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I samråd med din läkare har du beslutat att påbörja behandling med Victoza® 
som är ett läkemedel för vuxna med typ 2-diabetes.

Syftet med den här broschyren är att ge svar på några av de frågor du kanske 
har kring din behandling. Förklaringar till medicinska termer som används i 
texten finns i en frågor och svar-sektion längst bak i broschyren.

Typ 2-diabetes
Hormonet insulin produceras normalt i bukspottkörtelns betaceller. Insulinet 
fungerar som en nyckel som öppnar kroppens celler så att de kan ta upp 
socker (glukos) ur blodet. 

Vid diabetes producerar kroppen inte tillräckligt med insulin och/eller får inte 
tillräcklig effekt av det egenproducerade insulinet. Då blir blodsockernivån i 
blodet för hög och cellerna får för lite energi.

Den förhöjda sockerhalten i blodet vid typ 2-diabetes påverkar blodkärlen i 
kroppen. Diabetes är en kärlsjukdom som på sikt riskerar att skada både små 
och stora kärl och ge åderförfettning (hjärtkärlsjukdomar). Då påverkas de 
blodförsörjande organen och risken för hjärtkärlsjukdomar ökar. 

Du kan själv påverka ditt blodsocker genom att motionera, äta sund kost, gå 
ner i vikt om du är överviktig och sluta röka.

Introduktion

Om du vill ha mer information än den du finner här kan 
du fråga din läkare eller sjuksköterska, eller besök gärna 
vår webbplats www.novonordisk.se.
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Det här är Victoza®

Användning
Victoza® används antingen som enda läkemedel eller tillsammans med andra 
läkemedel för behandling av typ 2-diabetes.

En gång om dagen
Victoza® verkar i 24 timmar och behöver därför bara tas en gång om dagen. 
Det ger dig möjlighet att anpassa behandlingen till din livsstil. Du kan själv 
bestämma när under dagen du vill ta Victoza®. Det är dock viktigt att du tar din 
dos vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Innan din kropp vänjer sig
När du inleder behandlingen med Victoza® kan du under de första veckorna 
uppleva ett lätt illamående och/eller diarré. Dessa symtom uppstår i allmänhet i 
början av behandlingen och brukar gå över. Det kan hjälpa om du äter mindre 
portioner och undviker fet kost under en period.

Så sänker Victoza® ditt blodsocker
Victoza® är en så kallad analog av det kroppsegna hormonet GLP-1. Det 
verkar genom att se till att insulin från bukspottkörteln endast frisätts när 
blodsockernivåerna blir för höga, vilket minskar risken för lågt blodsocker. 
Victoza® liknar effekterna av det kroppsegna GLP-1 som bidrar till att bland 
annat sänka blodsockret och ge långsammare tömning av magsäcken.

Victoza® kan användas som enda läkemedel för behandling av din 
typ 2-diabetes, när kost och motion inte räcker för att kontrollera ditt 
blodsocker, och om du inte kan använda metformin.

Victoza® kan användas som ett komplement till den behandling/
de behandlingar du redan har när dessa inte räcker till för att få din 
blodsockernivå under kontroll.
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Så verkar Victoza®

Utöver att förbättra din blodsockerkontroll har Victoza® en rad andra 
egenskaper som kan hjälpa dig att minska den inverkan diabetessjukdomen 
har på din kropp och ditt liv. 

Sockerhalt i blodet:
Victoza® verkar när ditt blodsocker 
stiger efter en måltid och hjälper dig 
att normalisera din blodsockernivå.

1

Vikt:
Victoza® ökar mättnadskänslan och 
kan därför hjälpa dig att gå ner i vikt.

2

Lågt blodsocker (hypoglykemi):
Eftersom Victoza® bara verkar när ditt 
blodsocker är för högt är risken för 
hypoglykemi med Victoza® mycket 
liten.

3

Magsäcken:

Victoza® gör att magsäckens tömning 
går långsammare och minskar därför 
kraftig förhöjning av ditt blodsocker 
när du äter.

