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Biverkningar 

De flesta biverkningar är övergående. Vanliga 
biverkningar är aptitsänkning, huvudvärk, sömnproblem, 
svettningar, magbesvär och illamående. En del upplever 
även ökad ångest, minskad sexuell lust eller impotens. Var 
särskilt uppmärksam på om du upplever hjärtklappning 
och tryck över bröstet.  

Ta kontakt med enheten för rådgivning om du har frågor 

 

Observera 

 Vår önskan är att anhöriga är informerade och 
delaktiga, deras observationer är viktiga 

 Vid graviditet ska medicinen omedelbart sättas ut 
 Var rädd om din medicin och förvara den säkert – 

förlorade eller borttappade läkemedel ersätts inte  
 Läkare kan avbryta behandlingen om 

förutsättningar för medicinering inte finns, t ex vid 
aktivt missbruk eller svårare biverkningar som 
förhöjt blodtryck 

    

 

 

Medicinska habiliteringsenheten 

Inför medicinering 

  

 

 

Kontakta oss via vår telefontid 

Mån-fre kl. 8–12 Tel: 0470-58 86 77 

eller via E-tjänster www.1177.se 

 

 



 

 

Välkommen till Medicinska habiliteringsenheten! 

Här arbetar ett team av sjuksköterskor, läkare, kurator, 
arbetsterapeut och habiliteringsassistent. Inför 
insättning eller fortsatt uppföljning av 
koncentrationshöjande läkemedel träffar du läkare och 
sjuksköterska. 

Vilket läkemedel som ordineras bestäms av läkare. 

 

Förutsättningar för läkemedelsbehandling  

 Fungerande kontakt mellan patient och 
sjuksköterska 

 Att du har en god dygnstruktur, regelbundna mat 
och sömnvanor 

 Tydlig målsättning för läkemedelsbehandlingen 
 Inga kroppsliga hinder för behandling, inkluderat 

ett normalt blodtryck 
 Drogfrihet och måttliga alkoholvanor 

 

Blodprov och urinprov 

Inför läkemedelsbehandling tar vi blodprover för att 
utesluta kroppslig ohälsa. Vi kontrollerar funktionen hos 
lever, njure, sköldkörtel och hjärtat, liksom blodbild, 
vätskebalans och socker.  

Screening för alkoholöverkonsumtion och droger ingår 
också i kontrollen, som sedan återkommer årligen och 
även vid behov. Du behöver inte vara fastande inför 
provtagning. 

 

Uppföljning  

Om läkemedelsbehandling påbörjas följs den 
regelbundet upp av sjuksköterska i samråd med läkare. 
Kontrollerna är täta under utprovningen för att övergå 
till årskontroll när dosen är inställd.  

Vi följer upp: 

 effekt och eventuella biverkningar av insatt 
läkemedel 

 följsamhet till ordinationen 
 längd, vikt, puls, blodtryck och självskattning av 

effekt 
 drogfrihet 
 behov av medicindelning via APO-dos, anhörig, 

boendestöd, distriktssköterska eller annat sätt 

 

 

 



 

 

 


