
Doseringsveiledning 
for OPDIVO®,  
OPDIVO® + YERVOY®

og OPDIVO® + KABOZANTINIB®
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Indikasjoner OPDIVO®

Melanom
Monoterapi eller i kombinasjon med ipili- 
mumab til behandling av avansert (inoperabel 
eller metastatisk) melanom hos voksne.  
Sammenlignet med nivolumab som mono- 
terapi gir kombinasjonen av nivolumab med  
ipilimumab en økning i progresjonsfri over- 
levelse (PFS) og total overlevelse (OS) kun hos 
pasienter med lav PD-L1-ekspresjon i tumor.

Adjuvant behandling av melanom: Som 
monoterapi til adjuvant behandling av voksne 
med melanom med involvering av lymfeknuter 
eller metastatisk sykdom som har gjennomgått 
fullstendig reseksjon.

Klassisk Hodgkins lymfom
Som monoterapi til behandling av voksne  
med residiverende eller refraktær klassisk  
Hodgkins lymfom etter autolog stamcelle- 
transplantasjon (ASCT) og behandling  
med brentuksimabvedotin.

Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
I kombinasjon med ipilimumab og 2 sykluser 
med platinabasert kjemoterapi til førstelinje- 
behandling av metastatisk ikke-småcellet 
lungekreft hos voksne som har tumorer  
uten sensitiviserende EGFR-mutasjoner  
eller ALK-translokasjoner.

Som monoterapi til behandling av lokal- 
avansert eller metastatisk ikke-småcellet 
lungekreft etter tidligere kjemoterapi  
hos voksne.

Malignt pleuralt mesoteliom (MPM)
I kombinasjon med ipilimumab til førstelinje-
behandling av inoperabel malignt pleuralt 
mesoteliom hos voksne.

Plateepitelkreft i hode og hals 
Som monoterapi til behandling av tilbake- 
vendende eller metastatisk plateepitelkreft  
i hode og hals hos voksne med progresjon  
under eller etter platinabasert behandling.

1. Opdivo SPC



Plateepitelkarsinom i øsofagus
Som monoterapi til behandling av voksne  
med inoperabel, avansert, tilbakevendende  
eller metastatisk plateepitelkarsinom i  
øsofagus, etter tidligere fluoropyrimidin-  
og platinabasert kombinasjonskjemoterapi.

Adjuvant behandling av kreft i øsofagus  
eller den gastroøsofageale overgangen:  
Som monoterapi til adjuvant behandling  
av voksne med kreft i øsofagus eller den  
gastroøsofageale overgangen, og som har  
residual patologisk sykdom etter tidligere  
neoadjuvant kjemoradioterapi.

Nyrecellekarsinom 
Monoterapi til behandling av avansert nyrecelle-
karsinom etter tidligere behandling hos voksne.

Kombinasjonsterapi med ipilimumab til første- 
linjebehandling av voksne med avansert nyre- 
cellekarsinom med intermediær/høy risiko.

Kombinasjonsterapi med kabozantinib  
til førstelinjebehandling av voksne med  
avansert nyrecellekarsinom.

Adenokarsinom i ventrikkel, gastro- 
øsofageal overgang (GEJ) eller øsofagus
I kombinasjon med fluoropyrimidin og  
platinabasert kombinasjonskjemoterapi  
indisert til førstelinjebehandling hos voksne 
med HER2-negativ avansert eller metastatisk  
adenokarsinom i ventrikkel, gastro-øsofageal 
overgang (GEJ) eller øsofagus, hvor tumorene 
har PD-L1-ekspresjon med en kombinert  
positiv score (CPS) ≥5.

Urotelialt karsinom
Som monoterapi til behandling av lokalavan-
sert inoperabelt eller metastatisk urotelialt 
karsinom hos voksne der tidligere platinabasert 
behandling har mislyktes.

Mismatch repair deficient (dMMR) eller  
microsatellite instability high (MSI-H) 
kolorektalkreft (CRC)
I kombinasjon med ipilimumab til behandling 
av voksne med dMMR eller MSI-H metastatisk 
CRC etter tidligere fluoropyrimidinbasert  
kombinasjonskjemoterapi.

