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Reykjavík, 6. apríl 2020 
 

Ágæti heilbrigðisstarfsmaður, 
 
 

Meðfylgjandi er uppfært fræðsluefni fyrir XELJANZ®  (tofacitinibsítrat), útgáfa 3. Fræðsluefnið er útbúið og því dreift 
til að uppfylla kröfur lyfjayfirvalda en markmiðið er að auka öryggi og tryggja rétta notkun lyfsins. Útgáfa 2, sem áður 
var dreift er nú úrelt, vinsamlega fargið eldra efni.  
 
Uppfærslan á fræðsluefninu er vegna breytinga á Samantekt á eiginleikum lyfsins sem samþykktar hafa verið af EMA, 
helstu breytingar eru:  

- Nýtt lyfjaform, 11 mg forðatöflur, við ábendingunni iktsýki. 
- Bætt hefur verið við varnaðarorðum vegna hættu á alvarlegum og banvænum sýkingum við notkun Xeljanz, 

sérstaklega hjá sjúklingum sem eru eldri en 65 ára. 
- Bætt hefur verið við varnaðarorðum vegna hættu á segareki í bláæðum við notkun Xeljanz, m.a.: 

o Hefur leiðbeiningum um viðhaldsmeðferð við sáraristilbólgu verið breytt. 
o Að gæta skuli varúðar við notkun hjá sjúklingum með þekkta áhættuþætti. 
o Að ráðleggja skuli sjúklingum um möguleg einkenni segareks í bláæðum og að hafa tafarlaust 

samband við lækni ef sjúklingur verður var við einkenni. 
 
Fræðsluefnið samanstendur af eftirfarandi: 

- Öryggiskort fyrir sjúklinga. Aðgengilegt á www.serlyfjaskra.is en einnig fylgir það með í þessu umslagi. Mikilvægt 
er að afhenda öllum sjúklingum sem fá meðferð með Xeljanz öryggiskortið. 

- Bæklingur fyrir heilbrigðisstarfsmenn. Aðgengilegur á www.serlyfjaskra.is. 
- Gátlisti fyrir lækna sem ávísa lyfinu – upphaf meðferðar. Aðgengilegur á www.serlyfjaskra.is. 
- Gátlisti fyrir lækna sem ávísa lyfinu – viðhaldsmeðferð. Aðgengilegur á www.serlyfjaskra.is. 
 

  Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. 
Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu.  
 
 
Vinsamlega kynnið ykkur fræðsluefnið og lesið einnig Samantekt á eiginleikum lyfsins (SmPC) áður en lyfinu er ávísað. 
Samþykkta lyfjatexta (SmPC og fylgiseðil) er að finna á slóðinni www.serlyfjaskra.is. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir 
til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengjast lyfinu til Lyfjastofnunar: www.lyfjastofnun.is. 
 
Bréfið er sent sérfræðingum í gigtarlækningnum meltingarsjúkdómum, húðsjúkdómum og ónæmisfræði, sem og 
hjúkrunarfræðingum á gigtardeild LSH, á meltinga- og nýrnadeild LSH og á göngudeild lyflækningardeildar SAK. 
Viðtakendur eru hvattir til að láta aðra heilbrigðisstarfsmenn vita um fræðsulefnið eftir því sem við á.  
 
Eintök af fræðsluefninu má panta hjá Pfizer á Íslandi en einnig má nálgast efnið á slóðinni www.serlyfjaskra.is. 
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Með kærri kveðju fyrir hönd Pfizer á Íslandi, 
 
 
 
 
Steinunn Guðný Sveinsdóttir 
Viðskiptastjóri Pfizer 
Sími: 520 4314 
steinunng@icepharma.is  
 
 

 

Um meðferð persónuupplýsinga við dreifingu fræðsluefnis 

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 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 á fræðsluefni 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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