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FÖRORD 
 
 
Innan vi startade med vårt examensarbete, kände vi oss väldigt osäkra på hur hela processen 
skulle genomföras. Visst trodde vi att arbetet skulle kräva tid, men att det skulle kräva så mycket 
energi, hade vi inte kunnat drömma om. Vår erfarenhet av programvaran Excel®, var dessutom 
kraftigt begränsad, vilket gjorde att all databearbetning tog längre tid än beräknat. Med facit i 
hand så har vi säkert gått många omvägar för att nå vårt mål men vi känner att vi har lärt oss 
otroligt mycket på vägen. Bland annat hade vi kunnat utforma datafilen på ett enklare sätt för 
vårt ändamål. Förutom fördjupade kunskaper i Excel® har vi också fått större insikt i hur svårt 
det kan vara att skriva med ett vetenskapligt språk. Som tur är har vi haft duktiga människor 
runtomkring som har hjälpt och stöttat oss på den krokiga och knöliga vägen.  
 
Eva och Lilly 
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1. SAMMANFATTNING 
 
Introduktion  
Många apotekskunder tar inte de läkemedel som ordinerats mot deras sjukdomar. Denna brist på 
följsamhet leder till höga kostnader för samhället och ett samband kan finnas till ökad sjuklighet. 
För att kunden ska kunna göra en riktig bedömning när han eller hon ska värdera risken att 
drabbas av biverkningar är det viktigt hur biverkningsfrekvensen är presenterad.  
De kunder som i en studie fick biverkningsriskerna redovisade enbart verbalt ansåg sig ha större 
risk för att drabbas av sidoeffekter än de som fick dem presenterade numeriskt. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka hur informationen när det gäller risken för 
biverkningar, beträffande antiinflammatoriska analgetika ATC-kod M01AE, är utformad i 
bipacksedlarna. 
 
Material och metod: 
Bipacksedlar för läkemedel innehållande substanserna ibuprofen, naproxen samt dexibuprofen 
tillhörande antiinflammatoriska analgetika, propionsyraderivat (ATC-grupp M01AE) insamlades 
och studerades. Ett kalkylark i Excel® utformades där data fördes in och bearbetades. 
 
Resultat 
I läkemedelsgruppen propionsyraderivat, ATC-kod M01AE granskades totalt 25 bipacksedlar. 
Av dessa bipacksedlar hade 13st (52%) biverkningarna presenterade både verbalt och numeriskt. 
I 3st (12%) var biverkningarna presenterade enbart verbalt. I 9st (36%) var biverkningarna 
presenterade på olika sätt beroende på biverkningsfrekvens. 
 
Slutsats 
Biverkningsriskens presentation i de bipacksedlar som medföljer läkemedelsförpackningarna för 
produkter innehållande substanserna ibuprofen, naproxen och dexibuprofen behöver förbättras. 
Detta för att läkemedelskunden ska kunna göra en korrekt tolkning av risken att drabbas av 
biverkningar. 
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2. ABSTRACT 
 
Introduction 
Many customers do not take their medicines as prescribed. This lack of compliance leads to high 
costs for the society and a connection can be found to increased morbidity. If the customers are 
to be able to make a correct assessment, concerning the risk of being afflicted with side effects, it 
is important how the side effects are presented in the package insert leaflet. In an earlier study, 
customers who received the risk information using the verbal descriptors overestimated the risk 
of getting side effects, compared to those who received the information numerical. 
 
Aim 
The aim of this study was to investigate how the information, regarding the risk of getting side 
effects, concerning anti-inflammatory analgesics ATC-code M01AE, are presented in the 
package insert leaflets. 
   
Material and method 
Drug leaflets of anti-inflammatory analgesics, propionic acid derivatives M01AE, containing the 
substances ibuprofen, naproxen and dexibuprofen, were studied.  
The data were analysed, using a spreadsheet in Excel®.   
 
Results 
Among the propionic acid derivatives, M01AE, 25 package insert leaflets were studied. In 13 
(52%) of these leaflets the side effects were presented with both verbal and numerical 
descriptors. In 3 (12%) of the leaflets, the side effects were presented only with verbal 
descriptors. In 9 (36%) of the leaflets, the side effects were presented differently, depending on 
their frequency.   
  
