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9,2 % painonlasku vuoden kestävässä 
tutkimuksessa**

Saxenda®-valmisteen merkittävät hyödyt lihavuuden hoidossa 
osoitettiin vuoden pituisessa tutkimuksessa: 
• Painonlasku oli pysyvää lääkehoidon ajan1 
• Merkittäviä parannuksia useissa kardiometabolisissa riskitekijöissä1,2

**Lääkettä tutkimuksen loppuun asti käyttäneiden ryhmässä painonlasku 
9,2 %, viimeinen tehty havainto (LOCF) -ryhmässä painonlasku 8,0 %

Yksi kolmesta potilaasta  
laihtuu > 10 %2***

*** Tutkimusjakson aikana lumeryhmässä yksi potilas 
kymmenestä laihtui > 10 %. 



Saxenda® auttaa potilasta 
syömään vähemmän1

GLP-1 on ravinnonsaannin yhteydessä vapautuva 
suolistohormoni. Saxenda® on 97 %:sti 

samankaltainen ihmisen GLP-1:n kanssa.

Saxenda® vaikuttaa aivojen ruokahalua ja 
ravinnonsaantia sääteleviin osiin.

Saxenda® vähentää nälän tunnetta 
ja lisää kylläisyyden tunnetta.

Saxenda® auttaa potilasta syömään vähemmän.

Helppo ja yksinkertainen aloitus1

Saxenda® on tarkoitettu painonhallinnan avuksi vähäenergiaisen 
ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisen rinnalla aikuisille potilaille, 
joiden painoindeksi (BMI) on lähtötilanteessa 

• ≥ 30 kg/m² (lihavuus) tai 

• ≥ 27–alle 30 kg/m² (ylipaino), kun potilaalla on lisäksi vähintään yksi 
painoon liittyvä sairaus, kuten dysglykemia (diabeteksen esiaste tai 
tyypin 2 diabetes mellitus), kohonnut verenpaine, dyslipidemia tai 
obstruktiivinen uniapnea.

Miten ja milloin Saxenda®-valmistetta käytetään?
• Esitäytettyä Saxenda®-kynää käytetään kerran vuorokaudessa, mihin 

aikaan päivästä tahansa ja ruoan ja juoman kanssa tai ilman

• Annos nostetaan 3,0 mg:aan vuorokaudessa 0,6 mg:n lisäyksin vähintään 
viikon välein gastrointestinaalisen siedettävyyden parantamiseksi. 
–  Jos annoksen nostamista seuraavaa annosaskelmaa ei siedetä kahtena 

peräkkäisenä viikkona, harkitse hoidon keskeyttämistä.

• Kliinisissä tutkimuksissa on havaittu, että hoidon äkillinen lopetus saattaa 
aiheuttaa nopean painonnousun.4 Novo Nordiskin asiantuntijalääkäri 
ohjeistaa, että mahdollinen lääkkeen käytön lopetus tulisi tämän vuoksi 
tehdä asteittain, samalla tavoin kuin lääkkeen aloitus.

0,6 mg

Viikko 1

1,8 mg

Viikko 3

2,4 mg

Viikko 4

3,0 mg

Alkaen viikko 5Viikko 2

1,2 mg

Kirjoita potilaalle hoidon aloitusvaiheessa resepti, 
jossa on:
• Yksi viiden kynän pakkaus hoidon aloitusta ja 

annostuksen nostamista varten
• Kolme viiden kynän pakkausta 12 viikon ylläpitoannoksen 

loppuun saattamiseksi

Arvioi Saxenda®-hoidon vaikutuksia
• Tavoitteena vähintään 5 %:n painonpudotus3

• Saxenda®-hoito on ohjeen mukaan lopetettava 12 viikon jälkeen 3,0 mg:n 
vuorokausiannoksella, jos potilaan paino ei ole laskenut vähintään 5 % 
lähtöpainosta1



Peruskorvattavuuden (40 %) 
saamiseksi B-lausunnossa tulee 
käydä ilmi seuraavat asiat:

Jos lisäselvityspyyntö tai hylkäyspäätös ihmetyttää: 
Soita Kelan lääkärille ja kysy. Puhelinsoitto voi olla nopein tapa  

selvittää hylkäyksen syy sekä mahdolliset korjaavat toimenpiteet 
myönteisen korvauspäätöksen saamiseksi.

