
Du har fått denna broschyr eftersom du har ordinerats Sutent  
för behandling av avancerad/metastaserad njurcancer (mRCC). 
Här hittar du information om mRCC och din medicinering.

Patientinformation om SUTENT (sunitinib) 
Erbjuder vägledning och stöd under din behandling med Sutent
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1Behandlingsinformation

En cancerdiagnos kan väcka en mängd olika känslor. Du kan bli chockad, 
arg eller du kanske inte riktigt vet vad du känner. Du kan komma att 
ha många frågor om din sjukdom och kring din behandling. Alla ovan 
nämnda känslor är helt normala. 

Den här broschyren är till för att hjälpa dig att navigera genom din behandlingsresa. 
Här får du allmänna råd om hur det är att leva med njurcancer. Du finner också specifik 
information om Sutent och en lista över vanliga termer och förklaringar för att hjälpa  
dig att bättre förstå saker kring din sjukdom och behandling. 

Kom ihåg att du är inte ensam. Försök att ta emot hjälp från dem som finns i din närhet. 
Det kan vara bra att lära dig saker din sjukdom och behandling så att du kan fokusera på 
de viktiga sakerna i livet. Den här broschyren är till för att hjälpa dig under din behandling. 

Du har ordinerats Sutent eftersom din 
läkare anser att detta är den bästa 
behandlingen för dig. Du kommer att 
ta Sutent så länge du har nytta av 
behandlingen. Om du följer råden från 
ditt vårdteam kan det hjälpa dig med 
att få ut det mesta av din behandling. 
Du kan också hjälpa till genom att 
berätta för dem om du känner av några 
biverkningar.
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Du har fått diagnosen metastaserad 
njurcancer (mRCC), detta är en avancerad 
form av njurcancer. Den börjar när celler  
i njurarna förlorar sin förmåga att 
kontrollera sin tillväxt. Dessa celler växer 
och delar sig onormalt och bildar en tumör.

Ibland bryter sig en grupp celler loss från 
tumören och kan förflytta sig till andra 
delar av kroppen. När detta händer kallas 
det en metastas. För njurcancer kan detta 
ibland förkortas som mRCC.

Det är vanligt att njurcancer inte 
uppmärksammas i början. Många märker 
inte av några symtom alls. Det är först  
när tumören spridit sig till andra delar  
av kroppen som symtom oftare uppstår.1

Du har kanske tidigare fått diagnosen 
lokaliserad njurcancer, det är när tumören 
finns kvar i njuren. Du kan ha fått hela eller 
delar av den sjuka njuren bortopererad. 
Ibland kan dock tumören komma tillbaka. 

Vad är metastaserad 
njurcancer?

Du har ordinerats Sutent för att din 
njurcancer har spridit sig till andra delar 
av kroppen.1-3
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Berätta för vänner och familjen  
om din diagnos

Ett viktigt steg i hanteringen av din sjukdom 
kan vara att bestämma dig för vilka av dina 
vänner och din familj du vill berätta för. Alla 
reagerar olika på cancer och vissa kommer 
att ha lättare att prata om det än andra.

Ett bra sätt att börja samtalet kan vara att 
berätta vad som händer och hur du mår. 
Om du bygger upp ett nätverk runt omkring 
dig kan det komma att hjälpa dig att klara 
av situationen bättre nu och i framtiden. 
Var inte rädd att be om hjälp. 

Dina vänner och din familj kanske inte alltid 
vet vad de ska säga, de kan vara rädda 
för att göra dig upprörd och/eller ledsen. 
Genom att berätta hur du mår kan du 
skapa ett öppet och stödjande klimat runt 
omkring dig.

Berätta för dina barn  
om din diagnos

I familjer kan det finnas oro över att 
berätta för små barn eller barnbarn om en 
cancerdiagnos. Oron kan handla om hur 
barnen ska reagera, eftersom barn ofta 
märker av saker som pågår runt omkring 
dem – även när det inte är meningen – är 
det viktigt att göra dem delaktiga och 
fråga hur de mår. Olika slags oro, behov 
och rädslor kan komma att uppstå vid olika 
tidpunkter. 

