
Informasjonsbrosjyre
Til pasienter som behandles med 

metex® penn  eller metex® 

for revmatoid artritt
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Om revmatoid artritt
Revmatoid artritt (RA), også kjent som leddgikt, er en 
inflammatorisk sykdom preget av et overaktivt 
immunsystem som angriper kroppens ledd, noe som 
gir betennelse i leddene som forårsaker verk, stivhet 
og tretthet. 

RA er mest vanlig av de revmatiske sykdommene, og i 
Norge er det anslått at ca. 30 000 - 50 000 mennesker 
lever med RA. 

Det er ikke helt klart hva som forårsaker sykdommen, 
men det er kjent at arv og miljø spiller en viktig rolle, og 
at røyking kan ha en negativ innvirkning på utviklingen 
av sykdommen. 

Det lønner seg alltid å slutte å røyke!
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RA er en kronisk leddsykdom og kan ikke kureres, men 
med effektiv behandling og gode vaner kan du mini-
mere sykdomsaktiviteten, og for flere pasienter er det 
også mulighet for å oppnå remisjon, noe som betyr å 
være uten symptomer. 

Medikamentbehandlingen tar sikte på å redusere be-
tennelsen i leddene så mye som mulig for å forhindre 
risikoen for leddskade. Jo tidligere du får effektiv be-
handling, desto større er sjansene for å påvirke 
sykdommen.
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Metotreksat
Du har fått forskrevet metotreksatbehandling med lav 
dose for revmatoid artritt. Metotreksat er en av de 
vanligste medisinene i verden for innledende 
behandling av revmatoid artritt, og har vært brukt i 
mange år. 

Metotreksat tilhører gruppen Disease Modifying 
AntiRheumatic Drugs (DMARDs), det vil si et 
sykdomsmodifiserende legemiddel som kan endre 
utviklingen av sykdommen. Ved en revmatisk sykdom 
påvirker metotreksat sykdomsforløpet ved å 
undertrykke immunsystemet, noe som reduserer 
betennelse. Dette reduserer symptomer som stivhet, 
smerte og tretthet og gir deg bedre mobilitet og 
muskelstyrke.

Vanligvis tar det mellom 4–8 uker til du ser effekten av 
behandlingen og deretter en gradvis forbedring i løpet 
av de neste månedene. Behandlingen kan i mange 
tilfeller pågå over lang tid. 

Metotreksat kan brukes som en enkelt behandling, 
men kan også kombineres med andre legemidler for å 
forbedre effekten ytterligere.

En plutselig seponering av behandlingen forårsaker ofte 
en forverret medisinsk tilstand.

Hvorfor får jeg metex® penn/metex®?
metex® penn er en ferdigfylt injeksjonspenn med 
metotreksat og metex® er en ferdigfylt sprøyte med 
metotreksat. Bivirkninger i form av kvalme kan bli bedre 
eller forsvinne hvis du tar metotreksat som injeksjon i 
stedet for i tablettform. Det kan også være andre 
grunner til at man ønsker å velge injeksjonsbehandling.



5

Dosering
Dosen du får avhenger av sykdomsaktiviteten din, 
hvordan du føler deg og andre individuelle faktorer 
som kan være relevante. Dosen bestemmes av legen 
din i samråd med deg. 

metex® penn/metex®  injiseres 1 gang i uken, samme 
ukedag hver gang. Injeksjonen tas subkutant (under 
huden) i mage eller lår, som beskrevet i avsnittet om 
injeksjonssteder senere i denne brosjyren. 

Du kan også se instruksjonsvideoene våre på                                
www.medisininstruksjoner.no

Injeksjon 1 gang per uke
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Eventuelle bivirkninger
Som mange andre legemidler kan metex® penn/
metex®  forårsake bivirkninger.

De vanligste bivirkningene av lavdosebehandling med 
metotreksat er kvalme, hodepine og tretthet. Ved å ta 
folsyretilskudd under metotreksatbehandlingen kan 
du minimere forekomsten av bivirkninger. 

Et tips for å redusere mulig kvalme kan være å ta 
metotreksat om kvelden (etter middag og like før                 
sengetid). På denne måten kan du ”sove bort” eventuelle 
symptomer som kan oppstå etter inntak av legemidlet.

Det er ikke uvanlig med en viss påvirkning av leveren, 
noe som kontrolleres ved å ta blodprøver. 

Lungepåvirkning som kortpustethet og hoste er relativt 
sjelden, men hvis disse bivirkningene oppstår, kontakt 
legen din.

