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Patientinformation rörande Pregabalin 
 
Varför får du antiepileptika?  
Detta läkemedel används som framgår av namnet vid olika former av epilepsi, d.v.s. krampsjukdomar.  

Preparatet är även godkänt och väl prövat vid olika typer av långvariga smärttillstånd.   
 
Hur verkar antiepileptika?  
Den specifika verkningsmekanismen varierar. En av effekterna är en minskning av känsligheten i 

nervsystemet. Det i sin tur ger en reduktion av smärtan. Vissa av läkemedlen har även visat sig ha 

effekt på sömnen med förbättrad sömnkvalitetet. Effekten på smärtan kommer successivt och kan vara 

fördröjd i någon/några veckor efter att du kommit upp i ”din” dos.  

 
Biverkningar som kan förekomma  
OBS! Försiktighet med bilkörning rekommenderas under utprovningstiden då reaktionsförmågan kan 

försämras. De flesta preparaten är oftast väl tolererbara men en del biverkningar kan inträffa, 

framförallt i början av behandlingen. De vanligaste är trötthet, lätt yrsel, magkatarr, nedsatt 

synförmåga, dubbelseende, lätt svullnad runt hand-och fotleder och viktuppgång. Oftast går de flesta 

biverkningar över när du kommit upp i lämplig terapeutisk dos. 

 

Det är viktigt att du kontaktar teamsjuksköterskan under utprovningstiden för fortlöpande 

utvärdering eftersom doseringen är individuell!  Ring sjuksköterskan på Rehabmedicin 

Tel: 0920-28 39 89 Måndag-Fredag 08.00-11.00 (Call me) 

 
Doseringsschema: 
 

Dag Morgon Kväll  

1  25 mg  

2 25 mg 25 mg  

3 25 mg 25 mg  

4 25 mg 25 mg  

5 25 mg 50 mg  

6 25 mg 50 mg  

7 25 mg 50 mg  

8 50 mg 50 mg  

9 50 mg 50 mg  

10 50 mg 50 mg Ring för utvärdering 

11 50 mg 75 mg  

12 50 mg 75 mg  

13 50 mg 75 mg  

14 75 mg 75 mg Ring för utvärdering 

 
Om du upplever en positiv effekt i form av mindre smärta, ökad aktivitetsförmåga trots smärta 

eller bättre sömn kan man fortsätta upptrappningen. Du måste alltid kontakta mottagningen 

innan du fortsätter över dosen på 150 mg/dygn. 
 


