
Information til patienten

Regionshospitalet

Viborg
Medicinsk Afdeling

Klinik for Hudsygdomme

Methotrexat som
indsprøjtning



Hvem behandles med Methotrexat:
Methotrexat tilbydes til børn og voksne patienter med psoriasis, 
psoriasisgigt, leddegigt og nogle bindevævs sygdomme. 
Methotrexat som indsprøjtning (Metex-pen) kan tilbydes, når 
behandling med tablet Methotrexat har givet bivirkninger i form af 
kvalme og opkast, eller hvor der ikke har været tilstrækkelig effekt 
af tablet behandlingen.
Der kan også være andre årsager til, at man vælger at give 
Methotrexat som indsprøjtning.

Hvordan virker Methotrexat?
Methotrexat hæmmer celledelingen og immunsystemet. Herved 
hæmmes nogle af de mekanismer som gør, at din sygdom er aktiv.

Hvordan anvendes Methotrexat?
Metex-pen er en færdigfyldt injektionspen, som gives i underhuden 
(fedtlaget under huden) 1 x ugentligt og helst samme ugedag hver 
gang.
Sygeplejersken vil lære dig, hvordan du foretager indsprøjtningerne.
Medicinen er uden udgift for dig, så længe du behandles på 
hospitalet.
Medicinen udleveres i Klinik for Hudsygdomme, 4. sal, Regions 
Hospital Viborg.
Under behandlingen skal du møde til regelmæssig kontrol af effekt 
og evt. bivirkninger. Ligeledes tages der blodprøver under 
behandlingen; dette kan gøres via dit hjemsygehus eller egen læge, 
hvis du bor udenfor region Midt, eller på Region Midts Hospitals 
laboratorier. Blodprøver skal tages 1 x før opstart, 1 uge efter og så 
1 x hver 14. dag i 2 måneder, herefter x 1 hver 3. måned. 
Blodprøven skal tages dagen før eller samme morgen, som du tager 
Metex-pen om aftenen.

Hvor hurtigt opnår jeg effekt?
Normalt varer det mellem 4-8 uger før behandlingen har effekt. Der 
kan dog gå op til 6 måneder før fuld effekt af behandlingen er nået. 
Behandlingen kan herefter foregå over længere tid.
Hvis behandlingen afbrydes brat, vil sygdommen ofte forværres.
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Hvilke bivirkninger kan forekomme?
Som mange andre lægemidler kan Methotrexat have bivirkninger. 
Disse er ofte afhængige af, hvilken dosis du får.
Nogle bivirkninger mærker du selv. Det kan være maveproblemer, 
nedsat appetit, kvalme og diarré, sår i munden og udslæt eller kløe i 
huden.
Andre bivirkninger mærker du ikke selv. Methotrexat kan hæmme 
dannelsen af blodplader samt hvide og røde blodlegemer. Derfor er 
det nødvendigt, at der regelmæssigt bliver taget blodprøver. 
Methotrexat kan endvidere påvirke leverfunktionen, som derfor også 
kontrolleres.
Methotrexat kan påvirke dit immunforsvar, og du kan derfor have 
lettere ved at få infektioner. Du skal da kontakt sygeplejerske på tlf: 
7844 7402 i Klinik for Hudsygdommes åbningstid eller vagtlægen.

Hvilke problemer er der ved operationer?
Spørg lægen eller sygeplejersken, om du skal holde pause med 
Metex-pen i forbindelse med operation.

Livsstil
Methotrexat kan forårsage fosterskader. Både kvinder og mænd i 
den reproduktive alder skal derfor anvende sikre præventionsmidler 
under og op til 3 måneder efter afsluttet behandling med 
Methotrexat.
Da Methotrexat udskilles via modermælken, skal du ikke anvende 
Methotrexat, hvis du ammer.
Både Methotrexat og alkohol påvirker leveren. For at mindske 
risikoen for leverskader bør du være meget forsigtig med at indtage 
alkohol. Hvis muligt skal du helst undgå dette eller begrænse 
indtaget til højest 3 genstande om ugen.
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Eksempel:

Blodprøver Methotrexat 0 0 Folinsyre
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