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ULCERØS KOLITT (UC)1
XELJANZ er indisert til behandling av voksne pasienter med
moderat til alvorlig aktiv UC som har hatt utilstrekkelig respons,
tapt respons eller intoleranse overfor enten konvensjonell
behandling eller et biologisk legemiddel.
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Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsessykdom som
rammer tykktarmen. Ulcerøs kolitt er uforutsigbar og
kan blusse opp og senere forsvinne i flere måneder eller
år av gangen (remisjon/dvale).
Oftest starter betennelsen i endetarmen («proktitt»)
eller i nederste del av tykktarmen («distal eller
venstre-sidig kolitt»). De som er alvorlig rammet, kan
ha betennelse i hele tykktarmen («ekstensiv kolitt,
totalkolitt»).
Ulcerøs kolitt går sammen med Crohns sykdom under
betegnelsen inflammatorisk tarmsykdom. Irritabel
tarm syndrom (IBS) er ikke en betennelsessykdom. Men
mange pasienter som har ulcerøs kolitt eller Crohns
sykdom kan likevel ha symptomer på irritabel tarm.

Proktitt

Venstre-sidig kolitt

Totalkolitt

Hverdagsliv.................................................................................................................................................................... 24
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Hva er XELJANZ?1
Betennelsen som driver ulcerøs kolitt ødelegger
slimhinnen i tykktarmen. Dette fører til sår,
blødninger og diaré.

XELJANZ inneholder virkestoffet tofacitinib. Ved ulcerøs kolitt er immunsystemet aktivert og XELJANZ kan
redusere denne aktiveringen.
XELJANZ brukes til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt.1

Ulcerøs kolitt er en livsvarig sykdom. Det anslås at
det i Norge er over 700 som får diagnosen hvert år
og at det er over 12000 pasienter som lever med
ulcerøs kolitt. Forekomsten av ulcerøs kolitt øker,
særlig i vestlige land.
Sykdommen rammer menn og kvinner i like stor
grad. Ulcerøs kolitt kan oppstå i hvilken som helst
alder, men det er vanligst å få sykdommen når
man er mellom 25 og 35 år gammel.

Illustrasjon av 5 mg pakningen (eksempel)
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Før oppstart med XELJANZ1

Dosering og administrasjon1

XELJANZ skal ikke gis til pasienter som:

Oral
administrering

• Er allergisk for virkestoffet tofacitinib eller noen
andre innholdsstoffer i XELJANZ.
• Har en alvorlig infeksjon, sepsis eller aktiv
tuberkulose.

Pasienten skal alltid ta medisinen nøyaktig etter sin leges anvisning. Ved tvil, be pasienten lese
pakningsvedlegget som fulgte med medisinen eller rådføre seg med sin lege eller sykepleier.

• Har alvorlig nedsatt leverfunksjon, herunder
cirrhose (arrvev i leveren).

Legen kan redusere dosen hvis pasienten har nedsatt lever- eller nyrefunksjon eller ved samtidig bruk av
visse andre legemidler.

• Er gravid eller ammer.

Følgende bør tas i betraktning:
•

•

Risiko og nytte av behandling med XELJANZ
bør vurderes nøye (se sjekklisten ved
behandlingsstart)
Bruk av pasientkortet (se side 11)

Se preparatomtale for mer informasjon.
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- XELJANZ fås i 5 mg og 10 mg tabletter
- XELJANZ tas oralt, med eller uten mat
- Ved svelgevansker, kan tablettene knuses og tas med vann.

Det er økt risiko for alvorlige infeksjoner,
hjerteinfarkt og maligniteter ved bruk av
XELJANZ hos pasienter over 65 år. Hos pasienter
over 65 år, røykere eller tidligere røykere,
og pasienter med andre risikofaktorer for
kardiovaskulær sykdom eller malignitet (f.eks.
eksisterende malignitet eller tidligere malignitet
bortsett fra vellykket behandlet ikke-melanom
hudkreft) bør XELJANZ kun brukes hvis ingen
egnede behandlingsalternativer er tilgjengelig.

Legen kan også justere dosen eller stanse behandlingen midlertidig eller permanent for å håndtere
doserelaterte unormale funn i laboratorieprøver, inkludert lymfopeni, nøytropeni og anemi.

