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I pjecen informeres om behandling med Methotrexat. 
Hvis der er spørgsmål, som ikke er besvaret, bør de  
stilles til hudlægen.

Hvordan virker Methotrexat?
Methotrexat hæmmer celledelingen og immunsystemet. 
Methotrexat anvendes til behandling af psoriasis og  
andre hud- og gigtsygdomme.
Virkningen af Methotrexat sætter ind efter nogle ugers 
behandling, men fuld effekt kan først forventes efter  
6-8 ugers behandling. Behandlingstiden vil oftest være 
måneder til år. doseringen (antallet af tabletter) justeres 
efter sygdomsaktiviteten, således at den lavest mulige 
dosis gives.

Hvordan tages Methotrexat?
Methotrexat tages som tablet eller injektion én gang 
ugentligt (på en fast ugedag). de tages bedst om afte-
nen for at undgå den kvalme, som ellers kan forekomme 
efter indtagelse af tabletterne. kommer du ved en fejl til 
at tage for mange tabletter skal du henvende dig til din 
læge eller hudlæge samme dag.

Methotrexat og anden medicin
Hvis du under Methotrexatbehandlingen skal bruge an-
den medicin, herunder håndkøbsmedicin, skal du først 
tale med din læge. specielt skal du undgå acetylsalicyl-
syreholdige præparater som albyl®, kodimagnyl® og 
treo®, desuden såkaldte NsaId-præparater, der bruges 
mod smerter og gigt (fex. Brufen, Ibuprofen, Ipren).  
I stedet kan paracetamolholdige præparater (panodil®, 
pamol® og pinex® anvendes). sulfapræparater og me-
dicin, der indeholder trimetoprim, må ikke tages under 
Methotrexatbehandlingen.

Bivirkninger
Nogle bivirkninger mærker du selv. det kan være mave-
problemer som nedsat appetit, kvalme og diarré.  
andre bivirkninger mærker du ikke selv. Folinsyre kan 
afhjælpe bivirkninger og tages derfor efter aftale med 
din hudlæge.

Methotrexat hæmmer dannelsen af blodplader samt 
hvide og røde blodlegemer. Behandlingen kan end-
videre påvirke leverfunktionen. derfor er det nødven-
digt, at der regelmæssigt bliver taget blodprøver.  
det er vigtigt at kontrolblodprøverne først tages flere 
dage efter du har indtages Methotrexat. I sjældne til-
fælde ses påvirkning af lungerne, dette kan vise sig  
ved tør hoste og åndenød. Hvis du oplever disse gener 
skal du hurtigst muligt kontakte din læge.
Hvis du får høj feber skal du gå til lægen og fortælle, at 
du er i behandling med Methotrexat.

Alkohol
da både Methotrexat og alkohol omsættes i leveren,  
bør alkoholindtagelse undgås helt eller begrænses til 
højst 3 genstande om ugen mens du tager Methotrexat. 
drikker du mere alkohol under behandlingen er der en 
risiko for leverskade. tal med hudlægen om det.

Prævention, graviditet og amning
Både mænd og kvinder skal anvende sikker prævention 
i forbindelse med Methotrexatbehandling og mindst  
3 måneder efter dens ophør. Methotrexat må ikke ind-
tages, hvis man er gravid eller ammer.
Methotrexattabletter må ikke gives videre til andre.  
aflever evt. overskydende tabletter på apoteket.
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