
 
 

 

AGOMELATIN 
Rekommendationer för att undvika 
leverbiverkningar 
Agomelatin kan orsaka biverkningar som kan innebära förändringar i 
din leverfunktion. 
 
Denna handbok innehåller rekommendationer för att undvika 
leverbiverkningar samt råd om vad man ska göra om sådana 
biverkningar uppstår under behandling med Agomelatin. 
 
Rådfråga din läkare för ytterligare information. 
 
Agomelatin är ett antidepressivt läkemedel som kan hjälpa till att behandla depression. 
 
För att få ut det mesta av din behandling ska du följa läkarens rekommendationer gällande 
användning av Agomelatin (dos, behandlingslängd, tillhörande uppföljning såsom 
överenskomna läkarbesök, blodprover). 

 
 

 

 

 



 

INNAN DU BÖRJAR TA AGOMELATIN 
 

 Tala om för din läkare om du vet att din lever inte fungerar ordentligt. I så fall 
ska du inte ta Agomelatin. 
 

  Det kan även finnas andra orsaker till att Agomelatin inte är lämpligt för dig.  
Fråga din läkare om råd: 

- om du någon gång har haft leverproblem 
- om du har fetma eller är överviktig 
- om du har diabetes 
- om du använder alkohol 
- om du tar andra läkemedel (man vet att vissa läkemedel påverkar levern).  

 



 
 
VAD MAN SKA GÖRA FÖR ATT UNDVIKA LEVERPROBLEM UNDER 
BEHANDLINGEN 
 

 Ta regelbundna blodprover  
 

 Varför? 

Din läkare ska ha kontrollerat att din lever fungerar ordentligt före behandlingen påbörjas. 
Blodproverna som din läkare ordinerat ger honom/henne information om hur din lever 
fungerar för att avgöra om Agomelatin är lämpligt för dig. 

 
Vissa patienter kan få förhöjda nivåer av leverenzymer i deras blod vid behandling med 
Agomelatin. Nivåerna av dessa leverenzymer talar om huruvida din lever fungerar ordentligt 
och är nödvändiga för att läkaren ska kunna följa upp din behandling. 
 

 När?  

 Före 
behandlingen 
påbörjas eller 
vid dosökning 

Efter cirka 
3 veckor 

Efter cirka 
6 veckor 

Efter cirka 
3 månader 

Efter cirka 
6 månader 

Blodprover      

 
 

Om din läkare ökar dosen till 50 mg ska proverna utföras på nytt. 
 

Kom ihåg att ta med dig sidan med PÅMINNELSE OM TIDSBOKNING FÖR 
BLODPROVER 

(se nästa sida) till din läkare  
 
Informera omedelbart läkare om du får reda på att leverenzymnivån i ditt blod ökar under 
behandlingen.  
 

 Var uppmärksam på tecken på leverproblem  
Om du observerar något av följande kan det betyda att din lever inte 
fungerar ordentligt: 

- gul hud/gula ögon 
- mörk urin 
- ljus avföring 
- smärta i den övre, högra delen av buken 
- onormal trötthet (speciellt i samband med andra symtom som anges ovan) 

  Rådfråga omedelbart läkare som kan uppmana dig att sluta ta 
Agomelatin. 



PÅMINNELSE OM TIDSBOKNING FÖR BLODPROVER 

KOM IHÅG  

Det är viktigt att du lämnar regelbundna blodprover medan du tar Agomelatin. 

TABELLEN NEDAN HJÄLPER DIG ATT KOMMA IHÅG NÄR DU SKA LÄMNA 
BLODPROVER. 

 AGOMELATIN 25 mg – DATUM FÖR FÖRSTA INTAG:

Blodprov för mätning av leverenzymnivån Datum 

Datum för det första blodprovet (då behandlingen 
påbörjas)

Datum för det andra blodprovet (efter cirka 3 veckor) 

Datum för det tredje blodprovet (efter cirka 6 veckor) 

Datum för det fjärde blodprovet (efter cirka 
3 månader) 

Datum för det femte blodprovet (efter cirka 6 månader) 

Din läkare kan besluta att du behöver lämna ytterligare blodprover. 

DOSÖKNING TILL 50 mg - DATUM FÖR FÖRSTA INTAG: 

Blodprov för mätning av leverenzymnivån Datum 

Datum för blodprovet som tas då Agomelatin 50 mg 
påbörjas 

Datum för det andra blodprovet (efter cirka 3 veckor) 

Datum för det tredje blodprovet (efter cirka 6 veckor) 

Datum för det fjärde blodprovet (efter cirka 
3 månader) 

Datum för det femte blodprovet (efter cirka 6 månader) 

Din läkare kan besluta att du behöver lämna ytterligare blodprover. 

Kom ihåg att ta med dig denna handbok när du besöker din läkare. 

För mer detaljerad information, se bipackssedeln i förpackningen för Agomelatin. 
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