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CELLCEPT / MYKOFENOLSYRA 
Vad är Cellcept? 

 

 

Cellcept är ett läkemedel som under senare år använts inom 

transplantationsmedicin för att förhindra avstötning av transplanterade organ. 

Läkemedlet har en immundämpande effekt genom att förhindra celldelning av en 

viss typ av vita blodkroppar, så kallade lymfocyter, vilket också är önskvärt vid 

vissa reumatiska sjukdomar, bland annat SLE och vaskuliter. Cellcept är 

inflammationsdämpande och påverkar sjukdomens inflammatoriska aktivitet. 

Hur lång tid tar det 

innan Cellcept ger 

effekt? 

Det kan ta 2-4 månader innan man ser effekt. 

Hur många tabletter 

skall jag ta varje dag? 

Behandlingen startas i regel med 500 mg/dygn den första veckan och därefter 

sker en ökning med 500 mg/vecka till önskad måldos, 1500-3000 mg/dygn. 

Kapslarna ska inte öppnas och tabletterna inte krossas då beredningen inte 

får inandas eller komma i kontakt med hud och slemhinnor. Cellcept kan intas 

med eller utan föda.  

Har Cellcept några 

biverkningar? 

 

 

Illamående, förstoppning eller diarré, feber och muskelvärk, blåsor i 

munnen, påverkan på blodbildning, bältros, ökad risk för infektioner, 

depression, ångest kan förekomma. Det föreligger ökad risk för 

hudtumörer vid behandling med Cellcept varför extra försiktighet med 

solning rekommenderas. 

Om biverkningar skulle uppträda kontakta Reumatologmottagningen 

alternativt Din Hälsocentral. 

Hur ofta behöver jag 

lämna kontrollblod 

prover när jag 

behandlas med 

Cellcept? 

Du lämnar blodprover på din hälsocentral varannan vecka i tre månader 

sedan var 4:e vecka i 3 mån sedan var 8:e vecka i 6 månader därefter var 3:e 

månad. Blodprovsremiss är upplagd i datorn så personalen på din hälsocentral 

ser vilka prover som skall tas. Däremot måste Du själv ha kontroll på hur ofta 

prover skall lämnas och boka provtagningstid.  

Receptförnyelse sker endast om provtagningsföreskriften följs. Är proverna 

bra hör du inget från oss. 

Kan jag ta andra 

läkemedel tillsammans 

med Cellcept? 

 

Det är viktigt att Du informerar Din läkare om vilka mediciner Du tar. Du kan 

fortsätta med Din andra medicinering så länge som Din reumatolog inte säger 

något annat. 

Hur gör jag med 

Cellcept när jag får en 

infektion? 

Ökad risk för infektioner finns, det är viktigt att du gör uppehåll med medicinen 

om du får infektionssymtom och vänd Dig till din hälsocentral vid behov. 

Om Du äter antibiotika/penicillin skall Du också göra ett uppehåll med 

Cellcept. 

Hur gör jag med 

Cellcept inför en 

operation? 

Du kan fortsätta med Cellcept både innan och efter operation.  

Läkare kommer att informera Dig om annat gäller. 

Kan jag ta Cellcept 

under graviditet och 

amning? 

Nej. Både män och kvinnor skall använda dubbelt preventivmedel under 

behandlingen. För kvinnor uppehåll med Cellcept sex veckor innan 

planerad graviditet samt under amning. För män gäller skydd i minst 3 

månader efter avslutad behandling innan planerad graviditet. 

Vid frågor kontakta Mottagningssköterskan via tel. 0920-28 39 90 alternativt via internet 1177.se, 

nås även via www.norrbotten.se 

 

http://www.norrbotten.se/

