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Patientinformation från din vårdgivare

Till dig som ska påbörja behandling med

Norditropin 
NordiFlex®

(somatropin)



Norditropin NordiFlex®

Nu ska du starta behandlingen med
Norditropin NordiFlex® som är ett tillväxt-
hormon. Det är antingen du själv eller en 
närstående som ger injektionerna. Det är 
viktigt att komma ihåg att ta  injektionen 
varje kväll. Läs igenom  bipacksedeln i 
 förpackningen innan du påbörjar din 
 behandling.

1. Skruva fast nålen 2. Ställ in dosen 3. Injicera

När du är klar med injektionen sätter 
du tillbaka det yttre nålskyddet. Skruva 
loss nålen och kasta den på ett säkert 
sätt, exempelvis i ett tomt mjölkpaket 
och sedan i hushållssoporna. Ta alltid 
av nålen direkt efter en injektion så 
undviker du att få in luft i pennan. 

Efter den första injektionen kan dina pennor förvaras i rums-
temperatur (upp till 25 °C). De är då hållbara i tre veckor (21 dygn). 
Du kan alltså förvara pennan du använder i exempelvis tandborst-
glaset eller på nattduksbordet, vilket gör det lätt att komma ihåg 
injektionerna. Innan du börjar använda pennorna ska de förvaras i 
kartong i kylskåp (2-8 °C). 

Så här förvarar du dina pennor

Referenser: 1. 1. Norditropin NordiFlex® SPC, uppdaterad 
2012-09-17. 

Indikation Norditropin NordiFlex® (H01AC01) injektions-
vätska, lösning i förfylld injektionspenna 5 mg/1,5 ml, 
10 mg/1,5 ml och 15 mg/1,5 ml. Barn: Tillväxtstörning 
beroende på tillväxthormonbrist (Growth Hormone Defi ciency, 
GHD). Tillväxtstörning hos fl ickor beroende på gonaddysgenesi 
(Turners syndrom). Hämmad tillväxt hos prepubertala barn på 
grund av kronisk njursjukdom. Tillväxtstörning (längd SDS ≤2,5 
och SDS ≤1 jämfört med föräldrarnas genomsnittliga längd) 
hos korta barn som är födda SGA (SGA – small for gestatio-
nal age, d v s små i förhållande till fostertidens längd), med 
födelsevikt och/eller längd ≤2 SD som inte återhämtat tillväxten 
(HV SDS <0 under det senaste året) vid 4 års ålder el ler senare.
Vuxna: Tillväxthormonbrist med debut i barndomen: Patienter 
med GHD som debuterat i barndomen ska genomgå en ny 
utvärdering angående förmågan att utsöndra tillväxthormon 
efter att tillväxt upphört. Förutsatt att värdet för insulinlik 
tillväxtfaktor-I (IGF-I ) är ≤2 SDS efter minst 4 veckor utan 
behandling med somatropin, så behöver test inte utföras om 
patienten har brist på fl er än tre hypofyshormon, har svår GHD 
med defi nierad genetisk bakgrund eller som beror på struktu-
rell anomali i hypo talamus/hypofys, på tumörer i CNS eller på 
kraniell högdosstrålning samt för patienter med GHD sekundär 
till sjukdom eller skada i hypo talamus/hypofys. För alla övriga 
patienter ska IGF-I bestämning och en stimulationstest för 
tillväxthormon utföras. Tillväxthormonbrist med debut i vuxen 
ålder: Uttalad GHD på grund av känd sjukdom i hypotalamus/
hypofys, kraniell strålning samt hjärnskada orsakad av yttre 
våld. GHD ska vara förenad med brist på ytterligare ett hyp-
ofyshormon utöver prolaktin. GHD ska vara påvisad med ett 
provokationstest efter att adekvat substitutionsbehandling för 
bristtillstånd i annan axel satts in. SPC uppdaterad 2012-09-17. 
Rx, F. För pris och vidare information se www.fass.se 

• Ta av pennhuven.
• Kontrollera först lösningen genom att vända injektionspennan 

upp och ner ett par gånger. Använd den bara om lösningen är klar 
och färglös.

• Använd alltid en ny injektionsnål till varje injektion. 
• Ta av skyddspapperet från nålen och skruva fast den ordentligt på 

pennan. Dra av det yttre och inre nålskyddet. Spara det yttre skyddet. 

• Kontrollera fl ödet före den första injektionen med en ny penna för 
att säkerställa att du får rätt dos och inte injicerar luft. Se till så att 
en doppe syns vid hålspetsen.

