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Som en del i din behandling har din läkare ordinerat läkemedlet Perjeta  
(pertuzumab). Perjeta är ett läkemedel som används vid behandling av  
HER2-positiv bröstcancer.

På de följande sidorna kan du läsa mer om olika typer av bröstcancer, hur 
Perjeta påverkar sjukdomen och vad du kan förvänta dig av din behandling.

Informationen i den här broschyren är ett komplement till den övriga  
information som du får i samband med dina läkarbesök. Har du fler frågor 
som rör Perjeta och din behandling, prata med din läkare eller sjuksköterska.
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Till dig som ska börja  
behandlas med Perjeta



Kroppen är uppbyggd av celler. Cellerna behöver dela sig för att nya celler 
ska bildas och ersätta gamla och skadade celler. 

Ibland fungerar inte denna process som den ska. Gamla eller skadade celler 
försvinner inte i takt med att de nya bildas och fortsätter att dela sig.  
Resultatet blir en ansamling av celler, en så kallad tumör. 

Vid bröstcancer är det oftast cellerna i bröstets mjölkgångar eller mjölkkörtlar 
som delar sig okontrollerat. Tumören upptäcks då ofta som en knöl i bröstet 
eller armhålan. 

Vad är bröstcancer?
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Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Ungefär 30 % av 
all cancer hos kvinnor är bröstcancer. Sjukdomen drabbar framförallt kvinnor 
från medelåldern och uppåt. Endast 5 % av alla bröstcancerfall är kvinnor 
under 40 år. 

I Sverige upptäckts över 9 000 fall av bröstcancer varje år. Det motsvarar 
mer än 20 kvinnor om dagen. Diagnosen ställs genom klinisk undersökning 
i kombination med mammografi, ultraljud och cellprover, så kallad trippel-
diagnostik. Genom dessa tester kan man avgöra vilken typ av tumör det 
handlar om och i vilket stadium sjukdomen befinner sig för att sedan kunna 
ge den bäst anpassade behandlingen.

Vad innebär tidig bröstcancer?

Vissa tumörer växer sakta, medan andra växer mycket snabbt och kan  
angripa eller sprida sig till frisk vävnad. Med tidig bröstcancer menas att 
tumören inte har spridit sig till några andra organ, som till exempel lever, 
lungor, skelett eller hjärna.

Vad är HER2-positiv bröstcancer?

Omkring 13 % av alla kvinnor som får bröstcancer drabbas av en form som 
kallas HER2-positiv bröstcancer.

HER2 (Human Epidermal tillväxtfaktorreceptor 2) är ett protein som finns på 
ytan av de flesta av kroppens celler. Proteinets uppgift är att reglera cellens 
tillväxt och delning. Hos ungefär en femtedel av de som drabbas av bröst-
cancer har cancercellerna en extra stor mängd HER2, vilket gör att cellernas 
tillväxt och delning stimuleras extra mycket. Denna typ av bröstcancer kallas 
HER2-positiv bröstcancer.
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HER2-receptor

Normalt antal 
HER2-receptorer

Normal celltillväxt 
och celldelning

Ett normalt antal HER2-receptorer bidrar 
till en normal tillväxt och celldelning.

Frisk cell

HER2-receptor

För många 
HER2-receptorer

Alltför snabb 
celltillväxt och 
celldelning

HER2-positiv cancercell

En för stor andel HER2-receptorer leder till att 
cellerna växer och delar sig okontrollerat.



Perjeta vid tidig  
HER2-positiv bröstcancer
Tidig bröstcancer, det vill säga cancer som inte spridit sig till andra delar av 
kroppen behandlas vanligen genom att tumören avlägsnas med hjälp av 
kirurgi. Behandlingen brukar ofta även kompletteras med någon form av 
målinriktad behandling i kombination med kemoterapi.

Perjeta är ett målinriktat läkemedel mot HER2-positiv bröstcancer. Den  
verksamma substansen i läkemedlet, pertuzumab, är en antikropp som liknar 
de som kroppen själv producerar som skydd mot olika infektioner.

Vad är en antikropp?

Antikroppar är proteiner som känner igen och binder till andra proteiner i 
kroppen. Antikropparna i Perjeta söker sig enbart till HER2, det protein som 
finns på ytan av cancercellen och hindrar därmed tumören från att växa  
samtidigt som de aktiverar immunförsvaret att döda cancercellerna.