Du finner mer informasjon om bivirkninger i pakningsved-
legget.

Kontroller
Det er nødvendig med regelmessige effekt- og bivirk-
ningskontroller så lenge metotreksatbehandlingen 
pågår. Blodprøver har svært stor betydning gjennom 
hele behandlingsperioden. Ved leveraffeksjon kan det 
være nødvendig å justere dosen. Kontrollene skjer 
vanligvis oftere i begynnelsen av behandlingen, og 
deretter sjeldnere. Hvis det blir påvist avvikende 
prøvesvar, blir du kontaktet for å teste deg på nytt. 
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Vaksinasjon, infeksjoner
På grunn av effekten av metotreksat på immun-
systemet, kan den svekke responsen på vaksinasjo-
ner og påvirke resultatene av immunologiske tester. 

Vaksinasjon med levende vaksiner må ikke utføres 
under metotreksatbehandling. Hvis du trenger å bli 
vaksinert, må du alltid konsultere lege eller sykepleier 
på forhånd.

Ved mer alvorlige infeksjoner med høy feber, luftveis-
problemer eller vedvarende hoste, kontakt lege eller 
akuttklinikk for rådgivning om hvorvidt behandlingen 
skal settes på pause.

Hvis en operasjon er planlagt
Diskuter med legen din hvorvidt du midlertidig skal stanse 
behandlingen med metex® penn/metex® i forbindelse 
med operasjon.
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Doser
metex® penn/metex® finnes i flere ulike doser. Hver 
dose har en unik fargekode (se fargetabell på neste side) 
som gjør det enklere å identifisere de forskjellige 
dosene.

10 mg
0,2 ml

12,5 mg
0,25 ml

15 mg
0,3 ml

17,5 mg
0,35 ml

22,5 mg
0,45 ml

25 mg
0,5 ml

20 mg
0,4 ml

7,5 mg
0,15 ml

30 mg
0,6 ml
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Graviditet
Metotreksat kan forårsake spontanaborter og mis-
dannelser av fostre. Derfor bør både kvinner og menn 
i fertil alder bruke trygge prevensjonsmetoder under 
metotreksatbehandlingog i minst 6 måneder etter 
fullført behandling. Informer legen din dersom du plan-
legger å få barn. 

Ettersom metotreksat utskilles i morsmelk, skal lege-
midlet ikke brukes under amming. 

Livsstil
Både metotreksat og alkohol påvirker leveren. Be legen 
din om råd om hvordan du skal forholde deg til alkohol 
i behandlingsperioden. 

For mye koffein kan redusere effekten av metotreksat. 
Du bør derfor redusere koffeinholdige drikker, spesielt 
den dagen du tar metotrexat.

Røykere får oftere problemer med bronkial irritasjon 
/hoste enn de som ikke røyker. Røyking har også vist 
seg å ha en negativ innvirkning på sykdomsforløpet og 
redusere sjansene for å ha en god effekt fra behand-
lingen.

Interaksjoner med andre legemidler/stoffer
Både effekt og bivirkninger av metex® penn og      
metex® kan påvirkes av samtidig inntak av andre lege-
midler og stoffer. Rådfør deg med legen din.

Folsyre
Folsyre finnes i både reseptbelagte og reseptfrie 
medisiner, for eksempel i ulike vitaminpreparater, og 
kan redusere effekten av metotreksat. Derfor er det 
viktig at du rådfører deg med en lege før du bruker 
slike preparater. 

Det er imidlertid vanlig at legen foreskriver folsyre 
under metotreksatbehandlingen for å motvirke og 
lindre bivirkninger som kan oppstå fra metotreksat. 
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1    Injeksjonsknapp/utløser for å starte injeksjonen

2    Vindu for å kontrollere injeksjon av stoffet

3     Automatisk nålebeskyttelse for å hindre skader 
forårsaket av nålestikk

4    Beskyttelseshette, som tas av før bruk

1

3

4

2



Før du trykker på startknappen, må du kontrollere 
at pennen trykkes godt mot huden, slik at nåle-
beskyttelsen skyves inn i pennen. Ellers vil ikke knappen 
løses ut, og injeksjonen kan ikke startes. 

Etter at injeksjonen er startet, holder du pennen godt 
mot huden i ca. 5 sekunder, slik at injeksjonsprosessen 
deretter fullføres riktig.

metex® penn
Vi anbefaler å være oppmerksom på følgende punkter 
ved bruk av metex® penn;

Sikkerhet
Når injeksjonen med  metex® penn er fullført, går en 
automatisk nålebeskyttelse ned over nålen og låses på 
plass for å forhindre at pasienter og helsepersonell 
utsettes for utilsiktede nålestikk.

