring av tillståndet. 

Utveckling av antikroppar 
(immunsvar) mot 
läkemedlet 
(immunogenicitet) 

Terapeutiska antikroppar såsom pembrolizumab utgör en risk för 
utveckling av antikroppar mot läkemedlet. Dessa antikroppar kan 
försvaga läkemedlets verkan. Hittills har Keytruda visat låg potential för 
att framkalla utveckling av antikroppar. 

 



    

Återstående information 
 

Återstående information är information om säkerheten för detta läkemedel som för 
tillfället inte är tillgänglig. 
 
Risk Vad är känt 
Säkerheten hos patienter med måttliga eller 
allvarliga leverproblem 

Utsöndringen av Keytruda från kroppen 
skilde sig inte mellan patienter med 
måttliga leverproblem och patienter med 
normal leverfunktion. Keytruda har inte 
undersökts hos patienter med måttliga eller 
allvarliga leverproblem. 

Säkerheten hos patienter med allvarliga 
njurproblem 

Keytruda-dosen behöver inte justeras för 
patienter med lindriga eller måttliga 
njurproblem. Keytruda har inte undersökts 
hos patienter med måttliga eller allvarliga 
njurproblem. 

Säkerheten hos patienter med en autoimmun 
sjukdom (en sjukdom där en persons 
försvarssystem angriper delar av den egna 
kroppen) 

Keytruda har inte undersökts hos patienter 
med aktiva autoimmuna sjukdomar. Därför 
finns det inte någon information tillgänglig 
om säker användning av detta läkemedel 
hos patienter med aktiv autoimmun 
sjukdom. 

Säkerheten hos patienter med hiv och hepatit 
B eller C 

Keytruda har inte undersökts hos patienter 
med hiv eller hepatit B eller hepatit C. 
Därför finns det inte någon information 
tillgänglig om säker användning av detta 
läkemedel hos patienter med hiv eller 
hepatit B eller hepatit C. 

Användning hos patienter under 18 år (barn 
och ungdomar) med melanom 

Keytruda håller på att undersökas hos barn 
och ungdomar. För närvarande är dock 
säkerhet och effekt av Keytruda hos barn 
och ungdomar okänd. 



    

Risk Vad är känt 
Användning hos gravida och ammande kvinnor Det saknas information om användning av 

Keytruda hos gravida kvinnor. Resultat av 
studier som genomfördes i experimentella 
modeller visade att det finns en risk för skada 
som kan leda till ökad frekvens av fosterdöd 
och missfall. 
 
Keytruda ska användas under graviditet endast 
då tillståndet kräver att det är absolut 
nödvändigt att kvinnan behandlas med 
Keytruda. Om patienten är en kvinna som kan 
bli gravid, ska en effektiv preventivmetod 
användas under behandling med Keytruda och 
under minst 4 månader efter den sista dosen. 
 
Kvinnor som använder Keytruda ska tala om 
för läkaren om de är gravida, tror att de kan 
vara gravida eller planerar att skaffa barn, eller 
ammar. 
 
Keytruda ska inte användas under amning. Det 
är okänt om Keytruda utsöndras i bröstmjölk 
och effekten av Keytruda på nyfödda/spädbarn 
är inte känd. Ett beslut måste fattas om man 
ska avbryta amningen eller avbryta behandling 
med Keytruda efter att man tagit hänsyn till 
fördelen med amning för barnet och fördelen 
med behandling för kvinnan. 

 
Långtidssäkerhet Det saknas långsiktiga säkerhetsdata om detta 

läkemedel. Därför är det möjligt att tidigare 
okända biverkningar kan förekomma vid 
långtidsanvändning av Keytruda. 

Säkerheten i olika etniska grupper Eftersom det finns lite data tillgänglig om 
användning av Keytruda i olika etniska grupper, 
kan effekten av etnisk tillhörighet vid 
användning av Keytruda inte bedömas. 

Eventuella interaktioner med aktiva substanser 
som hämmar kroppens försvarssystem 
(immunsystem) 

Det är okänt om det finns en interaktion 
mellan Keytruda och aktiva substanser som 
hämmar immunsystemet. 
 
Patienter ska tala om för läkaren om de tar 
andra läkemedel som försvagar deras 
immunsystem. Exempel på sådana 
läkemedel är steroider, såsom prednison. 