Vad menas med kemoterapi?

Kemoterapi eller cytostatika är en läkemedelsbehandling med cellgifter som 
dödar cancerceller eller hindrar dem från att dela sig. 
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Diagnos



Neoadjuvant och  
adjuvant behandling
Vid tidig HER2-positiv bröstcancer kan Perjeta användas före eller efter kirurgi. 
Detta kallas neoadjuvant eller adjuvant behandling. Vilken av behandlingarna 
som är aktuell beror bland annat på hur stor tumören är.

All behandling av tidig bröstcancer syftar till att minska risken för att  
sjukdomen ska komma tillbaka.

Före kirurgi

Om din läkare bedömer att du ska få Perjeta före en operation, kallas  
behandlingen neoadjuvant. Målet med behandlingen är att avgränsa  
tumören så att den blir lättare att operera bort med god marginal. 

Efter kirurgi

Om behandlingen istället sätts in efter kirurgi, kallas den adjuvant. Målet är 
att döda de cancerceller som eventuellt kan finnas kvar i kroppen.
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* 

Adjuvant behandling Kirurgi

Diagnos

Neoadjuvant Adjuvant behandlingKirurgi

1 år efter
behandlingsstart

behandling
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Diagnos 1 år efter
behandlingsstart



Hur går behandlingen till?
Perjeta ges som intravenös infusion, så kallat dropp, var tredje vecka.  
I samband med infusionen av Perjeta kommer du även att behandlas med 
Herceptin, som också är en monoklonal antikropp riktad mot HER2, och  
ett cytostatika. 

Före eller efter kirurgi

Vid neoadjuvant behandling ges Perjeta var tredje vecka, under 3 till 6 cykler. 
Du kan även få Perjeta efter den kirurgiska behandlingen. Totalt ges Perjeta 
under ett år inklusive den neoadjuvanta behandlingen. Vid adjuvant behand-
ling ges Perjeta var tredje vecka i totalt ett år (17 cykler).
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All behandling är individuell

Din läkare kommer att informera dig om hur just din behandling kommer att se ut. I slutet 
av denna broschyr kan du anteckna vilka behandlingsintervall, infusionstider och doser som 
gäller dig.

PERJETA

60
minuter

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minutes

SIGNALS BLOCKED

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minutes

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minutes

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%
HER2

PERJETA

30-60
minuter

 

18
cycles3

weeks

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

52%

HER2

PERJETA

30-60
minutes

18
cycles3

veckor

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

52%

HER2

PERJETA

30-60
minutes

1år3
weeks

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

52%

HER2

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minuter

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minutes

SIGNALS BLOCKED

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minutes

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minutes

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%
HER2

PERJETA

30-60
minuter

 

18
cycles3

weeks

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

52%

HER2

PERJETA

30-60
minutes

18
cycles3

veckor

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

52%

HER2

PERJETA

30-60
minutes

1år3
weeks

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

52%

HER2

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minuter

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minutes

SIGNALS BLOCKED

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minutes

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minutes

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%
HER2

PERJETA

30-60
minuter

 

18
cycles3

weeks

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

52%

HER2

PERJETA

30-60
minutes

18
cycles3

veckor

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

52%

HER2

PERJETA

30-60
minutes

1år3
weeks

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

52%

HER2

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minuter

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minutes

SIGNALS BLOCKED

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minutes

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

PERJETA

30-60
minutes

PERJETA

60
minutes

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%
HER2

PERJETA

30-60
minuter

 

18
cycles3

weeks

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

52%

HER2

PERJETA

30-60
minutes

18
cycles3

veckor

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

52%

HER2

PERJETA

30-60
minutes

1år3
weeks

Herceptin PERJETA

SIGNALS BLOCKED

Almost

25%

52%

HER2

PERJETA

30-60
minutes

Första infusionen
Den första infusionen av Perjeta 
ges under 60 minuter. 

Startdosen Herceptin ges som 
infusion under 90 minuter eller 
som en injektion i huden på låret, 
2-5 minuter.

Cytostatika ges som infusion 
under den tid som din läkare har 
bestämt för dig.