Conclusion 
The presentation of side effects in the package insert leaflets, for the products containing the 
substances ibuprofen, naproxen and dexibuprofen, needs to be improved.  
So the costumer shall be able to make a correct assessment of the risk of getting side effects. 
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3. INTRODUKTION 
 
Brist på människors följsamhet vid läkemedelsanvändning är ett utbrett problem i Sverige.  
Under år 2000 uppgick läkemedelskostnaderna till ungefär 24,5 miljarder kronor och man antar 
att patienternas brister i läkemedelsanvändningen kostade omkring 20 miljarder kronor/år. [1] 
Med följsamhet menas: I vilken grad en persons beteende då det gäller att t.ex använda 
läkemedel, överensstämmer med ordinationen från läkaren. [2] 
 
3.1 Kundens riskbedömning 
Kunden som hämtar ut sitt läkemedel på apoteket har oftast en klar bild av att alla läkemedel 
både har positiva effekter men också kan ge biverkningar. Dessa biverkningar kan skapa en 
rädsla hos kunden, kanske till och med så stor rädsla att de fördelar som läkemedlet kan ge, 
glöms bort. Kunden kan bilda sig uppfattningen att läkemedlets sidoeffekter är värre än den 
sjukdom som det ska bota. [1] 
För att kunden ska kunna göra en riktig bedömning när han eller hon ska värdera risken att 
drabbas av biverkningar är det viktigt hur frekvensen för att drabbas av en biverkning är 
presenterad. Det har visat sig göra stor skillnad för kunden, om biverkningsfrekvensen är 
presenterad verbalt istället för numeriskt. [3] 
Den verbala presentationen anger biverkningsrisken språkligt: mycket vanliga, vanliga, mindre 
vanliga, ovanliga/sällsynta, mycket ovanliga/mycket sällsynta. 
Den numeriska anger istället risken i siffror: >10%; 1-10%; <0,1%,<0,01% alternativt: >1/10, 
>1/100, 1/100-1/1000, <1/1000, <1/10000.  
Kombination av de båda varianterna förekommer också. 
De kunder som i en studie fick biverkningsriskerna redovisade verbalt ansåg sig ha större risk för 
att drabbas av sidoeffekter än de som fick dem presenterade numeriskt. Risken för svårare 
biverkningar övervärderades också. Dessa kunder var mindre nöjda med informationen de fått och 
trodde inte heller de skulle ta de läkemedel som ordinerats, med rädsla för biverkningar. [3] 
Om kunden väljer att inte ta sitt läkemedel baserat på en feltolkning av den verbala informationen 
i bipacksedeln, när han eller hon värderar risken för att drabbas av en biverkan, kan detta 
ytterligare bidra till försämrad följsamhet vid läkemedelsanvändning. Mot bakgrund av detta är 
det av vikt att undersöka hur biverkningsinformationen för olika preparat är presenterad. Studier 
har tidigare gjorts på bland annat antihistaminer [4] och ataraktika [5]. 
 
3.2 Godkännande av nya läkemedel 
När ett nytt läkemedel ska godkännas kan läkemedelsföretaget välja olika tillvägagångssätt.  
För att få läkemedlet godkänt i mer än ett EU-land ansöks antingen om ett centralt godkännande, 
ömsesidigt erkännande eller ett decentraliserat godkännande.  
Ett centralt godkännande innebär att ansökan hanteras av EMEA, som är den europeiska 
läkemedelsmyndigheten. [6] Två myndigheter i var sitt EU-land står för den vetenskapliga 
granskningen av läkemedlet och gör utredningar oberoende av varandra. EMEA sammanställer 
utredningarna och det är sedan EU-kommissionen som beslutar om eventuellt godkännande av 
läkemedlet. 
Vid ömsesidigt erkännande görs den vetenskapliga utredningen i ett av medlemsländerna som 
också beslutar om godkännandet av läkemedlet. Den vetenskapliga utredningen kan sedan ligga 
till grund för ansökningar i andra EU-länder. 
Ett decentraliserat godkännande går till ungefär på samma sätt som ett ömsesidigt erkännande, ett 
medlemsland utför utredningen, men det är alla EU-länder gemensamt som beslutar om 
godkännandet. Nationellt godkännande innebär att det läkemedelsföretag som endast vill ha sitt 
läkemedel godkänt i ett medlemsland, ansöker direkt till det landets läkemedelsmyndighet. 
Läkemedelsverket är den myndighet i Sverige som godkänner nya läkemedel innan de kommer ut 
på marknaden. Innan ett läkemedel släpps till försäljning, genomgår det noggranna studier, så 
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kallad klinisk prövning. I den kliniska prövningen kontrolleras både hur läkemedlet fungerar i 
kroppen samt att det utövar den effekt man är ute efter.  Den kliniska prövningen har också i 
uppgift att visa läkemedlets säkerhet genom att kartlägga de vanligaste biverkningarna innan 
läkemedlet kan godkännas. De mer sällsynta biverkningarna rapporteras, av de yrkesgrupper som 
nämns under punkt 3.4, till läkemedelsverket som också ansvarar för biverkningsuppföljningen 
när läkemedlet kommit ut till försäljning på apotek. [7] 
 