4

Hjärta, hjärna och blodkärl:
Victoza® förebygger hjärtkärl-
komplikationer och död hos patienter 
med typ 2-diabetes.*

5

* För patienter med typ 2-diabetes med identifierad risk eller manifest hjärtkärlsjukdom. Primärt utfallsmått var 
(Major Adverse Cardiovascular Events. MACE): kardiovaskulär död, icke-dödlig hjärtinfarkt, eller icke-dödlig stroke.
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Behandling med Victoza® 
förfylld penna

Victoza® levereras i en förfylld injektionspenna. Pennan med Victoza® bör 
användas tillsammans med en NovoFine®-nål. För att undvika infektioner 
ska du använda en ny nål varje gång du tar Victoza®.

Efter injektionen bör du ta bort och 
kassera den använda nålen på ett säkert sätt. 
Kanylbehållare finns att köpa på apoteket.

När pennan inte används ska den 
förvaras utan nål.

Det är viktigt att endast 
använda de rekommenderade 
injektionsområdena.

ÖVERARM

MAGE

LÅR
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Goda råd om förvaring  
och hållbarhet

Pennan med Victoza® bör förvaras i kylskåp tills den används första gången. 
Därefter kan den förvaras i rumstemperatur (ej över 30 °C) i en månad. 

Oöppnade pennor ska förvaras i kylskåpet (2–8 °C) på säkert avstånd från 
kylelementet.

Säker på resan
På flygresan bör du förvara pennan i handbagaget. Då har du den alltid med 
dig även om ditt incheckade bagage skulle komma bort. Upplys personalen vid 
incheckningen om pennan, eftersom den betraktas som ett vasst föremål.

Du rekommenderas att i god tid innan din flygresa be din läkare skriva ett intyg 
som gör det möjligt för dig att ta med pennan i handbagaget.
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Förberedelse av pennan med 
Victoza®

– Dra av pennhuven.

– Avlägsna skyddspapperet från en ny 
injektionsnål.

– Skruva nålen på pennan (se figur A). 
Ta av det yttre nålskyddet och spara 
det för senare användning.

– Ta av det inre nålskyddet och släng 
det.

1

Gör pennan klar för användning

– När du börjar använda en ny penna 
vrider du doseringsknappen tills 
förberedelsesymbolen är rakt framför 
markören (se figur B).

– Håll nålen med spetsen uppåt. 
Knacka försiktigt med fingret på 
cylinderampullen några gånger så att 
eventuella luftbubblor samlas i toppen 
av cylinderampullen. Tryck lätt på 
doseringsknappen i änden av pennan. 
En droppe ska då synas på nålspetsen 
(se figur C).

 Har det inte kommit fram någon 
droppe efter sex försök ska du byta ut 
nålen och försöka igen.

 Steg 2 behöver bara genomgås första 
gången du använder en ny penna.

2

Så här tar du din injektion  
med Victoza®

 

 
Vrid tills  
förberedelse-
symbolen är  
rakt framför 
markören  
(se höger).

Figur A

Figur B

Figur C
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Val av dos

– Välj din föreskrivna dos genom 
att vrida doseringsknappen med 
ratten (se figur D). 0,6 mg den 
första veckan, därefter 1,2 mg 
(standarddos).

– Om läkaren har föreskrivit det så 
justeras dosen ytterligare till 1,8 
mg. Om du av misstag har valt fel 
dos under inställningen kan du 
alltid ändra den genom att vrida 
doseringsväljaren fram eller tillbaka.

3

Injektion

– Lyft ett hudveck mellan tummen och 
pekfingret och stick in nålen (se figur 
E). Om din läkare eller sjuksköterska 
har gett dig andra instruktioner ska 
du följa dessa.

– Tryck ner doseringsknappen tills det 
står 0 mg mitt för dosstrecket (se figur 
F). Håll kvar doseringsknappen och låt 
nålen sitta under huden i minst sex 
sekunder.

– Släpp hudvecket samtidigt som du 
långsamt drar ut nålen. Sätt det yttre 
nålskyddet på nålen och ta bort nålen 
från pennan. Den använda nålen 
kasseras i en säker kanylbehållare.

– Sätt tillbaka huven på pennan.

4

En mer detaljerad bruksanvisning 
finns i förpackningen med Victoza®.

 
 
 

 

 

Vrid på doseringsknappen

Tryck på doserings-
knappen

Figur D

Figur E

Figur F
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Frågor och svar om typ 2- 
diabetes och Victoza®

Vad är typ 2-diabetes?
Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som 
uppstår när kroppen producerar för lite insulin 
eller inte reagerar tillräckligt på det insulin som 
kroppen producerar.

