
 

 

 

 

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER OG 

OMSORGSPERSONER 

 

Aripiprazol tilhører en gruppe legemidler som kalles antipsykotiske legemidler. 

Det brukes blant annet til behandling av ungdom som er 13 år og eldre, som har en tilstand 

som kjennetegnes ved symptomer som å føle seg «høy», ha store mengder energi, ha mye 

mindre behov for søvn enn det som er normalt, snakke veldig raskt og ha mange idéer og av 

og til være veldig irritabel. 

Hensikten med dette opplæringsmateriellet er at du bruker Aripiprazol riktig, er 

oppmerksom på eventuelle bivirkninger, og vet hva du skal gjøre i slike situasjoner. Du finner 

flere opplysninger om Aripiprazol i pakningsvedlegget som ligger i legemiddelpakningen 

Yngre pasienter har økt risiko for bivirkninger forbundet med aripiprazole. Aripiprazol er 

derfor ikke anbefalt til bruk hos pasienter som er yngre enn 13 år. 

Dosen av aripiprazole beregnes til mellom 10 mg og 30 mg én gang daglig med eller uten 

mat. 

Behandlingen bør starte med 2 mg i 2 dager og deretter bør dosen økes langsomt opp til en 

daglig dose på 10 mg. Behandlingen skal ikke pågå i mer enn 12 uker. 

Det er ikke sett økt nytte med doser over 10 mg daglig. Doser over 10 mg daglig kan gi 

bivirkninger som:  

 vektøkning, 



 stive muskler, ustødige eller skjelvende bevegelser (såkalt ekstrapyramidalt syndrom), 

inkludert  muskelrykninger, ukontrollerte bevegelser i armer og bein (tardive 

dyskinesier) 

 søvnighet (somnolens) / tretthet (fatigue) 

Rådfør deg med legen din før du tar dette legemidlet dersom du har: 

 høyt blodsukker (kjennetegnet ved symptomer slik som overdreven tørste, store 

mengder urin, økt matlyst og slapphet) eller forekomst av diabetes i familien 

 anfall 

 ufrivillige, uregelmessige muskelbevegelser, spesielt i ansiktet 

 hjerte- og karsykdom, forekomst av hjerte-karsykdom i familien, dersom du har slag 

eller «minislag» eller unormalt blodtrykk 

 blodpropp eller forekomst av blodpropp i familien, siden bruk av antipsykotika er 

forbundet med dannelse av blodpropp 

 tidligere tilfeller av overdreven gambling 

Informer legen din hvis du merker at du går opp i vekt, utvikler uvanlige bevegelser, 

opplever søvnighet som påvirker vanlig daglig aktivitet, får problemer med å svelge eller får 

allergisymptomer. 

Si straks ifra til legen din dersom du har tanker eller følelser om å skade deg selv. 

Selvmordstanker og selvmordsforsøk er rapportert under behandling med aripiprazol. 

Si straks ifra til legen din hvis du har muskelstivhet eller det er muskler du ikke kan bevege 

og du samtidig har høy feber, svette, endret sinnstilstand eller svært rask eller uregelmessig 

hjerterytme. 

Dersom du får noen av disse symptomene skal du ikke slutte å ta dette legemidlet eller 

bruke andre legemidler til behandling av symptomene uten at dette først er avtalt med 

legen.  

Du finner flere opplysninger om Aripiprazol i pakningsvedlegget som ligger i 

legemiddelpakningen. 


