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Riktig bruk av legemidler

Elin Jakobsen, kommuneoverlege i Færder

Medisiner
• Kan helbrede sykdom
• Forsinke sykdomsutvikling
• Forebygge sykdom
• Lindre plager
• Kan forlenge livet
• Gi bedre livskvalitet
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Alle medisiner
• Har sine virkningsområde    

( indikasjon) 
• Har sine doseringer
• Kan gi bivirkninger
• Kan påvirke hverandre
• Kan få uheldige 

konsekvenser ved feilbruk

 Reseptfrie legemidler
 Reseptbelagte legemidler
 Andre preparater-

naturpreparater, kosttilskudd 
osv

Vær kritisk til reklame
Kombinerer du ulike 

preparater, bør du fortelle lege 
eller apotek om dette

Reklame : Med sin unike sammensetting har …….hjulpet flere hundretusener, hvor hele 88% av våre kunder har 
opplevd en positiv effekt på muskler og ledd

Forskning :Man har ikke sikre vitenskapelige holdepunkter for å si at midlet har helsegevinster, og i verste fall kan 
tilskuddet være skadelig

Ulike preparater
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Medisiner og eldre

• Eldre bruker ofte flere medisiner 
• Evnen til å bryte ned og skille ut medisiner 

i lever og nyre svekkes ved økt alder
• Hjernen mer sårbar for medisiner

Kan medføre Større risiko for feil bruk og bivirkninger

Vanlige bivirkninger
• Tretthet
• Svimmelhet
• Forvirring
• Forstoppelse
• Munntørrhet
• Uklart syn
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Vær obs på disse medisinene

• NSAID ( Ibux, voltaren, mfl.)bør 
ikke brukes fast

• Marevan krever tett oppfølging
• Beroligende og sovemedisiner har 

mange uheldige bivirkninger

Interaksjoner ( medisiner som påvirker hverandre)

• En medisin kan påvirke konsentrasjonen av en annen medisin i 
kroppen

• En medisin kan forsterke eller hemme effekten av en annen 
medisin uten at konsentrasjonen av den andre medisinen 
endres
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Eksempel:

Tone bruker den blodfortynnende medisinen dabigatran (produktnavn 
Pradaxa) for å forebygge hjerneslag. 
Hun går på legevakten med smerter i skulderen og legen gir henne diklofenak
(produktnavn Voltaren, Diklofenac). Dette er en smertestillende medisin av 
typen NSAIDS.
Tre dager senere føler Tone seg slapp og svimmel, og hun ser at avføringen er 
svart. Forklaringen er at både dabigatran og dikofenak gir risiko for blødning. 
Når medisinene brukes sammen, blir risikoen mye større.

Denne interaksjonen kunne vært unngått dersom legen hadde forhørt seg om 
hvilke medisiner Tone brukte, eller dersom Tone hadde vist fram 
medisinlisten sin.

Ha oversikt over medisinene
• Be fastlegen skrive ut medisinliste og ha den i lommeboken-

eller ha den på tlf
• Bruk helsenorge.no og få oversikt over resepter og legemidler
• Rydd i medisinskapet
• Ha kjennskap til bruksområde, dosering på alle medisinene
• Vær obs på medisinbytte på apotek (synonympreparater) se på 

virkestoff
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Vit hva du tar 
• Hvorfor bruker jeg denne medisinen?
• Hvordan skal medisinen inntas?
• Hvor lenge skal jeg bruke den ?
• Når skal jeg evaluere virkning?
• Er det spesielle hensyn jeg bør kjenne til?
(bivirkninger ,interaksjoner, bilkjøring etc)

Snakk med legen din
• Er det noe med medisineringen du er usikker på?
• Be om gjennomgang av medisinliste ( minst x1 per år)
• Fortell om ev bivirkninger  eller manglende effekt
• Ikke slutt med medisiner uten å snakke med legen

 Ingen spørsmål er dumme
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Hjelp til å huske å ta medisinene
• Dosett
• Multidose (Det er en rull med små poser 

merket med navn, dato og klokkeslettet du skal ta 
medisinen)

• Varsling på mobil
• Medisinerings roboter

Bilkjøring og medisiner
Legemidler med varseltrekant : Myndighetene har gitt detaljerte regler for bruk ved bilkjøring

Eks: sovemedisiner, sterke smertestillende

• Maksdoser for hva som er tillatt for bilkjøring
• Dosene blir ofte halvert ved flere medisiner samtidig
• Sovemedisin må tas minst 8 timer før kjøring
• Ved sterke smertestillende skiller man mellom kortvarig 

og langvarig bruk
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Alkoholbruk og medisiner
• En del uheldige effekter kan oppstå ved å kombinere 

medisiner og alkohol.
• Alkohol og medsin kan forsterke hverandre

smertestillende 
Sovemedisiner
Sterke smertestillende
allergimedisin

10 regler for godt medisinvett
1. Be fastlegen skrive ut en liste over medisinene dine.
2. Oppbevar listen i lommeboken og vis den til andre leger, tannlege og på apotek.
3. Be legen forklare deg hvorfor og hvordan hver medisin skal brukes.
4. Følg legens dosering nøye. Bruk gjerne doseringseske (dosett).
5. Be om hjelp hvis det er vanskelig å holde orden på medisinene.
6. Spør lege eller apotek om råd ved kjøp av reseptfrie medisiner og naturmedisiner.
7. Lån ikke medisiner av andre. Kombinasjon med dine egne kan være farlig.
8. Meld fra til legen hvis du får bivirkninger eller er skuffet over virkningen av en medisin.
9. Be fastlegen om en årlig legemiddelgjennomgang.
10. Ikke slutt med medisiner uten å ta det opp med legen.
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