
   
 

                 
  

  
            

  

 
              

               
 

    
        

          
   

            

              
         

  
           

                
    

               
            

  

     

       

            

  

Patientinformation 

Patientinformation gällande läkemedel 
inför operation 
Du ska ta alla dina läkemedel fram till och även på operationsdagens morgon, med vissa undantag, var god 
läs igenom texten nedan: 

Hjärtmediciner, blodtrycksmediciner, vätskedrivande läkemedel 
Dessa läkemedel tas som vanligt operationsdagens morgon om du inte blivit kontaktad av narkosläkare och 
fått andra ordinationer. 

Proppförebyggande och blodförtunnande läkemedel 
Trombylbehandling ska i regel tas som vanligt medan uppehåll ska göras med vissa andra medel (Waran, 
Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Clopidogrel, Plavix, Brilique, Efient m fl). Rådgör alltid med din opererande läkare 
om detta. 

Smärtstillande läkemedel som kan öka blödningsrisken 
Bamyl, Magnecyl, Treo ska inte tas en vecka före operationen. 

NSAID-läkemedel (Ibuprofen, Naproxen, Pronaxen, Diklofenak, Voltaren, Artrotec, Orudis m fl) ska undvikas 
tre dygn före operationen. 

Diabetesläkemedel 
Diabetestabletter (Metformin, Glucofag, Janumet, Glibenklamid, Glipizid, Glimepirid m fl) ska inte tas på 
operationsdagens morgon. 

Insulin ska tas som vanligt till och med kvällen före operationen men ska inte tas på operationsdagens 
morgon. Vårdpersonalen kommer att kontrollera och sköta insulinbehandlingen under operationen. 

Läkemedel mot autoimmuna sjukdomar 
Vissa läkemedel mot autoimmuna sjukdomar (Humira, Remicade, Enbrel, Salazopurin, Metotrexat, Imurel, 
Azatioprin m fl) bör ibland sättas ut i samband med operation då de kan påverka läkningsförmågan. Rådgör 
med din läkare om detta. 

Naturläkemedel 
Många naturläkemedel kan ge ökad risk för blödning eller ha andra ogynnsamma effekter i kombination med 
de läkemedel som ges under operationen. Avsluta därför denna behandling en vecka innan operationsdagen. 

Läkemedel som inte ska tas på operationsdagen 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Har du frågor som gäller läkemedel är du välkommen att ringa telefonnummer angivet i din 
operationskallelse. 
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