Vet du varför du tar ditt läkemedel?
När läkaren skriver ut medicin ska du som patient inte tveka att ställa frågor
om den. Det är viktigt att du har funderat på om medicinen har fungerat bra,
om du känner dig beredd att fortsätta behandlingen och om du behöver något
stöd för att fortsätta. Det du bör veta är:
Varför får jag min medicin och vilken effekt
har medicinen på min sjukdom?
När och hur ska jag ta medicinen?
Hur länge ska jag använda min medicin?
Är det något speciellt jag måste tänka på när jag
använder medicinen?
Vad händer om jag vid något tillfälle
avstår från behandlingen?
Har jag upplevt några biverkningar med
den här medicinen?
Finns det några andra sätt att behandla min
sjukdom på än med läkemedel?

HÅLL KOLL
PÅ DINA LÄKEMEDEL
SKILJ PÅ LISTAN FRÅN DIN LÄKARE OCH FRÅN APOTEKET

Listan från din läkare

Listan från apoteket
På apoteket får du en
sammanställning över dina
elektroniskt sparade recept som
kallas ”Mina sparade recept på
apotek”. Den visar bland annat hur
länge recepten gäller, hur många
gånger till man kan hämta ut
läkemedlen och hur de ska doseras.

Vid ditt läkarbesök får du en läkemedelslista. Den har Region Kronobergs, eller
annan vårdgivares, logotyp i det högra hörnet. Läkemedelslistan ska kontrolleras
av läkaren så att den stämmer och skrivas ut till dig som patient vid varje besök.
På listan ser du vilka läkemedel du använder, hur stor dos du ska ta och hur
länge behandlingen ska pågå.

Läkemedel som du inte längre ska
ta kan finnas med på apotekets
lista och doseringar kanske inte
stämmer om receptet är gammalt.
Det kan vara bra att ta med
sammanställningen över sparade
recept till läkaren som då kan se
vilka recept som behöver förnyas.

Hör av dig

LÄKARENS LISTA GÄLLER

Tveka inte att höra av dig till din läkare eller sjuksköterska vid frågor. Du kan också fråga om
råd på ditt apotek.

TA DINA MEDICINER EFTER DEN
MEDICINLISTA SOM DU HAR FÅTT
FRÅN DIN LÄKARE.

Tips

Det kan vara bra att ta med sammanställningen över sparade recept till läkaren som då kan se
vilka recept som behöver förnyas.

Jämför listorna

På apoteket kan man jämföra de två listorna och ta bort recept som inte längre gäller.

Tänk på vår miljö

Hämta inte ut mer läkemedel än du behöver. Be din läkare om en liten förpackning när du får en
ny medicin. Lämna in överblivna läkemedel till apotek.