Anbefalt dose
*XELJANZ dosering
Induksjon:
10 mg to ganger daglig i 8-16 uker*
Vedlikehold:
5 (eller 10) mg to ganger daglig*

Morgen

Kveld

* XELJANZ 10 mg to ganger daglig for
vedlikeholdsbehandling anbefales ikke hos pasienter
med ulcerøs kolitt som har kjente risikofaktorer for
venøs tromboembolisme, med mindre det ikke er
noen egnet alternativ behandling tilgjengelig.
Dosejustering kan være nødvendig ved manglende
effekt, gjentatt behandling, legemiddelinteraksjoner
og unormale funn i laboratorieprøver.
Se preparatomtale for mer informasjon.1
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Tips:

Andre viktige opplysninger:

• Tablettene tas til samme tid hver dag
(en tablett om morgenen og en tablett om kvelden).

• Medisinen skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen
henviser til siste dag i den anførte måned.

• Tablettene tas med eller uten mat.

• Det er ingen særlige krav til oppbevaringstemperatur. Oppbevares i originalemballasje for å
beskytte mot fukt.

• Hvis pasienten ved et uhell tar flere tabletter
enn forskrevet, skal pasienten omgående
informere sin lege eller sykepleier om dette.

• Holdes utenfor barns syns- og rekkevidde.
• Medisinen skal ikke brukes hvis tablettene viser tydelige tegn på nedbrytning (f.eks. er knekt
eller misfarget).

• Hvis pasienten glemmer å ta en tablett,
skal han/hun ikke ta to doser samtidig for å
kompensere for den glemte tabletten. Neste
tablett tas til vanlig tid og fortsetter deretter
som før.

• Medisinen skal aldri kastes sammen med avløpsvann eller husholdningsavfall.
Ubrukt medisin leveres på apoteket.

• Pasienten bør ikke stanse behandlingen
eller endre den ordinære dosen uten først å
rådføre seg med sin lege.

Pasienten bør oppfordres til å lese pakningsvedlegget før oppstart med XELJANZ.

For nærmere informasjon, se preparatomtale1
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Graviditet og amming1
XELJANZ skal ikke brukes ved graviditet eller
amming.
Kvinner i fertil alder bør rådes til å bruke effektiv
prevensjon under behandling med XELJANZ og i
minst 4 uker etter den siste dosen.
Det er ukjent om XELJANZ blir skilt ut i morsmelk
hos mennesker. En risiko for barn som ammes kan
ikke utelukkes.

Be pasienten om straks å informere sin lege hvis
hun blir gravid eller planlegger å bli gravid mens
hun tar XELJANZ.

Pasientkort
Et pasientkort er utarbeidet for å gi pasientene en forståelse av risiko forbundet med XELJANZ og for å
minne om at de må oppsøke legehjelp umiddelbart dersom de opplever tegn og symptomer som
beskrevet.
Det er viktig at:
• Risikoene drøftes med hver enkelt pasient og du forsikrer deg om at pasienten forstår de potensielle
risikoene ved behandlingen.
• Pasientkortet gis til hver pasient som får forskrevet XELJANZ.
• Pasientene minnes på å bruke pasientkortet og alltid ha det med seg, spesielt når de skal til
legekontroll eller dersom de må oppsøke akutt legehjelp.
• Pasientene rådes til å ha pasientkortet med seg i minst 2 måneder etter at de har tatt siste dose av
XELJANZ.
Informer pasienten om at pasientinformasjon som
f.eks. pakningsvedlegg og pasientkort er tilgjengelig
ved å laste ned appen "Min Felleskatalog Pasient".
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Mulige bivirkninger1,2
Som alle legemidler kan XELJANZ gi bivirkninger, selv
om det ikke er alle som får dem.
Du bør minne pasientene om umiddelbart å søke
legehjelp dersom de opplever noe av følgende:
•

Symptomer på interstitiell lungesykdom, for
eksempel pustevansker.

•

Dersom pasienten har vært i nær kontakt med en
person med tuberkulose.

•

Plutselige sterke brystsmerter eller klemmende
følelse (som kan stråle ut i armer, kjeve, hals
og rygg), kortpustethet, kaldsvette, ørhet eller
plutselig svimmelhet. Dette kan være tegn på
hjerteinfarkt.

