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Läkemedel som kan öka risken för fall

• Smärtstillande

• Lugnande 

• Sömnläkemedel 

• Läkemedel mot högt blodtryck, hjärtsvikt och kärlkramp 

• Vätskedrivande läkemedel

• Vissa medel mot prostataförstoring

• Parkinsonläkemedel

Ibland intas flera av dessa grupper samtidigt. Alkohol i kombination med 

framförallt smärtläkemedel, sömn- och lugnande läkemedel kan öka 

risken ytterligare. 



Vad kan jag göra för att minska risken för fall? 

• Om du upplever yrsel, trötthet eller andra biverkningar av din medicin –

prata med din läkare.

• Ta medicinen som ordinerat, ändra inte på egen hand.

• Vardagsmotion.

• Undvik mattor, sladdar och annat på golvet som utgör risk att ramla.

• Rör på fötter och ben innan uppstigning.

• Ett glas vatten på sängkanten.

• Använd stadiga inneskor eller halksockor.

• Använd utprovade hjälpmedel, såsom rollator.



Aktuell läkemedelslista - vad gäller?

Läkemedelslista från din läkare

Mina sparade recept

Dosdispenserade läkemedel



Checklista

• Jag tar den dos av läkemedel som jag är 

ordinerad och som står på min aktuella 

läkemedelslista.

• Jag använder dosett eller dospåsar.

• Jag går igenom mina läkemedel med min läkare 

en gång om året

• Jag frågar apoteket eller min läkare om jag har 

funderingar kring mina läkemedel

• Jag antecknar när jag får en ny medicin.

• Jag uppmärksammar om jag får symtom efter att 

jag startat en ny behandling eller ändrat en dos.



Många läkemedel…

• Ju fler preparat desto större risk för biverkningar.

• Ju fler preparat desto sämre följsamhet, kan leda till 
underbehandling.

• Ju fler preparat desto större risk för 

interaktioner.



Viktigt att tänka på…

• Rätt läkemedel är viktigare än antalet!

• Rätt läkemedel förändras över tid!

• Regelbunden utvärdering är nödvändig!



Läkemedelsgenomgång

Rätt läkemedel - rätt behandling

• Fråga på apoteket: 

o information när du hämtar ett läkemedel

o läkemedelsrådgivning. 

Funderingar efter det måste däremot tas till din läkare för eventuella 

läkemedelsändringar.  

• Läkemedelsgenomgång



Krossa/dela tablett

Öppna kapsel

Om du har svårt att svälja, kontrollera gärna på apoteket om den kan 

delas/krossas/lösas upp. 

• Effekt och bieffekter kan påverkas

• Läkemedel med modifierad frisättning (depå- och enteroberedningar) ska 

inte krossas. 

• Alternativa beredningsformer kan finnas vid sväljsvårigheter såsom 

munsönderfallande tablett och lösningar.



Receptfria läkemedel och naturläkemedel

• Inte alltid riskfritt!

• NSAID och ASA: Ska inte användas vid sänkt njurfunktion eller hjärtsvikt.

o Ökar risk för magblödning.

o Obs! Undvik om samtidigt Trombyl, clopidogrel, Brilique eller antikoagulantia.

• Naturläkemedel



Tack för er uppmärksamhet!