Vad är GLP-1?
GLP-1 (glukagon-liknande peptid 1) är ett av 
kroppens egna hormoner. Det frigörs i tarmen 
när vi äter. GLP-1 ser till att betacellerna i 
bukspottkörteln producerar och frisläpper 
insulin.

Vad är insulin?
Insulin är ett av kroppens egna hormoner 
som produceras i bukspottkörtelns betaceller. 
Insulinet fungerar som en nyckel som ”öppnar” 
kroppens celler så att sockret i blodet kan förse 
cellerna med energi. På så sätt sänker insulinet 
blodsockernivån.

Vad händer när 
kroppen inte längre 
producerar tillräckligt 
med insulin?

Det vi äter omvandlas till energi som 
transporteras i form av blodsocker till kroppens 
celler i organ och muskler. När kroppen 
producerar för lite insulin, stannar blodsockret 
kvar i blodet och cellerna får för lite energi.  
Man blir trött och utmattad. Om blodsockret 
är förhöjt under en längre tid kan följdeffekter 
uppstå, till exempel skador på blodkärl, nerver, 
ögon och njurar.

Vad är hypoglykemi?
Hypoglykemi innebär för lågt blodsocker. Vid 
behandling med Victoza® är risken liten för 
hypoglykemi eftersom Victoza® bara verkar 
när blodsockervärdena är för höga.
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Vad ska jag göra 
om jag har tagit för 
mycket Victoza®?

Om du har tagit för mycket Victoza® kan du 
i sällsynta fall drabbas av illamående eller 
kräkningar. För säkerhets skull bör du ta kontakt 
med din läkare så snart som möjligt. 

Ska jag ta injektionen 
på morgonen eller på 
kvällen?

Tidpunkten för injektionen bestämmer du helt 
själv. Men du bör ta dosen vid ungefär samma 
tidpunkt varje dag, på morgonen, mitt på dagen 
eller på kvällen.

Ska jag alltid ha min 
injektionspenna 
med mig?

Du använder pennan endast en gång om dagen, 
vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Effekten 
håller i 24 timmar. Det är bara nödvändigt att ta 
med pennan om du kommer att vara hemifrån 
vid tidpunkten då du ska ta din injektion.

Om jag blir illamående 
eller får diarré, ska jag 
då sluta med Victoza®?

Studier har visat att illamående och/eller diarré 
i de flesta fall bara förekommer i början av 
behandlingen och brukar sedan går över. Du bör 
ändå alltid informera din läkare om symtomen.

Behöver jag mäta mitt 
blodsocker när jag 
använder Victoza®?

Nej, vanligtvis inte, men om du förutom 
Victoza® behandlas med sulfonylurea (SU) och/
eller basinsulin mot förhöjt blodsocker kan det 
vara nödvändigt att mäta blodsockret. Diskutera 
gärna med din läkare eller sjuksköterska om du 
behöver mäta ditt blodsocker.

Vad ska jag göra om 
jag har glömt att ta 
Victoza®?

Om du har glömt en dos ska du ta Victoza® så 
snart du kommer ihåg det. Om det har gått mer 
än 12 timmar över tiden ska den missade dosen 
hoppas över. Ta därefter nästa dos som vanligt 
följande dag. Ta inte en dubbeldos eller öka 
dosen följande dag för att kompensera för den 
missade dosen.

Om du vill ha mer information än den du finner här kan du fråga din läkare/
sjuksköterska, eller besök gärna vår webbplats www.novonordisk.se.



Victoza® (liraglutid), injektionsvätska.
Användning: Victoza hjälper kroppen att sänka ditt blodsocker, men endast när det är för högt. Det 
gör även att maten passerar magsäcken långsammare. Victoza används som enda läkemedel om 
inte enbart matvanor och träning räcker för att kontrollera ditt blodsocker, och du inte kan använda 
metformin. Victoza används tillsammans med andra diabetesläkemedel när dessa enbart inte räcker för 
att få din blodsockernivå under kontroll.
Varningar och försiktighet: Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska: innan du använder 
Victoza och om du har eller har haft en sjukdom i bukspottskörteln. Victoza ska inte användas vid 
graviditet eller när du ammar.

Läs bipacksedeln noga.

Novo Nordisk Scandinavia AB
www.novonordisk.se

Box 50587 
202 15 Malmö

Tel 040 38 89 00
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