•

Mulige symptomer på allergiske reaksjoner, som
tetthet i brystet, tung pust/hvesende pust, kraftig
svimmelhet eller ørhet, hevelse i lepper, tunge eller
hals, kløe eller hudutslett når de tar XELJANZ eller
like etter å ha tatt XELJANZ.

Abdominale tegn og symptomer som smerter i
magen eller mageregionen, blod i avføringen eller
endring av avføringsvaner i kombinasjon med feber.

•

Hudforandringer (ny forekomst av, eller endring
i eksisterende føflekker).

•

Gulfarget hud, kvalme eller oppkast.

•

Symptomer på infeksjon, som feber, vedvarende
hoste, vekttap eller uttalt tretthet.

•

Dersom pasienten skal ta en vaksine. Visse typer
vaksiner bør ikke tas når man bruker XELJANZ.

•

Symptomer på herpes zoster, for eksempel
smertefullt utslett eller blemmer.

•

Dersom pasienten blir gravid eller planlegger å bli
gravid.

•
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Plutselig kortpustethet eller pusteproblemer,
brystsmerter eller smerter i øvre del av ryggen,
hevelse i ben eller arm, smerter eller ømhet i ben,
rødhet eller misfarging i ben eller arm når de tar
XELJANZ. Dette kan være tegn på blodpropp i
lungene eller blodårene.

•

Følgende bivirkninger kan forekomme i
forbindelse med inntak av XELJANZ:
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
lungeinfeksjon (lungebetennelse og bronkitt), helvetesild (herpes
zoster), infeksjoner i nese, hals eller luftrør (nasofaryngitt),
influensa, bihulebetennelse, blærekatarr (cystitt), sår hals
(faryngitt), økt mengde muskelenzymer i blodet (tegn
på muskelproblemer), magesmerter (som kan skyldes
betennelse i magesekkens slimhinne), oppkast, diaré, kvalme,
fordøyelsesproblemer, lavt antall røde blodceller (anemi), feber,
tretthet (fatigue), hevelse i føtter og hender, hodepine, høyt
blodtrykk (hypertensjon), hoste, utslett.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
lungekreft, tuberkulose, nyreinfeksjon, hudinfeksjon, herpes
simplex eller forkjølelsessår (oral herpes), lavt antall hvite blodceller,
økt mengde leverenzymer i blodet (tegn på leverproblemer) økt
kreatinin i blodet (et mulig tegn på nyreproblemer), økt kolesterol
(inkludert økt LDL), vektøkning, dehydrering, muskelstrekk,

smerter i muskler og ledd, senebetennelse, hevelse i ledd,
forstuvning av ledd, endret følsomhet i huden, søvnvansker, tette
bihuler, kortpustethet eller pusteproblemer, rødhet i huden, kløe,
fettlever, smertefull betennelse i små utposninger i tarm-veggen
(divertikulitt), virusinfeksjoner, virusinfeksjoner i tarmen, enkelte
typer hudkreft (ikke melanom).
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
infeksjon i blodet (sepsis), lymfom (lymfekreft), utbredt
tuberkulose i skjelett og andre organer, andre uvanlige infeksjoner,
leddinfeksjoner.
Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer):
tuberkulose i hjernen og ryggmargen, hjernehinne-betennelse.

Mistenkte bivirkninger bør meldes via:
www.relis.no/meldeskjema eller til
www.legemiddelverket.no/meldeskjema
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Hva pasienten bør informeres om
Ytterligere kontrollprøver:

Vaksinering:

Det kan være nødvendig å avbryte dosering for
å styre doserelaterte laboratorie-abnormaliteter
som lymfocytopeni, nøytropeni og anemi.
Pasienten bør derfor få tatt blodprøver på
følgende tidspunkt:

Før oppstart med XELJANZ anbefales det at
alle pasienter tar alle vaksiner som er anbefalt
i gjeldende vaksinasjonsprogram. Dersom
pasienten skal ta en vaksine, er det viktig å
fortelle pasienten at visse typer vaksiner ikke bør
tas når man bruker XELJANZ.

