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Om den här 
guiden
Att ta läkemedel är bara en del av 
behandlingen. När du börjar din behandling 
med BAVENCIO® (avelumab) och axitinib 
finns det saker du kan göra för att det ska 
kännas bättre. Oavsett om det handlar om 
att ta hand om dig själv fysiskt, psykiskt 
eller känslomässigt, är det viktigt att göra 
det som fungerar bäst för dig. 

Vissa dagar kan vara svårare än andra. Att 
skapa och hålla fast vid hälsosamma vanor 
kan vara till hjälp för att hålla dig på rätt 
spår med din behandling.

Använd tipsen i detta häfte som vägledning. 
Men kom ihåg att alla patienter är olika 
– vissa tips kanske inte är lämpliga för 
just dig och de är inte avsedda att ersätta 
medicinska råd. 

Prata alltid med din vårdgivare om 
eventuella förändringar i din kost, ditt 
fysiska tillstånd eller humör under 
behandlingen.
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Innehållsförteckning

Viktiga saker att komma ihåg
Du kommer att hitta den här ikonen när 
du läser den här guiden. Lägg märke 
till dessa eftersom de ger dig viktiga 
påminnelser och tips för behandling.
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Äta bra
En hälsosam kost och stadig vikt kan bidra till att hålla dig stark, minska 
risken för infektion, bättre hantera biverkningar och hjälpa dig att få en 
större chans till behandling utan oplanerade pauser.

Hantera din kost med ditt vårdteam

Prata med ditt vårdteam om du är osäker på vad du ska äta under 
behandlingen. De kan hänvisa dig till en dietist som kan göra måltidsplaner för 
dig under och efter behandlingen.

Det kan vara bra att ha en lista med frågor innan du träffar ditt vårdteam eller 
din dietist. Här är några exempel för att komma igång:

•    Vilka typer av mat bör jag inkludera i min kost?

•    Finns det mat som jag bör undvika under behandlingen?

•    Hur kan viss mat ge näring åt min kropp?

•    Vad händer om jag redan äter en särskild kost av andra hälsoskäl?

•    Vad ska jag göra om jag inte har någon aptit?
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Planera måltider i förväg

Att laga måltider i förväg kan vara till hjälp när du anpassar dig till ditt 
behandlingsschema. Fråga ditt vårdteam vad du kan förvänta dig under 
behandlingen så att du kan planera ordentligt.

Här är några tips som kan hjälpa dig att laga mat:

Fyll kylskåp, skafferi och frys med näringsrik mat. Se nästa 
sida för några exempel.

Lägg upp ett förråd av mat som kräver lite eller ingen tillagning.

Tillaga i förväg och frys in måltider i enstaka portioner.

Be vänner eller familj att hjälpa dig handla och laga mat. 
Skapa en inköpslista för dem i förväg med matvaror du 
vanligtvis köper.



Äta bra
Anpassa dig till förändringar i din aptit

Under behandlingen kan du ha bra dagar och dåliga dagar när det gäller 
att äta. Det är viktigt att du behåller så mycket av din styrka du kan för 
att hantera eventuella biverkningar. Här är några saker att komma ihåg:

•  Ladda upp med näringsrik mat. Din kost kan behöva inkludera mat 
som håller dig mätt ett tag. Till exempel:

Massor av frukt och grönsaker. De mest färgglada 
– mörkt gröna, röda, gula och orange – har flest 
näringsämnen. Försök att äta olika sorter regelbundet.

Proteinrik mat. Om du äter kött, välj magra bitar med 
fett och skinn bortskuret. För kost som omfattar fisk och 
skaldjur, prova pocherad eller halstrad fisk. Undvik att äta 
rå fisk eller skaldjur. Om din kost inte omfattar kött, prova 
nötter, baljväxter och tofu.

Mat med hög eller låg fiberhalt. Beroende på ditt tillstånd 
kan du behöva justera mängden fibrer du äter. För fiberrika 
livsmedel, prova fullkornsbröd och fullkornspasta, gröna 
bladgrönsaker, torkad frukt eller granola. Om du inte kan 
äta mycket fiber kan du prova med vitt bröd, vitt ris, ägg, 
konserverad frukt och naturell yoghurt.
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Tala om för ditt vårdteam eller din dietist om du 
står på en diet för specifika hälsoproblem. De 
kan hjälpa dig att följa din diet medan du hanterar 
eventuella utmaningar under behandlingen.