3.3 Produktresumé och bipacksedel 
Information som läkemedelsföretaget lämnar in, i samband med ansökan om godkännade till 
läkemedelsverket, ligger till grund för en produktresumé som innehåller fakta om läkemedlets 
användning och egenskaper.  
Vid sidan av produktresumén ska också en bipacksedel godkännas som ska medfölja 
läkemedelsförpackningen. [8] Medlemsländerna i EU strävar efter att bipacksedlar i olika länder 
inom EU ska se likadana ut och ge samma information. Därför har EU-kommissionen utformat 
speciella riktlinjer för detta. [9]. 
Bipacksedeln vänder sig till patienten/kunden och ska vara utformad på ett sätt som gör att denne 
lätt kan tillgodogöra sig informationen. Texten i bipacksedeln talar om för kunden hur läkemedlet 
verkar, hur det ska användas samt vilka eventuella biverkningar kunden kan drabbas av vid 
normal användning. [8] 
 
3.4 Biverkningsrapportering 
Alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården; läkare, tandläkare, sjuksköterskor med 
förskrivningsrätt, skolsköterskor och sjuksköterskor inom barnhälsovården; är skyldiga att 
rapportera in alla misstänkta biverkningar som inte står upptagna i FASS som ”vanliga”. Även 
andra typer av biverkningar ska rapporteras till läkemedelsverket: allvarliga biverkningar (sådana 
som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder 
till invalidisering eller medför missbildning), oförutsedda biverkningar och sådana som verkar 
öka i frekvens. [10] 
 
3.5 Smärta och inflammation  
När en vävnad i kroppen skadas, bryts cellerna i den skadade vävnaden ned och de fosfolipider 
som varit byggstenar i cellmembranet ombildas till arakidonsyra med hjälp av enzymet 
cyklooxygenas (COX). Arakidonsyran är startmaterial för bland annat prostaglandiner och 
leukotriener. Prostaglandiner stimulerar speciella smärtreceptorer, så kallade nociceptorer, varvid 
smärta utlöses. Leukotrienerna påverkar också smärtreceptorerna, troligen genom att öka deras 
känslighet. Vid stimulering av nociceptorerna frisätts även neuropeptider (substanser som 
förmedlar impulser mellan nervtrådar) t ex. substans P, som bidrar till smärtan samt de klassiska 
inflammatoriska symtomen; rodnad, värmeökning och svullnad. [11] 
  
3.6 Propionsyraderivaten, ATC-kod M01AE och deras verkningsmekanism 
Till propionsyraderivaten, som ingår i läkemedelsgruppen NSAID (icke-steroida 
antiinflammatoriska analgetika), hör substanserna ibuprofen, naproxen, ketoprofen, dexketoprofen 
och dexibuprofen.  
De smärt- och inflammationsdämpande egenskaperna uppkommer genom att hämma bildningen 
av enzymet cyklooxygenas som alltså har en avgörande roll i bildningen av prostaglandiner.   
 
4. SYFTE 
Att undersöka hur informationen, när det gäller risken för biverkningar, beträffande 
antiinflammatoriska analgetika ATC-kod M01AE, är utformad i bipacksedlarna. 
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5. MATERIAL och METOD 
5.1 Inklusionskriterier 

• Läkemedel innehållande substanserna ibuprofen, naproxen samt dexibuprofen tillhörande 
antiinflammatoriska analgetika, propionsyraderivat (ATC-grupp M01AE) 

• Preparat där olika beredningsformer och/eller styrkor fanns med på samma bipacksedel 
studerades gemensamt 

