
Om påminnelseprogrammet: 
För att förbättra följsamheten och därmed nyttan 
med behandlingen för de patienter som står 
på Prolia® har påminnelseprogrammet Prolia® 
Påminnelse tagits fram av läkemedelsbolaget  
Amgen AB. Prolia® är en subkutan injektion som  
ges var sjätte månad, tillsvidare. 

Via påminnelseprogrammet får patienten 
regelbundna påminnelser via SMS. SMS:en kommer 
var tredje månad och påminner patienten om att boka 
en tid för sin nästa planerade injektion med Prolia®. 

Mjukvaran för påminnelseprogrammet tillhandahålls 
av IT-bolaget Adxto Solutions AB.

Amgen AB, som tillhandahåller läkemedlet Prolia®, 
är ansvarig för påminnelseprogrammet. 

Har du som sjukvårdspersonal frågor kring Prolia® 
Påminnelse, vänligen kontakta Amgen på 08-695 11 00.

Registrering av en patient till påminnelse-
programmet Prolia®:
1) Webblänk:  

https://psp.adxto.com/proliapaminnelse/sv-SE

 Alternativt använd följande QR-kod:

2) På första sidan kommer en pop-
up ruta med information att denna 
webbsida vänder sig enbart till 
patienter som står på behandling 
med Prolia®. Klicka på “OK” för att komma vidare 
till registrering. 

 Därefter följer en text som förklarar programmet 
samt samtyckesinformation för patienten. Klicka 
på ”OK, jag har läst och förstått allt”.

3) Registrera patientens uppgifter; Följ 
instruktionerna för registrering, säkerställ att 
mobilnumret är det rätta.

- Mobilnummer (OBS – endast mobilnummer 
fungerar då det är sms som kommer att skickas).

-	 Flera	mobilnummer:	det	finns	möjlighet	att	
registrera både patient och/eller anhörigs 
mobilnummer om patienten så önskar. Båda får 
då dessa sms. 

4) Klicka på ”skicka”. 

5) Klicka på ”fortsätt” efter att ni fått upp 
informationen om att registreringen är klar.

6) Fyll i de fem uppgifterna om kön, ålder, var 
patienten bor, hur länge patienten stått på 

behandling med Prolia® och vem som första 
gången ordinerade Prolia® till patienten. Detta 
behövs för att komma vidare. 

-	 Till	alla	fem	frågor	finns	svarsalternativen	”vet	ej,	
vill ej svara” om patienten inte kan/inte vill svara. 
Klicka på “Skicka”.

7) Säkerställ att de första två sms:en som skickas 
direkt efter registrering, når patienten, om inte, 
kontrollera telefonnummer eller registrera igen.

8) Överlämna Prolia® patientinformationsbroschyr 
och informationsbladet om Prolia® Påminnelse till 
patienten. 

Information om sms:en:
1) Vid registrering kommer två sms direkt efter 

registrering.

2) Därefter kommer ett sms var tredje månad 
(uppdelat som två sms efter varandra).

Avregistrering: 
I varje sms	som	skickas	finns	även	länk	till	att	
avregistrera sig från programmet.

Deltagandet i Påminnelseprogrammet är helt frivilligt 
och kostnadsfritt för patienten. De kan när som helst, 
och utan motivering, säga upp sitt deltagande och få 
sina personuppgifter rättade och/eller raderade.

De kan när som helst återkalla sitt samtycke genom 
att	kontakta	Adxto	enligt	nedan,	varpå	all	identifierbar	
information om patienten kommer att raderas.

Adxto Solutions AB: Tel: +46 8 459 77 60, psp@adxto.com

Personuppgifter: 
Genom att delta i Påminnelseprogrammet samtycker 
patienten till att Adxto Solutions AB behandlar deras 
personuppgifter såsom beskrivits och till de ändamål 
som anges vid registreringen på siten

Patientens uppgifter skyddas inom ramen för 
Påminnelseprogrammet enligt gällande lagar och 
föreskrifter för behandling av personuppgifter 
och patientdata. Inga andra än legitimerade 
sjuksköterskor eller annan personal hos Adxto 
Solutions, som krävs för att uppnå ändamålen, har 
åtkomst till uppgifterna. Uppgifterna sparas i en 
databas med begränsad och kontrollerad åtkomst 
där uppgifterna skyddas genom kryptering och 
säker inloggning. För mer information om hur Adxto 
Solutions behandlar personuppgifter se: https://
adxtosolutions.com/privacy-policy/

Prolia® Påminnelse - patientpåminnelseprogram  
för patienter som står på Prolia® (denosumab)  
– instruktioner för vårdpersonal
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Box 706, 169 27 Solna, 08-695 11 00. www.amgen.se

Förmån: Prolia® (denosumab) är endast subventionerat för behandling av osteoporos hos 
postmenopausala kvinnor och hos män som löper ökad risk för frakturer där behandling 
med alendronsyra inte bedöms som lämplig, samt för behandling av benförlust på grund av 
antihormonell behandling hos män med prostatacancer som löper ökad risk för frakturer.

Prolia® (denosumab) Rx, (F) 60 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. ATC-kod: M05BX04. 

Indikation: Behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor och hos män som löper ökad 
risk för frakturer. Hos postmenopausala kvinnor minskar Prolia®	signifikant	risken	för	vertebrala	
och icke-vertebrala frakturer inklusive höftfrakturer. Behandling av  benförlust på grund av 
antihormonell behandling hos män med prostatacancer som löper ökad risk för frakturer. Hos 
män med antihormonell behandling mot prostatacancer minskar Prolia®	signifikant	risken	för	
vertebrala frakturer. Behandling av benförlust på grund av långtidsbehandling med systemiska 
glukokortikoider hos vuxna patienter som löper ökad risk för frakturer.

Kontraindikation: Hypokalcemi.

För fullständig information vid förskrivning, produktresumé och aktuella priser, se www.fass.se. 
Datum för översyn av produktresumén: september 2020. www.amgen.se.