Varje barn reagerar på sitt sätt. Den 
information de behöver beror på i vilken 
ålder de är. Försök att förklara på ett 
enkelt sätt vad som händer, inklusive vilken 
slags cancer det handlar om. Berätta om 
behandlingen och hur deras liv kan komma 
att påverkas. Förbered dem försiktigt på 
de förändringar som kan behöva göras i 
familjen. 
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Äta rätt

•  Försök att behålla en hälsosam vikt 
och ät en balanserad kost så att din 
kropps näringsbehov och kaloribehov blir 
tillfredsställda

•  Ät rätt för att förebygga eller hantera 
biverkningar som aptitlöshet, munsår 
eller svårigheter att svälja 

•  Ät rätt för att förbättra din livskvalitet 
under tiden som du genomgår 
behandling

Det kan hända att justering av din kost 
kan hjälpa dig att hantera vissa av Sutents 
biverkningar. Se sidorna 12–16 för mer 
information. 

Prata med ditt vårdteam om du  
har frågor.

Leva med  
njurcancer

Hitta en balans mellan träning 
och vila4

•  Du kan känna dig utmattad på grund  
av behandlingen eller på grund av  
själva cancern

•  Försök att vara så aktiv som möjligt 
eftersom motion kan förbättra 
benhälsan, muskelstyrkan och 
livskvaliteten i stort

•  Fråga din läkare eller sjuksköterska om 
enkla sätt att lägga till motion i vardagen

Minska stressen

•  Försök att undvika extra stress i ditt liv

•  Testa att använda dig av 
avslappningstekniker såsom yoga

•  Känn dina begränsningar och säg vänligt 
ifrån om du inte har tid eller  
ork att göra någonting

Fortsätt att leva ditt liv

Bara för att du har diagnostiserats  
med metastaserad njurcancer betyder 
det inte att du omedelbart måste ändra 
på allt som du brukar göra. Vad du kan 
och vad du inte kan göra kan med tiden 
komma att förändras.  

Dessa tips om att leva hälsosamt  
är lämpliga för personer med cancer.
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Sunitinib

TUMOR

BLOOD VESSELS

Sunitinib works by 
stopping new blood 
vessel forming2

A tumour must create
its own blood supply 
to grow1

This helps to stop tumours
growing and can even 
shrink them3

Sutent

TUMÖR

BLODKÄRL

Sutent fungerar 
genom att förhindra 
att nya blodkärl bildas2

En tumör måste skapa 
sin egen blodtillförsel 
för att växa1

Detta hjälper till att 
förhindra att tumörer växer 
och kan även krympa dem3

TUMOR

BLOOD VESSELS

This helps to stop tumours 
growing and can even 
shrink them

A tumour must create
its own blood supply 
to grow

1 3

Sunitinib

Sunitinib works by 
stopping new blood 
vessel forming

2

Vad är  
Sutent?

För att växa behöver tumörer sin egen 
blodtillförsel. Sutent hindrar nya blodkärl 
från att bildas och förhindrar tumörerna 
att växa. Det blockerar proteiner som kallas 
tyrosinkinaser. Det är därför du kan ha hört 
att Sutent kallas ”tyrosinkinashämmare” 
eller TKI.

Sutent används för att behandla 
metastaserad njurcancer. Du har 
ordinerats Sutent eftersom din läkare 
anser att det är den mest lämpliga 
behandlingen för dig.
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Hur tar  
jag Sutent?

Dosering för Sutent kan variera från 
person till person, så det är viktigt 
att komma ihåg att ta Sutent enligt 
din läkares anvisning. Sutent tas 
vanligtvis under en viss tidsperiod följt 
av en kort paus: detta kallas för en 
behandlingscykel. Denna cykel upprepas 
så länge som din läkare anser att du har 
nytta av behandligen.

Din läkare kan behöva justera din dos  
eller ändra hur ofta du ska ta din dos 
(schemat för din medicinering) beroende 
på hur väl du svarar på behandlingen  
och vid eventuella biverkningar.7

Sutent tas i form av en kapsel. Det finns i tre olika styrkor.  
12,5 mg, 25 mg och 50 mg.

Sutent kan tas med eller utan mat.

