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Sammanfattning 
 

Etthundratrettio miljoner läkemedelsförpackningar säljs årligen i Sverige. Varje förpackning inkluderar 

en bipacksedel om det specifika läkemedlet. Bipacksedeln är utformad utifrån EU-direktivet 

92/27EEC. Cirka trettio procent av alla läkemedelsanvändare läser bipacksedeln. Anledningen till 

varför patienterna inte läser den, beror på att bipacksedelns text är svår läsa och förstå. Ungefär femtio 

procent av alla patienter förstår medicinska instruktioner. Det beror på individens utbildningsnivå, 

lägre utbildning gör det svårare att förstå kontexten i en text. Syftet med studien var att konstatera 

bipacksedelns värde och om denna främjar god läkemedelsanvändning. Metoden som användes var att 

söka efter vetenskapliga artiklar som objektivt svarade på syftet.  

Resultatet konstaterade att nyttan av en bipacksedel uppnås genom att folk läser den. Studier har visat 

att bipacksedeln blir mer läsvänlig om den innehåller ett mer lättförståeligt språk, färgade avsnitt, text 

med större bokstäver och symboler. Det kostar 100 till 130 miljoner kronor att producera bipacksedlar. 

En studie har visat att följsamheten av läkemedelsbehandling inte påverkas av bipacksedeln. Det har 

även konstaterats att bipacksedlar ibland kan minska följsamheten för behandlingar, eftersom de kan 

avskräcka patienter från att ta läkemedlet. Muntlig läkemedelsrådgivning har visat sig ge bättre 

följsamhet för patienter än enbart skriftlig information. Kombinationen av muntlig och skriftlig 

information har visat sig ge bäst informationsförståelse. De 130 miljoner kronorna bör därför möjligen 

investeras i att ge bättre muntlig information till patienter. För vidare studier bör en mer detaljerad 

information kring läkemedlens effekt lyftas fram tydligare i bipacksedlarna.  
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SUMMARY 

One hundred and thirty million medication-packages are sold yearly in Sweden. Each of 

these packages includes a patient information leaflet. The cost of all these leaflets 

amounts to about 100 to 130 million Swedish crowns. The leaflet is by designed 

following the instructions from the EU-directive 92/27EEC. It explains and instructs the 

formation of the leaflet used in the EU. There is also a law (LVFS 2005:11) that 

includes the direction of how the outer medication packages should be formed. 

Generics, i.e. drugs that include the same active substance and show the same 

bioavailability, but are marketed under different brand names, also contain a leaflet. The 

leaflet can include different types of information, which can be confusing for patients.  

About one third of all medication-using patients read theleaflet. One reason that people 

do not read leaflets is that they do not understand the context of the information, as only 

about 50% of all patients understand medicinal instructions. Of the Swedish population 

between the ages 25 to 64 about 50 % have finished high school. It is a fact that people 

with higher education understand context and can interpret information more easily than 

uneducated people. With increasing age the consumption of medication increases. Ten 

percent of patients seeking acute medical attention,seek help because of medication 

misusage. Therefore it is essential to give information to patients regarding medications. 

With the leaflet the information is always available for the patient. 

The purpose of the study was to evaluate the value of the patient information leaflets 

and whether it promotes good usages of medications. The method that was used was to 

search for scientific articles on OneSearch. The articles that were used responded 

objectively to the value of leaflets.  

One way to evaluate the value of leaflets is to examine if the leaflet provides a better 

compliance. However leaflets proved that written information did not provide a higher 

compliance. Oral information gave a better compliance for the patients. How patients 

are affected by reading the leaflet establishes the leaflets’ value. One study 

implemented in Israel found that 35 % of people that read the leafletfelt an increased 

level of anxiety. Approximately 9 % of the people that read the leaflet discontinued or 

decreased the treatment. The purpose of the leaflet is not to increase anxiety but to  

inform patients about their medication. In order to get more patients to read the leaflet, 

patients were asked how to change it. The patients preferred leaflets with larger letters 

and visual symbols besidesinformation about the side-effects. People with higher 

education favored a more detailed side-effect list.  

130 million Swedish crowns for leaflets, what is the value? These money could instead 

go towards getting the information noticed. This is accomplished by oral medication-

advising. Another cause that can increase the value of the leaflet is to present the effect 

of the drug. Currently, an effect-declaration is missing in leaflets.  
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FÖRORD 
 

Detta arbete är en C-uppsats i farmaci och är en del av den farmaceutiska utbildningen 

på Linnéuniversitetet. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och är ett tio veckors arbete 

som gjordes på Linnéuniversitet. Genom att författa arbetet under slutet av utbildningen 

tillsammans med praktik på apotek fås slutligen filosofie kandidatexamen inom området 

farmaci.  

