
 

Med cirka 390 apotek runt om i landet och en omsättning på cirka 12 miljarder kronor är Apotek Hjärtat 
Sveriges största privata apoteksaktör. Visionen är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett 
personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För 
mer information se icagruppen.se och apotekhjartat.se 

Internets mest uppseendeväckande hälso- och skönhetsmyter 
– Apotekare bemöter hälsotips på internetforum 

 
De flesta av oss har nog vänt sig till internetforum för att få tips och råd någon gång. Men när det 
kommer till råd om läkemedel och egenvård är det viktigt att kunna lita på att informationen 
stämmer. Apotek Hjärtat har hittat några av internets mest häpnadsväckande medicineringsmyter, 
och i videoserien ”Apotekare React to” har ett antal apotekare fått reagera och ge sin syn på vilka 
myter och råd som egentligen stämmer. 
 
Använd nässpray i ögonen, grönsåpa som fotkräm eller hemorrojdsalva i ansiktet. Tipsen kanske 
är bekanta för den som någon gång har tagit hjälp av internet vid självmedicinering. Svenska 
internetforum är nämligen fyllda av kreativa lösningar på hur man botar såväl sjukdomar som 
vardagliga besvär. Frågan är – vilka råd stämmer egentligen, och finns det andra lösningar som är 
bättre?  
 
Apotek Hjärtat har sammanställt autentiska hälso- och skönhetstips från olika internetforum och 
låtit några av apotekens farmaceuter bemöta dem. Inte helt oväntat visar det sig att många av 
råden, hur effektiva de än må låta, saknar vetenskaplig grund.  
 
– Det kan vara lätt att falla för mirakelkurer, men om ett tips låter för bra för att vara sant så är det 
många gånger så. Råd som ges i all välmening kan i värsta fall vara direkt skadliga. En del tips 
som florerar i internetforum stämmer så klart, men gäller det alternativa sätt att använda läkemedel 
och apoteksprodukter bör man vända sig till en farmaceut för att få råd. Inga frågor eller 
funderingar är för konstiga för att lyfta med våra farmaceuter som redan har hört det mesta, säger 
Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat. 
 
Vissa av råden som Apotek Hjärtat har bemött innehåller ett visst mått av sanning, till exempel att 
öl innehåller B-vitamin, vilket kan stärka hårets struktur eller att nässpray är kärlsammandragande, 
vilket kan motverka röda ögon. Dock är nässpray utvecklad för att användas i näsan vid nästäppa 
och inte i ögonen där den kan orsaka irritation.  
 
I videoserien ”Apotekare React to” bemöter ett antal farmaceuter från Apotek Hjärtat några av de 
mest uppseendeväckande råden från olika forum på internet. Filmerna uppmuntrar alla som 
använder tveksamma metoder från internet att istället fråga en farmaceut om råd. I bifogat 
faktablad bemöter Apotek Hjärtats farmaceuter sju av dessa myter. Apotek Hjärtat erbjuder 
personlig läkemedelsrådgivning i butik eller online via chatt. 
 
Här kan du se videoserien ”Apotekare React to”: https://www.apotekhjartat.se/om-oss/apotekare-
react-to/ 
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