
 

Du kan overveje: 
 

 

 

Nyttig hjælp: 

 

Det giver et godt overblik, at have al din medicin 

nedskrevet på et skema.  

 

På apoteket kan du købe en medicindoseringsæske. 

Har du svært ved at åbne emballagen eller dele tablet-

terne kan du købe forskellige former for hjælpemid-

ler.  

 

Dine pårørende kan måske hjælpe dig, hvis du er i 

tvivl om noget. Du kan også ringe til en sygeplejer-

ske på Akuttelefonen på 1813.  

 

Bestil altid mere medicin i god tid - din læge kan ha-

ve ferie. Medicin du ikke længere benytter, eller hvor 

udløbsdatoen er overskredet, skal afleveres på apote-

ket.  

 

Vil du mindes om at tage din medicin på rette tid, kan 

du benytte alarmen på din mobiltelefon eller tilmel-

des en sms varsling på apoteket.  

 

Spørg altid, hvis du er i tvivl. 

 

Venlig hilsen 

Sundhedsafdelingen, Herlev Kommune 

Telefon 4452 6272 - Hverdage mellem 8.30-9.30 

Mail: forebyggendeteam@herlev.dk 



 

 

Har du styr på din medicin? 
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Sundhedsafdelingen 

H E R L E V K O M M U N E  



 

Du kan være på forkant 

 
 

 

Kend din medicin: 

 

Mange ældre har forringet livskvalitet eller indlægges 

unødvendigt, fordi de ikke har det fulde overblik over 

deres medicin, og måden det skal tages på. Medicin 

kan være tabletter, salver, dråber, mikstur osv.  

 

Du skal vide: 

-  Hvorfor får du det enkelte præparat  

-  Hvor meget skal du tage pr. gang 

-  Hvornår på døgnet skal du skal tage din medicin 

-  Hvordan skal din medicin tages eller bruges 

-  Hvilke bivirkninger skal du være opmærksom på 

-  Forholdsregler, hvis du tager medicinen forkert 

 

Opbevar din medicin i emballagen, hvorpå der står, 

hvorfor du får medicinen, hvor meget du skal tage på 

hvilket tidspunkt - samt en holdbarhedsdato. Der er 

en advarselstrekant på, hvis det kan påvirke bilkørsel. 

 

På indlægssedlen inde i pakningen, står der oplysnin-

ger om virkning og eventuelle bivirkninger. Al medi-

cin skal nøje tages, som angivet af lægen og får du 

ubehag eller bivirkninger, skal du tale med din læge.  

 

Det er en god vane at drikke rigeligt med væske eller 

spise yoghurt til dine tabletter. Har lægen ordineret 

en kur, f.eks. penicillin, skal du indtage hele mæng-

den – også selvom du har det bedre.  



 

Du kan være særlig opmærksom 

 
 

 

Er noget anderledes, end det plejer at være: 

 

Bliver du svækket, får andre mad- og motionsvaner, 

eller ændrer vægt, skal du tale med din læge, så du 

fortsat får den rette mængde medicin.  

 

Bliver du akut syg, skal du vise vagtlægen din medi-

cin. Skal du indlægges på hospitalet, skal du medtage 

al den medicin du tager - både den daglige, og det du 

tager efter behov.  

 

Vær varsom med, hvor meget håndkøbsmedicin eller 

kosttilskud du tager, og vær opmærksom på bivirk-

ninger. Husk at fortælle, hvis der er medicin, du ikke 

kan tåle. Tag aldrig andres medicin. 

 

Det er især vigtigt at være opmærksom på ændret 

navn og udseende, når du får udleveret kopimedicin 

på apoteket. Læs indholdsstoffet på pakningen, så 

kan du altid genkende det rigtige. Apoteket skriver 

gerne på kopipakningen, hvilken original medicin, 

det svarer til. 

 
 

 
Indholdsstof 


