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Pregabalin (Lyrica®)
Tablet på 25, 75, 150, 225 og 300 mg.
Den maksimale dosis pr. døgn = 600 mg.

Optrapning
 kl. 07.00   kl. 19.00   Næste 

optrapning efter
    25 mg  2 dage
   25 mg    25 mg  2 dage
   25 mg    50 mg   2 dage
   50 mg    50 mg  2 dage
   50 mg    75 mg   2 dage
   75 mg    75 mg  Efter aftale

Nedtrapning
Dosis halveres hver uge indtil 75 mg/dag. Denne dosis tages i én uge, hvorefter der 
stoppes med medicinen. 

Meget almindelige bivirkninger (>10%)
Hovedpine, svimmelhed, søvnighed.

Forsigtighedsregler
 Dosis reduceres ved nedsat nyrefunktion
 Let øget risiko for selvmordstanker og -forsøg.
 Forsigtig ved tidligere psykose eller svært hjertesvigt  

Mere information
http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/3474

Amitriptylin (Saroten®)
Tablet på 10, 25 og 50 mg. 

Optrapning
  Til nat (1 time 

før sengetid)
Næste 
optrapning efter

   10 mg  3 dage
   20 mg  3 dage
   30 mg  Efter aftale

Nedtrapning
Dosis halveres hver uge indtil 30 mg/dag. Denne dosis tages i én uge, hvorefter der 
stoppes med medicinen. 

Meget almindelige bivirkninger (>10%)
Vægtøgning, forstoppelse, kvalme, mundtørhed, hurtig puls, tilstoppet næse, 
aggressivitet, døsighed, hovedpine, rysten, sløvhed, svimmelhed, talebesvær, øget 
svedtendens, uskarpt syn.
I lave doser optræder kun få bivirkninger som ofte er forbigående.

Forsigtighedsregler
 Må ikke anvendes ved svær leversygdom, hjertesvigt, grøn stær, epilepsi eller

nylig blodprop i hjertet og skal anvendes med forsigtighed ved 
hjertesygdom, sukkersyge, stofskiftesygdom, ubehandlet skizofreni, mani.

 Ved tegn på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, 
besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.

Mere information
http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/478

http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/3474
http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/478
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Gabapentin
Tablet på 300, 400, 600 mg (og 800 mg som er dyre). 
Den maksimale dosis pr. døgn = 3600 mg.

Optrapning
 kl. 07.00   kl. 15.00   kl. 23.00 Næste 

optrapning efter
   300 mg  2 dage
 300 mg   300 mg  2 dage
 300 mg  300 mg  300 mg  2 dage
 300 mg  300 mg  600 mg  2 dage
 600 mg  300 mg  600 mg  2 dage
 600 mg  600 mg  600 mg Efter aftale

Nedtrapning
Dosis halveres hver uge indtil 900 mg/dag. Denne dosis tages i én uge, hvorefter der 
stoppes med medicinen. 

Meget almindelige bivirkninger (>10%)
Feber, træthed, besvær med at styre arme og ben, svimmelhed, søvnighed, 
virusinfektioner.

Forsigtighedsregler
 Dosis reduceres ved nedsat nyrefunktion
 Let øget risiko for selvmordstanker og -forsøg.
 Forsigtig ved tidligere psykose eller svært hjertesvigt 

Mere information
http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/6709

Duloxetin (Cymbalta®)
Tablet på 30 og 60 mg 
Den maksimale dosis pr. døgn = 120 mg.

Optrapning
 kl. 07.00   kl. 15.00   kl. 23.00 Næste   

optrapning efter
30 mg 7 dage
60 mg   14 dage

Nedtrapning
Dosis halveres hver uge indtil 30 mg/dag. Denne dosis tages i én uge, hvorefter der 
stoppes med medicinen. 

Meget almindelige bivirkninger (>10%)
Kvalme, mundtørhed, hovedpine, søvnighed.

Forsigtighedsregler
 Bør ikke anvendes ved alvorlig lever eller nyresygdom.
 Forsigtighed ved ældre, epilepsi, mani, blødningstendens, grøn stær, forhøjet

blodtryk eller anden hjertesygdom.
 Ved forhøjet blodtryk bør dette kontrolleres regelmæssigt.

Mere information
http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/3573
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http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/6709
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