Inte verklig storlek.
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Behandling av eventuella biverkningar som du kan få
För att hantera de biverkningar kan din läkare eller sjuksköterska övervaka ditt 

blodtryck, ändra din kost och ordinera nödvändiga läkemedel5

Dosjustering
Din läkare kan ändra behandlingens 

varaktighet och tidpunkten för avbrott  
av behandling för att hjälpa dig att  

hantera dina biverkningar 6-9

Dosminskning
Din läkare kan ändra din dos för att  
hjälpa dig att bättre kunna hantera  

dina biverkningar5

Om biverkningarna håller i sig

Börja första behandlingscykeln med Sutent
Tala med din läkare eller sjuksköterska om dina förväntningar på behandlingen. 

Meddela ditt vårdteam vid eventuella biverkningar eller symtom

Du kan få en annan dos eller ha ett annat 
schema än andra personer du känner. Det 
som är viktigt är att du får den dos som är 
bäst för dig. För att du ska få ut det mesta 
möjliga av Sutent kan dosen komma att 
ändras.

Hur tar  
jag Sutent?
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Vissa mediciner kan också påverka 
nivåerna av Sutent i din kropp,  
bland andra:
•   Ketokonazol, itrakonazol – används för 

att behandla svampinfektioner 
•   Erytromycin, klaritromycin, rifampicin – 

används för att behandla infektioner
•   Ritonavir – används för att behandla HIV 
•   Dexametason – en kortikosteroid som 

används för olika tillstånd 
•   Fenytoin, karbamazepin, fenobarbital 

– används för att behandla epilepsi och 
andra neurologiska tillstånd 

•    Växtbaserade preparat som innehåller 
johannesört – används för att behandla 
depression och ångest 

Din läkare kan justera din medicinering för 
att säkerställa att du får den lämpligaste 
mängden Sutent.

När ska  
jag ta Sutent?

Hur är det med biverkningar? 

Liksom alla läkemedel kan Sutent ge 
biverkningar. Alla får inte biverkningar  
och de kan variera från person till person.

En viktig del av din behandling innebär  
att tillsammans med ditt vårdteam hantera 
eventuella biverkningar som kan uppstå. 
Vissa av dessa biverkningar är inte alltid 
hanterbara. Din läkare kan då behöva 
justera din dos eller då och då avbryta din 
behandling. 

Om du får några biverkningar när du tar 
Sutent ska du informera din läkare eller 
sjuksköterska om dina symptom. Skriv 
upp sådant som du märker. På så sätt kan 
du diskutera dem med ditt vårdteam vid 
nästa besök.

Försök att ta Sutent vid samma tidpunkt 
varje dag.

Om du skulle missa att ta en dos ska 
du INTE ta dubbelt nästa gång utan 
fortsätta din behandling som vanligt  
och informera din läkare om detta.  
Ring till din läkare eller sjuksköterska 
direkt om du råkar ta för många Sutent 
(mer än en dos Sutent vid ett tillfälle).

Vad behöver du veta mer? 

Drick inte grapefruktjuice och ät inte 
grapefrukt när du tar Sutent. Det kan ändra 
mängden läkemedel i din kropp. 
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Hantera  
biverkningar

Liksom alla behandlingar kan Sutent 
ha biverkningar. Eftersom dessa kan 
variera från person till person, kommer 
det stöd du får vara anpassat efter 
dina behov. För de flesta patienter kan 
biverkningarna hanteras.5 Innan du 
påbörjar din behandling, fråga din läkare 
eller sjuksköterska vad du kan göra för 
att undvika, förekomma eller fördröja 
biverkningar. Du kan också hitta råd om  
hur du proaktivt hanterar din behandling  
i denna broschyr, vilket kan hjälpa dig  
att minimera eventuella biverkningar.

När du påbörjat behandlingen med Sutent 
kommer din läkare och sjuksköterska att ha 
regelbunden kontakt med dig, fråga om 
biverkningar eller rekommendera andra 
läkemedel du kan behöva.5 Om det behövs 
kommer de också att ge råd om livsstil, till 
exempel hur du kan anpassa kosten, få 
tillräckligt med vila eller hur du kan planera 
dina aktiviteter under behandlingscykeln.5

Hanteringen av dina symtom hjälper dig 
att få ut det mesta av behandlingen.5 
Använd gärna behandlingsdagboken som 
du fått av ditt vårdteam. Ta gärna med den 
när du träffar din läkare eller sjuksköterska.  