Injeksjonssteder
Anbefalte injeksjonssteder for både penn og sprøyte 
er magen (ikke rundt navlen) og utsiden av lårene. 
Injeksjonsstedet bør varieres ukentlig for å unngå hud-
reaksjoner. Injiser aldri inn i hud som er sår, rød, hard 
eller hvor du har arr, blåmerker eller strekkmerker.

Vask hendene grundig og rengjør valgt injeksjonssted 
med såpe og vann før du injiserer metex® penn eller 
metex®.

11



12

Injeksjon
Nedenfor er viktige trinn i injeksjon med metex® penn

Ta tak i huden på injeksjonsstedet.Hold injeksjonspennen med 
hetten pekende oppover. 
Dra beskyttelseshetten forsiktig 
opp. Ikke bøy eller skru 
på den.

Løft opp en hudfold1 2

Når all væsken er ute, fjern 
pennen fra huden. 

Nålebeskyttelsen går nå 
automatisk ned over nålen 
og låses på plass.

Trykk på den gule knappen 
for å starte injeksjonen. 
En klikkelyd indikerer at 
injeksjonen har startet. 

Hold pennen støtt mot huden 
til alt legemidlet har blitt injisert 
(ca. 5 sekunder).

5 Start injeksjonen Fjern pennen6

Trykk pennen godt mot huden for å 
låse opp injeksjonsknappen.

Plasser pennen mot huden i 
en vinkel på 90 grader.

sek

3
4

90 graders vinkel
Press pennen mot 
huden

Dra av beskyttelseshetten



Når all væsken er injisert, løsner 
du grepet på huden og trekker 
deretter nålen forsiktig rett ut.

Injiser sakte alt legemidlet. 

Injeksjon
Nedenfor er viktige trinn i injeksjon med metex®

Hold sprøyten med hetten 
pekende oppover. 
Dra beskyttelseshetten 
forsiktig opp. 

1

Fjern sprøyten5

Ta tak i huden på 
injeksjonsstedet.

Løft opp en hudfold2

Hold sprøyten mot huden i en 
90 graders vinkel og sett inn 
nålen med en rask bevegelse.

43 90 graders vinkel Injiser

Dra av beskyttelseshetten
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Oppbevaring av metex® penn/metex®

De ferdigfylte pennene/sprøytene oppbevares i 
maksimalt 25 grader, og på grunn av lysfølsomhet 
skal de oppbevares i ytteremballasjen. Oppbevar alltid 
pennene/sprøytene utilgjengelig for barn. 

Det er mulig å oppbevare metex® penn/metex® i 
kjøleskapet, men vær obs på at pennene/sprøytene 
ikke må fryses. Ta ut pennen/sprøyten for å rom-
temperere den i forkant av injeksjonen.

Reiseanbefalinger
Når du flyr, bør metex® penn/metex® alltid trans-
porteres i håndbagasjen. På grunn av økte restriksjoner 
innen luftfart, bør du ta med et utfylt reisesertifikat.

Rådene for avfall og kassering av brukte penner/sprøyter 
varierer fra sted til sted. Pennene/sprøytene skal kastes i 
henhold til gjeldende retningslinjer. Siden metex® penn/metex® 
inneholder et cellehemmende middel (metotreksat), må brukte 
penner/sprøyter behandles med varsomhet. Rådfør deg med 
ditt apotek om hvordan du skal håndtere brukte penner/sprøyter.

Avfall
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Mine kontakter

Navn:  ___________________________________

Klinikk: __________________________________

Tlf: ___________________________________

Mobil: ___________________________________

E-post: ___________________________________

Navn: ___________________________________

Klinikk: __________________________________

Tlf: ___________________________________

Mobil: ___________________________________

E-post: ___________________________________

Andre kontakter:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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Nettsted: www.medac.no | E-post: info@medac.no 

Hjemmesider

Norsk revmatikerforbund 
www.revmatiker.no

Statens legemiddelverk 
www.legemiddelverket.no

Felleskatalogen  
www.felleskatalogen.no

Du finner instruksjonsfilm for subkutan 
injeksjon av metex® penn og metex® 50 mg/ml 

ved å gå til www.medisininstruksjoner.no  
eller ved å skanne QR-koden