Ett stort tack till min handledare Christer Berg (Apotekare, Linnéuniversitetet) som 

hjälpte och vägledde mig rätt under hela arbetsprocessen. Christers råd gav mig 

möjligheter till att kunna utveckla arbetet och mitt tankesätt.  
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INTRODUKTION 

 

Läkemedel 

Enligt 1§ i Läkemedelslagen (1992:859) definieras ett läkemedel som ensubstans eller 

en kombination av substanser: 1) med uppgift och egenskaper som förebygger eller 

behandlar sjukdomar hos människor eller djur, eller 2) som kan användas på eller 

tillföras människor och djur för att återställa, korrigera, modifiera fysiologiska 

funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan för att ställa 

diagnos (1). 

Läkemedelsverket, LMV, är en tillsynsmyndighet som kontrollerar tillverkning och 

handel med läkemedel (2). Det registrerar och godkänner läkemedel på den svenska 

marknaden.  Läkemedel på den svenska marknaden kan också vara godkända inom 

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, i London, som godkänner läkemedel för 

hela europeiska marknaden via EU-kommissionen. Läkemedelstillverkare får ansöka 

hos LMV om receptfrihet för ett läkemedel.  

Patienter som köper receptfria läkemedel är i stor utsträckning hänvisade till den 

information som står i bipacksedeln, särskilt om preparatet köps utanför apotek (2). 

Patienter kan vid osäkerhet angående läkemedelsbehandling ringa till 

läkemedelsupplysningen som LMV driver. Denna upplysning finns för att undvika 

missförstånd runt vilka läkemedel patienterna bör använda.  

Tand- och läkemedelsförmånsverkets, TLV: s, författningssamling anger att ett 

receptfritt läkemedel är ett läkemedel som får lämnas ut från ett apotek utan att det 

förskrivs på recept (3). När läkemedelsverket beslutar som receptfrihet ligger vissa 

kriterier till grund. Dessa kriterier är: 1) Läkemedlet ska vara egenvårdslämpligt så att 

patienten själv ska kunna ställa rätt diagnos och värdera behandlingseffekt med 

säkerhet. 2) Det ska vara för korttidsbehandling. 3) Symptombilden skall inte kunna 

förväxlas med någon differentialdiagnos. 4) Läkemedlet ska ha varit använt i Sverige, i 

ett annat land eller jämförbart land, i minst tre år. 5) Det skall inte finnas allvarliga 

biverkningar som kan drabba patienterna vid normal användning av läkemedlet. 6) 

Risken för missbruk skall vara så liten som möjligt.  

Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel kan registreras med lägre krav på 

dokumenterad effekt än vad som gäller för vanliga läkemedel (4). För att växtbaserade 

läkemedel och naturläkemedel ska bli godkända i Sverige skall de ha använts i mer än 

30 år samt ha varit godkända inom EU i 15 år. Naturläkemedel får även säljas i 

dagligvaruhandeln utan tillstånd. Alla växtbaserade preparat och naturläkemedel skall 

förses med en bipacksedel.  
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Användning av läkemedel i Sverige 

Under år 2005 försåldes det på landets apotek 128 miljoner förpackningar läkemedel 

(5). Närmare 40 % av förpackningarna såldes utan recept. Enligt Apoteks- och 

vårdsinfrastruktursmyndigheten (bildades 2014-01-01) är de mest sålda receptfria 

substanserna i Sverige (redovisade i SEK miljoner kronor, 2012): Nikotin (479), 

paracetamol (305), ibuprofen (168), acetylsalicylsyra (139), xylometazolin (105), 

omeprazol (99), diklofenak (98), oximetazolin (67) och natriumfluorid (65). Kostnader 

för receptfria läkemedel på apotek uppgår mot 3,1 miljarder SEK. I dagligvaruhandeln 

uppgår kostnaderna för receptfria läkemedel till 712 miljoner kronor varje år(6). För 

läkemedel som säljs receptfritt är konsumenten hänvisad till information om preparatet 

via bipacksedlar, apotekspersonal, sjukvårdsupplysningen eller LMV: s 

läkemedels/upplysning. Tabell I redovisar att varje svensk köper i snitt 15 

förpackningar per år. Denna konsumtion är ojämnt fördelad, eftersom vissa människor 

konsumerar mer läkemedel än andra (5). Med ökande ålder ökar också 

läkemedelskonsumtionen. I Sverige är ca 15 % av befolkningen pensionärer, men de 

konsumerar mycket mer än 15 % av läkemedelsförbrukningen. Den äldre befolkningen 

står för ca 80 % av Sveriges läkemedelskonsumtion idag. Denna siffra förväntas öka 

med den ökande andelen gamla i befolkningen.  

