
 

 

   

 

 

 

06.09.2021 

RoActemra (tocilizumab) har midlertidig forsyningsmangel:   
Oppdatering rundt forsyningsstatus, og anbefalinger for å 

håndtere potensiell risiko for oppblussing hos pasienter. 
 
Kjære helsepersonell, 
 
I samråd med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Statens legemiddelverk (SLV) 
ønsker Roche å informere om følgende: 

 
Sammendrag  

 RoActemra (tocilizumab) forventes midlertidig å ha mangel på forsyninger i 
Norge som følger: 

o RoActemra 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning (IV) 
forventes midlertidig å ha mangel på forsyninger fra og med uke 39 
(80 mg) og uke 42 (400 mg). Fornyet levering forventes innen desember 
2021. 

o RoActemra 162 mg injeksjonsvæske, oppløsning for subkutan injeksjon 
(SC) (ferdigfylt sprøyte og ferdigfylt penn) forventet fornyet levering uke 
36 (penn) og uke 37 (sprøyte), men vi oppfordrer til fortsatt rasjonering. 

 Stopp av behandling med RoActemra ved mangel kan føre til oppblussing (økt 
sykdomsaktivitet/forverrede symptomer) i følgende godkjente indikasjoner for 

IV- og/eller SC-formuleringer:  

- Revmatoid artritt (RA) (voksne)  
- Kjempecelle arteritt (GCA) (voksne) 
- Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (pJIA) (2 år og eldre) 
- Systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) (1 år og eldre). 

 Du bør derfor revurdere pasientens nåværende sykdomstilstand, 
behandlingsregime og potensiell risiko for oppblussing (hvis man går glipp av 
doser med RoActemra IV i løpet av mangelen på ca. 8-9 uker). Når det gjelder 
RoActemra SC oppfordrer vi til fortsatt rasjonering, skriv derfor ikke ut eller 
utlever flere doser enn nødvendig. 
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 Alternative behandlingsmåter er tilgjengelig for pasienter med risiko for 

oppblussing: 

o  For RA, pJIA og sJIA  

-Dersom det er tomt for SC, start IV tocilizumab ~2 uker etter den 
siste SC injeksjonen med tocilizumab og reintroduser SC 
tocilizumab etter forsyningsmangelen er løst (den neste SC dosen 
kan gis ved den planlagte IV dosen).  

 
-Dersom det er tomt for IV, start tocilizumab SC ved neste 
planlagte IV dose. Når forsyningsmangelen er løst, kan IV 
tocilizumab reintroduseres ~2 uker etter siste SC injeksjon.   

-Dersom verken SC eller IV tocilizumab er tilgjengelig eller etter 
helsepersonellets skjønn: vurder å legge til/øke dosen av 
konvensjonelle/biologiske/målrettede orale DMARDs og/eller 
glukokortikoider.  

o For GCA: Ettersom IV tocilizumab ikke er godkjent for GCA, hvis SC ikke 
er tilgjengelig, kan alternative behandlingsmåter inkludere å reinnsette 
eller øke dosen av andre behandlinger (f.eks. kortikosteroider). 

 
o For CAR-T-celleindusert cytokinfrigjøringssyndrom (CRS): Ettersom kun 

IV tocilizumab er godkjent for CRS, vennligst referer til 
behandlingsveiledningen for CRS for andre mulige alternativer hvis IV 
ikke er tilgjengelig. 

I noen tilfeller kan pasienter måtte oppsøke sykehuset/klinikken for administrasjon 

av alternativ behandling. 

 

Bakgrunnsinformasjon og mulig risiko ved å stoppe behandling 
 

RoActemra (tocilizumab) er indisert til: 
 Revmatoid artritt (RA) hos voksne pasienter (SC og IV) 

 Kjempecelle arteritt (GCA) hos voksne pasienter, kun SC 
 Polyartikulær juvenile idiopatisk artritt (pJIA)  

o hos pasienter 2 år og eldre (ferdigfylt sprøyte og IV) 
o hos pasienter 12 år og eldre (ferdigfylt penn) 

 Systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA)  
o hos pasienter 1 år og eldre (ferdigfylt sprøyte) 
o hos pasienter 2 år og eldre (IV) 
o hos pasienter 12 år og eldre (ferdigfylt penn) 

 CAR-T-celleindusert cytokinfrigjøringssyndrom (CRS) hos voksne og 
pediatriske pasienter 2 år og eldre (kun IV) 
 

 
Formålet med denne kommunikasjonen er å informere om en midlertidig forsyningsmangel for 
RoActemra 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning (RoActemra IV), gi en 
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oppdatering rundt forsyningsstatus for RoActemra 162 mg injeksjonsvæske, oppløsning for 
subkutan injeksjon (RoActemra SC, ferdigfylt sprøyte og ferdigfylt penn) og for å gi 
alternativer som kan vurderes for å redusere potensiell risiko for oppblussing hos pasientene 
under denne forsyningsmangelen. 
 

Denne forsyningsmangelen har ikke oppstått på grunn av sikkerhetshensyn, men fordi det har 
vært en betydelig global økning i etterspørselen av RoActemra i forbindelse med COVID-19 
utbruddet.  
 
Roche har nøye vurdert ulike alternativer for hvordan vi best kan håndtere den økte 
etterspørselen. For RoActemra SC vil det være en kontrollert og forskjøvet 
distribusjonsstrategi som tar sikte på å sikre at ingen land mangler RoActemra SC for mer enn 
3 til 6 uker. Formålet er å minimere påvirkningen på den enkelte pasient. Imidlertid vil 
forskjellige land bli påvirket på forskjellige tidspunkt, avhengig av gjeldende 
legemiddelbeholdning, og det kan ikke utelukkes at noen land kan oppleve mangel på 
RoActemra SC og RoActemra IV samtidig. Forventet start- og sluttdatoer for 
forsyningsmangelen i Norge er beskrevet nedenfor og i sammendragsdelen ovenfor. 

 
En risiko for “oppblussing” (økt sykdomsaktivitet/forverrede symptomer) kan ikke utelukkes 
hvis pasienter går glipp av en eller flere doser av RoActemra på grunn av denne midlertidige 
mangelen. Alternative behandlingsmåter er tilgjengelig for pasienter med en risiko for 
oppblussing som beskrevet i sammendragsdelen ovenfor.  

 
Roche jobber fortløpende med å øke produksjonskapasiteten og tilbudet ved å utvide 
produksjonsnettverket, og gjennom aktivt samarbeid med eksterne partnere for å maksimere 
produksjonen av RoActemra der målet er å øke tilgjengelig forsyning globalt. 

 
Basert på nåværende data forventer vi å ha forsyningsmangel i Norge som følger: 

 Det forventes mangel på RoActemra IV fra uke 39 (80 mg) og uke 42 
(400 mg). Fornyet levering forventer innen desember 2021. 

 Det forventes ny levering av RoActemra SC uke 36 (penn) og uke 37 
(sprøyte). 

 

Oppfordring om bivirkningsrapportering 
Helsepersonell oppfordres til å rapportere bivirkninger hos pasienter som behandles med 
RoActemra (tocilizumab). Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens 
legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.  

 

 

Foretakets kontaktinformasjon 
Ved spørsmål angående bruk av RoActemra (tocilizumab), vennligst ta kontakt med: Roche 
Norge AS på telefon 22 78 90 00 eller e-post: pharma.norge@roche.com 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Roche Norge AS 
 
Anne Bee Hegge 
 
Ad interim Medical director 
Cand. Pharm. Ph. D. 


