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VAD? Användning av läkemedel medför alltid risker
Med säkerhet i läkemedelsbehandling avses säkerhet i anslutning till användning av läkemedel 
och läkemedelspreparat. Om säkerheten i läkemedelsbehandlingen äventyras kan det orsaka all-
varliga olägenheter. Typiska farliga incidenter för äldre personer kan ske hemma till exempel på 
grund av förvirring och överraskande samverkningar. Administrering och intag av läkemedel inne-
bär alltid också en risk för mänskliga misstag.

VARFÖR? Farliga incidenter i samband med läkemedelsbehandling kan förebyggas
Alla som deltar i läkemedelsbehandlingen kan för sin del främja säkerheten av läkemedelsbehand-
lingen och förebygga farliga incidenter i anslutning till behandlingen. Säkerheten av läkemedels-
behandlingen främjas genom samarbete mellan yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den, klienter och närstående. Det räcker alltså inte att läkaren ordinerar rätt medicinering – man 
måste också se till att läkemedelsbehandlingen genomförs exakt och noggrant. Med tanke på 
läkemedelsbehandlingens säkerhet är det viktigt att noggrant göra sig förtrogen med den medici-
nering som används och dess särdrag hemma.

HUR? Du har en viktig roll för att främja din närståendes säkerhet i 
läkemedelsbehandlingen 
• Kontrollera att du ger rätt läkemedel till rätt person, med rätt dos, på rätt sätt och i rätt tid.

• Håll kontaktuppgifterna till den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som 
ansvarar för läkemedelsbehandlingen lättillgängliga och informera dem om eventuella problem 
och biverkningar med låg tröskel.

• Upprätthåll en aktuell läkemedelslista, där man utöver läkemedel som ordinerats av läkare även 
antecknar namn och doser för egenvårdspreparat, kosttillskott och naturpreparat. Anteckna 
även läkemedel som ges vid behov i listan.

• Se till att de läkemedel som din närstående använder ges, förvaras och vid behov förstörs på rätt 
sätt. Det är säkrast att förvara läkemedlen i ett separat, låsbart medicinskåp. Läkemedel som 
kräver förvaring i kylskåp ska hållas klart åtskilda från livsmedel.

• Ta reda på från apoteket eller hälsovården vilka särdrag som är förknippade med din närståen-
des medicinering. Ska läkemedlen tas med mat eller på tom mage? Kan läkemedlen halveras 
eller krossas?

• Observera eventuella samverkningar med alkohol samt läkemedlens inverkan på körförmågan 
och risken för fallolyckor.

• Delta i infotillfällen om medicinering och utbildningar som ordnas för närståendevårdare.
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Kontaktuppgifter
Riitta Koivula 
Riitta Koivula, utvecklingschef, THL, riitta.koivula@thl.fi 
Institutet för hälsa och välfärd THL 
thl.fi  |   @THLorg

Fördjupad information
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats för allmänheten med infor-
mation om korrekt och säker användning av läkemedel: www.fimea.fi/web/sv/for_allmanhet

Kontrollistan för lyckad medicinering LOTTA. Åtta frågor för att ta reda på om läkemedelsbehandlingen är 
i skick: www.fimea.fi/documents/542801/0/Lotta_kyselylomake_SV.pdf

Finska läkarföreningen Duodecims Terveyskirjasto med information om vård av sjukdomar och  
läkemedelsbehandling (på finska): www.terveyskirjasto.fi

Lääketietokeskus läkemedelsguide med information om läkemedelspreparat (på finska):  
www.terveyskirjasto.fi/sisalto/laakeopas

Fimeas läkemedelssöktjänst, där man kan söka bipacksedlar till läkemedel samt information om  
eventuella störningar i tillgången till läkemedel och deras lämplighet för äldre:  
www.fimea.fi/web/sv/soktjanster_och_forteckningar/lakemedelsoktjanst

10 sätt att förbättra säkerheten av läkemedelsbehandlingen hemma 
1. Upprätthåll en aktuell läkemedelslista

2. Ha alltid läkemedelslistan med dig när du besöker hälso- och sjukvården

3. Utnyttja till exempel resehäftet för att främja informationsutbytet med hemvården eller motsva-
rande service hos din närstående

4. Dela eller be en yrkesbildad person inom hälso- och sjukvården att dela läkemedlen i en dosett, eller 
utnyttja apotekets dosdispenseringstjänst

5. Ge inte din närstående läkemedel som ordinerats till andra personer och ge inte läkemedel som  
ordinerats till din närstående till andra

6. Läs bipacksedlarna för läkemedlen

7. Fråga apoteket eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om oklarheter  
med läkemedel

8. Se till att du förvarar läkemedlen rätt och säkert

9. Diskutera alternativen med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om det förekommer 
problem med att ta läkemedle

10. Ring 112 i en nödsituation.
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projektkoordinator, Säkerhets- och utvecklingscentret för  
läkemedelsområdet Fimea, emilia.laukkanen@fimea.fi 
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