 
5.2 Exklusionskriterier 

• Läkemedel som saknade bipacksedel. 
• ATC-grupp M01AE03, Ketoprofen 
• ATC-grupp M01AE17, Dexketoprofen 
• ATC-grupp M01AE51, Ibuprofen, kombinationer 
 

5.3 Databearbetning 
• Bipacksedel för respektive läkemedel inhämtades från Läkemedelsverkets webbplats 

2007-01-18. 
• Kalkylark utarbetades i Microsoft Excel®. 
• Följande data registrerades i kalkylarket för varje preparat:  

⎯ Substans 
⎯ ATC-kod 
⎯ Produkt: läkemedelsnamn 
⎯ Beredningsform 
⎯ Styrka 
⎯ Leverantör 
⎯ Revideringsdatum 
⎯ Tillhandahålls: preparat som tillhandahålls för närvarande enligt FASS, 

markerades med J. Preparat som inte tillhandahålls för närvarande enligt FASS, 
markerades med X. 

⎯ Samtliga biverkningar som fanns upptagna i bipacksedeln för de olika preparaten 
noterades i var sitt fält. I detta fält registrerades om biverkningen var presenterad 
verbalt, numeriskt, verbalt och numeriskt, som text eller saknades  

⎯ Frekvens för varje biverkning noterades i fältet bredvid aktuell biverkning. Den 
aktuella biverkningens frekvens noterades som: mycket vanlig, vanlig, mindre 
vanlig, sällsynt eller mycket sällsynt 

• Förkortningar som användes i kalkylarket: 
V =  Förekomsten av biverkningen redovisas endast verbalt: mycket vanlig, vanlig, 

mindre vanlig, sällsynta, mycket sällsynta. 
N =  Förekomsten av biverkningen redovisas endast numeriskt: >10%; 1-10%; 

<0,1%,<0,01% alternativt: >1/10, >1/100, 1/100-1/1000, <1/1000, <1/10000. 
VN =  Förekomsten av biverkningen redovisas både verbalt och numeriskt. 
S =  Förekomst av biverkningen saknas. 
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6. RESULTAT 
 
I studien granskades totalt 25 bipacksedlar (16st olika produkter); 16st för substansen ibuprofen 
(9 produkter), 8st för naproxen (6 produkter) och 1st för dexibuprofen (1 produkt). Produkterna 
var tillverkade av 16 olika läkemedelsföretag. 
  
Produkter som enligt inklusionskriterierna ingick i studien samt deras indelning efter bipacksedlar 
redovisas i Bilaga 1. 
 
Utformningen av biverkningspresentationen i de bipacksedlar som medföljer 
läkemedelsförpackningen var antingen verbal, verbal och numerisk eller en kombination av 
verbal/verbal och numerisk. Hur den verbala biverkningsfrekvensen, samt dess numeriska 
motsvarighet, presenteras i de granskade bipacksedlarna, se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Biverkningsfrekvensens verbala presentation samt dess numeriska motsvarighet som den 
presenterades bipacksedlar för ibuprofen, naproxen och dexibuprofen. 
Verbal presentation Numerisk presentation 
Mycket vanliga Fler än 1 av 10 drabbas.  
Vanliga Fler än 1 av 100 drabbas. 
Mindre vanliga Färre än 1 av 100 drabbas. 
Sällsynta Färre än 1 av 1000 drabbas. 
Mycket sällsynta Färre än 1 av 10 000 drabbas. 

 
Bland de bipacksedlar för propionsyraderivat som granskades i denna studie hade 13st 
biverkningarna presenterade både verbalt och numeriskt, 9st hade biverkningarna presenterade 
på olika sätt beroende på biverkningsfrekvens och 3st hade biverkningarna presenterade enbart 
verbalt. För den procentuella redovisningen av biverkningsfrekvensens presentation i 
bipacksedlar, se Figur 1. 

52%

36%

12%

Verbal och numerisk
presentation

Kombination av
verbal/verbal och
numerisk presentation
Enbart verbal
presentation

Figur 1. Procentuell redovisning av biverkningsfrekvensens presentation i bipacksedlar medföljande 
läkemedelsförpackningar för ibuprofen, naproxen och dexibuprofen. 
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Ibuprofen 
Av de bipacksedlar som granskades för substansen ibuprofen, hade 9st biverkningarna 
presenterade både verbalt och numeriskt, 4st hade biverkningarna presenterade på olika sätt 
beroende på biverkningsfrekvens och 3st hade biverkningarna presenterade endast verbalt. 
 