• Før oppstart av behandling med XELJANZ
• 4–8 uker etter oppstart av behandling

Levende vaksiner:

• Hver 3. måned deretter

Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig
med XELJANZ. Pasientens pre-eksisterende
immunsuppresjon bør tas med i betraktningen
når det besluttes om levende vaksiner skal
benyttes før oppstart med XELJANZ. Vaksinasjon
med levende vaksiner bør skje minst 2 uker før
(helst 4 uker før) oppstart med XELJANZ, eller
i samsvar med gjeldende vaksinasjonsprogram

Legen kan foreta andre undersøkelser, f.eks.
kontroll av pasientens kolesterolnivå eller lever
funksjon.
Legen bør kontrollere pasientens kolesterolnivå
8 uker etter oppstart av behandlingen og ta
periodiske leverprøver.
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når det gjelder immunmodulerende legemidler. Det
finnes ikke tilgjengelige data vedrørende sekundær
overføring av infeksjon fra levende vaksiner til
pasienter som får XELJANZ.
Herpes zoster:
Profylaktisk zoster-vaksinering bør vurderes i
henhold til gjeldende vaksinasjonsprogram. Spesiell
oppmerksomhet bør gis til pasienter som har hatt
RA over lengre tid og som tidligere har brukt to eller
flere biologiske DMARD-er. Dersom levende zostervaksine administreres, bør den kun administreres
til pasienter som tidligere har hatt vannkopper, eller
pasienter som er seropositive for varicella zostervirus (VZV). Dersom det er usikkert om pasienten
har hatt vannkopper anbefales det å teste for
antistoffer mot VZV.
15

Annet
• XELJANZ inneholder et virkestoff som reduserer aktiveringen av deler av
immunsystemet, som er involvert ved ulcerøs kolitt (UC).
• Før oppstart med XELJANZ er det viktig at pasientens helsetilstand blir diskutert
med legen.
• Pasienten skal alltid ta medisinen nøyaktig etter legens anvisning. Ved tvil, be
pasienten lese pakningsvedlegget som fulgte med medisinen eller rådføre seg
med sin lege eller sykepleier.
• Under behandling med XELJANZ, skal pasienten omgående fortelle sin lege, hvis
han/hun opplever bivirkninger.
• Pasienten bør alltid ha med seg pasientkortet.

Livstilsråd i forbindelse med ulcerøs kolitt

• Det er ingen særlige krav til oppbevaringstemperatur.
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Fatigue5-8
Mange pasienter med ulcerøs kolitt forteller at de
plages med en overveldende følelse av trøtthet,
utmattelse og mangel på energi. På godt norsk
kalles dette «fatigue». Fatigue innebærer også
konsentrasjonsvansker og kan gi nedsatt evne til
å lære eller arbeide.
Hvor mange plages med fatigue?
Opp i mot 70% av de med ulcerøs kolitt beskriver
symptomer på fatigue. Fatigue er ikke bare et
problem når sykdommen er aktiv, men så mange
som 40% plages med fatigue selv i de periodene
der sykdommen tilsynelatende er i remisjon.
Hva skyldes fatigue?
Årsakene til fatigue er bare delvis kjente. Fatigue
kan være et tegn på at behandlingen ikke er
optimal. Et uavklart spørsmål er hvorfor fatigue
ikke reduseres når sykdommen er i remisjon. Det
18

er mulig at dette kan skyldes at selv om de verste
symptomene er borte (slik som diaré og blod i
avføringen), så er det fortsatt betennelse i tarmen.
Inflammasjon: Sannsynligvis er betennelse den
viktigste bidragsyteren til fatigue. Signalstoffene
som kroppen lager ved betennelse kan virke direkte
på hjernen og blant annet føre til tretthet.
Lav blodprosent, jernmangel og mangel på
vitaminer og mineraler: Selv om det kanskje ikke
er den viktigste forklaringen, så er dette problemer
som relativt lett kan behandles og kanskje redusere
symptomene på fatigue.
Bivirkninger av legemidler: Noen av medisinene
som brukes i behandlingen av ulcerøs kolitt kan i seg
selv gi fatigue-symptomer.

Søvn-mangel, stress og bekymring: Dårlig
søvnkvalitet, stress, nedstemthet og bekymring er
tett forbundet med fatigue. Disse faktorene kan
både være symptomer på fatigue og også bidra til
fatigue, slik at en ond sirkel kan oppstå.
Redusert fysisk aktivitet: Regelmessig fysisk
aktivitet er ikke alltid så lett å få til for pasienter
som har ulcerøs kolitt. Muligens kan nettopp fysisk
aktivitet redusere fatigue. Men samtidig er en
naturlig konsekvens av fatigue at man rett og slett
ikke orker. Slik kan igjen en ond sirkel oppstå.