Efter varje infusion av de enskilda 
läkemedlen kommer en läkare 
eller sjuksköterska att observera 
eventuella behandlings relaterade 
reaktioner. Om en oönskad 
reaktion skulle inträffa kan man 
justera, senarelägga eller stoppa 
behandlingen.

Följande infusioner
Om du inte fick några behand-
lingsrelaterade reaktioner av din 
första infusion kommer du få en 
ny infusion av Perjeta var tredje 
vecka. Infusionen tar 30-60  
minuter. En läkare eller sjuk -

sköterska kommer att titta till dig 
under tiden och 30-60 minuter 
efteråt. Herceptin ges som infu-
sion under 30-90 minuter eller 
som en injektion i huden på låret, 
2-5 minuter.

Om du missar en infusion
Skulle du missa ett behandlings-
tillfälle, boka ett nytt så snart du 
kan. Om det gått mer än 6 veckor 
sedan din senaste infusion, kom-
mer din dos att behöva justeras.

Att få dina infusioner var tredje 

vecka hjälper dig att få ut det 
mesta av din behandling. Det ger 
dig också möjlighet att regel-
bundet stämma av hur du mår 
med din läkare.

Det är viktigt att du får de antal 
infusioner som din läkare rekom-
menderat. Sluta därför aldrig att 
gå till dina behandlingstillfällen 

utan att först diskutera med din 
läkare.

Avsluta aldrig behandlingen på egen hand
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Några ord om biverkningar 
och hur du kan hantera dem
Liksom alla läkemedel kan även Perjeta orsaka biverkningar men det är inte 
alla som får dem. De vanligast förekommande biverkningarna då Perjeta ges 
tillsammans med Herceptin och cytostatika är diarré, håravfall, illamående, 
trötthet, klåda, domningar/stickningar och smärta i händer och fötter.

Vid kombinationsbehandling med Perjeta, Herceptin och cytostatika kan 
även antalet vita blodkroppar minska och man kan få feber. Tillståndet kallas 
febril neutropeni. Om du har en pågående inflammation i matsmältnings-
kanalen, ökar risken för denna biverkning.

Behandling med Perjeta kan även påverka hjärtats funktioner. Din läkare 
kommer därför att kontrollera ditt hjärta både före och under behandlingen. 

Om du upplever något som känns konstigt eller oväntat, kontakta alltid din 
läkare eller sjuksköterska.
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Trötthet
Att hålla sig fysiskt aktiv kan ofta 
motverka känslan av trötthet, 
fatigue. Att promenera, cykla eller 
simma är bra motionsformer. 

Försök att sprida ut dina aktiviteter 
under dagen och vila emellan. 
Regelbundna sömnvanor som att 
lägga sig och gå upp vid ungefär 
samma tid är också bra.

En kurator eller psykolog kan förse 
dig med verktyg som gör trött-
heten lättare att leva med, de kan 
också hjälpa dig med eventuella 
sömnproblem.

För en del kan mindfullnes s-
övningar och olika typer av yoga 
fungera bra.

Diarré
Får du problem med mild diarré 
kan det vara klokt att hålla nere 
intaget av kaffe, alkohol och 
mjölkprodukter. Mat med mycket 
fiber, apelsinjuice, katrinplommon 
och friterad, fet eller stark mat kan 
också irritera magen. 

Ät små, regelbundna mål. Välj mat 

som är lätt att smälta t. ex.  
äpplemos, bananer, vitt ris och 
rostat vitt bröd.

Drick mycket vatten för att  
undvika uttorkning.

Får du svårare besvär, kan din 
läkare skriva ut medicin eller 
r emittera dig till dietist.

Illamående och kräkningar
Vid lättare illamående hjälper det 
ofta att äta små regelbundna mål 
av sådant du tycker om. (Undvik 
söt, friterad eller fet mat.) Drick 
mycket vätska, men i små klunkar 
och uppdelat under dagen.

Vila efter maten, men försök att 
undvika att lägga dig ned. 

Undvik starka och obehagliga 
dofter. Att vistas ute i friska luften 
känns ofta bra.

Håravfall
Håravfall, eller alopeci, är en av 
de vanligaste biverkningarna av 
behandling med Perjeta, Herceptin 
och cytostatika. För att motverka 
håravfall kan hårbotten ibland kylas 
ned med en så kallad kylmössa. 

