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Nedenstående tekst er klippet fra den samlede rapport (det med rødt har jeg opsummeret fra fx tabeller). Den 

samlede rapport kan læses her: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/~/media/844760D6CB13445CAE54BCDE8F29A4B2.ashx  

 

Brugere 
 

Personer som har indløst mindst en recept på de aktuelle lægemidler eller lægemiddelgrupper fra 2003 eller 

fra markedsføringstidspunktet til 2012. 

Lægemiddel /lægemiddelgruppe  Brugere under 18 år Voksne brugere på 18 år og 

derover. 

Gabapentin  497 124.483 

Pregabalin  393 70.245 

 

I analyseperioden 2003-2012 er antallet af brugere per år er især øget for lægemidler med gabapentin, 

lamotrigin og pregabalin. For lægemidler med gabapentin og pregabalin skyldes stigningen især patienter, 

der har fået lægemidlerne udskrevet på andre indikationer end epilepsi” 

 

 
 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/~/media/844760D6CB13445CAE54BCDE8F29A4B2.ashx


De fleste antiepileptika anvendes som forebyggende behandling. En del af lægemidlerne har også andre 

indikationer, fx anvendes lægemidler med gabapentin også til behandling af perifere neurogene smerter 

 

For benzodiazepiner samt lægemidler med gabapentin og pregabalin ses, at langt den største del af brugerne 

har fået lægemidlet udskrevet mod andet end epilepsi. 

 

Antallet af brugere er i perioden steget mest for lægemidler med gabapentin, lamotrigin og pregabalin og 

faldet for lægemidler med benzodiazepiner (clobazam, clonazepam, diazepam og midazolam), 

carboxamidderivater og barbitursyrederivater. 

Ud fra de indberettede indikationer ser det ud til, at der for lægemidler med gabapentin især er kommet flere 

brugere, der er behandlet for smerter, for lægemidler med lamotrigin er der ikke noget klart billede af hvilke 

type patienter, der er øget, men for lægemidler med pregabalin er der især en stigning i antallet af brugere, 

der er behandlet for angst og smerter. 

 

 

 
 

Bivirkninger 
 

Antallet af bivirkningsindberetninger følger i store træk antallet af brugere, så det er størst for de lægemidler, 

der har haft det højeste antal brugere.  

 

De oftest indberettede bivirkninger er velkendte symptomer, der er beskrevet i de aktuelle lægemidlers 

produktresumeer. Eksempler på hyppigt indberettede bivirkninger er svimmelhed, udslæt, kvalme og 

opkastning. 

 



 
 

Dosisrelaterede akutte bivirkninger 

De mest almindelige akutte dosisrelaterede bivirkninger, der er rapporteret, er symptomer fra 

centralnervesystemet. Alle antiepileptika kan i for høj dosis medføre cerebellare-vestibulære symptomer i 

form af ataksi, dysartri, svimmelhed, tremor, dobbeltsyn og nystagmus samt kognitive symptomer i 

form af døsighed, træthed og asteni. 

 

Appetit- og vægtændring 

Vægtændringer er ofte set hos patienter i behandling med epilepsimedicin. Især behandling med valproat, 

pregabalin og gabapentin er påvist at være forbundet med vægtøgning, mens det er karakteristisk, at 

behandling med topiramat kan medføre en vægtreduktion. 

 

Det ses, at der hyppigst er indberettet appetit- og vægtændringer som mulig bivirkning på lægemidler med 

pregabalin. I omkring 20 % af de indberetninger, som er medtaget i analysen er pregabalin et mistænkt 

lægemiddel (tabel 5). Lægemidler med pregabalin er således et af de lægemidler, som oftest er mistænkt som 

årsag til bivirkninger i indberetningerne. 

 

Patienter, der behandles med lægemidler, der kan påvirke vægten, bør informeres om muligheden for 

vægtforøgelse eller vægttab i begyndelsen af behandlingen, og der bør tages nødvendige forholdsregler for at 

minimere dette. 

