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På dette kortet finner du viktig 
informasjon om mulige psykiske 
bivirkninger ved bruk av Lariam. 

Les også pakningsvedlegget som 
ligger i pakningen - det inneholder 
fullstendig informasjon om Lariam, 
også om øvrige bivirkninger 
legemidlet kan ha. 
Pakningsvedlegget kan også søkes 
opp på www.felleskatallogen.no 

Ha alltid med deg dette kortet. 

Vis dette kortet dersom du 
oppsøker lege. 

 

 

 

 

Hva bør jeg vite om Lariam? 

• Lariam er et reseptpliktig 
legemiddel som brukes for å 
forebygge og behandle malaria. 
Malaria er en livstruende  
infeksjon. Lariam virker ikke ved 
alle typer malaria. 

• Bruk Lariam slik legen har forklart 
deg: før avreise, under reisen og 
etter at du er ute av 
malariaområdet. 

 

 

 

Bruk ikke Lariam dersom du har 
eller noen gang har hatt: 

• depresjon, selvmordstanker, 
selvskadende atferd  

• andre psykiske problemer inkludert 
angstlidelser, schizofreni eller 
psykose (mister kontakt med 
virkeligheten)  

• kramper (anfall eller krampeanfall)  

• allergi overfor kinin, kinidin, Lariam  
eller noen av innholdsstoffene 

• alvorlige leverproblemer 

• Blackwater fever (en komplikasjon  
av malaria som påvirker blodet  og 
nyrene). 

 

Bruk ikke Lariam dersom du 
samtidig tar en malariamedisin kalt: 
Halofantrin. 

Lariam kan forårsake alvorlige 
psykiske problemer hos noen 
personer. Informer legen 
umiddelbart dersom du opplever 
noe av det følgende når du bruker 
Lariam: 

• selvmordstanker  
• selvskadende adferd   
• alvorlig angst 
• føler mistenksomhet overfor andre 
• ser eller hører ting som ikke er der 

 

• mareritt/unormale drømmer 
• søvnløshet 
• depresjon 
• føler rastløshet  
• uvanlig adferd eller føler deg 

forvirret 

Oppsøk lege umiddelbart dersom 
du opplever alvorlige psykiske 
problemer ved bruk av Lariam. 
Behandlingen med Lariam kan 
erstattes med et annet legemiddel 
for å forebygge malaria dersom du 
opplever noe av det som er nevnt 
ovenfor. 
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