
En app för dig som behandlas med Repatha®  
                                                    (evolocumab)



1 Den kan laddas ner i svenska 
 App Store eller Google Play 
2 Sök på: Repatha 
3 Ange lösenord: info (med små bokstäver)

info

AMGEN har utvecklat en App speciellt 
till Dig som behandlas med Repatha®
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Detta informationsmaterial har delats ut av behandlande 
sjukvårdspersonal och riktar sig enbart till dig som ordinerats  
Repatha®.

Ladda ner appen
1. Gå in på App Store (via din iPhone) eller Google 

Play (via din Android)
2. Sök på: Repatha
 • Välj appen som är utvecklad av Amgen Inc.

App Store Google Play
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Logga in i appen
Ange lösenord: info (med små bokstäver)

Så skall du använda Repatha®

I appen kan du välja att läsa om eller titta på en 
instruktionsvideo kring hur Repatha® används.



Påminnelsefunktion

Appen innehåller en påminnelsefunktion för 
Repatha®-injektioner.

1. Gå till påminnelsefunktionen
2. Tryck för att välja datum när du vill ha din  

påminnelse
 • Det valda datumet motsvarar din första  

 påminnelse
 • Därefter upprepas påminnelsen varannan vecka
3.  Klicka på Avsluta om du vill avsluta eller ändra  

datum för din påminnelse

Steg 1
Steg 2

Viktigt att tänka på när du använder dig av 
påminnelsefunktionen

För att påminnelsefunktionen i appen ska fungera 
optimalt bör följande tas i beaktning:
1. Vänligen kontrollera dina telefoninställningar
 Tänk på att en telefonanvändare kan välja olika 

lägen för hur meddelanden visas (detta är en 
funktion av telefonen, inte Repatha appen) - 
inklusive att ignorera meddelanden från specifika 
appar, visa meddelanden på en låst eller olåst 
skärm och / eller som en del av meddelandecentret. 
Inställningsalternativ kan variera beroende 
på telefonens märke men går ofta att ställa in 
under Inställningar > Notiser eller Inställningar 
> Meddelanden. Vi rekomenderar därmed att 
du kontrollerar dina meddelandesinställningar i 
allmänhet och särskilt för Reptha-appen då detta 
påverkar hur du kommer att få din påminnelse. 

2. Öppna meddelandet/notisen för att bekräfta att du 
tagit Repatha 

 Påminnelsefunktionen är utformad för att påminna 
dig om din nästa injektion med Repatha. Som med 
alla påminnelser kan vi inte försäkra oss om att 
användaren i realiteten faktiskt tar medicinen, 
men vad vi kan bistå med är ett hjälpmedel som 
underlättar för att bibehålla följsamheten för dig 
som patient baserat på hur du interagerar med 
påminnelsen. 

Steg 3



Följ ditt LDL-kolesterol

I appen kan du följa utvecklingen av ditt LDL- 
kolesterolvärde.

1. Klicka på Fyll i ditt LDL-kolesterolvärde
 • Fyll i ditt startvärde dvs LDL-kolesterolvärdet 

 innan behandling
 • Fyll i datum
2. Klicka på Fyll i ditt LDL-kolesterolvärde
 • Fyll i LDL-värde efter påbörjad behandling
 • Fyll i datum
3. Upprepa steg 2 efter varje ny mätning av ditt LDL-

kolesterol 

En översikt av dina värden ges i form av en graf och/
eller lista som går att vidarebefodra via email. 

Såhär fungerar påminnelsen:

• Påminnelsen är programmerad för att påminna dig 
3 gånger under dagen på det datum som du själv 
har valt i appen. Den första påminnelsen kommer 
på morgonen klockan 9 (om den ignoreras dvs inte 
öppnas / klickas på), kommer den tillbaka klockan 
12.00 vid lunchtid (om den ignoreras igen) kommer 
den tillbaka igen på eftermiddagen klockan 15.00 
samma dag.

• Om du däremot öppnar meddelandet (trycker på 
meddelandet då appen därmed öppnas upp) kommer 
påminnelsen att ta detta som en indikator på att 
meddelandet har setts och förståtts dvs att du då 
tar din injektion med Repatha. Påminnelsen ställer 
sedan automatiskt in en ny påminnelse 14 dagar 
framåt i tiden för nästa planerade injektion.

• Om meddelandet ignoreras alla tre gånger under 
dagen kommer påminnelsen däremot att raderas 
då påminnelsen tar detta som en indikator på 
att meddelandet inte setts eller förståtts dvs att 
injektion med Repatha har missats. Användaren 
måste då själv ställa in påminnelsen på nytt baserat 
på när senaste injektion var tagen. 