 

Psykiatriske bivirkninger 

Psykiske bivirkninger i form af depressionstendens er hyppigt beskrevet hos patienter i behandling med 

antiepleptika. Suicidal adfærd har vist sig også at være relateret til behandling med disse lægemidler. Det er 

påvist, at der er større risiko for depression ved behandling med de nyere antiepileptika end ved behandling 

med de ældre. Den største risiko er set ved behandling med levetiracetam, topiramat, tiagabin og vigabatrin, 

og behandling med disse lægemidler er også påvist at være associeret med suicidal affærd. 

 



Selvmordstanker og -adfærd er rapporteret hos patienter i behandling med antiepileptika ved flere forskellige 

indikationer. En metaanalyse af randomiserede, placebokontrollerede forsøg med antiepileptika har vist en 

let forøget risiko for selvmordstanker og – adfærd. Mekanismen bag denne risiko er ikke kendt, og de 

forhåndenværende data udelukker ikke muligheden for en forøget risiko for de aktuelle lægemidler. 

 

Der er modtaget 17 indberetninger, hvor det er beskrevet, at patienten havde selvmordstanker, forsøgte eller 

begik selvmord i forbindelse med behandling med de lægemidler, som indgår i analysen. Heraf 1 

selvmordsforsøg og 4 tilfælde af selvmordstanker i forbindelse med pregabalin. 

 

Patienterne bør overvåges for, om de får tegn på selvmordstanker og -adfærd, og passende behandling bør 

iværksættes. 

 

Kognitive forstyrrelser 

Det er påvist, at alle lægemidler, der anvendes til behandling af epilepsi, kan forårsage kognitive 

forstyrrelser, især ved høje doser og ved polyterapi (behandling med flere lægemidler samtidigt). 

 

Påvirkning af søvnen 

Det er påvist, at antiepileptika kan ændre søvnens arkitektur i både hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig 

retning. Behandling med valproat og phenytoin er vist at øge stadie 1 søvn, (mild døs), mens de patienter, der 

blev behandlet med gabapentin fik forbedret deres søvnkvalitet’.  

Det ses, at der oftest er indberettet insomni på lægemidler med pregabalin. 

Som tidligere nævnt er lægemidler med pregabalin et af dem, hvor oftest er indberettet bivirkninger. 

 

Dosisrelaterede akutte bivirkninger mavetarmkanalen 

Symptomer fra mavetarmkanalen som mavesmerter og kvalme er ofte rapporteret som dosisrelaterede akutte 

bivirkninger ved behandling med antiepileptika. Symptomerne er især rapporteret ved behandling med 

valproat og ethosuximid. 

 

Hjerterytmeforstyrrelser 

Ved behandling med flere af de lægemidler, der indgår i analysen, er hjerterytmeforstyrrelser velkendte 

bivirkninger. I det system bivirkningerne kodes efter, eksisterer der ikke en entydig kode for 

hjerterytmeforstyrrelse. 

Der er i alt modtaget 26 indberetninger med bivirkninger, der kan have relation til hjerterytmeforstyrrelser. 

Heraf 37 mulige bivirkninger, 4 i forbindelse med Gabapentin (Arytmi, Atrieflimmer og Palpitationer (2)) og 

10 i forbindelse med Pregabalin (Arytmi, Venstresidig grenblok, Takykardi (3), Ekstrasystoler og 

Palpitationer (4)) 

 

Patienterne bør gøres opmærksomme på symptomerne på atrioventrikulær blok af 2. grad eller højere (f.eks. 

langsom eller uregelmæssig puls, følelsen af at være uklar og være ved at besvime) og på symptomerne på 

atrieflimren eller atrieflagren (f.eks. palpitationer, hurtig eller uregelmæssig puls, besværet åndedræt) og bør 

rådes til at søge lægehjælp, hvis nogen af disse symptomer opstår. 