Om du fortsätter att uppleva biverkningar 
trots behandlingshantering kan du 
diskutera alternativa sätt att ta Sutent.5-9

Läs i bipacksedeln som du fick tillsammans 
med dina Sutent-tabletter, där finns 
information om eventuella biverkningar 
och annan viktig information. 

Det är viktigt att du engagerar dig i hanteringen av din behandling.5 Tala med 
din läkare eller sjuksköterska om dina förväntningar på behandlingen, uppdatera 
dem om eventuella biverkningar och/eller symtom. Var inte rädd för att ställa 
frågor till ditt vårdteam. 
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Trötthet och fatigue 

Du kan känna dig trött och svag.  
Försök med följande för att känna dig 
mindre trött:10, 11

•  Ta en kort paus eller en tupplur när du 
känner dig trött

• Ät bra och drick mycket
•  Ta korta promenader eller träna lätt
•  Gör saker som gör att du kopplar av, som 

att lyssna på musik eller läsa eller annat 
som du mår bra av

Kontakta ditt vårdteam om du känner dig 
tröttare eller svagare än vanligt. 

Högt blodtryck/hypertoni

Sutent kan höja ditt blodtryck. Din 
distriktssköterska kommer att kontrollera 
ditt blodtryck under din behandling eller så 
kan du själv övervaka ditt blodtryck hemma 
en gång per vecka. Du kan bli ordinerad 
läkemedel för att minska blodtrycket om 
din läkare anser att det är nödvändigt. 

Du kan använda din behandlingsdagbok 
för att registrera dina blodtrycksdata och 
ta med dig när du träffar din läkare eller 
sjuksköterska nästa gång.

Hypotyreos/sköldkörtelproblem

Sutent kan orsaka problem med sköld-
körteln. Berätta för din läkare eller 
sjuksköterska om:
•  Du lätt blir trött
•  Du känner dig allmänt kallare än andra 

runt omkring dig

•   Din röst blir mörkare

Din läkare bör kontrollera din sköldkörtel-
funktion innan du tar Sutent och sedan 
regelbundet under behandlingen. Om din 
sköldkörtel inte producerar tillräckligt med 
sköldkörtelhormon kan du få behandling 
för detta.

Hantera 
biverkningar
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Blåsor eller utslag på händer  
och fötter 

Du kan märka av viss rodnad, ömhet, blåsor 
eller utslag på handflatorna och under dina 
fötter. Detta kallas för hand-fotsyndrom. 
För att förhindra eller minimera detta:10-13

•   Smörj in din hud väl med fuktbevarande 
krämer och använd solskyddsmedel eller 
undvik direkt solljus

•  Använd mild tvål och milt schampo
•  Tvätta dig i ljummet (inte hett) vatten 

och torka försiktigt
•  Undvik aktiviteter som orsakar ökat tryck 

mot dina handflator och fötter
•   Använd bekväma mjuka skor (med 

en gelsula om möjligt) och som inte 
klämmer

Om din hud påverkas kraftigt kan din 
sjuksköterska eller läkare ordinera  
en smärtstillande kräm.

Din läkare kan rekommendera  
lotioner eller fuktgivande krämer  
samt smärtstillande läkemedel.

Smakförändringar  
och minskad aptit

Din smak kan komma att förändras.11

•   Välj mat som luktar och smakar gott
•  Prova kalla eller frysta livsmedel, eftersom 

de kan smaka bättre än varma livsmedel
•  Smaksätt maten med örter, kryddor, 

socker, citron eller såser
•  Håll munnen ren och frisk genom att 

borsta tänderna och använd tandtråd ofta
•  Skölj med salt- och bikarbonatlösning före 

måltid för att neutralisera dålig smak i 
munnen
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Det är viktigt att du har kontroll på 
din tarmfunktion och kan använda  
behandlingsdagboken till att föra 
anteckningar om tarmfunktionen eller 
besvär av diarré. Vid kraftig diarré, 
kontakta din läkare eller sjuksköterska 
för att få råd. Fråga din läkare om han 
eller hon kan ordinera något som kan 
vara till hjälp.

