
 
 

 

 

 

 

 

Information om: 
koncentrationshöjande 

läkemedel 
 

 

 

Från medicinska habiliteringsenheten 



 

 

Välkommen till Medicinska habiliteringsenheten! 

 
Här arbetar sjuksköterskor,  

 

läkare, 

 
habiliteringsassistent, 

 

arbetsterapeut, 

 
och kurator. 

 

Inför behandling med 

koncentrationshöjande läkemedel får du 

träffa en läkare. 

 Läkaren bedömer om det är bra att 

behandla med koncentrationshöjande 

läkemedel. 

 
Läkaren bestämmer vilket 

koncentrationshöjande läkemedel som 

passar bra. 

  



 

 

Detta måste fungera när du medicinerar med 
koncentrationshöjande läkemedel: 
 

 
Det måste finnas en bra kontakt mellan 

dig och din sjuksköterska. 

 
Du måste visa att du försöker ha 

regelbundna matvanor och sömnvanor. 

 
Du måste ha ett tydligt mål med varför 

du vill prova koncentrationshöjande 

läkemedel 

 
Din kropp måste må bra. Du måste till 

exempel ha ett normalt blodtryck. 

 
Du får inte använda droger. Om du 

dricker alkohol är det viktigt att du inte 

dricker för mycket. 

 

  



 

 

Innan du börjar använda läkemedel 

 
Innan du kan börja använda 

koncentrationshöjande läkemedel 

måste du lämna prover.  

 
Du måste lämna olika prover för att se 

att du inte har några sjukdomar som 

behöver en annan behandling än 

koncentrationshöjande läkemedel. 
 

  



 

 

Du kommer att lämna dessa prover: 
Blodstatus Visar om du har exempelvis 

blodbrist.  

Elektrolyter Visar olika salter i kroppen. 
 

Lever Visar hur levern fungerar. 
 

B12 Visar hur mycket av ämnet 

B12 du har i kroppen.  

Sköldkörtel Visar hur 

ämnesomsättningen 

fungerar. 

 

Alkohol Visar om du har druckit för 

mycket alkohol.  

BNP Visar hur hjärtmuskeln 

fungerar.  

EKG Mäter hjärtats elektriska 

aktivitet.  

Urinprov Visar om du har använt 

några droger.  

  



 

 

Uppföljning 

 

Om läkare tycker att behandling med 

koncentrationshöjande läkemedel kan 

vara bra kommer du att kallas till besök 

hos sjuksköterska. 

 När du precis har börjat använda 

läkemedel kommer du att träffa 

sjuksköterska ganska ofta. 

 

När du träffar sjuksköterska kommer ni 

att prata om hur du mår av läkemedlet. 

 När du och sjuksköterska tycker att det 

fungerar bra med läkemedlet kommer 

du inte att behöva träffa sjuksköterska 

så ofta. 

 
Då kommer du att kallas för kontroll en 

gång per år. 

 Varje gång du träffar sjuksköterska 

kommer hen att kolla: 

 

• Om du tycker att läkemedlet 

hjälper dig 



 

 

 
• Om du har fått några biverkningar 

av läkemedlet 

 

 
• Din längd, vikt, puls, blodtryck 

 
• Om du är drogfri 

 

• Om du behöver hjälp att komma 

ihåg din medicin 

  

 

 
Varje gång du kommer på årskontroll  

(1 gång/år) måste du lämna nytt 

blodprov. 

 

  



 

 

Biverkningar 

 
Biverkningar betyder att du mår dåligt 

på något sätt av att du tar läkemedlet. 

 Dom flesta biverkningar som man kan få 

av läkemedlet går över efter ett tag. 

 Det är vanligt att man får dessa 

biverkningar: 

 
• Mindre aptit  

 
• Ont i huvudet 

 
• Svårt att sova 

 
• Att man svettas mycket  

 
• Ont i magen  

 
• Illamående  

 
• Mer ångest 

 
• Mindre sexuell lust 



 

 

 • Impotens (Svårt att få stånd/bli 

våt) 

 

 
• Hjärtklappning 

 
Har du frågor om biverkningar kan du 

kontakta oss. 

 

  



 

 

Viktig information 

 

Vi vill gärna att du berättar för dina 

anhöriga om att du provar 

koncentrationshöjande läkemedel. 

 Dina anhöriga kan vara dina föräldrar, 

din partner eller någon nära vän. 

 
Dina anhöriga kan hjälpa dig att 

upptäcka om du mår bättre eller sämre 

av läkemedlet. 

 
Om du blir gravid måste du sluta med 

medicinen direkt. 

Om du vill bli gravid ska du inte ta 

medicinen. 

 
Om du ammar ska du inte ta 

medicinen. 

 
Var rädd om ditt läkemedel. Ha den på 

ett säkert ställe. Om du tappar bort ditt 

läkemedel kommer du inte kunna få 

nytt. 



 

 

 
Om du börjar använda droger kommer 

läkare ta bort ditt koncentrationshöjande 

läkemedel. 

 

Om du får svåra biverkningar eller högt 

blodtryck kommer läkare ta bort ditt 

koncentrationshöjande läkemedel. 

 

Det är jätteviktigt att du kommer på dina 

besök till sjuksköterska. Annars kan 

läkare ta bort ditt koncentrationshöjande 

läkemedel. 

 

  

 

Om du inte varit på vårdcentralen för provtagning 

innan den _____ kommer du att avslutas på 

Medicinska habiliteringsenheten. 



 

 

 

 

Telefonnummer: 

0470-58 86 77 

Telefontid: 
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag 

kockan. 8:00-12:00 
 

 
 

 

Hemsida: 

Besök 1177.se 
Välj: ”Hitta vård” 

Sök på: Vuxenhabiliteringen i Växjö 
 

 

Besöksadress: 

Växjö: Sigfrid, J. F Liedholms väg 12 
Ljungby: Kungshögshallen, Kungshögsgatan, Lasarettet 

Ljungby 
 