    

Risk Vad är känt 
Säkerheten hos patienter med allergiska 
reaktioner mot andra monoklonala 
antikroppsbehandlingar 

Det är okänt om patienter med en tidigare 
allergisk reaktion mot en monoklonal antikropp 
kommer att ha en liknande reaktion mot 
Keytruda. 
 
Det finns emellertid några likheter mellan 
dessa läkemedel och försiktighet ska iakttas 
när Keytruda används hos denna 
patientgrupp. 

Säkerheten hos patienter som haft allvarliga 
reaktioner mot tidigare behandling med 
ipilimumab som krävt behandling i mer än 12 
veckor, eller som haft livshotande reaktioner 
mot tidigare behandling med ipilimumab, eller 
som fortfarande upplever eller för tillfället 
behandlas för en reaktion mot ipilimumab 

Det är okänt om patienter som har haft en 
reaktion mot ipilimumab kommer att ha en 
liknande eller förvärrad reaktion mot Keytruda. 
 
Eftersom dessa läkemedel dock är liknande, 
ska försiktighet iakttas när Keytruda används 
hos denna patientgrupp. 

 
 

Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder 
 
För alla läkemedel finns det en produktresumé som ger läkare, apotekspersonal och annan 
hälso- och sjukvårdspersonal information om hur läkemedlet används, risker gällande 
användning och rekommendationer för minimering av dem. En allmänspråklig kortversion av 
produktresumén finns i form av bipacksedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och 
bipacksedeln är rutinmässiga riskminimeringsåtgärder. 
 
Produktresumén och bipacksedeln för läkemedlet kan hittas på Fimeas 
webbplats www.fimea.fi.  
 
Detta läkemedel har speciella villkor eller begränsningar (ytterligare 
riskminimeringsåtgärder) för en säker och effektiv användning. Fullständig information om 
dessa villkor och nyckelbudskap av utbildningsmaterial har publicerats av Europeiska 
läkemedelsverket. I Fimeas webbtjänst finns länkar till dessa läkemedelshandlingar. 
Implementering av ytterligare riskminimeringsåtgärder beror ändå på överenskommelsen 
mellan tillverkaren och den nationella läkemedelsmyndigheten i medlemslandet. 
 
Ytterligare riskminimeringsåtgärder för följande risker är:  

 
Immunrelaterade biverkningar (immunrelaterad hypofysit (inklusive hypopituitarism 
och sekundär binjurebarksvikt), lunginflammation, sköldkörtelsjukdomar 
(hypertyreos, hypotyreos, sköldkörtelinflammation), ögoninflammation, 
tarminflammation, inflammation i bukspottkörteln, leverinflammation, typ 1-diabetes 
mellitus, muskelinflammation, njurinflammation, allvarliga hudreaktioner) och 
infusionsrelaterade reaktioner 
 
Ytterligare riskminimeringsåtgärder: Broschyr för hälso- och sjukvårdspersonal med vanliga 
frågor och informationsbroschyr för patienter med patientkort 
Mål och motivering: Öka förståelsen och medvetenheten om riskerna för immunrelaterade 
biverkningar och infusionsrelaterade reaktioner 
Beskrivning: 
• All hälso- och sjukvårdspersonal som förväntas förskriva Keytruda förses med en broschyr 

http://www.fimea.fi/


    

med information om hur läkemedlet ska användas och hur biverkningar ska behandlas, 
särskilt biverkningar som förknippas med aktivitet i immunsystemet. 

• Patienter ges en broschyr och ett patientkort med information om läkemedlets risker 
och anvisningar för när de ska kontakta läkare om de upplever symtom. Patienter ska 
ha patientkortet med sig hela tiden. 