Var särskilt omtänksam om ditt 
hår och hårbotten under tiden du 
behandlas. Undvik att tvätta håret 
varje dag eller att skrubba 

hårbotten för hårt. Torka håret 
försiktigt med handduk, var 
försiktig med hårtorken och håll 
värmen låg. Kamma eller borsta 
håret med en gles kam eller mjuk 
borste. Undvik att permanenta, 
bleka eller färga håret under tiden 
du behandlas. Skydda även håret 
mot sol.
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Att få besked att man drabbats av bröstcancer, är för de flesta både svårt och 
omvälvande. Förutom stöd från familj, vänner och vårdpersonal finns idag en 
rad olika organisationer som arbetar med kunskap och stöd. På nätet finns 
dessutom hemsidor som handlar om och hur det är att leva med sjukdomen. 
Här hittar du exempel på två organisationer med gott renommé och stor 
kunskap om bröstcancer.

Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet, tidigare BRO (Bröstcancerföreningens Riksorganisation), 
har ett väl utvecklat kontaktnät med många lokala föreningar som förutom stöd 
och kunskap, hjälper dig komma i kontakt med andra som har bröstcancer. 

www.bro.org.se  
08-546 40 530

Cancerfonden

Förutom en hemsida har Cancerfonden en informations- och stödlinje för 
drabbade och anhöriga.

www.cancerfonden.se 
08-59 59 59 

Råd och stöd
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Adjuvant behandling

Adjuvant behandling ges efter den 
inledande behandlingen, vilken  
vanligtvis är en operation. Målet för 
den adjuvanta behandlingen med 
Perjeta är att döda de cancerceller 
som eventuellt kan finnas kvar i 
kroppen. 

Alopeci

Alopeci är det medicinska namnet 
för håravfall, vilket är en vanlig biver-
kan av cytostatikabehandling.

Antikropp

Antikroppar är proteiner som känner 
igen och binder till andra proteiner 
i kroppen och används av kroppens 
immunsystem för att upptäcka och 
identifiera främmande ämnen.  Anti-
kropparna i Perjeta söker sig enbart 
till HER2, det protein som finns på 
ytan av cancercellen och hindrar där-
med tumören från att växa samtidigt 
som de aktiverar immunförsvaret att 
döda cancercellerna.

Cell

En cell är den minsta levande  
enheten. Alla levande varelser är 
uppbyggda av celler. En cancertu-
mör består också av celler. De flesta 
celler förökar sig genom att dela sig 
i två. 

Cykel

En cykel är i fallet med Perjeta en 
schemalagd behandlingsperiod på 
3 veckor. Den första behandlings-
cykeln startar dagen då man får sin 
första infusion. Den andra infusionen 
blir starten på den andra cykeln osv. 
1 år motsvarar upp till 18 cyklers 
behandling.

Cytostatika

Cytostatika är en grupp läkemedel 
som främst används mot olika  
cancersjukdomar. Läkemedlen  
fungerar genom att döda cancer-
cellerna. Cytostatika kan också få 
cancerceller att sluta växa. Tidigare 
har dessa läkemedel ofta kallats för 
cellgifter.

Fatigue 

Människor med cancersjukdomar 
drabbas ofta av en särskild trötthet 
och kraftlöshet som brukar kallas 
fatigue. Tröttheten som hör samman 
med sjukdomen och behandlingen 
kan många gånger upplevas som 
det mest besvärliga med att leva 
med cancer.

Febril neutropeni

Vid kombinationsbehandling med 
Perjeta, Herceptin och cytostatika 
kan även antalet vita blodkroppar 
minska och man kan få feber.  

Ordlista
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Tillståndet kallas febril neutropeni. 
Om du har en pågående inflamma-
tion i matsmältningskanalen, ökar 
risken för denna biverkning.

HER2

HER2 (Human Epidermal tillväxt-
faktorreceptor 2) är ett protein som 
finns på ytan av de flesta av  
kroppens celler. Proteinets uppgift 
är att reglera cellens tillväxt och 
delning. Hos ungefär en femtedel av 
de som drabbas av bröstcancer har 
cancercellerna en extra stor mängd 
HER2, vilket gör att cellernas tillväxt 
och delning stimuleras extra mycket. 
Denna typ av bröstcancer kallas 
HER2-positiv bröstcancer.