• Kontrollera att doseringsrutan visar på noll när du ska ställa in 
dosen. Vrid på dosväljaren och ställ in det antal milligram som ska 
ges. Råkar du vrida för långt är det bara att vrida tillbaka knappen 
försiktigt.

Stick in nålen i huden och tryck långsamt in knappen helt och hållet. 
Håll kvar injektionsnålen under huden i minst 6 sekunder efter 
injektionen för att vara säker på att hela dosen injicerats.
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1. Skruva fast nålen 2. Ställ in dosen 3. Injicera

När du är klar med injektionen sätter 
du tillbaka det yttre nålskyddet. Skruva 
loss nålen och kasta den på ett säkert 
sätt, exempelvis i ett tomt mjölkpaket 
och sedan i hushållssoporna. Ta alltid 
av nålen direkt efter en injektion så 
undviker du att få in luft i pennan. 

Efter den första injektionen kan dina pennor förvaras i rums-
temperatur (upp till 25 °C). De är då hållbara i tre veckor (21 dygn). 
Du kan alltså förvara pennan du använder i exempelvis tandborst-
glaset eller på nattduksbordet, vilket gör det lätt att komma ihåg 
injektionerna. Innan du börjar använda pennorna ska de förvaras i 
kartong i kylskåp (2-8 °C). 

Så här förvarar du dina pennor

Referenser: 1. 1. Norditropin NordiFlex® SPC, uppdaterad 
2012-09-17. 

Indikation Norditropin NordiFlex® (H01AC01) injektions-
vätska, lösning i förfylld injektionspenna 5 mg/1,5 ml, 
10 mg/1,5 ml och 15 mg/1,5 ml. Barn: Tillväxtstörning 
beroende på tillväxthormonbrist (Growth Hormone Defi ciency, 
GHD). Tillväxtstörning hos fl ickor beroende på gonaddysgenesi 
(Turners syndrom). Hämmad tillväxt hos prepubertala barn på 
grund av kronisk njursjukdom. Tillväxtstörning (längd SDS ≤2,5 
och SDS ≤1 jämfört med föräldrarnas genomsnittliga längd) 
hos korta barn som är födda SGA (SGA – small for gestatio-
nal age, d v s små i förhållande till fostertidens längd), med 
födelsevikt och/eller längd ≤2 SD som inte återhämtat tillväxten 
(HV SDS <0 under det senaste året) vid 4 års ålder el ler senare.
Vuxna: Tillväxthormonbrist med debut i barndomen: Patienter 
med GHD som debuterat i barndomen ska genomgå en ny 
utvärdering angående förmågan att utsöndra tillväxthormon 
efter att tillväxt upphört. Förutsatt att värdet för insulinlik 
tillväxtfaktor-I (IGF-I ) är ≤2 SDS efter minst 4 veckor utan 
behandling med somatropin, så behöver test inte utföras om 
patienten har brist på fl er än tre hypofyshormon, har svår GHD 
med defi nierad genetisk bakgrund eller som beror på struktu-
rell anomali i hypo talamus/hypofys, på tumörer i CNS eller på 
kraniell högdosstrålning samt för patienter med GHD sekundär 
till sjukdom eller skada i hypo talamus/hypofys. För alla övriga 
patienter ska IGF-I bestämning och en stimulationstest för 
tillväxthormon utföras. Tillväxthormonbrist med debut i vuxen 
ålder: Uttalad GHD på grund av känd sjukdom i hypotalamus/
hypofys, kraniell strålning samt hjärnskada orsakad av yttre 
våld. GHD ska vara förenad med brist på ytterligare ett hyp-
ofyshormon utöver prolaktin. GHD ska vara påvisad med ett 
provokationstest efter att adekvat substitutionsbehandling för 
bristtillstånd i annan axel satts in. SPC uppdaterad 2012-09-17. 
Rx, F. För pris och vidare information se www.fass.se 

• Ta av pennhuven.
• Kontrollera först lösningen genom att vända injektionspennan 

upp och ner ett par gånger. Använd den bara om lösningen är klar 
och färglös.

• Använd alltid en ny injektionsnål till varje injektion. 
• Ta av skyddspapperet från nålen och skruva fast den ordentligt på 

pennan. Dra av det yttre och inre nålskyddet. Spara det yttre skyddet. 

• Kontrollera fl ödet före den första injektionen med en ny penna för 
att säkerställa att du får rätt dos och inte injicerar luft. Se till så att 
en doppe syns vid hålspetsen.