Tabell I. Försäljning av läkemedel utan och med recept under år 2005 i Sverige (Källa: Apoteket AB, 

2005). 

 Egenvård Öppenvårdsförskrivning Summa 
Antal 

förpackningar 

48 832 184 st 79 887 808 st 128 719 992 st 

         

I varje förpackning finns det också en bipacksedel. Om varje bipacksedel antas kosta en 

krona att tillhandahålla, skulle kostnaderna för att tillhandahålla bipacksedlar kosta 129 

miljoner kronor (5). Det finns en mycket väl identifierad lagstiftning runt bipacksedlar, 

dess utformning och krav på att de skall lämnas ut tillsammans med läkemedels-

förpackningen (7).  

 

Informationsförståelse 

Många människor har svårt att förstå innehållet i en text, ex texten i en bipacksedel (7). 

Ett problem som finns i USA och i många andra länder är att läsförståelsen bland vuxna 

relativt låg. Ungefär 35 % av de vuxna i USA kan läsa och förstår information på 
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högstadienivå (8). I Sverige har ca 50 % av 25- 64-åringarna minst en treårig gymnasial 

utbildning, mer än vad tredje person har en eftergymnasial utbildning och var femte har 

minst en treårig eftergymnasial utbildning. Efter 1990-talet började kvinnor utbilda sig i 

större utsträckning än män. Kvinnor har idag inom alla åldersgrupper, förutom bland 

pensionärsgruppen, en högre utbildningsnivå än män i Sverige. Inom åldersgruppen 25 

till 34 år finner man de flesta med högst utbildning. Människor med en god läsförmåga 

och ett stort ordförråd (god läsförståelse) har lättare att ta till sig och tolka information 

(8). Med tanke på att de äldre konsumerar mest läkemedel och har lägst utbildningsnivå 

kan detta skapa problem med läkemedelsanvändningen. Om de inte förstår texten i 

bipacksedlar, kan det till exempel bidra till att läkemedelsinteraktioner förbises. 

 

Informationsutbyte 

Tio procent av alla som söker vård söker på grund av biverkningar av felanvändning 

med läkemedel (5). Det finns även felanvändning av läkemedel som köps utan recept. 

Patienter är relativt dåliga på att ta till sig skriftlig information (8). Farmaceuter på 

apotek kan i muntlig dialog med sina kunder bidra till en bättre läkemedelsanvändning. 

Patienterna vet i många fall inte om att receptfria läkemedel är mestadels kraftfullt 

verkande farmakologiska medel som bör användas med respekt. Farmaceuter kan ge 

information om receptfria preparatval för egenvårdsåkommor och hjälpa kunderna med 

att ställa rätt diagnoser på egenvårdsåkommor (exkludera diagnoser som skall hänvisas 

till vården). Rådgivningen främjar en god läkemedelsanvändning, och avlastar 

sjukvården vid enklare sjukvård. Dagligvaruhandeln, som numera får sälja receptfria 

läkemedel, får endast hänvisa till den information som finns i bipacksedeln (8). Det 

bidrar till att bipacksedeln spelar en mycket stor roll som informationskälla förde 

patienter som köper läkemedel utanför apotek. Dagligvaruhandeln är skyldig att 

rapportera sina försäljningsvolymer till Apoteks- och vårdsinfrastruktursmyndigheten. 

Här finns stora förbättringsmöjligheter innan det fungerar väl. För att få en uppfattning 

om allmänhetens inställning till nytta/risker med läkemedel gjorde National Council for 

Patient Information and Education en studie som visade att 92 % av konsumenterna 

ansåg att receptfria läkemedel var effektiva, 83 % ansåg att de var ofarliga och ca 40 % 

angav att deras receptfria läkemedelskonsumtion har ökat under de senaste två åren (8).  

I studien redovisas även att 37 % av patienterna söker farmaceutisk hjälp på ett apotek 

för att få frågor runt läkemedel besvarade (8). Den information som ges till patienterna 

bör vara tydlig och av god kvalité samt ge patienten tillit till behandlingen. 

Konsekvenserna av informationsbrist kan leda till onödigt lidande hos patienter, och 

extrautgifter för sjukvården. Något som kan ge ökad patientsäkerhet är att arbeta med 

läkemedelsgenomgångar för vårdpersonalen, som då kan ge bättre rådgivning till 

patienter. Genom att patienterna förstår sin läkemedelsbehandling, kan de lättare 
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identifiera bieffekter. Detta bildar förutsättningar för en säker och effektiv 

läkemedelsbehandling. 

