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Virker din 
medicin ikke ...
… kan det være, fordi 
vi mennesker ikke er 
helt ens. Måske er du 
virkelig hurtig til at 
omsætte et bestemt 
slags lægemiddel, som 
du derfor har brug for 
en højere dosis af. Det 
hænger sammen med, 
hvordan dine gener er 
skruet sammen. I dag er 
det på nogle apoteker 
muligt at købe en test, 
der via et mundskrab 
kan bruges til at lave en 
helt personlig medicin-
gennemgang.

Hvis naboen 
har noget 
medicin ...
… så hold dig fra det. 
Det er fedt at dele en 
øl over hækken, men 
altså ikke receptplig-
tig medicin. Det kan 
nemlig være farligt at 
tage medicin, som du 
ikke har fået ordineret. 
Du skal muligvis have 
en mindre eller større 
dosis, det kan gå dår-
ligt i spænd med andet 
medicin, du får, eller 
noget helt tredje. 

Har du 
medicin 
tilovers ...
… skal du ikke smide 
det i toilettet eller 
skraldespanden. Det 
er ikke til at vide, 
hvem der finder det 
i skralderummet, og 
ryger det i kummen 
og videre ud i kloak-
ken, er det skidt for 
miljøet og grundvan-
det. Aflevér altid din 
medicin på apoteket, 
så sørger personalet 
for, at det bliver sendt 
på den rette forbræn-
ding og afskaffet på 
bedste vis.

Inden du  
deler tabletter 
i to ...
… er der lige et par 
ord, du skal kigge ef-
ter: retard, prolonged, 
depot og entero. Ser 
du et af disse ord på 
pakken, kan tabletterne 
ofte ikke deles. Entero 
betyder fx, at tabletten 
først bliver opløst i 
tarmen. Knækker du 
den, ødelægger du 
belægningen, og så 
opløses den i stedet i 
maven og er nytteløs. 
De fleste tabletter kan 
dog godt deles. 

De billige 
piller er nok 
dårligere ...
… tænker mange 
af os måske, når vi 
bliver spurgt om, vi 
vil have lavpris- 
udgaven i stedet for 
den dyre medicin. 
Men faktisk kan du 
helt uden tøven takke 
ja til den budgetven-
lige kopimedicin, 
for den indeholder 
nøjagtigt det samme 
aktive stof som 
originalen. Fyldstof-
fet, der kan bestå af 
fx bindemidler og 
farvestoffer, kan dog 
være anderledes. 
Så oplever du en 
forskel, kan årsagen 
ligge begravet her. 

Gemmer du 
medicin ...
… så du fx har 
øjendråber til næste 
gang, du får øjenbe-
tændelse, er det ikke 
optimalt. Det gælder 
særligt alle former 
for flydende medicin. 
Lægemidler som 
næsespray, cremer 
og dråber til øre og 
øjne kan nemlig blive 
inficeret med bakterier, 
og i så fald gnider du 
unødigt mange bakte-
rier i såret – eller hvad 
du nu behandler – hvis 
du bruger af en åben 
flaske, du har fundet 
bagerst i medicinska-
bet. Tabletter kan der-
imod som hovedregel 
godt bruges, så længe 
holdbarhedsdatoen 
ikke er overskredet.

Er personalet 
meget 
nysgerrigt ...
… og spørger, om du 
fx spiser grape, drik-
ker cola, har prøvet 
pillerne før eller er al-
lergisk, så se det som 
en rigtigt god ting. Det 
kan virke som et helt 
forhør, men apote-
kerne spørger faktisk, 
fordi de prøver at 
finde ud af, hvordan 
de kan give dig den 
bedste rådgivning. 
Der er nemlig noget 
medicin, der fx går 
rigtigt skidt i spænd 
med bestemte mad-
varer, og derfor er det, 
der kan virke som et 
lidt spøjst spørgsmål, 
ganske velbegrundet.

Tager du 
dobbelt op ...
… får du ikke en bedre 
virkning. Du får typisk 
bare flere bivirknin-
ger. Medicin virker 
nemlig bedst inden 
for et vist spænd, som 
er det, der med et fint 
ord hedder “terapeu-
tisk niveau”. Tager du 
mindre, end du skal, 
virker medicinen ikke. 
Tager du for meget, 
når du et toksisk 
niveau, hvor du fx kan 
få ondt i maven eller 
det, der er værre – 
som hovedregel uden 
at opnå en større 
lindring. 

Bor   
medicinen på 
badeværelset ...
… er det en god idé 
at finde et nyt hjem til 
den. Når du snupper et 
dejligt varmt bad, bliver 
der nemlig fugtigt, og 
den fugt optager nogle 
lægemidler. Det kan fx 
ske med kodimagnyl, 
hvor det aktive stof 
bliver omdannet til 
eddikesyre. Syren kan få 
pillerne til at lugte surt 
og skifte farve til lyserød. 
Det allerbedste sted at 
opbevare din medicin 
er mørkt, tørt og gerne 
aflåst, hvis du har børn 
eller unge i huset.

OM EKSPERTEN
Lotte Stig Nørgaard 
er lektor på Institut 
for Farmaci. Hun har 
tidligere arbejdet som 
farmaceut på et apotek 
og har en ph.d. inden 
for apoteksområdet. 

Når vi siger til nogen, at de skal 
smage deres egen medicin, 
er det sjældent positivt ment. 
Men netop når det kommer til 
medicin, er det faktisk bedst 
at smage sin egen. Det og 
meget andet kan du læse 
mere om her, hvor vi har sat 
en farmaceut stævne og 
spurgt om alt det, du sikkert 
glemmer i farten.

13,46 kr.
tjener apotekerne, uanset om de langer et hundedyrt receptpligtigt medika-
ment eller et langt billigere kopiprodukt over disken. Så apoteket tjener altså 
det samme, uanset om du vælger det dyre produkt eller det billige alternativ.

Hvad ville eksperterne ønske, du vidste? 
Vi giver ordet til dem på den anden side af bordet og beder dem øse ud af 
deres allerbedste insidertips, så du får mest ud af mødet med dem.
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Hvis du ikke 
orker hele 
indlægssedlen,
er der nogle punkter, du især 
skal gå efter at nærstudere – 
og ét, du gerne må skippe:

Læs altid:
Punkterne “Eventuelle 
advarsler, du skal være op-
mærksom på” og “Det skal du 
vide, før du begynder at tage 
medicinen”. Punktet med de 
mest almindelige bivirkninger 
kan også være en god idé lige 
at tjekke. 

Læs ikke: 
Punktet med de mest sjældne 
bivirkninger. Den lange 
uhyggelige liste kan tage 
pusten fra enhver, og det 
er så usandsynligt, at du vil 
opleve disse bivirkninger, at 
det eneste,  du får ud af din 
læsning, er nervøsitet.