Naproxen 
Av de bipacksedlar som granskades för substansen naproxen hade 3st biverkningarna 
presenterade både verbalt och numeriskt och 5st hade biverkningarna presenterade på olika sätt 
beroende på biverkningsfrekvens. Inget preparat hade biverkningarna presenterade endast 
verbalt.  
 
Dexibuprofen 
I den bipacksedel som granskades för substansen dexibuprofen,, var samtliga biverkningar 
presenterade både verbalt och numeriskt. 
 
För den procentuella redovisningen av biverkningsfrekvensens presentation i bipacksedlar, se 
Figur 2. 
 

0%

10%

20%
30%

40%

50%

60%

70%
80%

90%

100%

Ibuprofen Naproxen Dexibuprofen

Enbart verbal
presentation

Kombination av
verbal/verbal och
numerisk presentation
Verbal och numerisk
presentation

 
Figur 2. Procentuell redovisning av biverkningsfrekvensens presentation i bipacksedlar medföljande 
läkemedelsförpackningar för ibuprofen, naproxen och dexibuprofen. 
 
För detaljerad redovisning av biverkningsfrekvensens utformning i bipacksedlar för alla 
produkter som ingått i studien, uppdelade substansvis, se Tabell 2-4. 
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Tabell 2. Biverkningspresentationens utformning i de bipacksedlar som medföljer läkemedelsförpackningen 
för produkter innehållande substansen ibuprofen. 

Produkt Beredningsform 

Verbal och 
numerisk 
presentation  

Enbart 
verbal 
presentation 

Kombination av 
verbal/verbal och 
numerisk 
presentation 

Advil  Dragerad tablett x   
Alindrin Filmdragerad 

tablett x   

Brufen  Tablett  x  
 Oral suspension  x  
 Depottablett  x  
Burana Filmdragerad 

tablett x   

Ibumetin Tablett x   
 Oral suspension x   
Ibuprofen, 
Banner 

Mjuk kapsel 
 x   

Ibuprofen, 
Boots 

Munsönderfallande 
tablett   x 

Ipren Oral suspension   x 
 Suppositorie x   
 Tablett 200 mg, 

400 mg x   

 Tablett 600 mg x   
Nurofen Oral suspension   x 
 tablett   x 
Totalt antal granskade 
bipacksedlar  9 3 4 

 
Tabell 3. Biverkningspresentationens utformning i de bipacksedlar som medföljer läkemedelsförpackningen 
för produkter innehållande substansen naproxen. 

Produkt Beredningsform 

Verbal och 
numerisk 
presentation  

Enbart 
verbal 
presentation 

Kombination av 
verbal/verbal och 
numerisk 
presentation 

Alpoxen Tablett   x 
Naprosyn Tablett   x 
 Enterotablett x   
Naproxen, 
AstraZeneca Suppositorie   x 
 Tablett   x 
Naproxen, 
Copyfarm Tablett x   
Naproxen, 
Merck Tablett   x 

Pronaxen 
Tablett 
Suppositorie x   

Totalt antal granskade 
bipacksedlar 3 0 5 
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Tabell 4. Biverkningspresentationens utformning i de bipacksedlar som medföljer läkemedelsförpackningen 
för produkt innehållande substansen dexibuprofen. 

Produkt Beredningsform 

Verbal och 
numerisk 
presentation  

Enbart 
verbal 
presentation 

Kombination av 
verbal/verbal och 
numerisk 
presentation 

Tradil 
Filmdragerad 
tablett x    

Totalt antal granskade 
bipacksedlar 1 0 0 

 
 
7. DISKUSSION 
 
Denna studie visar att ungefär hälften av alla bipacksedlar har numerisk och verbal presentation 
av biverkningsfrekvensen. I drygt en tredjedel av bipacksedlarna presenteras biverkningarna på 
olika sätt beroende på dess frekvens. Främst gäller detta substansen naproxen där två tredjedelar 
av bipacksedlarna har denna indelning. I de flesta fall är det biverkningsfrekvensen ”mindre 
vanliga” biverkningar som då presenteras enbart verbalt. Övriga biverkningar presenteras både 
verbalt och numeriskt.  
Ungefär en tiondel av alla bipacksedlar har risken för att drabbas av en biverkan presenterad 
enbart verbalt.    
 
