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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Innan behandling med amitriptylin bör EKG tas för att utesluta förlängt QT-
syndrom, se övrig information.

Neuropatisk smärta

För smärtlindring med amitripylin ska patienten titreras individuellt till den lägsta 
effektiva dosen där adekvat smärtlindring erhålls med tolererbara 
läkemedelsbiverkningar.

Bör ordineras i samråd med smärtspecialist.

Barn 2 - 11 år: Initialt 200 - 500 mikrogram/kg x 1, max 10 mg/dos.
Dosen kan ökas vid behov till max 1 mg/kg x 2 av specialistläkare. 

Barn 12 - 18 år: 10 mg x 1. Dosen kan ökas gradvis vid behov till 75 mg x 1. 
Vid behov av högre doser än 75 mg bör det ordineras av specialistläkare. 

Utvärdera behandlingens effekt på smärta, funktionsnivå samt biverkningar och 
avsluta om önskad effekt inte uppnås.

Dosen ska trappas ned successivt vid utsättning av amitriptylin.

Tablett 10, 25 och 50 mg (ex Amitriptylin Abcur)
Tablett 8,8 mg, 22,1 mg och 44,2 mg (Amitriptyline Strides)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Innan behandling med amitriptylin bör EKG tas för att utesluta förlängt QT-syndrom, se 
Övrig information.

ADMINISTRERING

Oralt: Tabletterna intas med fördel på kvällen pga sederande effekt. 

Tabletterna kan krossas och blandas med vatten för omedelbar administrering.

Enteralt: Oral lösning rekommenderas i första hand (finns som licenspreparat). 
Tabletterna kan även krossas och blandas med vatten för omedelbar administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Amitriptylin (registrerad produkt)

 Tablett

Burk: Förvaras i rumstemperatur. Blister: Fuktkänsligt, förvaras i 
originalförpackningen. Förvaras vid högst 30 °C. Gäller alla styrkor. 
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Innan behandling med amitriptylin bör EKG tas för att utesluta förlängt QT-syndrom. Fall 
av QT-förlängning har rapporterats, därför ska det ges med försiktighet till patienter med 
bradykardi eller hos patienter som använder QT-förlängande läkemedel. 

Sätt ut amitriptylin flera dagar innan kirurgi, om möjligt, då anestetika under behandling 
med amitriptylin kan öka risken för hypotension och arytmier.

Amitriptylin bör ges med stor försiktighet till patienter med hypertyreos eller patienter 
som får tyroideahormoner, då hjärtarytmier kan utvecklas. 

Använd amitriptylin med fösiktighet till patienter med epileptisk sjukdom då det kan sänka 
tröskeln för anfall. Försiktighet bör även iakttas vid behandling av patienter med svår lever- 
eller hjärt-kärlsjukdom, pylorusstenos och paralytisk ileus. 

Amitriptylin kan orsaka antikolinerga biverkningar som yrsel, förvirring, urinretention samt 
muntorrhet. 

Tas med fördel på kvällen pga sederande effekt.

ÖVRIG INFORMATION

REFERENS/LÄNK

BNF-C 
http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

FASS 
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering
https://www.lakemedelshantering.se/

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Depression, ångestsyndrom och 
tvångssyndrom hos barn och vuxna
https://lv.se/depression-angest

Micromedex 

PubMed PMID Thour A, Marwaha R. Amitriptyline. 2022 May 15. In: StatPearls [Internet]. 
Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30725910

Rekommendation , (Grade 2C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade
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