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Fræðsluefni til að lágmarka áhættu við notkun á 

Abstral (fentanýlsítrat) tungurótartöflum  
  

Ágæti heilbrigðisstarfsmaður, 
 
Fræðsluefni fyrir Abstral frá Kyowa Kirin hefur verið uppfært. Engar breytingar voru gerðar á 
innihaldi fræðsluefnisins en útlit og uppsetning hafa verið lagfærð.  
 
Uppfært fræðsluefni: 

1. Leiðbeiningabæklingur handa heilbrigðisstarfsfólki, útgáfa 2, mars 2020 
2. Upplýsingabæklingur handa sjúklingum og umönnunaraðilum, útgáfa 2, mars 2020 

Báðir bæklingarnir eru aðgengilegir á vefsíðu Lyfjastofnunar, www.serlyfjaskra.is.  
 
Uppfærðir bæklingar (útgáfa 2) koma í stað eldri útgáfu sömu bæklinga (útgáfa 1). Vinsamlegast 
fargið eldri útgáfum. 
 
Fræðsluefnið er útbúið til að uppfylla kröfur lyfjayfirvalda, en markmiðið er að auka 
öryggi og tryggja rétta notkun lyfsins. 
 
Abstral er öflugt verkjalyf sem notað er undir tungu. Það inniheldur fentanýl og tilheyrir flokki 
ópíóíða. Alvarlegasta aukaverkun fentanýls er öndunarbæling og notkun Abstral fylgir m.a. hætta á 
ofskömmtun, ávanabindingu, misnotkun og milliverkunum, með mögulega lífshættulegum 
afleiðingum. Halda má hættunni í lágmarki með því að nota lyfið í samræmi við samantekt á 
eiginleikum lyfsins (SmPC). 

 
Bréf þetta er sent öllum læknum á Íslandi, deildarstjórum á krabbameinsdeildum LSH og FSA, 
líknardeild LSH og hjúkrunarfræðingum í heimahlynningu. Eintök af fræðsluefni handa sjúklingum og 
umönnunaraðilum fylgja ekki bréfunum nema til þeirra lækna sem taldir eru líklegir til að ávísa lyfinu 
(krabbameinslæknar og öldrunarlæknar) sem og til deildarstjóra krabbameinsdeilda, líknardeildar og 
heimahlynningar. Læknar sem fá ekki eintök af fræðsluefni með bréfinu en telja að þeir muni koma 
til með að ávísa lyfinu eru hvattir til að panta fræðsluefnið. Viðtakendur eru hvattir til að láta aðra 
heilbrigðisstarfsmenn vita um fræðsluefnið eftir því sem við á. 

Hvernig panta á eintök af fræðsluefni 

Vinsamlegast hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa í síma 540 8000 eða netfangið 
www.icepharma.is ef óskað er eftir fræðsluefni ætlað læknum eða sjúklingum.  
 
Tilkynning aukaverkana 

Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 
lyfinu til Lyfjastofnunar: www.lyfjastofnun.is.  

http://www.serlyfjaskra.is/
http://www.lyfjastofnun.is/
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Virðingarfyllst, 

 
 

 
 
Um meðferð persónuupplýsinga við dreifingu öryggisupplýsinga (RMP og DHPC) 

Í samræmi við General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 og lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, vill 
Icepharma, sem umboðsaðili markaðsleyfishafa, upplýsa um eftirfarandi varðandi meðferð persónuupplýsinga.  

Markaðsleyfishöfum fyrir lyf getur borið skylda til, samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins 2001/83/EC um lyf fyrir menn, grein 21a, að 
láta heilbrigðisstarfsmönnum í té fræðsluefni og aðrar öryggisupplýsingar samkvæmt áætlun um áhættustjórnun fyrir lyfið sem samþykkt 
er af Lyfjastofnun Evrópu/Lyfjastofnun. 

• Til að markaðsleyfishafi geti uppfyllt þessa skyldu heldur Icepharma skrá yfir heilbrigðisstarfsmenn sem inniheldur 
tengiliðaupplýsingar heilbrigðisstarfsmanna.  

• Tengiliðaupplýsingar heilbrigðisstarfsmanns sem safnað er í þessum tilgangi eru: nafn, sérgrein og póstfang/vinnustaður.  
• Upplýsingarnar verða geymdar á meðan markaðsleyfi lyfs, sem bundið er fræðsluefni, er í gildi og eftir það eins lengi og lög 

kveða á um. Upplýsingarnar verða ekki afhentar þriðja aðila. 
• Áætlun um dreifingu fræðsluefnisins hefur verið send frá markaðsleyfishafa til Lyfjastofnunar til yfirferðar og samþykktar. Gögn 

sem staðfesta að krafa um dreifingu efnisins hafi verið uppfyllt eru varðveitt hjá markaðsleyfishafa og þarf að vera hægt að 
leggja fram slík gögn sé þess óskað af eftirlitsaðila við úttektir. 

Ofangreind fyrirmæli laga eru þær heimildir sem byggt er á við meðferð og vinnslu persónuupplýsinga eins og að framan greinir. Ef þú 
hefur einhverjar spurningar varðandi meðferð persónuupplýsinga í tengslum við dreifingu öryggisupplýsinga fyrir lyf, vinsamlega hafðu 
samband með því að senda tölvupóst á netfangið personuvernd@icepharma.is.  

Teljir þú ástæðu til átt þú rétt á að senda kvörtun til Persónuverndar. 
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