Redovisade substansvis kan man se att dexibuprofen har samtliga biverkningar presenterade 
både verbalt och numeriskt. Man bör dock tänka på att endast en bipacksedel har granskats i 
denna substansgrupp, vilket beror på att endast en produkt finns registrerad inom ATC-kod 
M01AE14.  
 
De bipacksedlar som enbart har verbal presentation av biverkningsfrekvensen tillhör samma 
produkt men olika beredningsformer; Brufen® tabletter, oral suspension och depottabletter. I 
skrivande stund är dessa bipacksedlar reviderade (revideringsdatum 2007-02-07), men någon 
förändring, vad gäller presentationen av biverkningsrisken, är ej gjord.  
 
För Ipren (ibuprofen), har tillverkaren valt att presentera risken för biverkningar olika beroende 
på läkemedelsform. Tabletter och suppositorier har verbal och numerisk presentation av alla sina 
biverkningar men för oral suspension presenteras ”mindre vanliga” biverkningar endast verbalt 
och övriga biverkningar verbalt och numeriskt. Till skillnad från tillverkaren av Brufen® har 
Iprens tillverkare, vid revidering 2007-02-08, ändrat sin presentation av biverkningsrisken. I 
skrivande stund har de olika beredningsformerna av Ipren både verbal och numerisk 
presentation. 
 
Metod 
Den metod som användes gjorde att all relevant data, med tanke på syftet, gick att få fram. I den 
stora datafilen som utarbetades finns ytterligare mängder data att inhämta, vilket kan vara 
användbart för framtida studier. 
För att minska risken för fel vid inmatning av data dubbelkollades dessa av den person som inte 
gjorde inmatningarna. Ytterligare kontroll genomfördes vid sammanställningen av bilaga 2, där 
varje produkt och bipacksedel gicks igenom en gång till.  
Revideringsdatum skiljer sig åt mellan de olika bipacksedlarna. De äldsta bipacksedlarna 
reviderades 2003 eller 2004. Dessa medföljer produkter som ej tillhandahålls enligt FASS för 
närvarande (Nurofen tabletter och oral suspension samt Naproxen suppositorier). Om dessa 
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produkter hade tillhandahållits vid tiden för studien, hade eventuellt bipacksedlarna varit 
reviderade, och detta hade kunnat påverka resultatet.    
 
En reflektion som gjordes vid inmatning av data i kalkylarket, var att samma biverkning kan 
förekomma under flera olika benämningar, ex: 

• Magont, magsmärta, buksmärta, smärta i maggropen.   
• Ansamling av vätska i kroppen, svullnad i kroppen på grund av vätskeansamling, 

vätskeansamling, svullnad, ödem 
Sett ur kundens synvinkel borde det vara bättre om en och samma biverkan hade samma 
benämning i olika bipacksedlar.  
 
Med tanke på att inte alla bipacksedlar som ingick studien har biverkningsrisken presenterad 
numeriskt kommer inte alla kunder att kunna tolka den information som ges på ett korrekt sätt. 
Konsekvensen, för den kund som väljer att inte ta sitt läkemedel pga överskattning av risken för 
biverkningar, blir att den läkemedelsterapi som läkaren ordinerat inte kommer att ha avsedd 
effekt. Detta kan i sin tur leda till negativa hälsoeffekter för kunden. Å andra sidan, tar kunden 
inte läkemedlet kan han eller hon inte heller drabbas av några biverkningar. Förtroendet för 
läkaren kan minska om kunden anser sig ha fått ordinerat ett läkemedel som, enligt egen 
tolkning, i stor utsträckning ger svåra biverkningar jämfört med den kanske relativt lindriga 
åkomma som ska behandlas. Ännu ett problem kan vara om kunden dessutom har fått ett 
generiskt preparat när han eller hon hämtat ut sitt läkemedel. Många kunder kan ha 
uppfattningen att det generiska preparatet inte kommer att ha samma effekt som 
originalläkemedlet. Om dessutom informationen omkring de biverkningar som kan uppstå är 
olika för de olika preparaten, kan misstron ytterligare öka. 
 
Det är alltså läkemedelsföretagen som utformar de bipacksedlar som medföljer 
läkemedelsförpackningarna och det är deras ansvar att se till att informationen som ges angående 
biverkningsrisken, utformas på ett för kunden lättförståeligt sätt. Medvetenheten hos 
läkemedelsföretagen, angående vikten av numerisk biverkningspresentation måste höjas. I 
förlängningen drabbas troligen läkemedelsföretagen själva när apotekskunder väljer att inte köpa 
läkemedlet med rädsla för biverknignar. 
 
