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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri/barnneurologi.

Viktigt med individuell dostitrering och kontinuerlig utvärdering av effekt och 

biverkningar. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

För doser under 5 mg, överväg oral lösning, se annan instruktion.

Akut manisk episod, bipolär sjukdom, psykos

Startdos 

Barn 13 - 18 år: 2 mg x 1, i 2 dagar

Upptitrering

Därefter 5 mg x 1, i 2 dagar. Fortsätt upptrappning till måldos 10 - 15 mg x 1

Doser över 10 mg ska endast användas i undantagsfall, max 30 mg.

Utsättning

Max 12 veckors behandling. Dosen ska trappas ned gradvis under stabila 

förhållanden, för att minska risken för utsättningssymtom eller återfall.

Tvångssyndrom medelsvår till svår, tilläggsbehandling

Startdos 

Barn 13 - 18 år: 0,5 - 1 mg x 1

Upptrappning 

Därefter rekommenderas långsam upptitrering varannan vecka, till måldos 2,5 - 

5 mg x 1

Utsättning

Dosen ska trappas ned gradvis under stabila förhållanden, för att minska risken 

för utsättningssymtom eller återfall.

Tabletter 5, 10, 15 och 30 mg (ex Abilify)
Munsönderfallande tabletter 10 och 15 mg (ex Aripiprazol Stada)

Aripiprazol finns även som oral lösning, se annan instruktion.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: 

Munsönderfallande tablett kan lösas upp på tungan, och sväljas med eller utan vätska. 

Alternativt kan tabletten lösas upp i vatten och drickas.

Enteralt i sond: Använd i första hand oral lösning, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Aripiprazol (ex Abilify) (registrerad produkt)

5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Gäller även styrkorna 

10, 15 och 30 mg. 

10 mg, Munsönderfallande tablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Gäller även styrkan 15 

mg. 
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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Beteendestörningar/aggressivt utåtagerande

Svåra beteenden vid autismspektrumtillstånd eller vid intellektuell 

funktionsnedsättning

Tics och Tourettes syndrom (begränsad evidens)

Startdos 

Barn 13 - 18 år: 1 - 2 mg x 1

Upptitrering

Därefter rekommenderas långsam upptitrering varannan vecka. 

Maxdos 0,2 mg/kg/DYGN eller 10 mg/DYGN.

Utsättning

Korttidsbehandling rekommenderas.

Dosen ska trappas ned gradvis under stabila förhållanden, för att minska risken 

för utsättningssymtom eller återfall.

Viktigt med långsam upptitrering för att minska risken för akatisi. 

Vanliga biverkningar är ex tremor, huvudvärk och extrapyramidala störningar.

Interagerar med andra läkemedel som påverkar CYP2D6 (ex. fluoxetin) vilket kan

resultera i ändrad koncentration av aripiprazol.

ÖVRIG INFORMATION
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REFERENS/LÄNK

BNF-C 

http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

FASS 

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

Internetadress Internetmedicin - Bipolär sjukdom hos barn

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=7814

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Bipolär 
sjukdom, 2014

http://www.sfbup.se/vardprogram/spfs-riktlinjer-for-bipolar-sjukdom/

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje 
ångest- och tvångssyndrom, 2018

http://www.sfbup.se/vardprogram/sfbups-riktlinjer-for-angest-och-tvangsyndrom/

Internetadress Svenska psykiatriska föreningen - Bipolär sjukdom

http://www.sfbup.se/wp-content/uploads/2017/01/FARDIG-Bipolara-riktlinjer.pdf

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neuroleptika vid vissa psykiatriska 
tillstånd hos barn och ungdomar

https://lv.se/neuroleptikatillbarn

PubMed PMID Ichikawa H. et al. Aripiprazole in the Treatment of Irritability in Children 
and Adolescents with Autism Spectrum Disorder in Japan: A Randomized, Double-blind, 
Placebo-controlled Study.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28004215

ePedID: 4848

Versionsnummer, major: 1

Giltig fr o m: 2019-05-08

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-03-01

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-05-08

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

EPED CENTRALT

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

Versionshantering: http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_4848.html
ePedID: 4848.1 Giltig fr o m: 2019-05-08


