
De bästa tipsen för en bättre läkemedelsanvändning

För att du ska få bästa möjliga effekt av dina läkemedel finns det några bra saker att tänka på.

1. Känn till varför du tar ett läkemedel.
Om du inte är helt säker på varför du tar ett läkemedel ska du fråga din läkare. Han/hon ska förklara
för dig så att du förstår. Det räcker inte bara med ”För hjärtat”, utan ska vara mer specifikt, till 
exempel för högt blodtryck, för hjärtsvikt etc. 

2. Följ läkarens instruktioner.
Läkaren har valt medicinen, styrka och dosering för att behandlingen ska ge bästa möjliga effekt. 
För att lyckas med det är det viktigt att du tar medicinen som läkaren har ordinerat. Du ska inte 
experimentera själv utan att först prata med läkaren. Om du tar för låg dos riskerar du att inte få 
effekt av behandling, om du istället tar för hög dos riskerar du onödiga biverkningar.

3. Ta medicinen vid rätt tidpunkt.
Om läkaren har skrivit två gånger om dagen ska du försöka ta medicinen med 12 timmars skillnad, 
exempelvis kl 7 på morgonen och kl 19 på kvällen. Om du ska ta den tre gånger om dagen, ska det 
vara 8 timmar mellan intagen. Om det bara är en gång om dagen ska du försöka ta den vid samma 
tidpunkt varje dag, exvis på morgonen eller kvällen. Det brukar gå lättare om du kopplar intaget till 
regelbundna vanor, till exempel frukost eller kvällsmat.

4. Läs bipacksedeln och etiketten.
Där står mycket bra information på informationsbladet som följer med i förpackningen, till exempel
när och hur du ska ta medicinen. 

5. Sluta inte i förtid.
Även om du börjar känna dig frisk ska du fullfölja behandlingen, detta är framför allt viktigt vid 
användning av antibiotika. Om du ska ta medicinen i till exempel tio dagar, ska du göra det. Eller 
tills tabletterna är slut om läkaren har skrivit det. Besvären kan komma tillbaka om du slutar i förtid.

6. Hör av dig till läkaren om du får biverkningar.
Biverkningar är vanligt, och kan variera i styrka. De allra flesta biverkningar går över allt eftersom 
kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Om biverkningarna inte går över – kontakta läkaren för att 
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diskutera ev byte till annan medicin, eller annat sätt att hantera biverkningarna. Det går också bra att
anmäl biverkningar direkt till Läkemedelsverket.

7. Dina läkemedel är just dina läkemedel.
Du ska inte dela dina receptbelagda läkemedel med andra människor, eller använda receptbelagda 
läkemedel som andra människor har fått. Läkaren har valt läkemedel, styrka och dos utifrån dina 
förutsättningar, och det kanske inte alls passar för en annan person.

8. Förvara medicinerna på rätt sätt.
Normalt ska läkemedel förvaras torrt och i normal rumstemperatur. Om de ska förvaras på något 
annat sätt – mörkt, svalt, i kylskåp eller annat – står det angivet på biacksedeln. Apotekspersonalen 
brukar också informera om det.

9. Berätta för läkaren om naturmedel och kosttillskott som du tar.
De kan påverka din behandling, eller tom vara olämpliga i kombination med vissa läkemedel. Även 
viss mat och dryck kan påverka effekten. Information om detta står normalt i bipacksedeln.

10. Gamla läkemedel.
Ska du inte använda, utan följ utgångsdatumet på förpackningen. Med tiden kommer det 
verksamma ämnet i medicinen brytas ned, och medicinen tappar sin effekt. Du kan lämna in gamla 
läkemedel på apoteken som tar hand om dem på rätt sätt.

11. Kasta inte läkemedel i toaletten eller soporna.
Mediciner är inte som andra sopor, utan måste tas om hand och förstöras på rätt sätt för att skydda 
miljön. På apoteken finns speciella returpåsar som du som privatperson kan

12. Det finns hjälp att få.
Prata med personalen på apoteket där du hämtade ut läkemedlet. De kan svara på dina frågor och 
hjälpa dig på bästa sätt. Eller ställ din fråga på Fråga Apotekaren.

13. Små barn.
Är extra känsliga för läkemedel, eftersom deras kroppar inte är fullt utvecklade ännu. Kolla med 
apoteket eller BVC innan du ger läkemedel, även receptfria, till små barn.
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14. Äldre.
Kroppens förmåga att ta hand om och bryta ned läkemedel försämras normalt med åldern. Därför är
det extra viktigt för äldre att sina läkemedel som läkaren har ordinerat. Och att vårdpersonal 
regelbundet utvärderar läkemedelsbehandling hos äldre, till exempel vid en läkemedelsgenomgång. 

15. Gravid eller ammar.
En del läkemedel kan påverka fostret om du är gravid, eller överföras till barnet via modersmjölken.
Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Därför bör du inte använda läkemedel när 
du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar, utan att först fråga din läkare, på 
mödravårdscentralen eller på ett apotek.

Här kan du lista dina läkemedel.
Läkemedel Därför tar jag detta När jag tar detta Utskrivet av läkare Hur länge ska jag ta 

T ex: Waran Blodproppar Varje morgon B Andersson Tills vidare

Om du är äldre än 75 år och tar mer än 5 läkemedel kan du få en läkemedelsgenomgång. Kontakta 
ditt apotek eller vårdcentral för mer information.
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