 
 

Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning 
 

Förteckning över studier i utvecklingsplan 
 
Studie 
(studienummer) 

Mål Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat 
datum för 
interims- 
och 
slutresultat 

Fas I-studie av den 
aktiva substansen 
MK-3475 som 
monoterapi hos 
patienter med 
progressivt, lokalt, 
avancerat eller 
metastaserat 
karcinom, melanom 
och icke-småcelligt 
lungkarcinom 
(NSCLC) (P001) 

1. Utvärdera och 
karakterisera 
tolerans- och 
säkerhetsprofil för 
den aktiva 
substansen MK-
3475 som 
monoterapi hos 
vuxna patienter med 
inoperabelt 
avancerat karcinom 
(inklusive NSCLC 
eller MEL). 
2. Utvärdera 
antitumöraktivitet av 
MK-3475 hos 
patienter med MEL 
och NSCLC enligt 
RECIST 1.1 
(Response Evaluation 
Criteria In Solid 
Tumors). 
3. Utvärdera 
omfattningen av 
tumörrespons som 
korrelerar med 
graden av 
biomarkörpositivitet i 
tumörer hos 
ipilimumab-naiva 
patienter som 
behandlats med MK-
3475 i syfte att 
skärningspunkten för 
PD-L1-analysen 
undersöks och 
förfinas med 
tumörprov från 
ipilimumab-naiva 

Immunrelaterade 
biverkningar av 
hypofysit (inklusive 
hypopituitarism och 
sekundär 
binjurebarksvikt), 
sköldkörtelsjukdom 
(hypertyreos, 
hypotyreos), 
ögoninflammation, 
tarminflammation, 
inflammation i 
bukspottkörteln, 
leverinflammation, typ 
1-diabetes mellitus, 
muskelinflammation, 
njurinflammation, 
lunginflammation, 
allvarliga 
hudreaktioner, 
infusionsrelaterade 
reaktioner, sekundär 
tarmperforation på 
grund av kolit, 
immunogenicitet 
 
Långtidssäkerhet 

Påbörjad Slutrapport 
december 
2016 



    

Studie 
(studienummer) 

Mål Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat 
datum för 
interims- 
och 
slutresultat 

patienter med MEL. 
4. Utvärdera 
antitumöraktivitet 
enligt RECIST 1.1 av 
MK-3475 hos 
oselekterade MEL-
patienter som är 
refraktära mot 
ipilimumab och MEL-
patienter som är 
refraktära mot 
ipilimumab med PD-
L1-uttryck i tumörer) 
5. Utvärdera 
antitumöraktivitet enligt 
RECIST 1.1 av MK-
3475 hos patienter med 
NSCLC med minst en 
tidigare systematisk 
behandling och med 
tumörer som uttrycker 
en hög nivå av PD-L1. 

Randomiserad, fas 
2-studie av 
Keytruda jämfört 
med kemoterapi hos 
patienter med 
avancerat melanom 
(MEL) (P002) 

Primära mål: 
 

1. Utvärdera den 
progressionsfria 
överlevnaden för 
patienter som har 
avancerat melanom, 
refraktärt mot 
ipilimumab, och som 
behandlas antingen 
med MK-3475 
(Keytruda) eller 
kemoterapi. 
 
2. Utvärdera den 
totala överlevnaden 
för patienter som 
har avancerat 
melanom, refraktärt 
mot ipilimumab, och 
som behandlas 
antingen med MK-
3475 (Keytruda) 
eller kemoterapi. 

 
Sekundära mål: 

 
Utvärdera 
säkerheten, 
toleransen och 

Immunrelaterade 
biverkningar av 
hypofysit (inklusive 
hypopituitarism och 
sekundär 
binjurebarksvikt), 
sköldkörtelsjukdom 
(hypertyreos, 
hypotyreos), 
ögoninflammation, 
tarminflammation, 
inflammation i 
bukspottkörteln, 
leverinflammation, typ 
1-diabetes mellitus, 
muskelinflammation, 
njurinflammation, 
lunginflammation, 
allvarliga 
hudreaktioner, 
infusionsrelaterade 
reaktioner, sekundär 
tarmperforation på 
grund av kolit, 
immunogenicitet 
 
Långtidssäkerhet 

Påbörjad Slutrapport 
januari 2017 



    

Studie 
(studienummer) 

Mål Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat 
datum för 
interims- 
och 
slutresultat 

biverkningarna av 
den aktiva 
substansen MK-
3475 2 mg/kg 
kroppsvikt och 10 
mg/kg kroppsvikt 
som monoterapi. 