Vanliga frågor och svar

Det finns flera appar i App Store / Google Play som heter 
samma sak, vilken ska jag välja?
Välj appen som heter Repatha utvecklad av Amgen Inc. 

Varför kan jag inte logga in på appen?
1. Tänk på att lösenordet måste skrivas in exakt som det står 

med små bokstäver. Det kan vara lätt att trycka fel eller ha 
tangenten för stor bokstav nedtryckt, eller råka skriva ett 
mellanslag för mycket.

2. Kontrollera att din enhet är ansluten korrekt till internet (under 
inställningar). Om du ansluter till Internet via mobilnätet kon-
trollera att mobildata är aktiverat för appen. Om du ansluter 
till Internet via wifi-router testa att stänga av och starta den 
igen för att nollställa den. Testa sedan att logga in på nytt i 
appen. 

3. Som ett sista steg om du fortfarande inte kan logga in på 
appen rekomenderar vi dig att avinstallera appen och hämta 
hem den på nytt för att sedan testa logga in igen. 

Jag fick ingen påminnelse via appen trots att jag ställt in 
önskat datum?
Vänligen se stycket “Viktig information om påminnelsefunk-
tionen” för svar på hur påminnelsefunktionen fungerar och för 
hjälp med inställningar i telefonen som kan påverka hur du får 
ditt påminnelsemeddelande.  

Kan jag ladda ner reseintyget i appen?
Ja, du kan själv skriva ut ett reseintyg inför en planerad resa och 
ta med för påskrift hos din behandlande läkare genom att klicka 
på “Reseintyg” och sedan “För intyg klicka här” där det finns en 
symbol högst upp i högra hörnet för utskrift. 
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Repatha® subventioneras som tilläggsbehandling för 
• Patienter med aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som har ett kvarstående 

LDL-kolesterol ≥2,5 mmol/L trots maximal tolererbar behandling med statin och 
ezetimib.

• Patienter med FH, heterozygot familjär hyperkolesterolemi, som har ett kvarstående 
LDL-kolesterol ≥3,0 mmol/L trots maximal tolererbar behandling med statin och 
ezetimib. 

• Patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi.
Se www.fass.se.

Repatha® (evolocumab) Rx, (F), ATC: C10AX13. 140 mg injektionsvätska, lösning i 
förfylld injektionspenna för engångsbruk. 

Indikation - Etablerad 
aterosklerotisk 
kardiovaskulär sjukdom:
Repatha® är avsett för 
behandling av vuxna med 
etablerad aterosklerotisk 
kardiovaskulär sjukdom 
(hjärtinfarkt, stroke eller 
perifer artärsjukdom) för att 
sänka kardiovaskulär risk 
genom att sänka nivåerna 
av LDL-C, som tillägg 
till korrigering av andra 
riskfaktorer:

  i kombination med 
den högsta tolererade 
dosen av en statin 
med eller utan andra 
blodfettssänkande 
behandlingar eller,

  ensamt eller i 
kombination med andra 
blodfettssänkande 
behandlingar när en 
statin inte tolereras eller 
är kontraindicerad.

Indikation - 
Hyperkolesterolemi och 
blandad dyslipidemi:
Repatha® är avsett för 
behandling av primär 
hyperkolesterolemi 
(hetero zygot familjär och 
icke-familjär) eller blandad 
dyslipidemi hos vuxna, som 
tilläggs behandling till kost-
omläggning: 

  i kombination med 
en statin eller statin i 
kombination med andra 
blodfetts sänkande 
behandlingar hos 
patienter som inte kan 
uppnå målet för LDL-C 
med den maximalt 
tolererade dosen av en 
statin eller, 

  ensamt eller i 
kombination med andra 
blodfettssänkande 
behand lingar 
när en statin inte tolereras 
eller är kontra indicerad. 

Indikation - 
Homozygot familjär 
hyperkolesterolemi: 
Repatha® är avsett 
för behandling av 
homozygot familjär hyper-
kolesterolemi hos vuxna 
och ungdomar 12 år och 
äldre, i kombi nation med 
andra blodfettssänkande 
behandlingar.

För mer information läs 
alltid bipacksedeln som 
medföljer förpackningen 
alternativt online på FASS 
allmänhet (www.fass.se)

SE
-R

EP
-2

00
00

03
 m

ar
s 

20
20