Potilaan pituus, paino ja painoindeksi, jonka 
lähtötilanteessa tulee olla ≥ 35 kg/m2

Lääkärinlausunnossa B hoitavan lääkärin on sairautta koskevien 
tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen 
hoitosuunnitelma.

Potilaalla on lisäksi diabeteksen esiaste (plasman glukoosi-
pitoisuuden paastoarvo 6,1–6,9 mmol/l, glukoosirasituksen kahden 
tunnin arvo 7,8–11,0 mmol/l) tai HbA1c-pitoisuus 43–47 mmol/mol 
sekä toinen seuraavista painoon liittyvistä sairauksista: lääkehoitoa 
vaativa kohonnut verenpaine tai dyslipidemia.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla kuudeksi 
kuukaudeksi.
Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla, 
jos paino on laskenut vähintään 5 % lähtöpainosta hoidon 
kestettyä ylläpitoannoksella (3,0 mg) 12 viikkoa. Tämän jälkeen 
jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos paino on edelleen 5 % 
alempi kuin lähtötilanteessa.
Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää hoitosuunnitelman 
edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

B-lausunnossa tulee mainita, että korvattavuutta 
haetaan Saxenda®-valmisteelle.

Esimerkki lääkärinlausunto B1 
täyttämiseksi

2 
LAUSUNNON 
TARKOITUS

Erityiskorvattavat lääkkeet tai kliiniset ravintovalmisteet
Sairauspäiväraha

Työterveyshuollon lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista

Osasairauspäiväraha

Muu, mikä?

Kuntoutus

Työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki

7 
HOITO- TAI 
KUNTOUTUS-
SUUNNITELMA

Hoitosuunnitelma (esimerkiksi lääkehoito, leikkaushoito, psykoterapia).
Suunnitelmien tavoite ja aikataulu.

Potilaalla lihavuus, lääkehoitoinen verenpainetauti ja esidiabetes. 
Aloitetaan liraglutidihoito annoksella 0,6 mg kerran vuorokaudes-
sa. Annos nostetaan 3,0 mg:aan vuorokaudessa 0,6 mg:n lisäyksin  
viikon välein. Käydään läpi ateriarytmi, annoskoko ja kannuste-
taan liikkumaan. Lähetetään potilaalle sähköiset potilasoppaat 
sekä valmisteesta että elintapamuutosten tekemisestä.
Kontrolli vastaanotolle, kun käyttänyt valmistetta ylläpito- 
annoksella kolmen kuukauden ajan.
Hoito lopetetaan, jos paino ei ole pudonnut 5 %:a 12 viikon
jälkeen 3,0 mg:n vuorokausiannoksella (ylläpitoannos).

4 
ESITIEDOT

Esitiedot. Sairauden alkuvaiheet ja kehitys. Aikaisemmat tutkimukset, hoito ja  
kuntoutus sekä niiden vaikutus.

95 164
5 
TUTKIMUS-
HAVAINNOT

Tutkimushavainnot. 
Kliininen tutkimus pvm          .          .               Paino                 kg   Pituus                 cm

Toimintakykytutkimusten tulokset asianmukaisen lääkehoidon aikana, laboratorio- ja 
kuvantamistutkimukset sekä muut tutkimukset (tutkimustulokset liitteenä).

1 7 2021

Esitiedot: Potilaalla verenpainetauti vuodesta 2005. Verikokeissa 
6.5.2021 fP-gluk 6,4 mmol/l ja HbA1c 45 mmol/mol. 
Lääkitys: losartan 50 mg x 1
Status: Yt hyvä. Pituus 164 cm, paino 95 kg, BMI 35,3. 
Keskivartalolihavuus, vyötärönympärys 112 cm.

6 
TOIMINTAKYKY

Toimintakyky. Mihin jokapäiväisen elämän toimintoihin tutkittava tehtyjen tutkimusten ja 
lääkärin arvion mukaan kykenee? Myös mahdolliset sairauden aiheuttamat rajoitteet.

