Mina
mediciner

Det finns ingen fullständigt samlad läkemedelslista och
din läkare vet inte alltid vilka mediciner du tar. Genom
att du skriver ned alla läkemedel du tar i den här listan
och visar den vid ditt besök i vården kan du hjälpa till
att ge en samlad bild över vilka läkemedel du använder.
Om du tar flera olika läkemedel samtidigt kan de ibland
påverka varandra. Vissa mediciner ska du därför inte ta
samtidigt.

Fyll gärna i den här listan över dina läkemedel
och ta med dig den när du besöker vården.

Listan med dina recept
På apoteket, i apotekens e-tjänster och i Läkemedelskollen
som du når via 1177.se kan du få en sammanställning över
dina sparade recept.
Det är inte en lista över vilka läkemedel du ska ta.
Den visar hur länge recepten gäller och hur många gånger
du kan hämta ut läkemedel. Läkemedel som du inte längre
ska ta kan finnas med och läkemedel som du ska ta kan
saknas för att receptet är slut.
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Det är också bra om du skriver ned receptfria läkemedel
och naturläkemedel som du tar, eftersom de kan påverka
effekten av andra läkemedel. Även läkemedel som du bara
tar vid behov är viktiga att ta med.

Vårdpersonalen vet inte alltid vilka mediciner
du tar. Det är viktigt att du tillsammans med
personalen i vården håller koll på dina
läkemedel för att undvika att något blir fel.

Mina mediciner
Namn:

Överkänslighet/Allergi mot läkemedel:

Personnummer:

Telefonnummer:

Fyll i samtliga mediciner som du tar. Även sådana som du bara tar vid behov, ögondroppar,
Medicinens namn
(till exempel Alvedon, Trombyl, Kåvepenin)

Styrka (till
exempel 500 mg)

Morgon
(antal)

Lunch
(antal)

Kväll
(antal)

inhalationer, receptfria läkemedel, naturläkemedel, krämer, injektioner och vitaminer.
Natt
(antal)

Vid behov
(antal)

Varför tar du medicinen?
(till exempel högt blodtryck)

Övrig information (till exempel hur
ofta tar du vidbehovsmedicinen)

