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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av specialist.

Behandling med mirtazapin är först aktuell när två olika SSRI-läkemedel inte haft 
önskad effekt.

Depression, monoterapi (off-label)

Barn 13 - 18 år: Startdos 15 mg x 1, ges till natten i 1 vecka
Därefter trappas dosen upp med 15 mg.
 
Utvärdering efter 2 - 3 veckor och ev. ytterligare dosökning, max 45 mg.

Utsättning
Planeras efter remission vid ett stabilt livsskede, april och maj kan vara lämpliga 
månader. 
Trappa gradvis ut dosen under 4 - 6 veckor.

Depression med sömnstörning eller ångest, tilläggsbehandling (off-label)

Barn 13 - 18 år: Startdos 15 - 30 mg x 1, ges till natten
Kan dosökas efter 1 vecka, max 45 mg

Utsättning
Planeras efter remission vid ett stabilt livsskede, april och maj kan vara lämpliga 
månader. 
Trappa gradvis ut dosen under 4 - 6 veckor.

Sömnstörning, korttidsbehandling (off-label)

Barn 13 - 18 år: 7,5 - 15 mg x 1, ges till natten

Risk för viktökning. Därför ska vikten följas och patienten bör få kostråd.

Med hänsyn till suicidrisk, framför allt i början av behandlingen, bör endast en 
begränsad mängd mirtazapin förskrivas.

ÖVRIG INFORMATION

Tabletter 15, 30 och 45 mg
Munsönderfallande tabletter 15, 30 och 45 mg

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Risk för ökad suicidalitet när antidepressiva läkemedel ges till barn.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletterna ska inte tuggas. 
Munsönderfallande tabletter ska läggas på tungan och kommer snabbt lösas upp. 

Vissa tabletter med styrkan 15 och 30 mg har brytskåra som möjliggör att tabletten kan 
delas i två lika stora delar/doser. Dock kan det skilja sig mellan olika tillverkare, se FASS.
Munsönderfallande tabletter saknar brytskåra.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Mirtazapin (registrerad produkt)

15 mg, Filmdragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkorna 30 och 45 mg. 

15 mg, Munsönderfallande tablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt. Gäller 
även styrkorna 30 och 45 mg. 
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