
RÄTT ANVÄNDNING AV LÄKEMEDEL – KOMPLETTERANDE UPPGIFT
Fyll i rätt svar eller de saknade delarna av meningarna. 

1. Om det i anvisningarna för antibiotika står ”en tablett tre gånger om dygnet”, efter hur många
timmar ska du ta en ny tablett? _______ (4 ords)

2. Innebär att läkemedlet tas minst en timme före en måltid eller 2–3 timmar efter en måltid. ___
_________________  ________ (2 + 8 + 4 ords)

3. Läkemedlet ska tas tillsammans med ett glas __________. (6 ords)
4. Det kan endast ordineras av en läkare, i vissa fall av en specialutbildad sjukskötare. Även dosen

ordineras individuellt av en läkare. ______________________  ________________ (12 + 9 ords)
5. Avser den mängd läkemedel som tas på en gång. ___________________ (10 ords)
6. De kan köpas på apoteket utan recept och anvisningar om hur de ska användas samt om dosen

finns på förpackningen. __________________________________ (18 ords)
7. För att du ska kunna använda läkemedlet rätt, lönar det sig att skaffa detta t.ex. genom att

studera förpackningen eller bipacksedeln eller genom att inhämta detta av en läkare eller av
apotekspersonalen. ____________________ (11 ords)

8. Man vill inte att ett läkemedel ska orsaka detta. I fråga om det egna läkemedlet bör man reda ut
vilka av dessa som är harmlösa och när det är motiverat att uppsöka eller ringa en läkare.
______________________ (12 ords)

9. Kan orsaka att huden lätt bränns i samband med vissa läkemedel. ___________ (5 ords)
10. Om man får i sig mer läkemedel än vad som oseringsanvisningarna anger, kan detta vara följden.

(11 ords)
11. Det här läkemedlet tas via munnen. _____________ (7 ords)
12. Värkmedicin mot huvudvärk tas inte regelbundet varje dag utan endast _____ ________. (3 + 5

ords)
13. Var aktiv och _________ frågor om ditt läkemedel! (5 ords)
14. Egenvårdsläkemedel är i allmänhet inte avsedda för långvarigt bruk, utan de ska endast

användas ____________________. (11 ords)
15. En antibiotika_____ ska alltid ätas till slut, så att alla bakterier som orsakat sjukdomen säkert

dör. (3 ords)
16. Om läkemedlet orsakar detta, kan du inte använda det. En sådan kan t.ex. uppstå mot penicillin.

________________ (7 ords)
17. För vissa läkemedel krävs en ___________________________________ på +2–+8 °C, vilket

innebär att läkemedlen ska förvaras i kylskåp. 18. Ger i allmänhet läkemedlet till ett barn. (20
ords)

18. Ger i allmänhet läkemedlet till ett barn. __________ (5 ords)
19. ___________ för ett receptbelag läkemedel är individuell. För ett egenvårdsläkemedel finns

uppgifter om __________ på förpackningen. (5 ords)
20. Från ______________ kan du fråga råd i ärenden som berör dina läkemedel. (6 ords)
21. Det lönar sig att läsa detta innan man börjar använda ett läkemedel.

________________________ (12 ords)
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