• Kontrollera att doseringsrutan visar på noll när du ska ställa in 
dosen. Vrid på dosväljaren och ställ in det antal milligram som ska 
ges. Råkar du vrida för långt är det bara att vrida tillbaka knappen 
försiktigt.

Stick in nålen i huden och tryck långsamt in knappen helt och hållet. 
Håll kvar injektionsnålen under huden i minst 6 sekunder efter 
injektionen för att vara säker på att hela dosen injicerats.
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1. Skruva fast nålen 2. Ställ in dosen 3. Injicera

När du är klar med injektionen sätter 
du tillbaka det yttre nålskyddet. Skruva 
loss nålen och kasta den på ett säkert 
sätt, exempelvis i ett tomt mjölkpaket 
och sedan i hushållssoporna. Ta alltid 
av nålen direkt efter en injektion så 
undviker du att få in luft i pennan. 

Efter den första injektionen kan dina pennor förvaras i rums-
temperatur (upp till 25 °C). De är då hållbara i tre veckor (21 dygn). 
Du kan alltså förvara pennan du använder i exempelvis tandborst-
glaset eller på nattduksbordet, vilket gör det lätt att komma ihåg 
injektionerna. Innan du börjar använda pennorna ska de förvaras i 
kartong i kylskåp (2-8 °C). 

Så här förvarar du dina pennor

Referenser: 1. 1. Norditropin NordiFlex® SPC, uppdaterad 
2012-09-17. 

Indikation Norditropin NordiFlex® (H01AC01) injektions-
vätska, lösning i förfylld injektionspenna 5 mg/1,5 ml, 
10 mg/1,5 ml och 15 mg/1,5 ml. Barn: Tillväxtstörning 
beroende på tillväxthormonbrist (Growth Hormone Defi ciency, 
GHD). Tillväxtstörning hos fl ickor beroende på gonaddysgenesi 
(Turners syndrom). Hämmad tillväxt hos prepubertala barn på 
grund av kronisk njursjukdom. Tillväxtstörning (längd SDS ≤2,5 
och SDS ≤1 jämfört med föräldrarnas genomsnittliga längd) 
hos korta barn som är födda SGA (SGA – small for gestatio-
nal age, d v s små i förhållande till fostertidens längd), med 
födelsevikt och/eller längd ≤2 SD som inte återhämtat tillväxten 
(HV SDS <0 under det senaste året) vid 4 års ålder el ler senare.
Vuxna: Tillväxthormonbrist med debut i barndomen: Patienter 
med GHD som debuterat i barndomen ska genomgå en ny 
utvärdering angående förmågan att utsöndra tillväxthormon 
efter att tillväxt upphört. Förutsatt att värdet för insulinlik 
tillväxtfaktor-I (IGF-I ) är ≤2 SDS efter minst 4 veckor utan 
behandling med somatropin, så behöver test inte utföras om 
patienten har brist på fl er än tre hypofyshormon, har svår GHD 
med defi nierad genetisk bakgrund eller som beror på struktu-
rell anomali i hypo talamus/hypofys, på tumörer i CNS eller på 
kraniell högdosstrålning samt för patienter med GHD sekundär 
till sjukdom eller skada i hypo talamus/hypofys. För alla övriga 
patienter ska IGF-I bestämning och en stimulationstest för 
tillväxthormon utföras. Tillväxthormonbrist med debut i vuxen 
ålder: Uttalad GHD på grund av känd sjukdom i hypotalamus/
hypofys, kraniell strålning samt hjärnskada orsakad av yttre 
våld. GHD ska vara förenad med brist på ytterligare ett hyp-
ofyshormon utöver prolaktin. GHD ska vara påvisad med ett 
provokationstest efter att adekvat substitutionsbehandling för 
bristtillstånd i annan axel satts in. SPC uppdaterad 2012-09-17. 
Rx, F. För pris och vidare information se www.fass.se 

• Ta av pennhuven.
• Kontrollera först lösningen genom att vända injektionspennan 

upp och ner ett par gånger. Använd den bara om lösningen är klar 
och färglös.

• Använd alltid en ny injektionsnål till varje injektion. 
• Ta av skyddspapperet från nålen och skruva fast den ordentligt på 

pennan. Dra av det yttre och inre nålskyddet. Spara det yttre skyddet. 

• Kontrollera fl ödet före den första injektionen med en ny penna för 
att säkerställa att du får rätt dos och inte injicerar luft. Se till så att 
en doppe syns vid hålspetsen.

