
 

 

 

Monoklonale antistoffer mot CGRP (Aimovig) 
 

Bruksområde 

Forebyggende behandling ved minst 4 migrenedager per måned. 

 

Dosering og bruk 

En injeksjon av Aimovig 70 mg injeksjonsvæske under huden (subcutant) hver 4. uke 

forløpende der effekten vurderes etter 3 måneder. Ved manglende effekt etter 4 uker forsøkes 

da to doser av 70 mg hver 4. uke der den andre injeksjonen settes umiddelbart etter den første 

på et annet injeksjonssted. Unngå injeksjon i områder hvor huden er øm, har blåmerker, er rød 

eller hard. For detaljerte instruksjoner i hvordan Aimovig skal injiseres, se ”Bruksanvisning 

Aimovig ferdigfylt sprøyte” i pakningsvedlegget.   

 

Graviditet og amming 

Data om sikkerhet ved bruk av Aimovig under svangerskapet mangler. Aimovig bør derfor 

ikke brukes dersom du planlegger å bli gravid, er gravid eller i første ammeperiode. Det er 

kjent at monoklonale antistoffer som Aimovig går over i morsmelk de første dagene etter 

fødselen, men etter denne første ammeperioden kan Aimovig brukes dersom migreneanfall 

forekommer svært hyppig. 

 

Disse bør ikke bruke Aimovig 

Skal ikke brukes ved allergi overfor erenumab eller noen av de andre innholdsstoffene. Skal 

heller ikke benyttes av barn eller ungdom (under 18 år) eller hos pasienter med enkelte 

kardiovaskulære sykdommer (data mangler).  

 

Bivirkninger 

Den vanligste bivirkningen er reaksjoner på injeksjonsstedet som smerte, rødhet og hevelse 

der hvor injeksjonen er satt, men hudreaksjoner som utslett eller kløe er vanligvis milde. Noen 

kan oppleve forstoppelse og muskelkramper. Sikkerhet ved behandling over lang tid er 

foreløpig uavklart.  

 

Bruk sammen med andre medisiner 

Det er foreløpig ikke kjente problemer i forhold til samtidig bruk av andre medisiner. 

 

Oppbevaring 

Oppbevares i kjøleskap (2 °C–8 °C). Oppbevar sprøyten(e) i ytterpakningen for å beskytte 

mot lys. Etter at Aimovig er tatt ut av kjøleskapet må det oppbevares ved romtemperatur 

(opptil 25 °C) i ytterpakningen og det må brukes innen 14 dager. Ikke legg Aimovig tilbake i 

kjøleskap etter at den er blitt tatt ut.  

Legemidlet må ikke brukes dersom du oppdager at oppløsningen inneholder partikler, er uklar 

eller tydelig gul.  

 



 

 

 

Nyttig informasjon til hodepinepasienter om forebyggende behandling 

Forebyggende behandling ved migrene og andre hodepiner er fast medisin som tas for å 

redusere hodepinen. Medisinen kan ha effekt ved å redusere enten antallet hodepinedager 

og/eller intensitet på hodepinen.  

Både visse typer blodtrykksmedisiner, epilepsimedisiner og noen antidepressive medisiner 

kan prøves. I sprøyteform finnes Botox og CGRP- antistoffer.  

Ingen av disse medisinene virker for alle.  Statistisk gir hver medisin ca. 50% sjanse for en 

minst 50% reduksjon av hodepinen.  

Medisinene bør prøves i 3 måneder for å se om de har effekt, men ikke hvis der er 

ubehagelige bivirkninger. Milde bivirkninger kan være forbigående.  

Du skal avslutte medisinen hvis du har bivirkninger / ulemper av medisinen som er større enn 

effekten/ fordelene. Du bør i så fall trappe ned over minst en uke.  Har du middels sterke 

bivirkninger, kan du redusere dosen.  

OBS: Anfallsmedisiner er noe helt annet. Disse tar du som før når du har behov. De går fint å 

kombinere med forebyggende medisin.  

Det er vanlig å prøve flere forebyggende medisiner etter hverandre, hvis man ikke har lykkes 

med den/ de første, idet de virker på forskjellige måter.  

Husk å bruke hodepinekalender. Det er den sikreste måten å se om man har effekt av 

medisinen.  

 