Ät när du är hungrig och ät det du gillar. Försök att äta en större 
måltid tidigt på dagen och flytande måltidsersättningar senare. Om 
du inte kan äta olika livsmedel är det okej om du äter samma sak om 
och om igen.

 Det kan vara svårt att äta vissa dagar. Om du har svårt att tugga 
eller svälja kan såser, buljonger och mjuk mat eller soppor göra det 
enklare. För en orolig mage, prova mild, torr eller syrligt smaksatt 
mat. Prata med din vårdgivare om du fortsätter att må dåligt.

Drick rikligt med vätska. Det är extra viktigt att ge din kropp den 
vätska den behöver på dagar då du inte kan äta. Att ha en flaska 
vatten i närheten kan hjälpa.
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Hålla sig aktiv
Rörelse kan göra att du mår bättre under behandlingen

Studier visar att fysisk aktivitet är ett av de bästa sätten att ta hand om dig 
själv under behandlingen. Operationer och vissa behandlingar kan försvaga din 
kropp och vara psykiskt påfrestande. Regelbunden motion kan hjälpa genom 
att:

Effektiva träningsplaner har 3 delar

1. Ett aerobiskt träningspass 
Allt som ökar din puls, som en rask promenad.

2. Styrketräning 
Lätta vikter eller motståndsband kan hjälpa till att stärka 
musklerna. Se till att få rätt instruktioner om du är nybörjare 
på den här typen av träning. Lätta vikter räcker för att behålla 
styrkan.

3. Stretching 
Uppvärmning och nedvarvning före och efter träning hjälper till 
att hålla muskler och leder smidiga.

• Minska trötthet

• Öka flexibiliteten

• Höja humöret

• Stärka musklerna

• Kontrollera vikten

• Lindra känslor av nedstämdhet

Motion kan hjälpa till att sänka dina stressnivåer och skapa känslor av 
avslappning och optimism.
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Göra motion till en del av din behandlingsplan

Börja i det lilla, börja långsamt och öka gradvis. Beroende på din konditions- och 
komfortnivå kanske du vill börja med en 10-minuters promenad runt kvarteret. 
Om du kan, försök att orka längre. 

Ditt vårdteam kan hjälpa dig att skapa en rutin som är rätt för dig, men här är 
några viktiga saker att komma ihåg:

•  Gör det roligt. Promenera med en vän eller lyssna på musik under din aktivitet 
(till exempel när du är på en träningscykel eller ett löpband).

•  Var bekväm och bevara vätskebalansen. Bär kläder som du kan röra dig i och 
drick mycket vatten.

•  Värm upp och svalka ned. Före träning, försök att svänga armarna eller 
marschera på plats. När du är klar, gör lite lätt stretching.

•  Gör lite trädgårdsarbete ute eller städning inomhus. Båda kan vara fysiska 
träningspass.

•  Prova yoga eller tai chi. Även om det inte är ett aerobiskt träningspass kan 
rörelsen och meditationen förbättra det fysiska och psykiska välbefinnandet.

•  Prova program för personer med cancer. Vissa hälsoklubbar och sjukhus 
erbjuder dessa pass.

•  Undvik simbassänger vid strålbehandling. De kan orsaka infektioner eller 
irritera huden.

•  Lyssna på din kropp. Träna inte om du inte mår bra eller har feber.

Det är viktigt att du alltid pratar med din 
vårdgivare om eventuella träningsplaner 
för att se till att de är säkra.
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Kom ihåg att vila och 
koppla av
Få en god natts sömn

Sömn är viktigt inte bara för din fysiska hälsa, utan också för din psykiska 
hälsa. Sömnproblem som pågår länge kan öka risken för ångest eller 
depression. 

Goda sömnvanor får dig att tänka klart, sänka blodtrycket, få upp aptiten och 
stärka ditt immunsystem. 

Om du har svårt att sova kan du göra följande för att hjälpa till:

Prata med din vårdgivare

•  Din vårdgivare kan behandla dig för smärta, sömnproblem eller andra 
biverkningar.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) och avslappningsterapi kan hjälpa

•  En KBT-terapeut kan lära dig hur du tar dig igenom oro och negativa 
tankar om sömn.

•  Tekniker som muskelavslappning, guidade bilder och självhypnos kan 
också hjälpa.

Skapa goda sovvanor 

•  Se till att ditt rum är tyst och mörkt och gå bara och lägg dig när du 
är sömnig.

•  Om du inte somnar ska du stiga upp ur sängen och lägga dig igen när 
du är sömnig.

•  Undvik TV eller annan elektronik några timmar innan du går och 
lägger dig.

