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Aimovig er udviklet specifikt til forebyggelse af kronisk migræne.

Vælg farveTil patienter og pårørende

Behandling med erenumab (Aimovig)
Aimovig er udviklet specifikt til forebyggelse af
kronisk migræne.
 
Virkningsmekanisme
Man har længe vidst at molekylet CGRP, som
dannes i vores nervesystem, spiller en rolle i
udviklingen af migræneanfald. Erenumab, som
er det aktive stof i Aimovig, er udviklet specifikt
til at blokere CGRP receptoren, som dermed
forhindrer CGRP i at sætte sig fast på cellernes
overflade. Dette er med til at forebygge
symptomerne på migræne og kan nedsætte
hyppigheden og styrken af migræneanfald.
 
Inden du starter behandling
For at blive sat i behandling med Aimovig skal
du opfylde kriterierne for kronisk migræne.
Dvs. mindst 15 hovedpinedage pr. måned hvoraf
mindst de 8 dage skal være migræne.
Du skal fremvise udfyldt hovedpinekalender for
de sidste 4 uger inden opstart. Du skal angive
dage med migræne, spændingshovedpine samt
dage, hvor du har taget smertestillende medicin.
Du må ikke have medicinoverforbrugshovedpine,
dvs. at du de sidste 3 måneder ikke må have
taget smertestillende i form af triptaner,
kombinationspræparater eller morfika mere end
9 dage pr. måned eller almindelig
smertestillende i mere end 14 dage pr. måned.
 
Hvilken dosis skal man tage
De første 3 måneder skal du tage 140 mg (1 pen)
hver 4. uge. Efter 3 måneder vurderer vi
effekten af behandlingen samt videre
behandling med Aimovig.
 
 
 
 

 
Sådan tager man Aimovig
Aimovig kan injiceres i maven, låret eller
overarmen. Træk først hætten lige af pennen.
Afsprit og stræk eller klem om huden på det sted
du vil indgive Aimovig. Injektionspennen holdes i
en 90 graders vinkel mod huden, og stemplet
trykkes i bund. Pennen presses mod huden, indtil
det lille vindue er helt gult og måske giver et
klik.
 
Bivirkninger
Som ved næsten alle andre præparater kan der
forekomme bivirkninger ved brug af Aimovig.
Ca.
1 ud af 10 patienter oplever forstoppelse, kløe,
muskelkramper eller rødme og hævelse omkring
indstiksstedet. Oplever du bivirkninger, der ikke
er beskrevet her, er det vigtigt, at du informerer
Hovedpineambulatoriet, evt. langtidsbivirkninger
kendes ikke endnu.
 
Forsigtighedsregler
Som kvinde er det vigtigt, at du benytter sikker
prævention, så længe du er i behandling med
Aimovig. Du skal vente mindst 12 uger efter
sidste behandling, før du forsøger at blive
gravid.
 
Når du er i behandling med Aimovig
Du skal møde til kontrol og medicinudlevering
hver 12. uge hos sygeplejersken. Forud for disse
besøg skal du oplyse os om din oplevelse af
effekten af behandlingen samt evt. bivirkninger.
Du skal udfylde hovedpinekalender så længe, du
er i behandling med Aimovig. Det er vigtigt, at
du indsender kalenderen samt ovennævnte
oplysninger om effekten 3 hverdage, før du skal
møde til konsultation.
Du kan benytte mailfunktion på hjemmesiden.
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Bemærk:
Hvis du ikke sender hovedpinekalenderen
samt oplysninger om effekten af behandlingen
rettidigt, kan vi ikke udlevere medicinen til
dig, og konsultationen aflyses.
 
VIGTIGT!
Du skal holde pause med Aimovig i 8 uger for
hver 48 uger, du har været i behandling, så
speciallægen kan vurdere, om du fortsat
opfylder kriterierne for behandling.
 
Udlevering og opbevaring af Aimovig
Aimovig kan kun udleveres til dig i
Hovedpineambulatoriet. Du får udleveret
medicin til 3 måneder ad gangen. Den første
gang du skal have Aimovig, får du udleveret en
køletaske med køleelementer til at transportere
medicinen hjem.
 
VIGTIGT! 
Du skal medbringe køletasken med
frosne køleelementer hver gang, du kommer og
henter din medicin. Glemmer du køletasken, kan
vi ikke udlevere medicinen til dig.
Medicinen skal opbevares i køleskab ved 2-8
grader. Tåler ikke frost. Aimovig kan evt. tages
ud i stuetemperatur en halv time før brug.
 
VIGTIGT! 
Brydes kølekæden, kan Aimovig holde
sig i 14 dage ved højest 25 grader. Aimovig må
ikke lægges tilbage i køleskabet, hvis først det
har været opbevaret ved stuetemperatur.
 
Det er således vigtigt, at du planlægger dit
besøg
i Hovedpineambulatoriet, så du har adgang til
køleskab og fryser inden for 5 timer. 5 timer er

det maksimale, medicinen kan holdes nedkølet
i den udleverede køletaske.
 
Kontakt Hovedpineambulatoriet
Det er muligt at sende sikker mail til
Hovedpineambulatoriet via Borger.dk.
 
Se yderligere oplysninger på www.svs.dk/
hovedpine
Bemærk, at du skal benytte Nem-ID for at logge
ind.
 
Benyt med fordel mailfunktion og undgå køen på
telefonen.
 
Telefon: 79 18 22 77
Bed om Hovedpineambulatoriets sekretær.
 
 
 
Jeg giver samtykke til ovenstående som
forudsætning for fortsat behandling med
Aimovig i Hovedpineambulatoriet.
 
Dato:
 
Navn:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Udarbejdet i samarbejde med Dansk 
Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup
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