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Vet du varför du tar dina läkemedel?

Tveka inte inför att ställa frågor om dina läkemedel. Det är viktigt att du har
funderat på om läkemedlen har fungerat bra och om du känner dig beredd att
fortsätta behandlingen.
Du bör informera din läkare om:
• När och hur du tar dina läkemedel (ta gärna med listan du följer)
• Vilka receptfria läkemedel och naturläkemedel du tar
• Eventuella problem du upplevt med dina läkemedel, till exempel svårt att
dela tablett
Det du bör veta är:
• Varför använder jag mina läkemedel och vilken effekt har de på min sjukdom?
• Vad är målet med behandlingen?
• När och hur ska jag ta läkemedlen?
• Hur länge ska jag använda mina läkemedel?
• Är det något speciellt jag måste tänka på när jag använder mina läkemedel?
• Vad händer om jag någon gång avstår från eller glömmer att ta mitt läkemedel?
• Vilka är de vanligaste biverkningarna? Vad gör jag då?
• Finns det några andra sätt att behandla min sjukdom på än med läkemedel?
Om du vill ha skriftlig information om nyinsatta läkemedel, fråga efter en
läkemedelsberättelse.

Apoteken erbjuder likvärdigt läkemedel till lägst pris

Det namn på läkemedlet som står på listan från din läkare är inte alltid det
som apoteket lämnar ut. Om det finns ett likvärdigt läkemedel till lägre pris så
måste apoteken erbjuda det. Endast läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet
omfattas av erbjudandet. Mer information om hur bytet går till kan du få på ditt
apotek.

Uppdaterad läkemedelslista

Tillsammans går du och din läkare igenom vilka läkemedel du ska använda och
du ska få en uppdaterad lista över dessa. Läkemedelslistan ska beskriva varför du
ska ta läkemedlen, hur stor dos du ska ta och hur länge behandlingen ska pågå.

När du tar dina läkemedel är det alltid den senast utskrivna
läkemedelslistan från läkaren som du ska följa.
Apoteken har en lista över dina sparade recept (Mina sparade recept på apotek).
Den listan visar vilka recept du har, hur länge recepten gäller och hur många
gånger du kan hämta ut läkemedel på dem. Observera att listan från apoteket
kan innehålla recept som inte längre är aktuella för dig. Be apoteket att de tar
bort dessa från listan Mina sparade recept på apotek.
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Sammanfattning
• Informera din läkare om hur det fungerar med dina läkemedel.
•T
 veka inte att ställa frågor om dina läkemedel. Det är viktigt att du
förstår varför, hur mycket, när och hur länge du ska ta dina läkemedel.
•N
 är du tar dina läkemedel är det alltid den senaste läkemedelslistan
från läkaren som du ska följa.
•A
 potekens lista kan innehålla recept som inte längre är aktuella för
dig. Be apoteket ta bort dessa recept.
•A
 poteken erbjuder likvärdigt läkemedel till lägst pris. Var uppmärksam så du inte dubbelmedicinerar. Fråga apotekspersonalen om du
är tveksam.
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Läkemedelskommittén Region Östergötland
och Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten

Region Östergötland, Kommunikationsenheten 2015

Mer information finns på www.1177.se