•  Drick eller ät inte mycket innan du går och lägger dig.

•  Håll dig aktiv och träna under dagen, men inte för nära sänggåendet.

•  Ha en regelbunden tid för sänggående och uppvaknande.
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Hålla din energi uppe

Trötthet, eller trötthets- eller svaghetskänsla, drabbar de flesta människor med 
cancer. Det kan komma från biverkningarna av behandlingen, själva cancern eller 
andra orsaker. 

Var snäll mot dig själv. Kom ihåg att:

•  Ta det lugnt. Ta dig tid att vila. Ta korta tupplurar – mindre än en timme – under 
hela dagen istället för en lång tupplur.

•  Spara energi. Håll koll på när du känner dig som bäst och planera att göra 
viktiga saker under dessa tider.

•  Be om hjälp när du behöver det. Du är inte ensam.

Det kan vara en lindrig brist på energi eller 
utmattning. Det kan pågå en kort stund, eller  
i månader. Varje person är olika när det gäller  
att känna sig trött under behandlingen.
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Håll kontakten med ditt vårdteam  
eller din familj och dina vänner,  
öppen kommunikation hjälper dem  
att hjälpa dig. 

Söka stöd och  
hålla kontakten
Kontakta oss regelbundet – ditt vårdteam finns här för att hjälpa dig

Ju mer de vet, desto bättre kan de hjälpa dig.

Det är mycket viktigt att du har en öppen kommunikation med ditt vårdteam från 
början. Att spåra eventuella biverkningar och regelbundet dela med dig av hur du 
mår ger dem den information de behöver för att ge dig bästa möjliga vård.

Försök inte att hantera några biverkningar på egen hand, och ta ENDAST 
läkemedel enligt din vårdgivares anvisningar. 

Låt nära och kära veta hur du mår

Att prata om cancer kan vara svårt, men det kan hjälpa. Många tycker att de mår 
bättre när de delar med sig av sina tankar och känslor till nära familj och vänner. 

Här är några tips för att prata om det:

•  Hitta en bra lyssnare. De kanske inte alltid vet vad de ska säga, men ibland 
kan det vara till hjälp att någon bara lyssnar och visar att de bryr sig.

•  Berätta när du känner dig redo. Prata bara när du känner dig bekväm. 
Beroende på hur bekväm du känner dig kan du inleda samtalet eller låta andra 
ta kontakt med dig.

•  Förstå ilska. Arga ord kan komma från andra känslor än ilska, som frustration, 
oro eller sorg. Fly inte från dessa känslor – dela dem med någon och försök 
förstå dem.

•  Var trogen dina känslor. Det är okej att vara på dåligt humör. Att låtsas vara 
glad kommer inte att låta andra veta hur du mår. Att stänga inne dina verkliga 
känslor kan till och med vara skadligt.
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Vänd dig till ditt supportsystem

Det är viktigt att du kommer ihåg de människor du kan vända dig till:

•  Familj och vänner. Oavsett om det är en måltid, en åktur till 
vårdgivaren eller ett telefonsamtal, låt dem få veta hur de kan hjälpa till.

•  Andra människor med cancer. Människor som har gått igenom cancer 
har ofta ett särskilt band till varandra. Att prata med dem och dela sätt 
att hantera saker kan vara en källa till styrka. 

•  Stödgrupper. Det finns många typer av grupper. Tänk på vad du vill ha i 
en grupp och prata med ditt vårdteam för att få hjälp med att hitta rätt.

•  Själslig hjälp. Du kanske upptäcker att läsning, samtal med andra och 
meditation ger dig en känsla av lugn och styrka.

•  Samhälls- och sjukhusvård. Det finns ett stort utbud av experter som 
kan hjälpa dig.

•  Dina dagliga vårdgivare. När de tar hand om dig, påminn dem om att 
de också behöver ta hand om sina egna behov.
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Tips för infusionsdagen

HÅLLA DIG SYSSELSATT

Att få din cancerbehandling på en klinik kan innebära en lång dag. Du kommer 
att vilja vara så bekväm som möjligt under infusionen. 

Här är några sätt att fördriva tiden:

•  Underhållning: När infusionen väl har påbörjats kan du inte lämna kliniken. 
Ta med roliga tidsfördriv som dina favoritböcker och tidskrifter, eller en 
surfplatta eller smartphone med spel eller TV-program.

•  Musik och hörlurar: Slut ögonen och dränk ljuden från infusionscentret med 
dina favoritlåtar.

