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LANDSPÍTALI 

Inngangur 
Þessi dagbók er fyrir þig sem ert í mótefnameðferð í heimahúsi. Hér skráir þú sjálf/ur 
mótefnagjafir, hvernig þér líður eftir gjöfina og hvernig líðan þín er á milli gjafa.

Tilgangur skráningar er gefa betri sýn á eigið heilsufar. Þetta gagnast bæði þér og fagfólki til 
að meta árangur meðferðar. 

Það er mikilvægt að þú skráir lotunúmer á lyfjaglasi við hverja mótefnagjöf. 

Persónuupplýsingar 

Nafn: 

_______________________________________________________________

Sími:

_______________________________________________________________

Sjúkrahús/heilsugæslustöð:

_______________________________________________________________

Læknir:

_______________________________________________________________

Hjúkrunarfræðingar á ónæmisfræðideild Landspítala

Símar: 543 5840 / 824 2397

Netfang: onaemi_hjukrun@landspitali.is
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Stungustaðir
Grænu svæðin sýna stungustaði sem algengast er að nota.

Bláu svæðin sýna fleiri stungustaði sem er einnig hægt að nota. 

Hafðu í huga við val á stungustað: 
• Hafðu 5 cm á milli stungustaða. 
• Hafðu a.m.k. 5 cm frá nafla. 
• Ekki velja stungustað þar sem húðin er rauð, hörð, marin eða aum. 
• Ekki velja stungustað á húðsvæði með örum eða sliti. 

 

Vökvasettin er hægt að fá með 1-4 örmum. Innrennslismagnið á hverjum stungustað er 
breytilegt, en mælt er með því að skipta niður skömmtum sem eru 30 ml eða meira á 
nokkra stungustaði.
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Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:
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Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



24

LANDSPÍTALI 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



25

DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



26

LANDSPÍTALI 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



27

DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



28

LANDSPÍTALI 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



29

DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



30

LANDSPÍTALI 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



31

DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



32

LANDSPÍTALI 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



33

DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



34

LANDSPÍTALI 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



35

DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



36

LANDSPÍTALI 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



37

DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



38

LANDSPÍTALI 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



39

DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



40

LANDSPÍTALI 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



41

DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



42

LANDSPÍTALI 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



43

DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:



44

LANDSPÍTALI 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:
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DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:
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Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:
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DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:
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Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:
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DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:
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LANDSPÍTALI 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:
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DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:
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Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:
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DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:
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Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:
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DAGBÓK FYRIR MÓTEFNAGJAFIR UNDIR HÚÐ 

Vika ___ 

Hver síða sýnir vikutímabil, á hverri síðu skal skrá dagsetningu mótefnagjafar, lotunúmer, 
skammt í ml og hugsanlegar aukaverkanir. Ef þú tekur lyf samdægurs til að koma í veg 
fyrir aukaverkanir eða til þess að milda aukaverkanir skal skrá það niður. Sýkingar, 
veikindi og fjarvistir frá vinnu/skóla eru einnig gagnlegar upplýsingar til þess að meta 
gagnsemi með ferðar. Einnig skaltu skrá ef þú ert á sýklalyfjum.

Mótefnagjöf:

Dagsetning Lotunúmer og lyfjaskammtur Aukaverkanir

Lyf tengd lyfjagjöf: _________________________________________________ 

Hefur þú fengið sýkingar síðastliðna viku?      Nei                          Já      
Ef svarið er Já skráir þú hér fyrir neðan:

Sýkingar:

Dagsetning Einkenni sýkingar Hiti (°C) Sýklalyf Fjarvistir

Til minnis:
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