
AIMOVIG (Erenumab)

Tabellen angir et utvalg vanlige eller alvorlige bivirkninger, og indikerer når bivirkningene vanligvis inntrer og 
hvordan de kan håndteres. For mer informasjon om bivirkninger, se SPC og Legemiddelhåndboka. 

Enkelte av symptomene som er rapportert som bivirkninger kan være en del av selve migreneanfallet. 

Symbolforklaring:

Behov for legekontakt vurderes 
ut ifra alvorlighetsgrad

Pasienten bør kontakte
lege for vurdering

Kontakt lege umiddelbart,
Ring 113

BRUKSOMRÅDER OG EFFEKTER

BIVIRKNINGER

Vanlige bruksområder

Bivirkning

Forstoppelse

Reaksjoner på
injeksjonsstedet

Kløe på injeksjonsstedet 
eller i huden

Overfølsomhetsreaksjo-
ner (inkl. anafylaktisk 
reaksjon, angioødem, 
utslett, hevelse/ødem og 
urticaria)

Muskelkramper

Inntrer Egenomsorg KommentarLege

Forebyggende behandling av migrene

Milde og oftest 
forbigående

Når som helst 
under behandling

Innen et par dager 
etter injeksjon

Når som helst 
under behandling

Når som helst 
under behandling

Når som helst 
under behandling

Lindring/forebygging: 
Ikke-medikamentelle 
tiltak, volumøkende 
midler, osmotisk virken-
de midler, sennaglykosi-
der, klyster

Obs latex allergi! 
Latex i korken på
injeksjonspennen

Obs latex allergi! 
Latex i korken på
injeksjonspennen

Effekter

Aimovig er et monoklonalt antistoff som fungerer ved å binde seg 
til CGRP reseptoren. Vi vet at CGRP øker under et migreneanfall.  
Aimovig hemmer den biologiske effekten av CGRP og dermed også 
smerten ved migrene, sannsynligvis ved modulering av trigeminus 
systemet.

!

Indikasjon: Migrene hos voksne med 4 anfall eller mer per måned

Refusjon: Individuell refusjon etter søknad av nevrolog eller barnelege til pasienter med diagnosen 
Kronisk migrene som har forsøkt minst tre andre forebyggende medikamenter uten effekt eller med 
bivirkninger. 
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Det er ingen kjente interaksjoner med Aimovig og måten Aimovig virker i kroppen gjør det lite sannsynlig 
med interaksjoner.

INTERAKSJONER

Aimovig er på på den europeiske overvåkningslisten fordi man trenger mer informasjon om bivirkninger. 
Det betyr at alle mistenkte bivirkninger skal meldes inn. 
Meldeskjema ligger på https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet 

PRAKTISK BRUK

Inntak 
Tidspunkt og mat

Administrering

Glemt dose

Andre råd

Injeksjon

Én dose hver 4. uke (70mg eller 140mg) til selvinjeksjon etter 
opplæring

Pasienten bør rådes til å injisere glemt dose så snart som mulig, og 
deretter kontakt lege. 

-   Sprit av huden før injisering.-   ele innholdet skal injiseres i 
     underhunden i magen, låret eller i ytre del av overarmen, se 
     pakningsvedlegget. 
-   Injeksjonsstedene skal byttes på, og skal ikke settes i områder
     hvor huden er øm, har blåmerker, er rød eller hard. 
-   Etter opplæring kan pasienten selv administrere ved å følge
     bruksanvisningen.  
-   Kast sprøyten i en gul kanylebøtte eller på annen forsvarlig måte.

-   Til engangsbruk
-   Mål ikke ristes
-   Oppbevares i kjøleskap i 2-8 grader Celsius
-   Bør være i romtemperatur minst 30 min før injisering
-   Kan oppbevares i inntil 25 grader Celsius  i en enkelt periode på
     inntil 14 dager
-   Skal destrueres om den har vært i ute av kjøleskap >14 dager
-   Beskyttes i original emballasjen mot direkte sollys
-   Sjekkes visuelt før bruk. Skal ikke injiseres hvis uklar, tydelig gul
     eller inneholder flak eller partikler.
-   Tilby abonnement 
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