•  En vän eller familjemedlem: Ta med någon att prata med. Vänner och familj 
kan vara bra sällskap under behandlingen.

SAKER ATT TA MED

•  Drycker: Tänk på din vätskebalans före, under och efter behandlingen.  
Vatten är bäst, så packa ner lite i väskan.

•  Snacks: Kontrollera med din vårdgivare om det är okej för dig att ta med  
lite för att hålla energin uppe.

•  Karameller eller tabletter: Behandlingen kan orsaka muntorrhet och 
illamående samt obehagliga smaker. Karameller och tabletter kan hjälpa.

•  Läppbalsam: Torra läppar är en vanlig biverkning av behandlingen. 
Läppbalsam håller dem återfuktade och förhindrar sprickor.

•  Kudde i resestorlek: Att sitta i timmar kan kännas obekvämt. En liten kudde  
i resestorlek kan hjälpa till att ge stöd för nacken.

•  Extra tröja eller filt: Sjukhus och infusionscenter kan bli kyliga. Bär flera  
lager eller ta med en mjuk filt för att hålla dig varm.

•  En dagbok: Använd en dagbok för att hålla reda på hur du mår under 
behandlingen. Det kan vara till hjälp att reflektera och se hur långt du har 
kommit.
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Se till att du får skjuts hem efter behandlingen.  
Du kan känna dig för trött eller dålig för att köra bil.
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BAVENCIO ▼ (avelumab) 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. En injektionsflaska innehåller 10 ml 
(200 mg) avelumab. Läs noga igenom bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
BAVENCIO används för att behandla följande cancerformer hos vuxna patienter: Merkelcellskarcinom (MCC), en 
ovanlig form av hudcancer, när den är metastaserad (har spridit sig till andra delar av kroppen). Urotelial cancer 
(UC), en form av cancer som utgår från urinvägarna, när den är framskriden eller metastaserad (har spridit sig 
utanför urinblåsan eller till andra delar av kroppen). Bavencio används som underhållsbehandling om tumören 
inte har vuxit efter så kallad platinabaserad kemoterapi som första behandling. Njurcellscancer (RCC), en form av 
njurcancer, när den är framskriden (har spridit sig utanför njuren eller till andra delar av kroppen). Kontrollera med 
läkare eller sjuksköterska innan du får Bavencio om: du är allergisk mot avelumab eller något annat innehållsämne 
i detta läkemedel, du har en autoimmun sjukdom (ett tillstånd då kroppen angriper sina egna celler), du har humant 
immunbristvirus-(hiv)-infektion eller förvärvat immunbristsyndrom (AIDS), du har eller någonsin har haft en kronisk 
virusinfektion i levern, inklusive hepatit B (HBV) eller hepatit C (HCV), du får läkemedel för att hämma immunsystemet, 
du har genomgått en organtransplantation. Läkemedlet kan orsaka biverkningar. Notera att i vissa fall kan symtom 
vara fördröjda och kan uppträda efter din sista dos. Varningar och försiktighet: Uppsök omedelbart läkarvård om 
du får någon av dessa symtom: infusionsrelaterade reaktioner, problem på grund av lunginflammation (pneumonit),  
inflammation i levern (hepatit) eller andra leverproblem, inflammation i tarmarna (kolit), diarré (vattnig, lös eller mjuk 
avföring), tätare tarmtömningar än vanligt, inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), inflammation i hjärtmuskeln 
(myokardit), problem med hormonproducerande körtlar (sköldkörteln, binjurarna och hypofysen) som kan påverka 
hur dessa körtlar fungerar, typ 1-diabetes, inklusive ökad surhet i blodet på grund av diabetes (diabetisk ketoacidos), 
tecken kan omfatta ökad hunger eller ökad törst, behov av att kissa oftare, viktminskning och trötthetskänsla eller 
svårigheter att tänka klart, andedräkt med en söt eller fruktig lukt, allmän sjukdomskänsla eller inte må bra, buksmärta 
samt djupa eller snabba andetag, problem med njurarna, inflammation i musklerna (myosit) eller muskelsvaghet. Om 
du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder 
detta läkemedel. Datum för senaste översyn av bipacksedeln: februari 2022.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny 
säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får till Läkemedelsverket, 
www.lakemedelsverket.se.

Merck AB, Box 3033, 169 03 Solna, Sweden  
Tel 08 562 445 00 www.merck.se
Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden  
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se

Merck och Pfizer har en strategisk allians för att 
gemensamt utveckla och kommersialisera BAVENCIO


