
 

 

SMART BEHANDLINGSPAKET 
SMART Member - Trygg, personlig och tillgänglig läkemedelsbehandling  

Välkommen till oss på SMART Psykiatri för läkemedelsbehandling vid ADHD. Vi ser fram 
emot att komma i gång med ett samarbete tillsammans med dig.   
 
Innan du väljer medlemskap kommer du alltid att bokas för ett första uppstartsbesök 
hos specialistläkare eller specialistsköterska. 
 
Uppstartsbesök: Du träffar en specialistläkare eller specialistsjuksköterska för ett 
personligt möte där ni gör upp en plan för de första veckorna med läkemedel. Ni går 
tillsammans igenom dina förväntningar & farhågor, kartlägger dina behandlingsmål och 
bestämmer hur ni ska utvärdera att ni är på rätt väg. Du får information om olika 
läkemedel, vilken effekt du kan förvänta dig och diskuterar eventuella biverkningar. Ni 
kontrollerar puls, blodtryck (längd och vikt för barn). Tillsammans beslutar vi om vilket 
behandlingsupplägg och paket som passar dig bäst utifrån dina förutsättningar. Om du är 
utredd/redan har kontakt på SMART kostar uppstartsbesöket 3 900 kr. Är du ny på 
SMART kostar uppstartsbesöket 4 900 kr. 
 

SMART Access 
För dig som startar upp din behandling för första gången och vill ha hög tillgänglighet och 
möjlighet till direktkontakt med din läkare eller sjuksköterska inom 24 timmar är SMART 
Access ett bra val. Du får tryggheten i snabb och professionell återkoppling. Du kommer 
snabbt vidare utan att vänta i telefonköer eller på nästa bokade tid. Om du har frågor 
som vi inte kan lösa i digitala vårdrummet bokar vi in dig på ett individuellt besök. SMART 
Access är även ett bra val för dig som vill fortsätta med en tätare kontakt med ditt 
behandlingsteam även efter ditt första år hos oss. Du betalar en fast kostnad för dina 
första 12 månader.  
I SMART Access skapar du och din behandlare en tydlig vårdplan och följer noga hur ditt 
mående och hur din funktionsnivå förändras över tid. Allt registreras i din journal och 
sparas för att ni tillsammans ska kunna skräddarsy upplägget för din behandling.  
 

I SMART Access ingår:  
• Individuell vårdplanering: Vi lägger tillsammans upp en plan för upptrappning 

och optimering av din medicinering. Vi går igenom dina individuella 
behandlingsmål och hur vi gemensamt ska följa upp dem. 

• Genomgång av din funktionskarta: Vi går tillsammans igenom och fyller på din 
unika funktionskarta som ligger till grund för din vårdplanering och uppföljning. 



 
• Uppföljning och direktkontakt i digitala vårdrummet: Du kan ställa frågor, 

rapportera effekter och diskutera biverkningar med din läkare eller sjuksköterska 
som alltid svarar dig inom 24 timmar helgfria vardagar.  

• Uppföljningsmöten: Utifrån din individuella vårdplan lägger vi upp fasta tider för 
att stämma av hur första tiden varit. Vi gör dosjusteringar eller byter/lägger till 
läkemedel och planerar tillsammans hur vi lägger upp kontakten framåt. I SMART 
Access ingår 3-5 uppföljande möten och kommer alltid att ha kontakt var tredje 
månad för att förnya recept och stämma av läget. Behöver du fler avstämningar 
eller vill ha tätare kontakt i det digitala vårdrummet kan du alltid lägga till möten, 
rådgivning och konsultation via SMART Bas enligt separat prislista. 
 

Priser för SMART Access 
Du är utredd/redan har kontakt på SMART: 15 700 kr 
Du är ny på SMART: 20 400 kr  
Detta ingår: 

• Genomgång av och uppdatering av din unika funktionskarta och. 
• Din individuella Vårdplan för överblick och planering. 
• Utbildning och information om olika läkemedel och behandlingsalternativ. 
• Tre till fem uppföljningsbesök (digitalt eller fysiskt utifrån ditt önskemål). 
• Receptförnyelser (vi håller koll åt dig och påminner). 
• Konsultation med svar inom 24 timmar helgfria vardagar i ditt digitala vårdrum. 
• Reducerat pris på vår kurs SMART LIV.  
• Reducerat pris på SMART behandlingskit.  

 

SMART Stabil 
För dig som har en stabil medicinering sedan minst ett år är SMART Stabil är ett 
kostnadseffektivt och smidigt val. Du behöver framför allt förnyelse av recept, årlig 
uppföljning och utvärdering av din behandling. Du värderar ett personligt bemötande och 
möjligheten att snabbt få kontakt utan att behöva boka tider och vänta i köer när behov 
uppstår. Efter första året hos oss landar många i ett behandlingsupplägg som fungerar 
och känner kanske inte längre ett lika stort behov av att ha tät kontakt med vården. I det 
här skedet brukar det viktigaste vara att snabbt kunna få hjälp utan att behöva förklara 
hela sin situation för en ny vårdkontakt. Du kan när som helst växla över till ett upplägg 
för tätare kontakt med SMART Access eller SMART Bas om din situation skulle förändras. 
 
I SMART Stabil ingår:  

• Årsuppföljning och förnyad vårdplanering, uppdatering av din individuella 
Vårdplan och genomgång av din Funktionskarta där vi tillsammans utvärderar 
och planerar din fortsatta vård det kommande året. 

• Direktkontakt med din behandlare genom ditt digitala vårdrum.  
• Receptförnyelse med uppföljning i digitala vårdrummet var 3:e eller 6:e månad. 



 
• Reducerat pris på vår uppskattade grupputbildning SMART LIV. 

 
Priser SMART Stabil 
Du har redan haft en längre kontakt på SMART: 8 500 kr/år 
Detta ingår: 

• Årsuppföljning och uppdatering av Funktionskarta. 
• Din individuella Vårdplan för överblick och planering. 
• Direktkontakt med din behandlare i digitala vårdsrummet. 
• Receptförnyelser (vi håller koll åt dig och påminner). 
• Reducerat pris på vår kurs SMART LIV. 

 

SMART Kit 
För att vi ska veta att din behandling är säker och effektiv kommer vi tillsammans hålla 
koll på dina värden, inklusive puls och blodtryck. För dig som är SMART Member har vi har 
satt ihop ett personligt behandlingskit till dig för att du ska slippa ta dig till mottagningen 
för varje mätning.  
 
I SMART Kit ingår:  

• Blodtrycksmaskin. 
• Behandlingsmapp med personligt utformad information om din diagnos, ditt 

läkemedel och lästips.  
• Strukturerade skattningsskalor för utvärdering av effekter och biverkningar.  
• En valfri bok (ADHD – Från duktig flicka till utbränd kvinna, Svart bälte i 

föräldraskap – Att lösa vardagen i NPF-familjer eller ADHD på jobbet – Om 
hjärnan, forskning och strategier). 

 

Pris SMART Kit 
Som SMART Member får du ditt personliga behandlingskit till reducerat pris: 880 kr 
 
Välkommen till oss på SMART Psykiatri för läkemedelsbehandling. Vi ser fram emot att 
komma i gång med ett samarbete tillsammans med dig. 
 

 
 
Lotta Borg Skoglund MD PhD 
Medicinskt Ledningsansvarig Läkare 
och ditt SMARTa Team 