3 
DIAGNOOSI E66 lihavuus

11 
ERITYIS-
KORVATTAVAT
LÄÄKKEET

Sairaus ICD-10-koodi

E66 Lihavuus
Saxenda® (liraglutidi) haetaan 

kuudeksi 
kuukaudeksi

12 
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Vinkkejä painonhallintaan
Painonhallinnassa voi pienillä muutoksilla saada paljon aikaan
Potilaasi hyötyy parhaiten Saxenda®-hoidosta, kun asetatte yhdessä 
paino- ja terveystavoitteet sekä realistisen aikataulun tavoitteiden 
saavuttamiseksi.
Tavoitteiden lisäksi suunnitelmaan pitää sisältyä terveellinen ruokavalio ja 
aktiivinen liikunta.

Ohjeista potilastasi terveellisestä ruokavaliosta:5

Lautasmalli: puolet kasviksia ja hedelmiä, 
neljäsosa viljaa ja neljäsosa proteiinia

Syömällä vähemmän voi nauttia 
edelleen lempiruoistakin

Säännölliset ruoka-ajat  
ehkäisevät liiallista syömistä

Välipalat hillitsevät mielihaluja

Motivoi potilastasi liikunnan lisäämiseen:5

Valitsemalla mieluisia liikunta-muotoja 
tai ryhmäliikuntaa motivaatio säilyy

Liikunnan avulla on helpompi pitää 
paino kurissa ja ehkäistä sairauksia

Säännöllinen liikunta on tärkeä osa 
painonhallintaa ja terveyden ylläpitämistä

Myös kävely ja hyötyliikunta 
on hyvää liikuntaa

Kannusta potilastasi kestäviin muutoksiin:  
• Asetettujen tavoitteiden on oltava saavutettavia
• Terveydentilaa tulee seurata säännöllisesti
• On tärkeää edetä päivä kerrallaan



Saxenda®-hoidon  
yleisimmät haittavaikutukset1

Saxenda®-hoidon yleisimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, ripuli,  
ummetus ja oksentelu. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa. Nämä haitta-
vaikutukset yleensä vähenevät muutamassa päivässä tai viikossa.
Kaikki haittavaikutukset löytyvät pakkauselosteesta, joka on Saxenda®-
pakkauksessa. 

Miten pahoinvointia voi lievittää6

Jos potilaalla on pahoinvointia, seuraavista keinoista  
voi olla apua:
• Pienempien aterioiden syöminen
• Syömisen lopettaminen, kun on kylläinen
• Hitaasti syöminen
• Runsas veden juominen
• Ruoanlaitosta aiheutuvat tuoksut saattavat lisätä pahoinvointia
• Friteerattujen, rasvaisten ja hyvin makeiden ruokien välttäminen
• Pienempien annosten syöminen useammin

Pahoinvointi yleensä vähenee muutamassa päivässä tai viikossa.

1. Saxenda®-valmisteyhteenveto
2. Pi-Sunyer et al. N Engl J Med 2015;373:11–22
3. Apovian CM ym. J Clin Endocrinol Metab. 

2015;100(2):342-362
4. le Roux C ym. Lancet 2017; 389: 1399-409 
5. Pietiläinen K., Mustajoki P., Borg P. (toim.). 