Du kanske får mindre lust att äta. Prova 
dessa tips för att upprätthålla ett bra 
näringsintag och en hälsosam vikt:
•  Ät flera små mål under dagen 
•  Njut av snacks och sträva efter att välja 

näringsrika sådana. Hitta kalorier och 
protein i torkade frukter, nötter och ostar

•  För mer protein och fler kalorier, lägg till 
sås, smör eller ost till din favoritmat

•  Drick mellan måltiderna istället för  
att fylla på med dryck under måltiden

•  Om lukten av en viss mat stör dig kan 
det vara en bra idé att äta den kall eller 
rumstempererad

•  Om du har problem med att äta din 
favoritmat, försök att lägga till örter  
eller kryddor

•   En dietist kan ge dig fler tips

Diarré 

Du kan få diarré av behandlingen. För att 
lindra diarré:10, 11

•  Ät och drick ofta, men bara små mängder 
varje gång

•   Ät vanlig och enkel mat och undvik stora 
måltider, kryddig, fet och fiberrik mat och 
koffein

•   Ät blåbärsprodukter
•  Om du brukar ta läkemedel mot 

förstoppning, prata med din läkare  
om att göra ett uppehåll

Din läkare eller sjuksköterska kan ge dig råd 
om hur du på ett säkert sätt kan öka ditt 
vätskeintag när du har diarré.

Hantera  
biverkningar
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Illamående, kräkningar eller orolig 
mage/matsmältningsbesvär 

Om du mår illa:
•   Ät fem eller sex små måltider under 

dagen istället för tre stora måltider
•  Undvik mat som är söt, salt, kryddig,  

stekt eller fet
•  Ta små klunkar vatten under hela dagen 

om det är svårt att dricka ett helt glas  
på en gång

•  Om din läkare ordinerat dig läkemedel 
mot illamående, prova med att ta det 
regelbundet

Om du kräks:
•   Börja med små mängder vatten, buljong 

eller andra klara vätskor när du är redo att 
börja äta igen

•   Prova att äta mjuk mat (t.ex. yoghurt eller 
klar soppa)

•    Träna lite i taget på att äta fast föda

Om du har orolig mage eller 
matsmältningsbesvär:
•  Undvik tunga måltider före läggdags
•  Undvik mat som utlöser sura 

uppstötningar, såsom pepparmint, 
choklad, kaffe och alkohol

•  Fråga din läkare om det finns receptfria 
läkemedel som skulle kunna hjälpa dig 
att hantera ditt tillstånd 
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Smärta i munnen/sår 

Du kan få smärta i munnen (stomatit).10, 11 

Symtom kan inbegripa sår i munnen, 
rodnad, en vit beläggning på tungan, 
blödande tandkött eller besvär med att 
svälja. Försök med följande för att hantera 
smärta och sår i munnen:
•  Gå till din tandläkare innan du påbörjar 

cancerbehandlingen, så att du kan 
åtgärda eventuella tandproblem

•  Gör till vana att använda tandtråd, borsta 
tänderna och skölja munnen flera gånger 
om dagen med alkoholfria produkter

•   Använd en mjuk tandborste
•  Ät en balanserad kost rik på frukt  

och grönsaker

•  Undvik kryddig och stark mat
•  Undvik alkohol och tobak
•          Prova att använda ett sugrör om det  

gör ont att dricka
•  Prova att dricka ljummet
•  Fråga din läkare om smärtstillande 

munvatten eller läkemedel som  
du kan ta

Tala omedelbart med din läkare eller 
sjuksköterska om din smärta eller dina 
sår i munnen blir värre och blöder, blir 
infekterade eller förhindrar dig att äta och 
dricka. Hon eller han kommer kanske be 
dig att pausa med din behandling.