Att de 25 bipacksedlarna i denna studie kommer från 16 olika läkemedelsföretag gör det svårt att 
urskilja om det finns tendenser hos vissa företag att presentera biverkningsrisken på ett och 
samma sätt för alla de läkemedel som de producerar. Detta får förhoppningsvis framtida studier 
visa.  
 
8. SLUTSATS 
Biverkningsriskens presentation i de bipacksedlar som medföljer läkemedelsförpackningarna för 
produkter innehållande substanserna ibuprofen, naproxen och dexibuprofen behöver förbättras. 
Detta för att läkemedelskunden ska kunna göra en korrekt tolkning av risken att drabbas av 
biverkningar. 
 
9. ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
Det krävs en ökad förståelse hos läkemedelsföretagen angående vikten av numerisk presentation 
av biverkningsrisken i läkemedelsförpackningarnas bipacksedlar, förslagsvis genom att 
tillverkarna sätter sig in i den forskning som gjorts inom området. 
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BILAGA 1 
Läkemedel som enligt inklusionskriterierna ingick i studien samt deras indelning efter 
bipacksedlarna.  
 
ATC-kod Substans Produkt Beredningsform, styrka 
 
M01AE01 Ibuprofen Advil, Whitehall Laboratories Dragerad tablett, 200 mg 
M01AE01 Ibuprofen Alindrin®, Recip Filmdragerad tablett, 200 mg,  
   400 mg  
M01AE01 Ibuprofen Brufen®, Abbott Tablett, 200 mg, 400 mg, 600 mg,  
M01AE01 Ibuprofen  Brufen®, Abbott Oral suspension, 20mg/ml 
M01AE01 Ibuprofen Brufen Retard, Abbott Depottablett, 800 mg 
M01AE01 Ibuprofen Burana, Pharm Assist Sweden Filmdragerad tablett,  
   200 mg, 400 mg, 600 mg 
M01AE01 Ibuprofen Ibumetin®, Nycomed Tablett,  
   200 mg, 400 mg, 600 mg 
M01AE01 Ibuprofen Ibumetin, Nycomed Oral suspension, 20mg/ml 
M01AE01 Ibuprofen Ibuprofen Banner Pharmacaps, Kapsel mjuk, 200 mg 
  Banner Pharmacaps Europé 
M01AE01 Ibuprofen Ibuprofen Boots, Munsönderfallande tablett, 
  Boots Healthcare International 200 mg 
M01AE01 Ibuprofen Ipren, Pfizer Oral suspension, 20mg/ml 
M01AE01 Ibuprofen Ipren, Pfizer Filmdragerad tablett, 
   200 mg, 400 mg 
M01AE01 Ibuprofen Ipren, Pfizer Filmdragerad tablett, 600 mg 
M01AE01 Ibuprofen Ipren, Pfizer Suppositorium, 125 mg  
M01AE01 Ibuprofen Nurofen, The Boots Company Tablett, 200 mg 
M01AE01 Ibuprofen Nurofen, The Boots Company Oral suspension, 20 mg/ml 
 
M01AE02 Naproxen Alpoxen, Alpharma Tablett, 300 mg, 400 mg 
   250 mg, 375 mg, 500 mg 
M01AE02 Naproxen Naprosyn®, Roche Tablett, 500 mg 
M01AE02 Naproxen Naprosyn® Entero, Roche Enterotablett,  
   250 mg, 500 mg 
M01AE02 Naproxen Naproxen Astra Zeneca, BioPhausia Tablett,  
   250 mg, 500 mg 
M01AE02 Naproxen Naproxen Astra Zeneca, BioPhausia Suppositorium, 500 mg 
M01AE02 Naproxen Naproxen Copyfarm, Copyfarm Tablett,  
   250 mg, 500 mg 
M01AE02 Naproxen Naproxen Merck NM, Merck NM Tablett,  
   250 mg, 500 mg 
M01AE02 Naproxen Pronaxen®, Orion Tablett,  
   250 mg, 500 mg 
   Suppositorium, 500 mg 
 
M01AE14 Dexibuprofen Tradil, Nordic Drugs Tablett, 300 mg, 400 mg 
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