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med medicinske tilstande som kardiale 

ledningsforstyrrelser, eller ved samtidig brug af lægemidler, der normalt forbindes med PR-forlængelse. 

 

Teratogenicitet (medfødte defekter) 

Omkring 6 % af de bivirkningsindberetninger, som indgår i analysen, omhandler eksponering af fostre under 

graviditeten. 

 

Anvendelse af antiepileptika under graviditet er forbundet med risiko for medfødte misdannelser og 

udviklingsforstyrrelser hos barnet. Risikoen er vist at være øget ved behandling med høje doser, ved 

polyterapi, og hvis valproat indgår i behandlingen 

 



Risikoen for medfødte misdannelser er øget med en faktor 2-3 hos børn af mødre behandlet med 

antiepileptika sammenlignet med den forventede incidens på 3 % hos den almene befolkning. 

Som beskrevet i afsnit 3 er de hyppigst rapporterede misdannelser læbe-ganespalte, kardiovaskulære og 

urinvejsmisdannelser, og neuralrørsdefekter. I Danmark er disse også rapporteret, jf. tabel 16. 

Kvinder med sandsynlighed for at blive gravide bør konsultere en specialist. 

Behovet for behandling med antiepileptika bør revurderes, hvis en kvinde planlægger at blive gravid. 

 

Som beskrevet i afsnit 3 kan behandling med flere antiepileptika være forbundet med en højere risiko for 

medfødte misdannelser end monoterapi, og derfor skal der vælges monoterapi, når det er muligt. 

Nogle antiepileptika kan muligvis forårsage folatmangel. Det anbefales at give folattilskud i de doser, der er 

normale (5 mg folinsyre per dag) for enhver gravid kvinde. Der bør gennemføres undersøgelser for tidligt at 

diagnosticere skader (ultralyd og alfa-fetoproteinmålinger).  

 

Nogle af lægemidlerne udskilles lidt eller i nogen grad i modermælken. Fordelene ved amning skal derfor 

afvejes mod den mulighed for, at der kan opstå bivirkninger hos barnet. For nogle af lægemidlerne er det 

beskrevet, at amningen bør afbrydes. 

 

Gabapentin og Pregabalins virkning 
 
Lægemiddelgruppe/ lægemiddel stof Godkendte indikationer Virkningsmekanisme 
Gabapentin Supplerende behandling af fokal epilepsi, 

med eller uden sekundære, generaliserede 

anfald hos voksne og børn på 6 år og 

derover. 

 

Monoterapi til behandling af fokal 

epilepsi, med eller uden sekundære, 

generaliserede anfald hos voksne og unge 

på 12 år og derover. 

 

Perifere neurogene smerter, som f.eks. 

smertefuld diabetisk neuropati og 

postherpetisk neuropati hos voksne. 

Den præcise virkningsmekanisme er ikke 

kendt. 

 

Gabapentin ligner strukturmæssigt 

neurotransmitteren GABA (gamma 

aminosmørsyre), men dets 

virkningsmekanisme er forskellig fra den 

mekanisme, som flere andre aktive stoffer 

interagerer med GABA-synapser på, 

herunder valproat, barbiturater, 

benzodiazepiner. 

Pregabalin Epilepsi. Supplerende behandling til 

voksne med refraktære fokale anfald med 

eller uden sekundær generalisering. 

 

Perifere og centrale neuropatiske smerter 

hos voksne. 

 

Behandling af generaliseret angst (GAD) 

hos voksne. 

 

Bindes til en hjælpe- undergruppe (alfa-

deltaprotein) i de spændingsafhængige 

calciumkanaler i centralnervesystemet. 
 

 

Indberetninger Gabapentin 
Der er i perioden i alt modtaget 94 indberetninger, hvor lægemidler med gabapentin er beskrevet som mulig 

årsag til bivirkninger. Indberetningerne indeholder i alt 262 bivirkninger. 

