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Hvilke medisiner bruker du?
Oppgi gjerne dosering.
Du kan be fastlegen din om en oversikt over medisinene du bruker,
og ta denne med på apoteket.

Har du spørsmål
om medisinene dine?

Legemiddel:						Dosering:

Reseptfrie legemidler/kosttilskudd:

Har du noe spesielt du vil ta opp i samtalen?

✃
Tid for rådgivningssamtalen:
Dato:

kl.

Du har avtale med:

				
Tjenesten tilbys på:

Apotek 1 				
(farmasøyt)

Avtal tid for en
samtale hos oss!

Vi vet at mange går rundt og lurer på ting når det gjelder medisiner de tar.
Det kan være alt fra spørsmål om hvordan en spesiell medisin egentlig virker
i kroppen, til spørsmål om bivirkninger og hvordan flere medisiner kan påvirke
hverandre.

Nå kan du få svar
på det du lurer på
OM MEDISINENE DINE
Våre farmasøyter er eksperter på legemidler – hvordan de virker, og hvordan de skal
brukes på riktig måte. Det er når legemidler brukes riktig, at de gir best effekt. Vi kan
også hjelpe deg med spørsmål rundt riktig bruk av for eksempel diabetesutstyr og
inhalasjonsmedisiner.
Nå kan du bestille en rådgivningssamtale med en av våre farmasøyter.
Samtalen er personlig og varer inntil 20 minutter.
Farmasøyten har taushetsplikt, og samtalen foregår i apotekets informasjonsrom.
Her er noen eksempler på hva du kan få svar på:
• Hvordan virker denne medisinen i kroppen?
• Bruker jeg medisinen riktig?
- til riktig tid
- i riktig dose
- sammen med mat eller ikke
- hva med alkohol
• Passer medisinen sammen med andre medisiner jeg tar?

AVTAL TID:

• Påvirkes evnen min til å kjøre bil?

Fyll ut skjemaet på baksiden av denne brosjyren og levér det til oss for timebestilling.
Dersom det er noe spesielt du ønsker å ta opp med farmasøyten, kan du gjerne notere
dette på skjemaet.

• Finnes det hjelpemidler som gjør det enklere for meg å ta medisinen på riktig måte?

Tjenesten koster kr 175 og tilbys i utvalgte Apotek 1.

• Er det bivirkninger jeg bør være klar over?