En randomiserad 
kontrollerad 
trearmad fas 3-
multicenterstudie 
med mål att 
utvärdera 
säkerheten och 
effekten av två 
doseringsscheman 
för MK-3475 jämfört 
med IPI hos 
patienter med 
avancerat melanom 
(P006) 

Primära mål: 
 
1. Utvärdera den 
progressionsfria 
överlevnaden för 
patienter med 
avancerat MEL som 
behandlas antingen 
med MK-3475 eller IPI 
(ipilimumab). 
 
2. Utvärdera den 
totala överlevnaden 
för patienter med 
avancerat MEL som 
behandlas antingen 
med MK-3475 eller 
IPI. 

 
 Sekundära mål: 
 Utvärdera 

säkerheten, 
toleransen och 
biverkningarna av 
MK-3475 2 jämfört 
med IPI. 

Immunrelaterade 
biverkningar av 
hypofysit (inklusive 
hypopituitarism och 
sekundär 
binjurebarksvikt), 
sköldkörtelsjukdom 
(hypertyreos, 
hypotyreos), 
ögoninflammation, 
tarminflammation, 
inflammation i 
bukspottkörteln, 
leverinflammation, typ 
1-diabetes mellitus, 
muskelinflammation, 
njurinflammation, 
lunginflammation, 
allvarliga 
hudreaktioner, 
infusionsrelaterade 
reaktioner, sekundär 
tarmperforation 
sekundär på grund av 
kolit, immunogenicitet 

 
Långtidssäkerhet 

Påbörjad Slutrapport 
januari 2017 

En fas I/II-studie 
av 
pembrolizumab 
(MK-3475) hos 
barn med 
avancerat 
melanom eller en 
PD-L1-positiv 
avancerad, 
återkommande eller 
refraktär solid tumör 
eller lymfom (P051) 

1. Fastställa graden av 
dosbegränsande 
toxicitet med den 
maximala tolererade 
dosen eller den 
maximala 
administrerade dosen av 
pembrolizumab när den 
administreras som 
monoterapi för barn 
under 6 månader upp till 
18 år vid alla 
indikationer, inklusive 
avancerat melanom eller 
en PD-L1 positiv, 
avancerad, 
återkommande eller 
refraktär solid tumör eller 

Immunrelaterade 
biverkningar av 
hypofysit (inklusive 
hypopituitarism och 
sekundär 
binjurebarksvikt), 
sköldkörtelsjukdom 
(hypertyreos, 
hypotyreos), 
ögoninflammation, 
tarminflammation, 
inflammation i 
bukspottkörteln, 
leverinflammation, typ 
1-diabetes mellitus, 
muskelinflammation, 
njurinflammation, 
lunginflammation, 

Påbörjad Slutrapport 
juli 2019 



    

Studie 
(studienummer) 

Mål Identifierade 
frågeställningar 
gällande 
säkerhet/effekt 

Status Planerat 
datum för 
interims- 
och 
slutresultat 

lymfom. 
 
2. Karakterisera 
farmakokinetiken för 
pembrolizumab när den 
administreras som 
monoterapi för barn 
under 6 månader upp till 
18 år vid alla 
indikationer, inklusive 
avancerat melanom eller 
en PD-L1 positiv, 
avancerad, 
återkommande eller 
refraktär solid tumör eller 
lymfom. 
 
3. Fastställa säkerheten 
och toleransen av 
pembrolizumab baserat 
på biverkningar och 
kliniska och 
laboratoriska åtgärder 
hos barn under 6 
månader upp till18 år vid 
alla indikationer, 
inklusive avancerat 
melanom eller en PD-L1 
positiv, avancerad, 
återkommande eller 
refraktär solid tumör eller 
lymfom. 
 
4. Utvärdera 
antitumöraktivitet av 
pembrolizumab hos barn 
från 6 månader upp till 
18 år vid alla tumörtyper, 
inklusive avancerat 
melanom eller en PD-L1 
positiv, avancerad, 
återkommande eller 
refraktär solid tumör eller 
lymfom baserat på 
RECIST 1.1. 

allvarliga 
hudreaktioner, 
infusionsrelaterade 
reaktioner, sekundär 
tarmperforation på 
grund av kolit, 
immunogenicitet 
 
Säkerheten hos 
barnpatienter 

 
 
 

Studier som är ett villkor för godkännandet av försäljning 
 

De ovannämnda studierna är ett villkor för godkännandet av försäljning. 
 



    

Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 
 

Ej relevant. 
 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i juli 2015. 
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