• Kontrollera att doseringsrutan visar på noll när du ska ställa in 
dosen. Vrid på dosväljaren och ställ in det antal milligram som ska 
ges. Råkar du vrida för långt är det bara att vrida tillbaka knappen 
försiktigt.

Stick in nålen i huden och tryck långsamt in knappen helt och hållet. 
Håll kvar injektionsnålen under huden i minst 6 sekunder efter 
injektionen för att vara säker på att hela dosen injicerats.

Injicera med Norditropin NordiFlex®1 Injicera med Norditropin NordiFlex®1

2. Ställ in dosen 
•  Kontrollera flödet före den första injektionen med en ny penna  

för att säkerställa att du får rätt dos och inte injicerar luft. Se till  
så att en droppe syns vid hålspetsen.

•  Kontrollera att doseringsrutan visar på noll när du ska ställa in 
dosen. Vrid på dosväljaren och ställ in det antal milligram som  
ska ges. Råkar du vrida för långt är det bara att vrida tillbaka 
dosväljaren försiktigt.



1. Skruva fast nålen 2. Ställ in dosen 3. Injicera

När du är klar med injektionen sätter 
du tillbaka det yttre nålskyddet. Skruva 
loss nålen och kasta den på ett säkert 
sätt, exempelvis i ett tomt mjölkpaket 
och sedan i hushållssoporna. Ta alltid 
av nålen direkt efter en injektion så 
undviker du att få in luft i pennan. 

Efter den första injektionen kan dina pennor förvaras i rums-
temperatur (upp till 25 °C). De är då hållbara i tre veckor (21 dygn). 
Du kan alltså förvara pennan du använder i exempelvis tandborst-
glaset eller på nattduksbordet, vilket gör det lätt att komma ihåg 
injektionerna. Innan du börjar använda pennorna ska de förvaras i 
kartong i kylskåp (2-8 °C). 

Så här förvarar du dina pennor

Referenser: 1. 1. Norditropin NordiFlex® SPC, uppdaterad 
2012-09-17. 

Indikation Norditropin NordiFlex® (H01AC01) injektions-
vätska, lösning i förfylld injektionspenna 5 mg/1,5 ml, 
10 mg/1,5 ml och 15 mg/1,5 ml. Barn: Tillväxtstörning 
beroende på tillväxthormonbrist (Growth Hormone Defi ciency, 
GHD). Tillväxtstörning hos fl ickor beroende på gonaddysgenesi 
(Turners syndrom). Hämmad tillväxt hos prepubertala barn på 
grund av kronisk njursjukdom. Tillväxtstörning (längd SDS ≤2,5 
och SDS ≤1 jämfört med föräldrarnas genomsnittliga längd) 
hos korta barn som är födda SGA (SGA – small for gestatio-
nal age, d v s små i förhållande till fostertidens längd), med 
födelsevikt och/eller längd ≤2 SD som inte återhämtat tillväxten 
(HV SDS <0 under det senaste året) vid 4 års ålder el ler senare.
Vuxna: Tillväxthormonbrist med debut i barndomen: Patienter 
med GHD som debuterat i barndomen ska genomgå en ny 
utvärdering angående förmågan att utsöndra tillväxthormon 
efter att tillväxt upphört. Förutsatt att värdet för insulinlik 
tillväxtfaktor-I (IGF-I ) är ≤2 SDS efter minst 4 veckor utan 
behandling med somatropin, så behöver test inte utföras om 
patienten har brist på fl er än tre hypofyshormon, har svår GHD 
med defi nierad genetisk bakgrund eller som beror på struktu-
rell anomali i hypo talamus/hypofys, på tumörer i CNS eller på 
kraniell högdosstrålning samt för patienter med GHD sekundär 
till sjukdom eller skada i hypo talamus/hypofys. För alla övriga 
patienter ska IGF-I bestämning och en stimulationstest för 
tillväxthormon utföras. Tillväxthormonbrist med debut i vuxen 
ålder: Uttalad GHD på grund av känd sjukdom i hypotalamus/
hypofys, kraniell strålning samt hjärnskada orsakad av yttre 
våld. GHD ska vara förenad med brist på ytterligare ett hyp-
ofyshormon utöver prolaktin. GHD ska vara påvisad med ett 
provokationstest efter att adekvat substitutionsbehandling för 
bristtillstånd i annan axel satts in. SPC uppdaterad 2012-09-17. 
Rx, F. För pris och vidare information se www.fass.se 

• Ta av pennhuven.
• Kontrollera först lösningen genom att vända injektionspennan 

upp och ner ett par gånger. Använd den bara om lösningen är klar 
och färglös.