 



Melanom*,1

Oppstartsdosering
Hver  
2. uke

Hver  
4. uke

Vedlikeholdsdosering

OPDIVO® 
fortsettes i
monoterapi

Doserings- 
muligheter

Infusjonstid

OPDIVO® som monoterapi eller i kombinasjon med ipilimumab til behandling  
av avansert (inoperabel eller metastatisk) melanom hos voksne. Sammenlignet 
med nivolumab som monoterapi gir kombinasjonen av nivolumab med  
ipilimumab en økning i progresjonsfri overlevelse (PFS) og total overlevelse  
(OS) kun hos pasienter med lav PD-L1-ekspresjon i tumor.

1 mg/kg

3 mg/kg 3 mg/kg

Uke 0 Uke 3 Uke 6 Uke 9

3 mg/kg 3 mg/kg

1 mg/kg1 mg/kg

240 mg

480 mg

30 min

30 min

30 min

60 min

*

Behandlingen  
fortsetter så lenge  
det observeres en  
klinisk effekt eller  
til pasienten  
ikke tolererer  
behandlingen.

Uke 12

Uke 15

1. Opdivo SPC



Dosering hver 4. uke Dosering hver 2. ukeInfusjonstid Infusjonstid

Behandlingen fortsetter så lenge det observeres en klinisk effekt eller til pasienten ikke tolererer behandlingen.

480 mg 240 mg60 min 30 min

To doseringsmuligheter:

* OPDIVO® som monoterapi eller i kombinasjon med ipilimumab til behandling av avansert (inoperabel eller metastatisk) 
melanom hos voksne. Sammenlignet med nivolumab som monoterapi gir kombinasjonen av nivolumab med ipilimumab 
en okning i progresjonsfri overlevelse (PFS) og total overlevelse (OS) kun hos pasienter med lav PD-L1-ekspresjon i tumor.

1. Opdivo SPC

Melanom*,1



Adjuvant behandling  
av melanom*,1

Dosering hver 4. uke Dosering hver 2. ukeInfusjonstid Infusjonstid

Behandlingen fortsetter så lenge det observeres en klinisk effekt eller til pasienten ikke tolererer behandlingen.

480 mg 240 mg60 min 30 min

*

To doseringsmuligheter:

OPDIVO® som adjuvant behandling av melanom: Som monoterapi til adjuvant behandling av voksne med  
melanom med involvering av lymfeknuter eller metastatisk sykdom som har gjennomgått fullstendig reseksjon.

1. Opdivo SPC



Nyrecellekarsinom*,1

Oppstartsdosering
Hver  
2. uke

Hver  
4. uke

Vedlikeholdsdosering

OPDIVO® 
fortsettes i
monoterapi

Doserings- 
muligheter

Infusjonstid

OPDIVO® kombinasjonsterapi med ipilimumab til førstelinjebehandling  
av voksne med avansert nyrecellekarsinom med intermediær/høy risiko.

3 mg/kg

1 mg/kg 1 mg/kg

Uke 0 Uke 3 Uke 6 Uke 9

1 mg/kg 1 mg/kg

3 mg/kg 3 mg/kg3 mg/kg

240 mg

480 mg

30 min

90 min

30 min

60 min

*

Behandlingen  
fortsetter så lenge  
det observeres en  
klinisk effekt eller  
til pasienten  
ikke tolererer  
behandlingen.

Uke 12

Uke 15

1. Opdivo SPC



OPDIVO® kombinasjonsterapi med kabozantinib til førstelinjebehandling av voksne med avansert nyrecellekarsinom.*

Dosering hver 4. ukeDosering hver dag Dosering hver 2. ukeInfusjonstid Infusjonstid

Behandling anbefales inntil sykdomsprogresjon, uakseptabel toksisitet eller opptil 24 måneder uten sykdomsprogresjon. 
Behandlingen med kabozantinib kan fortsette inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.

480 mg 240 mg60 min 30 min

To doseringsmuligheter:Kabozantinib

Eller
40 mg

1. Opdivo SPC

Nyrecellekarsinom*,1



OPDIVO® som monoterapi til behandling av avansert nyrecellekarsinom etter tidligere behandling hos voksne.*

Dosering hver 4. uke Dosering hver 2. ukeInfusjonstid Infusjonstid

Behandlingen fortsetter så lenge det observeres en klinisk effekt eller til pasienten ikke tolererer behandlingen.

480 mg 240 mg60 min 30 min

To doseringsmuligheter:

Eller

1. Opdivo SPC

Nyrecellekarsinom*,1



Malignt pleuralt mesoteliom*,1

Dosering
(Opdivo 360mg hver 3. uke+Yervoy 1mg/kg hver 6. uke)

Hver  
3. uke

Hver  
6. uke

VedlikeholdsdoseringInfusjonstid

Behandling anbefales inntil sykdomsprogresjon, uakseptabel toksisitet eller opptil 24 måneder uten sykdomsprogresjon.

