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Sjukehusapoteka Vest HF
Sjukehusfarmasøyt 

Bruk av legemidler

1. Resepter og medisinliste
2. Hva er et legemiddel?

3. Generiske legemidler

4. Inhalasjonsmedisin og –teknikk, og bivirkninger
5. Generelle tips vedrørende bruk av medisiner

6. Ut og reise med medisiner

7. Spørsmålsrunde

Agenda
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Blå resepter (trygderesepter)
• Egenandel på 39 % av full pris

maks 520,- for 3 måneders forbruk (NB! Per resept/lege)

• Minstepensjonister og barn < 16 år har egenandelsfritak

Hvite resepter
• Registreres ikke som egenandel; betales fullt ut

A- og B-resepter
• Vanedannende eller legemidler som inneholder

narkotiske stoffer

Mer informasjon på https://helsenorge.no/

1. Resepter

Eksempel pris Trimbow: 2085,-
(05.01.2021)

Elektroniske resepter

• Alle typer resepter

• Kan hentes ut på alle landets apotek
• Legitimasjon
• Fullmakt

• Du kan selv sjekke reseptene på 
www.helsenorge.no

Illustrasjonsfoto: http://brostein.b.uib.no.
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Legemiddelliste: 
fra fastlegen, apotek eller last ned «Min Felleskatalog»-app.

Illustrasjonsfoto: Stig Marlon Weston og Computas

2. Hva er et legemiddel?
• Består av virkestoff og hjelpestoffer

• Eksempler på hjelpestoff:
• Laktose som fyllmiddel
• Konserveringsmiddel og antioksidant

for god holdbarhet

• Kan finnes i ulike styrker og i
ulike legemiddelformer 

Illustrasjonsfoto: www.livesccience.com
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Ulike legemiddelformer: Eks. paracetamol

Illustrasjonsfoto: Weifa, Braun, Actavis og GSK

http://www.felleskatalogen.no/ir/medisin/nyttig-om/pilletrille

Pille trille og medisinpakningen
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1. Systemisk virkning:

Ulike legemiddelformer
2. Lokal virkning:

http://www.felleskatalogen.no/ir/medisin/nyttig-om/pilletrille

Pille trille og knusing/deling av 
kapsler og tabletter



29.12.2021

6

Vanlige tabletter

• Bør svelges hele, men kan som regel knuses/tygges

Oppløselige tabletter / smeltetabletter / tyggetabletter

• Gir raskere effekt

Resoribletter

• Legges under tunga

• Absorberes direkte til blodbanen, går ikke via mage/tarm/lever 

• For eksempel nitroglycerin mot angina

Ulike tablett- og kapseltyper: 

3. Medisinbytte
Likeverdige (generiske) legemidler:
• Et legemiddel med samme virkestoff i samme mengde fra annen produsent. 

• Kan ha ulikt navn, andre hjelpestoffer, annet utseende

• Ett eksempel:

– Samme virkestoff og styrke: paracetamol 500 mg

– Samme formulering: tablett

– Ulik produsent

– Ulik hjelpestoff
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• Markedsbeskyttelse i ca. 10 år for å sikre lønnsomhet (patenttid: ca. 20 år)

• Produsenter av «kopilegemidler» har mindre kostnader og kan gi en lavere 
pris

• Legemiddelverket godkjenner byttbare legemidler;
samme krav til produksjon, dokumentasjon og sikkerhet

• Apoteket er pliktig å tilby deg det rimeligste alternativet

• Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) dekker kun legemidlet opp til en viss 
grense

Hvorfor er det 
medisinbytte i apoteket?

4. Inhalasjonsmedisin

• Viktig med riktig teknikk

• Kun 10% av inhalert medisin når 
lungene ved riktig inhalasjonsteknikk

• Demonstrasjonsvideoer på 
www.felleskatalogen.no
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• Mer informasjon her: http://www.apotek.no/inhalasjonsveiledning

Inhalasjonsveiledning

• Munntørrhet 
• Antikolinergika (Atrovent, Ipraxa og Spiriva), og antihistaminer 

til pollenallergikere

• Sopp i munn og svelg 
• OBS: skyll munnen etter bruk av kortison-inhalasjoner

Bivirkninger av 
inhalasjonsmedisiner
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Hjelpemidler:

5. Generelle tips

Illustrasjonsfoto: www.google.no

Tips for riktig inntak av perorale medisiner:

Illustrasjonsfoto: www.google.no
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Når flere doser skal tas daglig er det viktig å fordele disse jevnt over døgnet:

• 1 gang daglig: tas til omtrent samme tid hver dag

• 2 ganger daglig: morgen og kveld (ca. kl. 08 og 20)

• 3 ganger daglig: morgen, midt på dagen og kveld 
(ca. kl. 08, 15 og 22)

• 4 ganger daglig: morgen, formiddag, ettermiddag og kveld
(ca. kl. 08, 13, 18 og 22)

Doseringstidspunkt:

Illustrasjonsfoto: http://eleviki.wikidot.com

Oppbevaring av legemidler:

Temperaturer:
Kjøleskap 2 – 8 ˚C
Romtemperatur 15 – 25 ˚ C
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• Ha alltid med viktige medisiner i håndbagasjen

• Eierskap må kunne bekreftes ved for eksempel apoteketikett eller erklæring fra lege eller apotek

• Mengder som kan tas med:
• Vanlige medisiner:

• Ta kontakt med myndighetene i det landet du skal reise for avklaring av hvilke legemidler 
som er tillatt og hvor mye du kan ta med. 

• Sovemedisiner, beroligende og sterke smertestillende:
• I Schengen-området: Schengenattest (fra apotek)
• Utenom Schengen-området: Erklæring fra lege eller apotek
• Ved reiser utover 1 måned bør tillatelse søkes fra Statens Legemiddelverk

6. Ut og reise med medisiner? 
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• En attest per legemiddel

• Koster 75 kr

• Husk å ta med passet til apoteket

• Mengde: maks. 30 dagers forbruk

Schengenattest


