Innlogging med elektronisk ID

Bivirkninger?

Meldeskjemaet krever innlogging ved hjelp av en elektronisk ID
(for eksempel MinID, Commfides eller Buypass). Dette sikrer at
uvedkommende ikke får tilgang til dine opplysninger.
Les mer om elektronisk ID på difi.no.

- du kan
melde selv

Tryggere medisinbruk

HUSK!
• Kontakt alltid lege hvis du får plagsomme bivirkninger.
•

Les pakningsvedlegget og følg rådene.

www.legemiddelverket.no
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Dersom du har spørsmål om bivirkninger kan du spørre på apoteket
eller legen din. Du bør alltid kontakte lege hvis du opplever plagsomme
bivirkninger. Ytterligere informasjon om ordningen finner du på
legemiddelverket.no/meldbivirkninger.

nasjonale og internasjonale databaser

Hva er en bivirkning?
MELD SELV PÅ NETT

ANALYSE OG VURDERING

Bivirkninger er uønskede virkninger av medisiner. Alle medisiner
kan gi bivirkninger. Nytten av en medisin skal være større enn
risikoen for alvorlige bivirkninger.

Meldingen din brukes i arbeidet med å gjøre medisinbruk tryggere.
Informasjonen du gir kan gi oss ny kunnskap om hvordan bivirkninger
påvirker medisinbruk og livskvalitet. Alle meldinger blir behandlet
anonymt.
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Hvordan melder jeg bivirkninger?
Du melder bivirkninger på Internett ved hjelp av et meldeskjema. nasjonale og internasjonale databaser
Som pårørende kan du også melde på vegne av andre. Både lege og
farmasøyt i apotek kan melde bivirkninger på dine vegne.

Meldeskjemaet er tilgjengelig på
legemiddelverket.no/meldbivirkninger og
helsenorge.no/meldbivirkninger

OPPDATERT
Hvorfor melde
bivirkninger?
INFORMASJON

Hva kan jeg melde?
Du kan melde bivirkninger du tror har sammenheng med medisiner du
bruker. Det er spesielt viktig å melde bivirkninger som ikke er nevnt i
pakningsvedlegget.

Hvilke medisiner omfattes av ordningen?

MELD SELV PÅ NETT

ANALYSE OG VURDERING

MELD SELV PÅ NETT

ANALYSE OG VURDERING

Ordningen omfatter bare medisiner som er godkjent i Norge.
OPPDATERT
Naturmidler, kosttilskudd
eller kosmetiske produkter omfattes ikke
INFORMASJON
av ordningen. Bivirkninger av slike produkter kan du melde via lege,
tannlege eller farmasøyt på apotek.
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FORSKJELLIG ALTERNATIVER TIL ANALYSE OG VURDERINGS IKONER:

OPPDATERT
INFORMASJON