Hantera  
biverkningar
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Ordlista

Möjliga biverkningar

Minskad aptit

Diarré

Utmattning eller trötthet 

Hand-fotsyndrom

Hypotyreos

Illamående

Stomatit

Om din cancer

Njurcancer

Lokaliserad

Avancerad/metastaserad

Stabil sjukdom

Sjukdomsprogression

Kliniska termer

Komplett respons och partiell respons

Nefrektomi

Överlevnad

Tumörbörda 

VEGF

Följande är en lista, sorterad efter ämne, 
av vanliga termer som din läkare kan 
använda i samtal med dig. Du kan hitta 
definitioner av dem på enkelt språk på 
följande sidor. 
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Njurcancer 

Njurcancer börjar i slemhinnan i tubulerna 
som filtrerar blodet och producerar 
urin i njurarna. Det är också känt som 
njurcellsadenokarcinom.

Lokaliserad

Lokal cancer finns endast i vävnaden eller 
organet där den började och har inte 
spridits till andra delar av kroppen.

Avancerad/metastaserad

Avancerad eller metastaserad cancer är 
cancer som har spridit sig från den plats 
där den började på till ett annat ställe 
i kroppen. Till exempel är njurcancer 
som sprider sig till lungorna och bildar 
en metastatisk tumör metastaserad 
njurcancer och inte lungcancer.

Om  
din cancer 

Stabil sjukdom

Stabil sjukdom är en cancer som 
varken växer eller krymper i storlek eller 
svårighetsgrad.

Sjukdomsprogression 

Sjukdomsprogression är när cancern 
förvärras och fortsätter att växa eller sprida 
sig till andra delar av kroppen.
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Minskad aptit 

Många människor med cancer kan förlora 
sin lust att äta. Detta händer eftersom 
cancern eller behandlingen av den kan 
påverka hur maten smakar, eller att du 
kanske inte känner för att äta. Minskad 
aptit kan vara tillfällig och din aptit kan öka 
igen efter avslutad behandling.

Diarré

En ökning med mer än fyra till sex  
extra tarmtömningar om dagen,  
med avföring som är vattnig och lös.  
Kontakta din sjuksköterska för råd.

Möjliga  
biverkningar 

Fatigue eller trötthet

En extrem känsla av trötthet och brist  
på energi som kan bero på sjukdomen  
eller behandlingen. Kom ihåg att vila och 
be om hjälp när du behöver.

Hand-fotsyndrom 

En biverkning av vissa behandlingar där 
händerna eller fötterna blir smärtsamma, 
svullna, domnar, pirrar eller blir röda. Denna 
hudreaktion uppstår när en liten mängd 
läkemedel läcker ut ur de små blodkärlen 
under huden, vanligen i handflatan och på 
fotsulorna. 

Hypotyreos  

En underaktiv sköldkörtel som inte kan göra 
tillräckligt med hormon för att kroppen ska 
fungera normalt. Detta kan uppstå som 
en biverkning av vissa cancerbehandlingar. 

Symtom inkluderar påverkan på vikten, 
förstoppning, torr hud och känslighet mot 
kyla.

Illamående 

En känsla av illamående eller obehag  
i magen som kan innebära att man vill 
kräkas. Illamående är en biverkning vid 
vissa typer av cancerbehandlingar.

Stomatit

Stomatit är en inflammation i munslem-
hinnan, vanligtvis i form av ett litet sår 
eller liten böld. Det kan påverka alla delar 
i munnen, vilket kan inbegripa kinder, 
tandkött, tunga, läppar och gommen eller 
under tungan.
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Komplett respons och partiell 
respons 

En komplett respons innebär att alla tecken 
på cancer har försvunnit, det betyder 
inte alltid att cancern har botats. Partiell 
respons innebär en minskning av tumörens 
storlek och/eller i mängden cancer i 
kroppen som svar på behandlingen.

Nefrektomi 

Kirurgi för att ta bort hela eller en del av 
njuren. Detta kan inkludera att ta bort 
omgivande vävnader och/eller lymfkörtlar. 
Även om viss cancer kvarstår kan patienter 
fortfarande ha nytta av en operation.

Kliniska termer

Överlevnad 

Din läkare kan tala om överlevnad eller 
progressionsfri överlevnad istället för 
att tala om förväntad livslängd. Dessa 
medicinska termer används av din 
läkare för att förklara hur bra effekt en 
cancerbehandling har.

Tumörbörda

Tumörbördan avser antalet cancerceller, 
storleken på en tumör eller den mängd 
cancer du har i din kropp.

