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Ágæti heilbrigðisstarfsmaður,        Reykjavík, 30. ágúst 2021 

 

Fræðsluefni (útgáfa 7) fyrir Eliquis hefur verið uppfært til að uppfylla kröfur Lyfjastofnunar Evrópu (EMA) en 
markmiðið er að auka öryggi og/eða tryggja rétta notkun lyfsins. Texti efnisins hefur verið samþykktur af 
Lyfjastofnun. Þeir sem eiga eintök af eldra efni (útgáfu 6) eru vinsamlegast beðnir um að farga því efni svo að 
tryggt sé að nýjustu öryggisupplýsingar séu notaðar.  
 
Uppfærslan á fræðsluefninu er vegna breytinga á Samantekt á eiginleikum lyfsins sem samþykktar hafa verið af EMA. 
Helstu breytingar eru: 
 

- Upplýsingar um sjúklinga með virkt krabbamein hafa verið uppfærðar, m.t.t. aukinnar hættu á segareki í 
bláæðum og blæðingum. 
 

Fræðsluefni Eliquis samanstendur af eftirfarandi: 
 

- Leiðbeiningum fyrir lækna varðandi mikilvæga öryggisþætti sem þarf að kynna sér áður en lyfinu er ávísað. 
Leiðbeiningarnar eru aðgengilegar á www.serlyfjaskra.is 

- Öryggisspjaldi fyrir sjúklinga. Öryggisspjaldið er að finna í pakkningum lyfsins.  
 
Athygli er vakin á því að leiðbeiningum fyrir lækna er ekki lengur dreift en nýjustu útgáfu er að finna á 
www.serlyfjaskra.is  
 
Einnig er nauðsynlegt að lesa samantekt á eiginleikum lyfsins (SmPC) áður en lyfinu er ávísað. Samþykkta lyfjatexta 
(SmPC og fylgiseðil) er einnig að finna á slóðinni www.serlyfjaskra.is.  
 
Tilkynna skal um aukaverkanir sem eiga sér stað meðan á meðferð með Eliquis stendur samkvæmt leiðbeiningum á 
heimasíðu Lyfjastofnunar (sjá „Aukaverkanir“ á www.lyfjastofnun.is). 
 
Viðtakendur þessa fræðsluefnis eru:  Allir sérfræðingar í hjarta- og lungnasjúkdómum, yfirlæknar á tauga-, öldrunar-, 
nýrna- og lyfjadeildum sjúkrastofnana, yfirlæknar á bæklunar- og svæfingadeild sjúkrahúsa þar sem valfrjáls 
mjaðmar- og hnéliðsskipti eru framkvæmd, Hjartagátt LSH og hjartadeildir annarra sjúkrastofnana, Bráðamóttakan í 
Fossvogi, allar sjúkrastofnanir á landinu (sjúkrahús/heilsugæslustöðvar) og yfirlæknir/forstöðumaður. Viðtakendur 
eru hvattir til að láta aðra heilbrigðisstarfsmenn vita um fræðsluefnið eftir því sem við á. 
 
Vinsamlega kynnið ykkur fræðsluefnið og texta SmPC áður en lyfinu er ávísað. Eintök af bæklingnum og 
öryggisspjöldum fyrir sjúklinga má panta hjá Pfizer á Íslandi. 
 
Með kærri kveðju fyrir hönd Pfizer á Íslandi, 

 
Sandra Júlía Bernburg 
Viðskiptastjóri Pfizer 
Icepharma, Lynghálsi 13 
110 Reykjavík 
Sími: 540 8049 
sandra.julia@icepharma.is  
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Um meðferð persónuupplýsinga við dreifingu öryggisupplýsinga 

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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