• Använd alltid en ny injektionsnål till varje injektion. 
• Ta av skyddspapperet från nålen och skruva fast den ordentligt på 

pennan. Dra av det yttre och inre nålskyddet. Spara det yttre skyddet. 

• Kontrollera fl ödet före den första injektionen med en ny penna för 
att säkerställa att du får rätt dos och inte injicerar luft. Se till så att 
en doppe syns vid hålspetsen.

• Kontrollera att doseringsrutan visar på noll när du ska ställa in 
dosen. Vrid på dosväljaren och ställ in det antal milligram som ska 
ges. Råkar du vrida för långt är det bara att vrida tillbaka knappen 
försiktigt.

Stick in nålen i huden och tryck långsamt in knappen helt och hållet. 
Håll kvar injektionsnålen under huden i minst 6 sekunder efter 
injektionen för att vara säker på att hela dosen injicerats.

Injicera med Norditropin NordiFlex®1 Injicera med Norditropin NordiFlex®1



Referens: 1. Norditropin NordiFlex® SPC, uppdaterad 2015-08-12. 

Norditropin NordiFlex® (somatropin) . Injektionsvätska, lösning i 
förfylld injektionspenna. Användning: Norditropin NordiFlex och 
används för att behandla tillväxtstörning hos barn:

• Om de saknar eller har mycket låg produktion av tillväxthormon 
(tillväxthormonbrist).

• Om de har Turners syndrom (rubbning i arvsanlagen som kan 
påverka tillväxten).

• Om de har nedsatt njurfunktion.

• Om de är korta till växten och födda små i förhållande till 
 fostertidens längd (SGA).

Norditropin NordiFlex används som tillväxthormonersättning hos 
vuxna. Varningar och begränsningar: Rådgör med din läkare 
om du har eller haft allvarlig sjukdom eller om du har genomgått 
en  njurtransplantation. Tala om för läkare eller apotekspersonal 
om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria 
sådana. Läkemedel som innehåller somatropin rekommenderas 
inte till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel. 
Avbryt  behandlingen och kontakta din läkare om du blir gravid 
medan du behandlas med Norditropin NordiFlex. Du ska inte 
använda  Norditropin NordiFlex om du ammar, eftersom  somatropin 
kan gå över i modersmjölken. Läs noggrant bipacksedeln i 
 förpackningen.



På www.medicininstruktioner.se finns 
en instruktionsfilm om hur man injicerar 
med och hanterar Norditropin NordiFlex®

Besök gärna vår hemsida  
www.novonordisk.se

Förvara Norditropin NordiFlex®1



®1Förvara Norditropin NordiFlex®1

Så här förvarar du dina pennor
Efter den första injektionen kan din penna förvaras i  rumstemp era tur 
(upp till 25 °C). Den är då hållbar i tre veckor (21 dygn). Du kan 
 förvara pennan du använder i exempelvis tandborst glaset eller på 
nattduksbordet, vilket gör det lätt att komma ihåg injektionerna. 
Pennan kan förvaras i kylskåp (2-8 °C) i fyra veckor efter första 
 användningen. Pennor som inte tagits i bruk förvaras i kylskåp  
(2-8 °C).



Norditropin NordiFlex®

Nu ska du starta behandlingen med 
Norditropin NordiFlex® som är ett tillväxt-
hormon. Det är antingen du själv eller en 
närstående som ger injektionerna. Det 
är viktigt att komma ihåg behandlingen 
varje kväll. Läs igenom bipacksedeln i 
förpackningen innan du påbörjar din 
behandling. 

Det här är pennan

Alltid förfylld och klar 
att använda

Dosväljare

Tryckknapp

Dosfönster

Fönster för 
resterande mängd

Cylinderampull 
med läkemedel

Skala för 
resterande mängd

Pennhuv

Yttre nålskydd

Inre nålskydd

Injektionsnål

Skyddspapper



 
Min läkare

 
Aktuell dos

 
Min sjuksköterska

 
Övriga uppgifter

Aktuell dos

Min läkare Namn

Namn

Sjukhus/klinik

Sjukhus/klinik

Telefon

Telefon

Min sjuksköterska

Övriga uppgifter
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Novo Nordisk Scandinavia AB, Box 50587, 202 15 Malmö 
Tel 040-38 89 00, www.novonordisk.se