OPDIVO® i kombinasjon med ipilimumab til førstelinjebehandling av inoperabel malignt pleuralt mesoteliom hos voksne.

360 mg

1 mg/kg

Uke 0 Uke 3 Uke 6 Uke 9 Uke 12

1 mg/kg

360 mg360 mg 360 mg30 min

30 min 30 min

30 min

*

1. Opdivo SPC



Ikke-småcellet lungekreft
(NSCLC)*,1

Oppstartsdosering 
(Opdivo 360mg hver 3. uke+Yervoy 1mg/kg hver 6. uke + platinabasert kjemoterapi hver 3. uke)

Hver  
3. uke

Ingen kjemoterapi  
i vedlikeholdsbehandlingen

Hver  
6. uke

Vedlikeholdsdosering
(Opdivo 360mg hver 3. uke+Yervoy 1mg/kg hver 6. uke)

Infusjonstid

Behandling anbefales inntil sykdomsprogresjon, uakseptabel toksisitet eller opptil 24 måneder uten sykdomsprogresjon.

OPDIVO® i kombinasjon med ipilimumab og 2 
sykluser med platinabasert kjemoterapi til førstelinje-
behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft 
hos voksne som har tumorer uten sensitiviserende 
EGFR-mutasjoner eller ALK-translokasjoner.

360 mg

1 mg/kg

Kjemo* Kjemo*

Uke 0 Uke 3 Uke 6 Uke 9 Uke 12

1 mg/kg

360 mg360 mg 360 mg30 min

30 min 30 min

30 min

*

Platinabasert  
kjemoterapi**

1. Opdivo SPC. **NSQ: Cis- eller Carboplatin + Pemetrexed. SQ: Carboplatin + Paclitaxel



Dosering hver 2. uke Infusjonstid

OPDIVO® som monoterapi til behandling av lokalavansert eller metastatisk  
ikke-småcellet lungekreft etter tidligere kjemoterapi hos voksne.

240 mg 30 min

*

Behandlingen fortsetter så 
lenge det observeres en klinisk 
effekt eller til pasienten ikke 
tolererer behandlingen.

1. Opdivo SPC

Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)*,1



Kolorektalkreft*,1

Oppstartsdosering

Hver  
2. uke

Vedlikeholdsdosering
OPDIVO® fortsettes i monoterapi

Infusjonstid

Behandlingen fortsetter så lenge det observeres en klinisk effekt eller til pasienten ikke tolererer behandlingen.

OPDIVO® i kombinasjon med ipilimumab til behandling av voksne med dMMR eller  
MSI-H metastatisk CRC etter tidligere fluoropyrimidinbasert kombinasjonskjemoterapi.

1. Opdivo SPC

3 mg/kg

1 mg/kg

Uke 0 Uke 3 Uke 6 Uke 9 Uke 12

1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg

3 mg/kg3 mg/kg 3 mg/kg 240 mg30 min

30 min

30 min

*



Øsofagus eller den gastroøsofageale
overgangen- Adjuvant behandling*,1

Oppstartsdosering
Hver  
4. uke

Hver  
4. uke

Vedlikeholdsdosering

OPDIVO® 
fortsettes
hver 4. uke

Doserings- 
muligheter

Infusjonstid

OPDIVO®  som adjuvant behandling av kreft i øsofagus eller den gastroøsofageale  
overgangen: Som monoterapi til adjuvant behandling av voksne med kreft i øsofagus  
eller den gastroøsofageale overgangen, og som har residual patologisk sykdom etter  
tidligere neoadjuvant kjemoradioterapi.

Uke 0 Uke 2 Uke 4 Uke 6 Uke 8 Uke 10 Uke 12 Uke 14 Uke 16

240 mg

480 mg 480 mg 480 mg 480 mg

240 mg240 mg 240 mg 240 mg240 mg 240 mg 240 mg240 mg

480 mg

480 mg

30 min

30 min

30 min

30 min

Behandlingen  
fortsetter så lenge  
det observeres en  
klinisk effekt eller  
til pasienten  
ikke tolererer  
behandlingen,  
maksimalt  
12 måneder.