Faktorer som bidrar til fatigue ved
ulcerøs kolitt
- Betennelse
- Bivirkninger
- Dårlig søvn
- Feilernæring
- Blodmangel
- Andre sykdommer
- Redusert fysisk aktivitet
- Engstelse og depresjon

Hva kan gjøres for å redusere plager med fatigue?
Informer om fatigue og be pasienten om å ta opp
eventuelle plager eller bekymringer med lege eller
sykepleier. På den måten kan pasienten få hjelp
til å oppdage årsaker som gir grunnlag for endret
behandling og/eller råd som kan ha positiv effekt
på fatigue.
19

Kosthold5
Sunn kost
Selv om det er begrenset dokumentasjon for at
spesifikke matvarer har en direkte betydning ved
ulcerøs kolitt, er sunn kost viktig for alle som
ønsker å ha en god helse.
Det anbefales at pasienter med ulcerøs kolitt har
et næringsrikt og variert kosthold med god tid
til måltidene. Måltidene kan gjerne være små og
hyppige. I utgangspunktet kan pasienter med
ulcerøs kolitt spise hva de vil. Det finnes ikke noe
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Ernæring ved ulcerøs kolitt
bevis for at spesielle mattyper forverrer sykdommen,
men man ser at en del holder seg til et lettere
kosthold uten store fettrike måltider.

Kostens viktigste rolle er å gi de næringsstoffer
som en har bruk for og energi til å utføre daglige
aktiviteter og mosjon.

For å få oversikt over om det er en sammenheng
mellom enkelte mattyper og oppbluss av
sykdommen, kan det være lurt å føre en kostholdsdagbok.

Feilernæring er et problem ved ulcerøs kolitt.
Sykdom i tarmen kan blant annet gjøre at
næringsstoffer fra maten ikke tas opp som de
skal, samtidig som at betennelsen kan gjøre at
du trenger mer næring.
Konsultasjon med ernæringsfysiolog vil kunne
hjelpe deg til å få et optimalt kosthold.
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Mosjon
Matvarer, som en bør være oppmerksom på:
Prosessert hurtigmat er generelt mindre næringsholdig enn
hjemmelaget mat. Slike matvarer kan også inneholde større
mengder sukker og salt sammenlignet med hjemmelaget mat.
Sukker har et høyt kaloriinnhold, men lav næringsverdi, så
frokostblandinger, brus og ferdigprosesserte måltider bør
unngås. For mye salt kan gi høyt blodtrykk og større risiko for
hjertesykdom og osteoporose (benskjørhet).
Noen mennesker er intolerante eller allergiske overfor matvarer
som nøtter, skalldyr og kumelk.
Visse matvarer kan også inneholde stoffer som kan ha en
innvirkning på legemidler.
Alkohol kan ha en innvirkning på legemidler, og for mye vil ha
en negativ innflytelse på ens helsetilstand.
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Det er holdepunkter for at fysisk aktivitet og trening
kan ha en viss effekt på symptomer, forløp og ikke
minst livskvalitet ved ulcerøs kolitt.
Trening er helt trygt ved ulcerøs kolitt.
Men samtidig vil sykdommens natur med
magesymptomer og generell mangel på energi virke
som barrierer mot trening. Pasienten bør oppfordres
til å snakke med lege eller sykepleier om fysisk
aktivitet og trening.9
Mange pasienter har ekstraintestinale
manifestasjoner. Dette er ofte knyttet til aktivitet i
tarmsykdommen. De vanligste er affeksjon av ledd,
rygg, øye, hud og leveren.
Lege, sykepleier eller fysioterapeut kan gi god
veiledning om hvilken type mosjon, som passer best
til den enkelte. Pasienter bør oppmuntres til å søke
hjelp og informasjon om hvordan de bør mosjonere
og trene avhengig av deres sykdomsbelastning,
samt påvirkning av ledd og muskler.

Minn pasienter som røyker på hvilken helserisiko
de utsetter seg for, og si at lege og annet
helsepersonell kan hjelpe til med røykeslutt.
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Hverdagsliv5,9,10
Følelsesmessig velbefinnende er like så viktig som
ens fysiske helsetilstand.
Trøtthet/utmattelse er et aspekt ved ulcerøs kolitt
som lett kan bli oversett.
Å få en god nattesøvn er viktig, og det kan være
til hjelp å ta en pause i løpet av dagen. Det kan
også være mulig å finne hjelp til å håndtere
følelsesmessige følger som ulcerøs kolitt kan ha for
pasientens velbefinnende.

