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Patientbroschyr – beroendeframkallande 

läkemedel  
Läkemedelskommittén har publicerat en 

patientbroschyr gällande läkemedel som kan vara 

beroendeframkallande, se innehåll nedan:  

 

Du har fått utskrivet ett läkemedel som kan vara 

beroendeframkallande 

Vissa människor kan utveckla ett beroende av dessa 
läkemedel men vilka det gäller kan ingen veta på 
förhand. Därför är vi extra försiktiga vid utskrivandet 
av recept. 
Vad innebär beroende: 

• Att man behöver större doser av läkemedlet 
för att uppnå samma effekt. 

• Om man inte tar läkemedlet kan 
abstinenssymtom i form av olust, 
nedstämdhet och kroppsliga obehag 
uppträda. 

För att minimera risken för beroendeutveckling bör 
läkemedlet:  

• Användas så kort tid som möjligt. 

• Tas efter läkares ordination. 

• Inte kombineras med alkohol eller andra 
droger. 
 

Ibland behöver läkemedlet användas under en längre 

period 

För att minimera risken för beroende gäller följande:  
Vårdgivarens ansvar är: 

• Att upprätta och dokumentera en plan för 
läkemedelsbehandlingen tillsammans med 
dig. 

• Att med jämna mellanrum utvärdera 
behandlingen. 

• Att vid uppföljning av behandlingen vid 
behov ordinera drogtest. 

• Att komma överens med dig hur 
receptförnyelse ska ske, vilket ska 
dokumenteras i patientjournalen. 

• Att informera dig om och erbjuda eventuellt 
andra behandlingsmöjligheter. 

• Att erbjuda nedtrappning om beroende 
föreligger. 

• Att avbryta läkemedelsbehandlingen vid 
avsteg från planen, eller vid hot / våld. 

• Att om diagnosen missbruk eller beroende 
ställs anmäla till Transportsstyrelsen, för 
bedömning av eventuellt körkortsinnehav. 

Ditt ansvar är: 

• Att ta läkemedel enligt ordination. 

• Att inte införskaffa läkemedlet från något 
annat håll. 

• Att hålla god ordning på mediciner och 
recept. Borttappade recept eller läkemedel 
ersätts inte. 

• Att inte ge ditt läkemedel till någon annan. 
Dina läkemedel är personliga. 

• Att lämna blodprover och övervakat urinprov 
om din läkare begär detta. 

• Att inte uttala hot eller bruka våld mot 
sjukvårdspersonal. 

• Att begära receptförnyelse på 
överenskommet sätt. Recept förnyas ej för 
uthämtning tidigare än överenskommet. 

• Att du genom din underskrift ger ditt 
tillstånd att förskrivare/ansvarig kontakt får 
ta del av Läkemedelsförteckningen där 
uthämtade läkemedel listas.  

Övrig information: 

• Uppmärksamhet påverkas av dessa 
läkemedel. Du är själv ansvarig för att 
bedöma om du är i kondition att framföra 
fordon eller utföra arbete som kräver skärpt 
uppmärksamhet.  
Läs bipacksedeln i läkemedelsförpackningen 
för information. 

• Vid utlandsresa ska nödvändiga intyg 
medföras. För resor inom Schengen finns 
intyg på apotek. För övriga länder kontakta 
respektive lands ambassad. 
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Broschyren finns publicerad på linda under  
Vård – Läkemedel – Behandlingsrekommendationer – 
Broschyrer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökan om medel för utbildningar inom 

läkemedelsområdet 

Det är dags att söka bidrag från regionens avsatta 

medel för producentobunden läkemedelsinformation 

och utbildning. 

Ansökan skall vara inskickad senast 1 april 2021 

Information och ansökningsförfarande finns i länken 

nedan. 

http://linda.vll.se/vard/lakemedel/utbildning 

Välkommen med ansökan! 

Bertil Ekstedt 

sammankallande i bedömargruppen 

 
 

Välj ”Skriv ut på båda sidor av papperet” samt ”vänd 
längst kortsidan” så blir dokumentet vikbart till en 
broschyr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna bild visar första och sista sidan i patientbroschyren 
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