Uke 18

Uke 20

Eller

*

1. Opdivo SPC



Øsofagus, gastroøsofageale overgang  
eller ventrikkel*,1

OPDIVO® i kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kombinasjonskjemoterapi indisert til forstelinje-
behandling hos voksne med HER2-negativ avansert eller metastatisk adenokarsinom i ventrikkel, gastroosofageal 
overgang (GEJ) eller osofagus, hvor tumorene har PD-L1-ekspresjon med en kombinert positiv score (CPS) ≥5.

*

Dosering hver 2. uke Dosering hver 3. ukeInfusjonstid Infusjonstid

Behandling anbefales inntil sykdomsprogresjon, uakseptabel toksisitet eller opptil 24 måneder uten sykdomsprogresjon. 

240 mg Kjemo Kjemo360 mg30 min 30 min

To doseringsmuligheter:

Eller

Fluoropyrimidin- og
platinabasert kjemoterapi

1. Opdivo SPC



Urotelialt karsinom*,1

Dosering hver 2. uke Infusjonstid

Behandlingen fortsetter så 
lenge det observeres en klinisk 
effekt eller til pasienten ikke 
tolererer behandlingen.

OPDIVO® som monoterapi til behandling av lokalavansert inoperabelt eller metastatisk  
urotelialt karsinom hos voksne der tidligere platinabasert behandling har mislyktes.

240 mg 30 min

*

1. Opdivo SPC



Hodgkins lymfom*,1

Dosering hver 2. uke Infusjonstid

OPDIVO® som monoterapi til behandling av voksne med residiverende eller refraktær klassisk Hodgkins  
lymfom etter autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) og behandling med brentuksimabvedotin.

240 mg 30 min

*

Behandlingen fortsetter så 
lenge det observeres en klinisk 
effekt eller til pasienten ikke 
tolererer behandlingen.

1. Opdivo SPC



Plateepitelkreft i hode og hals (SCCHN)*,1

Dosering hver 2. uke Infusjonstid

OPDIVO® som monoterapi til behandling av tilbakevendende eller metastatisk plateepitelkreft  
i hode og hals hos voksne med progresjon under eller etter platinabasert behandling.

240 mg 30 min

*

Behandlingen fortsetter så 
lenge det observeres en klinisk 
effekt eller til pasienten ikke 
tolererer behandlingen.

1. Opdivo SPC



OPDIVO (nivolumab)
Utleveringsgruppe C. Reseptbelagt legemiddel.
VIKTIG SIKKERHETS- OG FORSKRIVNINGSINFORMASJON

Indikasjoner
Melanom: Monoterapi eller i kombinasjon med ipilimumab til behandling av avansert (inoper-
abel eller metastatisk) melanom hos voksne. Sammenlignet med nivolumab som monoterapi 
gir kombinasjonen av nivolumab med ipilimumab en økning i progresjonsfri overlevelse (PFS) 
og total overlevelse (OS) kun hos pasienter med lav PD-L1-ekspresjon i tumor. Adjuvant behan-
dling av melanom: Som monoterapi til adjuvant behandling av voksne med melanom med 
involvering av lymfeknuter eller metastatisk sykdom som har gjennomgått fullstendig reseks-
jon. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): I kombinasjon med ipilimumab og 2 sykluser med 
platinabasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av metastatisk ikke småcellet lungekreft 
hos voksne som har tumorer uten sensitiviserende EGFR mutasjoner eller ALK translokasjoner. 
Som monoterapi til behandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft 
etter tidligere kjemoterapi hos voksne. Malignt pleuralt mesoteliom (MPM): I kombinasjon 
med ipilimumab til førstelinjebehandling av ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom hos 
voksne. Nyrecellekarsinom (RCC): Monoterapi til behandling av avansert nyrecellekarsinom 
etter tidligere behandling hos voksne. Kombinasjonsterapi med ipilimumab til førstelinje-
behandling av voksne med avansert nyrecellekarsinom med intermediær/høy risiko. Kombi-
nasjonsterapi med kabozantinib til førstelinjebehandling av voksne pasienter med avansert 
nyrecellekarsinom. Klassisk Hodgkins lymfom (klassisk HL): Som monoterapi til behandling 
av voksne med residiverende eller refraktær klassisk Hodgkins lymfom etter autolog stamcel-
letransplantasjon (ASCT) og behandling med brentuksimabvedotin. Plateepitelkreft i hode 
og hals (SCCHN): Som monoterapi til behandling av tilbakevendende eller metastatisk 
plateepitelkreft i hode og hals hos voksne med progresjon under eller etter platinabasert 
behandling. Urotelialt karsinom: Som monoterapi til behandling av lokalavansert inopera-
belt eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne der tidligere platinabasert behandling 
har mislyktes. «Mismatch repair deficient» (dMMR) eller «microsatellite instability high» 
(MSI H) kolorektal kreft (CRC): I kombinasjon med ipilimumab er indisert til behandling av 
voksne pasienter med dMMR eller MSI H metastatisk kolorektal kreft etter tidligere fluoro-