Lege og sykepleiere er sentrale nøkkelpersoner som
kan hjelpe pasienter med følelsesmessige problemer
og som kan henvise en videre til kvalifiserte
behandlere.
Hvis pasienten kan få orden på sin tilværelse med
ulcerøs kolitt, kan det ha en positiv betydning
for pasientens følelsesmessige og fysiske
velbefinnende, og med støtte fra helsepersonell,
pasientgrupper og -organisasjoner, vil pasienten være
bedre rustet til å få mest mulig ut av tilværelsen.

Følelsesmessig velbefinnende er like viktig som ens fysiske helsetilstand.
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ATC-nr.: L04A A29

DOSERING:
Behandlingen skal initieres og overvåkes av spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av indiserte tilstander. Revmatoid artritt (RA) og psoriasisartritt (PsA):
Tabletter: Anbefalt dose er 5 mg to ganger daglig (BID) Depottabletter: Anbefalt dose er 11 mg én gang daglig (OD). Ankyloserende spondylitt (AS): Anbefalt dose er 5
mg BID. Ved manglende klinisk bedring innen 16 uker, bør fortsatt behandling revurderes grundig. Ulcerøs kolitt (UC): Induksjonsbehandling: Anbefalt dose er 10 mg BID
i 8 uker. Ved uoppnådd adekvat terapeutisk nytte ved uke 8, kan induksjonsdosen forlenges i 8 uker (totalt 16 uker), etterfulgt av vedlikeholdsdose på 5 mg BID. Avbryt
induksjonsbehandling ved manglende terapeutisk nytte innen uke 16. Vedlikeholdsbehandling: Anbefalt dose er 5 mg BID. Laveste effektive døgndose brukes alltid.
Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt (JIA) og juvenil psoriasisartritt (jPsA) (barn og ungdom 2-18 år): Som monoterapi eller i kombinasjon med MTX. Anbefalt dose
basert på vekt. Dosejustering: Midlertidig seponering kan være nødvendig ved doserelaterte unormale funn i laboratorieprøver, inkl. lymfopeni, nøytropeni og anemi.
Alvorlighetsgrad avgjør midlertidig eller permanent seponering. Se fullstendig SPC for dosejusteringer.
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON:
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv tuberkulose, alvorlige infeksjoner som sepsis, eller opportunistiske infeksjoner. Alvorlig nedsatt
leverfunksjon. Graviditet og amming. Interaksjoner: Tofacitinibeksponering økes ved samtidig bruk av potente CYP3A4-hemmere eller ett eller flere legemidler som
gir både moderat CYP3A4-hemming og kraftig CYP2C19-hemming. Se Dosering. Tofacitinibeksponering reduseres ved samtidig bruk av potente CYP-induktorer, og
anbefales ikke. Det er ikke sannsynlig at hemmere av kun CYP2C19 eller P-gp vil endre farmakokinetikken til tofacitinib signifikant. Forsiktighetsregler: Pasienter >65 år:
Bør kun brukes hvis ingen egnede behandlingsalternativer er tilgjengelige, pga. økt risiko for alvorlige infeksjoner, hjerteinfarkt og maligniteter. Venøs tromboembolisme
(VTE): Brukes med forsiktighet ved risikofaktorer for VTE.
UTVALGTE BIVIRKNINGER:
Vanlige: Anemi, abdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast, fatigue, feber, perifert ødem, bronkitt, faryngitt, herpes zoster, influensa, nasofaryngitt, pneumoni, sinusitt,
urinveisinfeksjon, hypertensjon, hoste, artralgi, hodepine. Mindre vanlige: Hjerteinfarkt, VTE, Ikke-melanom hudkreft, lungekreft. Sjeldne: Alvorlige infeksjoner, lymfom.
Pris: 11 mg: 28 stk.1 (blister) kr. 8965,10. Tabletter: 5 mg: 56 stk.1 (blister) kr. 8965,10. 182 stk.1 (blister) kr. 29054,90. 10 mg: 56 stk. (blister) kr. 17156,00.
Se SPC Xeljanz for utfyllende informasjon.
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