 

Organklasser  Antal bivirkninger 

Symptomer fra nervesystemet, fx svimmelhed og hovedpine 58 

Generelle symptomer, fx perifert ødem og utilpashed 38 

Symptomer fra mavetarmkanalen, fx kvalme og diaré 31 

Psykiatriske symptomer, fx hallucinationer og depression 20 

Symptomer fra hud og underhud, fx skaldethed og kløe 20 

Symptomer fra øjet, fx synssvækkelse og ødem af øjelåg 17 

Symptomer fra muskel og skelet, fx ledsmerter og spasmer i musklerne 15 



Symptomer fra respirationsvejene, fx ødem i svælget og kortåndethed 12 

Laboratorieundersøgelser, fx vægtøgning og pH i mavesækkens indhold nedsat 9 

Symptomer fra det reproduktive system, fx erektil dysfunktion og forstørrelse af 

brystet 

8 

Forgiftninger, skader og komplikationer, fx overdosering og fald 6 

Infektioner, fx urinvejsinfektion og lungebetændelse 5 

Symptomer fra hjertet, fx hjertebanken og angina pectoris 5 

Symptomer fra lever og galdeveje, fx fedtlever og gulsot 3 

Symptomer fra nyrer og urinveje, fx urininkontinens og nyreinsufficiens 3 

Symptomer fra kar, fx dyb venetrombose og hypotension 3 

Metabolisme og ernæring, nedsat mængde føde og væskeindtagelse 2 

Symptomer fra immunsystemet, hypersensitivitet 2 

Symptomer fra øret, vertigo og hyperacusis 2 

Symptomer fra blodet, trombocytopeni  1 

Medfødte misdannelser, misdannelser i øjet  1 

Symptomer i forbindelse med graviditet, spontan abort 1 

Total  262 

 

Indberetninger Pregabalin 
Der er i perioden i alt modtaget 206 indberetninger, hvor lægemidler med pregabalin er beskrevet som mulig 

årsag til bivirkninger. Indberetningerne indeholder i alt 699 bivirkninger. 

 

Organklasser  Antal bivirkninger 

Symptomer fra nervesystemet, fx svimmelhed og hovedpine 174 

Almene symptomer, fx træthed og perifert ødem  99 

Psykiatriske symptomer, fx konfusion og insomni 83 

Symptomer fra mavetarmkanalen, fx kvalme og opkastning 69 

Symptomer fra hud og underhud, fx udslæt og kløe 53 

Symptomer fra øjet, fx synssvækkelse og diplopia 39 

Laboratorieværdier, fx vægtøgning og stigning i leverenzymer i blodet 28 

Symptomer fra muskler og led, fx muskelsvaghed og muskelspasmer 28 

Symptomer fra det reproduktive system, fx ubehag i brystet og erektil dysfunktion 19 

Forgiftninger, skader og komplikationer, fx fald og overdoseringer 18 

Symptomer fra respirationsvejene, fx dyspnø og hoste 17 

Symptomer fra nyrer og urinveje, fx urinretention og urininkontinens 17 

Symptomer fra hjertet, fx hjertebanken og hjertesvigt 14 

Symptomer fra kar, fx hyper- og hypotension  9 

Metabolisme og ernæring, fx nedsat appetit og trang til mad 7 

Symptomer fra øret, fx tinnitus og nedsat hørelse 6 

Kirurgiske og medicinske procedurer, fx off label brug og knæoperation 4 

Infektion, fx urinvejsinfektion og bronkitis  4 

Symptomer fra blodet, fx lymfadenopati eller trombocytopeni 4 

Sociale omstændigheder, nedsatte aktiviteter  3 

Symptomer fra leveren, gulsot og akut leversvigt  2 

Neoplasmer, abdominal neoplasme og kræft i vulva  2 

Total  699 

 


