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SANDIMMUN/CIKLOSPORIN 
Vad är Sandimmun? 

 

 

Sandimmun är medicin som har en inflammationshämmande 

effekt och som verkar genom att bromsa immunförsvaret. 

Varför skall jag ta Sandimmun? Den bromsar inflammation i olika organsystem och minskar bl.a. 

svullnad, ömhet och stelhet i lederna. 

Hur lång tid tar det innan 

Sandimmun ger effekt? 

Effekten av behandlingen kan komma redan efter 1-2 månader, 

ibland dröjer det upp till 4 månader. 

Hur många tabletter skall jag ta varje 

dag? 

Sandimmun tas morgon och kväll dvs. två ggr per dygn. 

Kapslarna tas hela och kan tas med andra läkemedel eller måltid. 

Ta inte Sandimmun tillsammans med grapefrukt eller 

grapefruktjuice.  

Dygnsdosen beräknas efter kroppsvikten. 

Har Sandimmun några biverkningar? 

 

 

En del patienter får illamående, diarré, muskelvärk, infektioner, 

hudförändringar, huvudvärk, trötthet, stegrad blodtryck. Ovanliga 

biverkningar är lever- och njurpåverkan. Biverkningarna är oftast 

dosberoende och går över vid dosminskning. Det föreligger ökad 

risk för hudtumörer, varför extra försiktighet med solning 

rekommenderas. 

Om biverkningar skulle uppträda kontakta 

Reumatologmottagningen alt. din Hälsocentral. 

Hur ofta behöver jag lämna 

kontrollblodprover när jag behandlas 

med Sandimmun? 

Du lämnar blodprover på din hälsocentral varannan vecka i tre 

månader sedan en gång/månad i tre månader därefter var tredje 

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.  

Kontroll av blodtrycket en gång/månad tre första månaderna. 

Receptförnyelse sker endast om provtagningsföreskriften följs. 

Är proverna bra hör du inget från oss. 

Kan jag ta andra läkemedel 

tillsammans med Sandimmun? 

 

Meddela alltid din läkare om Du tar andra läkemedel innan du 

påbörjar behandling med Sandimmun. 

Vad gör jag när jag får en infektion? Vid infektionstecken som t.ex. feber, allmän sjukdomskänsla, 

hosta m.m. gör Du ett uppehåll med medicinen och vänder Dig 

vid behov till din hälsocentral. Om Du äter antibiotika/penicillin 

skall Du också göra ett uppehåll de dagarna Du tar antibiotika.  

Vag gör jag med Sandimmun om jag 

skall opereras? 

Du kan fortsätta med sandimmun både innan och efter operation.  

Läkare kommer att informera Dig om annat gäller. 

Kan jag ta Sandimmun under 

graviditet och amning? 

Läkemedlet får användas under graviditet men ska inte användas 

vid amning. Diskutera med din läkare om frågan blir aktuell! 

Vid frågor kontakta Mottagningssköterskan via tel. 0920-28 39 90 alternativt via 

internet 1177.se, nås även via www.norrbotten.se 
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