
AJOVY (Fremanezumab)

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. 

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. 

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

Smerte, hard hud og rød-
het på injeksjonsstedet

Kløe på injeksjonsstedet

Inntrer Egenomsorg KommentarLege

Forebyggende behandling av migrene.

Milde og oftest forbigående
Innen et par 
dager etter
injeksjon

Når som helst
under behandling Milde og oftest forbigående

Effekter

Ajovy er et monoklonalt antistoff som fungerer ved å binde seg 
til CGRP reseptoren. Vi vet at CGRP øker under et migreneanfall. 
Ajovy hemmer den biologiske effekten av CGRP og dermed også 
smerten ved migrene, sannsynligvis ved modulering av trigeminus 
systemet.
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Det er ingen kjente interaksjoner med Ajovy og måten Ajovy virker i kroppen gjør det lite sannsynlig med 
interaksjoner. 

INTERAKSJONER

PRAKTISK BRUK

Inntak 
Tidspunkt og mat

Administrering

Glemt dose

Andre råd

Injeksjon

To doseringsalternativer:   
-   Månedlig dosering: 225 mg 1 gang i måneden
-  Kvartalsvis dosering: 675 mg hver 3. måned.  

Se SPC ved bytte av doseringsregime.

-   Sprit av huden før injisering.
-   Hele innholdet skal injiseres i underhuden i magen,
     låret eller i 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.

Behandlingen gjenopptas så snart som mulig med
indisert dose og regime. Det skal ikke gis dobbel dose 
som erstatning for uteblitt dose.

-   Til engangsbruk
-   Skal ikke ristes
-   Oppbevares i kjøleskap i 2-8 grader Celsius
-   Bør være i romtemperatur minst 30 min før injisering
-   Beskyttes 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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