Methotrexate®, patientinformation
Förväntad effekt av Methotrexate®
Methotrexate® dämpar inflammationen som förekommer vid reumatiska sjukdomar. Effekten
kommer långsamt. Som regel märker man inte någon skillnad förrän efter cirka 6 veckor.
Dosering
Man tar Methotrexate® en gång per vecka. Tabletterna tas före sänggående. Tabletterna bör
intas 1 timme före eller 1,5-2 timmar efter måltid. Tabletterna får inte krossas!
Biverkningar
I sällsynta fall kan Methotrexate® ge biverkningar. De flesta biverkningar är ofarliga och
övergående men i mycket sällsynta fall kan de vara allvarliga. Det är därför viktigt att du är
observant på följande symtom och så fort som möjligt tar kontakt med din behandlande läkare
eller sjuksköterska om någon av följande biverkningar skulle uppkomma.
• illamående
• sveda i munnen eller på tungan
• klåda och utslag
• hostretning, andnöd, feber
Methotrexate® kan påverka mottagligheten för infektioner. Om du drabbas av infektion
och/eller hög feber bör du ta kontakt med din mottagning.
Uppföljning
För att säkerställa att inga oönskade effekter av Methotrexate® uppkommer så kommer
blodprov kontrolleras regelbundet.
Alkohol
När du behandlas med Methotrexate® finns en ökad risk för leverpåverkan om man dricker
mycket alkohol. Alkohol bör därför undvikas.

Reumatologmottagningen
Centrallasarettet Växjö
0470-58 81 40

Broschyren kan beställas inläst på cd,
i punktskrift eller på lättläst svenska.
Kontakta kommunikationsavdelningen
via växeln 0470 58 80 00.

Graviditet och amning
Methotrexate® har oönskade effekter på foster samt på ägg och spermier. Graviditet i samband
med att man behandlas med Methotrexate® ska alltid undvikas, både för män och kvinnor.
Detta gäller ända upp till 6 månader efter avslutad behandling.
Samtidig behandling med andra läkemedel
Berätta alltid för läkare/tandläkare att du är insatt på Methotrexate®. Samtidig behandling med
Methotrexate® och andra läkemedel/naturläkemedel kan ibland ge oönskade effekter. Diskutera
med din läkare eller sköterska vilka läkemedel du bör undvika.
Om du behöver behandlas med antibiotika så bör du kontakta mottagningen för rådgivning om
ev uppehåll av medicineringen.
Övrigt
Inför planerade operationer/ingrepp kontaktas mottagningen för rådgivning och ev uppehåll av
medicineringen.
Om du ska vaccinera dig så bör du rådfråga din läkare.

Vissa uppgifter i den information som följer läkemedlet från apoteket gäller behandling av andra
sjukdomar och med andra doser. Därför kan de inte direkt överföras på Din behandling och Din
situation.

