
Fingolimod
patientkort med graviditetsinformation

Vigtig information at huske om 
din Fingolimod behandling
Dette uddannelsesmateriale indeholder vigtig sikkerhedsinformation om fingolimod og rådgivning om 
risikominimering. 
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Inden behandling med fingolimod påbegyndes
• Fingolimod er kontraindiceret under 

graviditet og til kvinder i den fertile alder 
(inkl. teenagere), som ikke anvender 
sikker prævention.  

• Din læge vil oplyse dig om risikoen for 
forsterskade ( misdannelser til ufødte 
børn), og de nødvendige tiltag for at 
minimere denne risiko ved start af 
behandlingen og derefter regelmæssigt. 

• Før behandling påbegyndes, skal der 
udføres en graviditetstest, og det negative 
resultat skal bekræftes af lægen. 

• Din læge vil informere dig om behovet for 
sikker prævention under behandling og i 2 
måneder efter afsluttet behandling. Tal 
med din læge om de bedst egnede 
præventionsformer for dig. 

• Læs patient-, forælder-, og 
omsorgspersonsguiden, som din læge har 
givet.

Mens du er i behandling med fingolimod 
• Kvinder må ikke blive gravide under 

behandling.
• Patienter skal anvende sikker prævention 

under behandling med fingolimod.

• Kvinder må ikke blive gravide under behandlingen 
og i 2 måneder efter afsluttet behandling.

• Graviditetstests skal gentages med passende 
intervaller.

• Din læge vil regelmæssigt give dig vejledning i 
fingolimods alvorlige risici for fosteret.

• Tal med din læge, hvis du bliver gravid, eller du 
ønsker at blive gravid, da behandlingen med 
fingolimod i disse tilfælde skal afsluttes.  

• I tilfælde af graviditet, vil din læge give dig 
vejledning. 

• Din læge vil vejlede dig i de skadelige virkninger af 
fingolimod for fosteret og vil give en evaluering af 
det mulige udfald.

Efter afsluttet behandling med fingolimod
• Informer straks din læge, hvis du synes, din MS 

forværres (f.eks. svaghed eller synsforandringer), 
eller hvis du opdager nogle nye symptomer efter 
afsluttet behandling med fingolimod på grund af 
graviditet.  

• Sikker prævention er nødvendig i 2 måneder efter 
afsluttet fingolimod behandling på grund af den 
tid, det tager fingolimod at forlade kroppen.




