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Nordic webinar on
BRAFV600E-mutated metastatic 
colorectal cancer

Opening & welcome
Pia Österlund, FI

Session 1
Moderator: Pia Österlund, FI

An overview of treatment landscape in BRAFV600E–mutated 
mCRC – PER PFEIFFER, DK

Mutational status and indication for metastasectomy (liver, 
lung, cytoreductive) – HALFDAN SØRBYE, NO 

Encorafenib and cetuximab in BRAFV600E–Mutated mCRC  
- Review of the data – JAKOB EBERHARD, SE 

DISCUSSION

Session 2
Moderator: Pia Österlund, FI

Guidelines/treatment algorithm in BRAFV600E–mutated mCRC 
– PIA ÖSTERLUND, FI

Focus on toxicity management in encorafenib and cetuximab 
treatment – MARIA ALBERTSSON, SE 

Clinical case studies – CAMILLA QVORTRUP, DK 

DISCUSSION & CLOSING

ANMÄLAN

Anmäl dig till: nordics.meds@pierre-fabre.com 
innan 30:e januari, 2021 genom att maila oss den 
e-postadress du önskar att bekräftelse och länk 
ska skickas till. Skriv “CRC” i ämnes-raden.

Enligt överenskommelse mellan SKR och LIF ska anmälan vara godkänd 
av huvudman. Observera att du är själv ansvarig för att ha inhämtat 
huvudmannens godkännande för deltagande.

Om ni har frågor kan ni skicka dem till e-postadressen ovan. Vi ser fram 
emot er anmälan!

Vänliga hälsningar
Pierre Fabre Pharma Norden AB

mailto:nordics.meds@pierre-fabre.com
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Pierre Fabre Pharma Norden AB.  
Karlavägen 108; plan 9, 115 26 Stockholm
E-mail: infonorden@pierre-fabre.com, telefon: +46 8 625 33 50

ADRESSKÄLLA: Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- & Sjukvårdens Adressreg-
ister (HSAR), av Pierre Fabre Pharma Norden AB, som är anslutet till integritetsskyddsprogram för 
HSAR. Ytterligare information erhålls av IQVIA Solutions AB, adressuppdatering@iqvia.se. 

DATASKYDD. I samband med din anmälan för deltagande i mötet gäller följande. Hälso- och 
sjukvårdsanställdas personuppgifter behandlas (1) under kontroll av Pierre Fabre Pharma Norden 
AB med lämpliga skyddsåtgärder vidtagna; (2) för att interagera och komma i kontakt med dig; 
för att bedriva vår verksamhet så att våra rättsliga skyldigheter efterlevs, för statistikändamål eller 
för att tillgodose våra berättigade intressen i att upprätthålla vår verksamhet; och (3) för att tillhan-
dahålla dig med marknadsförings- och kommersiell kommunikation. Dina personuppgifter samlas 
in från dig vid någon av dina kontakter med Pierre Fabre Pharma Norden AB och från IT-företag 
som tillhandahåller informationstjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn, allmänt tillgängliga källor 
för yrkesrelaterad information och partners för gemensam marknadsföring. Om du önskar att kon-
takta oss eller Pierre Fabre Pharma Norden ABs dataskyddsombud inom EU för att få mer informa-
tion rörande vårt integritetsarbete eller för att begära att få utöva någon rättighet hänförligt till da-
taskydd (inklusive begäran om att få invända mot vårt berättigade intresse eller om att återkalla 
ett samtycke, om tillämpligt), vänligen se Pierre Fabre Pharma Norden ABs Integritetsmeddelande 
för Hälso- och sjukvårdsanställd inom EES på https://www.pierre-fabre.com/se-se/sekretesspolicy.

Braftovi® (enkorafenib) Rx, F, ATC-kod: L01XE46.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oaccept-
abel toxicitet uppträder. Beredningsform: Kapslar á 50 mg eller 75 mg. 
Verksamma beståndsdelar: enkorafenib. 
Indikation: 
- enkorafenib i kombination med binimetinib är avsett för behandling av vuxna patienter med 
icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAFV600-mutation; 
- i kombination med cetuximab för behandling av vuxna patienter med metastaserad kolorektal-
cancer (mCRC) med en BRAFV600E-mutation, som tidigare har fått systemisk behandling. 
Innan patienterna tar enkorafenib måste ett validerat test utförts som bekräftar att tumören har en 
mutation i BRAFV600. Varningar och försiktighet: Ta alltid Braftovi enligt läkarens anvisningar. Liksom för 
alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 
Fullständig information om varningar och försiktighet finns i avsnitt 4.4 i produktresumé för BRAFTOVI. 
Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner: Enkorafenib metaboliseras främst av 
CYP3A4. Samtidig administrering av enkorafenib och starka CYP3A4-hämmare ska därför undvikas. 
Samtidig administrering av substanser som är CYP3A4-substrat ska ske med försiktighet. Alternati-
va substanser med ingen eller minimal potential att inducera CYP3A ska övervägas. Fullständig 
information finns avsnitt 4.5 i produktresumén. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.
se. Produktresuméns senaste översyn 2020-06-03. Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad 
händelse, kontakta biverkningsenheten på Pierre-Fabre Pharma Norden AB. Telefon: 08-625 33 50. 
Postadress: Karlavägen 108, 115 26 Stockholm, Sweden. vigilancenorden@pierre-fabre.com.