2015. Lihavuus. Duodecim. 
6. When you have nausea and vomiting. 

MedlinePlus Medical Encyclopedia. 2018. 
www.medlineplus.gov, viitattu 8.1.2020
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Saxenda® liraglutidi, GLP-1-analogi. Käyttöaihe aikuiset: Painon hallinnan 
avuksi vähäenergiaisen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisen rinnal-
la aikuisille, joiden BMI on 1) ≥ 30 kg/m2 (lihavuus) tai 2) ≥ 27–alle 30 kg/m2 (yli-
paino), kun potilaalla on lisäksi vähintään yksi painoon liittyvä sairaus, kuten 
diabeteksen esiaste, tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine, dyslipidemia tai 
obstruktiivinen uniapnea. Hoito on lopetettava 12 viikon jälkeen 3,0 mg:n vuo-
rokausiannoksella, jos paino ei ole laskenut vähintään 5 % lähtöpainosta. Käyt-
töaihe nuoret (≥ 12-vuotiaat): Painon hallinnan apuna terveellisen ruokava-
lion ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisen rinnalla nuorille, joiden BMI vastaa 
vähintään aikuisten BMI:tä 30 kg/m2 ja paino on yli 60 kg. Hoito on lopetettava 
ja arvioitava uudelleen, jos potilaan BMI tai BMI z -arvo ei ole pienentynyt vä-
hintään 4 %, kun potilas on käyttänyt 12 viikon ajan 3,0 mg:n vuorokausiannos-
ta tai suurinta siedettyä annosta. Annostus: Aloitusannos on 0,6 mg vuoro-
kaudessa. Annosta nostetaan 3,0 mg:aan (tai 12-18 vuotiailla suurimpaan 
siedettyyn annokseen asti) kerran vuorokaudessa 0,6 mg:n lisäyksin vähintään 
1 viikon välein. Jos annoksen suurentamista ei siedetä kahtena peräkkäisenä 
viikkona, tulee harkita hoidon keskeyttämistä. Yli 3,0 mg:n vuorokausiannoksia 
ei suositella. Valmistetta ei pidä käyttää samanaikaisesti toisen GLP-1-resepto-
riagonistin kanssa. Harkitse samanaikaisesti annettavan insuliinin tai insuliinin 
eritystä lisäävän lääkkeen annoksen pienentämistä hypoglykemiariskin pie-
nentämiseksi. Antotapa: Saxenda® pistetään kerran vuorokaudessa mihin 
vuorokaudenaikaan tahansa, riippumatta aterioista, ihon alle vatsaan, reiteen 
tai olkavarteen. Valmistetta ei saa pistää laskimoon tai lihakseen. Ei pidä sekoit-
taa muihin pistettäviin valmisteisiin. Vasta-aiheet: Yliherkkyys liraglutidille tai 
apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Ei suositella 
NYHA-luokan IV sydämen vajaatoimintapotilaille, potilaille, joilla on tulehduk-
sellinen suolistosairaus tai diabeettinen gastropareesi, 75-vuotiaille ja sitä 
vanhemmille, potilaille, jotka käyttävät muita painonhallintavalmisteita tai joi-
den lihavuus on sekundääristä, vaikeaa munuaisten tai maksan vajaatoimintaa 
sairastaville potilaille. Jos epäillään haimatulehdusta, lääkitys tulee keskeyttää. 
Jos akuutti haimatulehdus varmistuu, lääkitystä ei pidä aloittaa uudelleen. 
Sappikivitautia ja sappirakkotulehdusta sekä kilpirauhaseen kohdistuvia hait-
tatapahtumia on havaittu. Käytettävä varoen potilaille, joilla on kilpirauhassai-
raus. Käytön yhteydessä on havaittu sydämen sykkeen nopeutumista. Potilail-
le on kerrottava mahdollisesta kuivumisriskistä liittyen ruoansulatuselimistöön 
kohdistuviin haittavaikutuksiin. Jos potilaalla on kliinisesti merkitsevä ja pitkit-
tynyt, nopeutunut sydämen leposyke, hoito on keskeytettävä. Suurentunut 
hypoglykemian riski käytettäessä yhdessä insuliinin ja/tai sulfonyyliurean 
kanssa. Nuorilla (≥ 12-v.) on ilmoitettu kliinisesti merkittäviä hypoglykemiata-
pahtumia. Potilaille on kerrottava hypoglykemian tyypillisistä oireista ja oikeis-
ta toimintatavoista. Ei saa käyttää insuliinin korvikkeena diabetesta sairastavil-
le potilaille. Diabeettista ketoasidoosia on esiintynyt insuliinista riippuvaisilla 
potilailla insuliinin käytön nopean keskeyttämisen tai annoksen pienentämisen 
jälkeen. Yhteisvaikutukset: Saattaa vaikuttaa suun kautta samanaikaisesti 
otettavien lääkkeiden imeytymiseen. Raskaus ja imetys: Valmistetta ei tule 
käyttää raskauden eikä imetyksen aikana tai jos potilas suunnittelee raskautta. 
Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttöön: Noudatettava varovaisuutta, 
jos hoidon aikana ilmenee huimausta. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: pa-
hoinvointi, ripuli, oksentelu, ummetus. Harvinaiset: akuutti munuaisten vajaa-
toiminta, munuaisten toimintahäiriö, anafylaktiset reaktiot. Pakkaukset ja 
hinnat (vmh + alv): 6 mg/ml injektioneste, esitäytetty kynä 5 x 3 ml: 180,20 €. 
Korvattavuus: Rajoitetusti peruskorvattava (40 %). Reseptilääke. Perustuu 
valmisteyhteenvetoon 04/2021. Markkinoija: Novo Nordisk Farma Oy. 
Saxenda® on Novo Nordisk A/S:n omistama tavaramerkki