pyrimidinbasert kombinasjonskjemoterapi. Plateepitelkarsinom i øsofagus (ESCC): Som 
monoterapi til behandling av voksne med inoperabel, avansert, tilbakevendende eller meta-
statisk plateepitelkarsinom i øsofagus, etter tidligere fluoropyrimidin- og platinabasert kom-
binasjonskjemoterapi. Adjuvant behandling av kreft i øsofagus eller den gastroøsofageale 
overgangen (OC eller GEJC): som monoterapi til adjuvant behandling av voksne pasienter 
med kreft i øsofagus eller den gastroøsofageale overgangen, og som har residual patologisk 
sykdom etter tidligere neoadjuvant kjemoradioterapi. For fullstendig oversikt over godkjente 
indikasjoner, fullstendig forskrivningsinformasjon se preparatomtale for Opdivo (nivolumab) 
og Yervoy (ipilimumab) på www.felleskatalogen.no. Bivirkninger og frekvensen av disse er 
avhengig av krefttype, dosering og eventuell kombinasjon med andre legemidler mot kreft, 
se preparatomtale. Som for all immunterapi kan immunrelaterte bivirkninger oppstå i alle kro-
ppens organer både under og etter avsluttet behandling. Immunrelaterte bivirkninger som 
påvirker mer enn ett system i kroppen, kan oppstå samtidig. Ved kombinasjonsbehandling 
med Opdivo og Yervoy (ipilimumab) kan immunrelaterte bivirkninger oppstå tidligere og i flere 
organsystemer samtidig sammenliknet med Opdivo monoterapi. Les mer om bivirkninger i 
preparatomtalene for Opdivo og Yervoy. Alt helsepersonell som forskriver immunterapi må ha 
kunnskap om behandlingsalgorimer for immunrelaterte bivirkninger og hvordan disse klassi-
fiseres. Tidlig identifisering og håndtering av immunrelaterte bivirkninger er viktig, og pasient-
er som behandles med immunterapi skal ha tett oppfølging både under og i etterkant av be-
handling. Pasientkort finnes tilgjengelig på www.felleskatalogen.no eller ved å kontakte BMS. 
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til Statens Legemiddelverk 
på www.legemiddelverket.no/meldeskjema. Bivirkninger bør også meldes til BMS på telefon 
23 12 06 37. Opdivo gis som intravenøs infusjon og doseres ulikt avhengig av tumortype og 
hvorvidt behandlingen gis i monoterapi eller i kombinasjon med andre legemidler mot kreft, se 
preparatomtalen. Pakninger, priser, refusjon Opdivo: 10 mg/ml 4 ml(hettegl) 5390.40 kr 10 
ml(hettegl) 13415.20 kr 24 ml(hettegl) 32145.80 kr Yervoy: 5 mg/ml 10 ml(hettegl) 44626.20 
kr 40 ml(hettegl) 178397 kr. LIS anbud 2021/2022 PD1/PD-L1 hemmer og legemidler i kom-
binasjon med disse. For fullstendig oversikt over godkjente indikasjoner inkludert restriksjoner 
innført av Beslutningsforum for nye metoder se link www.nyemetoder.no.
Bristol Myers Squibb Norway Ltd., Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker,  www.bms.com/no
Versjon 5

http://www.felleskatalogen.no
http://www.felleskatalogen.no
http://www.legemiddelverket.no/meldeskjema
http://www.nyemetoder.no
http://www.bms.com/no


Vil du lære mer om  
immunonkologi?
Hvordan fungerer immunsystemet? Hvordan kan kreftceller 
unnslippe immunsystemet? Hvilke behandlingsprinsipper 
finnes det innenfor immunterapeutisk behandling?

Kompendiumet gir deg en innføring i immunsystemet  
og generell immunonkologi. Det er også egnet som  
undervisningsmateriell for helsepersonell som er  
involvert i kreftbehandling.

Last ned eller bestill et eksemplar her:
www.bmsportalen.no 

bmsportalen.no

http://www.bmsportalen.no