VEGF 

Vaskulär endotelcellsväxtfaktor (eller 
förkortat VEGF). Denna tillväxtfaktor 
hjälper nya blodkärl att utvecklas och 
växa. Vissa cancerbehandlingar riktar sig 
mot VEGF för att stoppa cancerformer att 
utveckla de blodkärl som cancern behöver.
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Andra användbara 
informationskällor
Det finns organisationer som du kan kontakta för stöd och vägledning.

www.1177.se

Patientföreningen: www.njurcancerforeningen.se

Du kan läsa mer om din sjukdom och din behandling på patienthemsidan:  
www.sutentpatient.se
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Anteckningar

Använd detta utrymme för att skriva 
ner övrigt om din behandling, t.ex. 
påminnelser, inbokade tider och andra  
råd från din läkare eller sjuksköterska. 
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Kontaktuppgifter till mitt vårdteam:



25Behandlingsinformation



PP
-S

U
T-

SW
E-

01
28

, A
ug

-2
02

1

Materialet är granskat av Pernilla Billqvist Onkologisjuksköterska/kontaktsjuksköterska njurcancer. VO Hematologi/Onkologi/Strålningsfysik, SUS Lund

Referenser
Informationen i detta material bygger på produktresumén för Sutent som du hittar på www.fass.se.  
Övriga referenser hittar du nedan.

1. Escudier B, et al. Ann Oncol 2014;25(Suppl 3):iii49–iii56.  
2. Motzer RJ, et al. N Engl J Med 2007;356:115–124.  
3. Motzer RJ, et al. J Clin Oncol 2009;27:3584–3590.
4. Eisen T, et al. J Natl Cancer Inst 2012;104:93–113.  
5. Castellano, D et al. Cancer Treat Rev 2013;39(3):230–240.  
6. Najjar YG, et al. Eur J Cancer 2014;50:1084–1089.
7. Atkinson BJ, et al. J Urol 2014;191:611–618.  
8. Miyake H, et al. Med Oncol 2015;32:78.  
9. Bracarda S, et al. Ann Oncol 2015;26:2107–2113.  
10. Kollmannsberger C, et al. Can Urol Assoc J 2007;1(2Suppl):S41–S54.  
11. Kollmannsberger C, et al. Oncologist 2011;16:543–553.  
12. Négrier S, Ravaud A. Eur J Cancer Suppl 2007;5:S12–S19.  
13. Lacouture ME, et al. Oncologist 2008;13:1001–1011.

Sutent (sunitinib), kapsel, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg. Läs informationen i läkemedlets bipacksedel. 
Sutent används för att behandla följande cancerformer: Gastrointestinal stromacellstumör (GIST), en typ av cancer i magsäcken och tarmarna. Sutent 
används om imatinib (ett annat cancerläkemedel) inte längre har någon verkan eller om du inte kan ta imatinib. Metastaserad njurcellscancer (mRCC), en 
typ av njurcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen. Neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln (pNET) (tumör i de hormonproducerande cellerna 
i bukspottkörteln), när cancern har förvärrats eller inte kan opereras. Sutent ska inte användas om du är överkänslig mot sunitinib eller något annat 
innehållsämne i Sutent. Tala med läkare eller sjuksköterska innan du tar Sutent om du har högt blodtryck, har eller har haft blodsjukdom, problem med 
blödningar eller blåmärken, problem med hjärtat, en förstoring eller ”utbuktning” av aorta (ett stort blodkärl) eller en bristning i aortaväggen (aortaaneurysm 
respektive aortadissektion), din hjärtrytm blir onormal, nyligen haft problem med blodproppar i vener och/eller artärer inklusive stroke, hjärtinfarkt, embolism 
eller trombos, har eller haft skador i de minsta blodkärlen (TMA), problem med sköldkörteln, har eller har haft en sjukdom i bukspottkörteln eller gallblåsan, 
har eller har haft problem med levern, har eller har haft problem med njurarna, ska opereras eller nyligen har opererats, har eller har haft problem med huden 
och subkutana vävnader, har eller har haft kramper eller har diabetes. Datum för senaste översyn av bipacksedeln juni 2021.

Pfizer AB 191 90 Sollentuna | Tel 08-550 520 00 |  www.pfizer.se