Herceptin

Herceptin var den första godkända 
målinriktade antikroppen mot HER2-
positiva cancerceller och används 
idag både som enskild behandling 
och i kombination med Perjeta.

Infusion

Infusion, eller så kallat dropp, är ett 
sätt att under kortare eller längre tid, 
tillföra en patient läkemedel via en 
droppslang kopplad till en ven.

Intravenös (IV)

Intravenös eller iv betyder in eller 
inne i en ven och är på det sätt du 
får dina infusioner med Perjeta.

 
 

Kemoterapi

Kemoterapi eller cytostatika är en  
läkemedelsbehandling med cell-
gifter som dödar cancerceller eller 
hindrar dem från att dela sig. 

Neoadjuvant behandling

Neoadjuvant behandling är  
behandling som ges före en opera-
tion. Målet för den neo adjuvanta 
behandlingen med Perjeta är att  
avgränsa tumören så att den blir 
lättare att operera bort med god 
marginal. 

Målinriktad behandling

Med målinriktad behandling menas 
läkemedel som är ”skräddarsydda” 
för att nå just de ämnen eller  
strukturer som är avvikande. Perjeta 
är ett målinriktat läkemedel mot 
HER2-positiv bröstcancer.

Tumör

Kroppens celler behöver dela sig för 
att nya ska bildas och ersätta gamla 
och skadade celler. Om de gamla 
eller skadade cellerna inte försvinner 
i takt med att nya bildas och delar 
sig, kan resultatet bli en ansamling 
av celler, en så kallad tumör. Tumör 
betyder knöl. En cancertumör  kallas 
ibland även för en malign eller elak-
artad tumör.
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Min läkare: .........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Min sjuksköterska: ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Kontaktuppgifter: .........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Anteckningar:............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Prata med din läkare eller sjuksköterska om du vill veta mer om Perjeta och din 
behandling eller om du har frågor som du inte hittar svaren på i denna broschyr.

Praktisk information
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Här kan du skriva ner dina funderingar, eventuella biverkningar eller annat du 
vill ta upp vid ditt nästa besök.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Att ta upp vid nästa besök
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Perjeta® (pertuzumab), 420 mg koncentrat till infusionsvätska, tillhör en 
grupp läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. Läkare kan förskriva 
Perjeta för att behandla vuxna patienter med bröstcancer när bröstcancern 
har identifierats vara av ”HER2-positiv” typ och när: 

–  Cancern inte har spridit sig till andra delar av kroppen och behandling  
kommer att ges före kirurgi (så kallad neoadjuvant behandling). 

–  Cancern inte har spridit sig till andra delar av kroppen och behandling 
kommer att ges efter kirurgi (så kallad adjuvant behandling).

–  Cancern har spridit sig (metastaserat) till andra delar av kroppen som  
lungor och lever och har inte tidigare behandlats med kemoterapi  
(cellgifter) eller andra läkemedel som binder till HER2, eller om cancern har 
kommit tillbaka i bröstet efter tidigare behandling.
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Perjeta ges tillsammans med trastuzumab och cellgiftet docetaxel. Om 
 Perjeta ges före kirurgi kan du även få andra cancerläkemedel som en del  
av din behandling.

Använd inte Perjeta om du är allergisk mot pertuzumab eller något annat  
innehållsämne i detta läkemedel. Försiktighet ska iakttas vid kända hjärt-
problem, vid tidigare behandling med trastuzumab om hjärtproblem uppstått, 
samt vid tidigare behandling med cellgifter ur gruppen antracykliner, såsom 
doxorubicin eller epirubicin då dessa läkemedel kan skada hjärt muskeln och 
öka risken för hjärtproblem vid behandling med Perjeta. 

Läs alltid bipacksedeln noga. Roche AB, www.roche.se, 08-726 12 00. 
För mer information se www.fass.se
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Den här broschyren vänder sig till dig som fått 
diagnosen tidig HER2-positiv  bröstcancer och 
ska börja behandlas med Perjeta. 

Har du frågor som du inte hittar svaret på 
här, prata med din behandlande läkare eller 
sjuksköterska.