 

Bipacksedeln: Innehåll och disposition 

Den information, som skall finnas i en bipacksedel, finns angiven i EU-direktiv 

92/27EEC. Här anges att bipacksedeln är ett dokument som måste följa med i alla 

läkemedelsförpackningar för öppenvård inom EU (9). Bipacksedelns innehåll godkänns 

av EU-ländernas läkemedelsmyndigheter, vilket medför att läkemedel som registrerats 

på lokala marknader kan innehållsmässigt se olika ut (3). Bipacksedelns utformning 

(rubriker mm) finns reglerat inom EU och skall innehålla bl.a. information om 

läkemedlets aktiva substans, läkemedlets styrka och läkemedelsformen (9). Det ska 

även vara angivet om läkemedlet är avsett för spädbarn, barn eller vuxna. Det generiska 

namnet (INN-namnet) ska anges om läkemedlet endast innehåller en aktiv substans. 

Texten skall innehålla information om indikation, kontraindikationer, relevanta 

försiktighetsåtgärder vid användning, interaktioner mellan läkemedel, alkohol, tobak 

eller livsmedel. Bipacksedeln skall även innehålla särskilda varningar. Med 

bipacksedeln ska även hänsyn tas till olika användarkategorier som barn, kvinnor, 

ammande mödrar, äldre eller användning vid olika sjukdomstillstånd. Bipacksedeln 

innehåller en kategori som anger huruvida fordons- och maskineriframförande påverkas 

eller inte. Bipacksedlar ska vara skrivna på ett lättförståeligt språk (inga latinska 

termer). Bruksanvisningar behövs för en korrekt användning av preparatet. I den skall 

det anges dosering, administreringssätt, administreringsväg samt hur ofta preparatet bör 

intas. Behandlingstiden ska anges om nödvändigt. I bipacksedeln ska det också ingå om 

vilka åtgärder som skall vidtas vid överdosering av läkemedlet. Biverkningar som 

patienten kan uppleva ska ingå i bipacksedeln, och de ska anges i fallande skala, d.v.s. 

de vanligaste anges först. Förvaringsanvisningar, läkemedelsform, vikt, doser, 

läkemedelstillverkaren och innehavaren för godkänd försäljning skall också finnas med 

i bipacksedeln. Bipacksedeln för läkemedel som säljs i Sverige skall vara skriven på 

svenska och den ska även innehålla ett datum som anger när den senast uppdaterades. 

De läkemedel, som uteslutande används inom sluten vård (på sjukhus av 

sjukvårdspersonal), behöver inte innehålla bipacksedlar. Se vidare på Bilaga 1 för 

exempel på hur bipacksedelns är uppbyggd.  

Ett läkemedels juridiska dokument är produktresumén (även kallad SPC:n – Specific 

Product Characteristics) (10). Den finns att hämta på www.FASS.se tillsammans med 

texten i bipacksedeln och den traditionella FASS-texten. SPC:n är det dokument som 

jämte bipacksedeln granskas av läkemedelsmyndigheterna eller EU-kommissionen 

genom EMA (för läkemedel som registreras via den centrala proceduren inom EU). 

FASS-texten granskas inte, och har inte någon juridisk status.  

http://www.fass.se/
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Märkning av läkemedelsförpackningar 

Läkemedelsförpackningars utseende är viktigt för marknadsföring av läkemedel, 

speciellt för läkemedel som kunder köper utan recept. En ”tilltalande” förpackning 

säljer bättre (10).                                                                                                                         

Utformningen av den text som skall finnas på medicinburken eller på den kartong som 

läkemedlet förvaras i, regleras i LVFS 2005:11 och Svensk Läkemedelstandard (utgiven 

av LMV) (9). Texten ska innefatta läkemedlets namn, styrka, antal doser/mängd per 

dosenhet, läkemedelsform och förvaring (10). Den aktiva substansen ska anges på 

förpackningen. En särskild varningstext om att bevara läkemedlet utom syn- och 

räckhåll för barn och hänvisning till att bipacksedeln skall läsas ska finnas på 

förpackningarna. Avfallshänvisningar och utgångsdatum ska vara markerat. Även 

förvaringsanvisningar skall finnas på förpackningen. Namn och adress till innehavaren 

för godkänd försäljning av läkemedlet skall finnas på förpackningen samt tillverkarens 

satsnummer. Satsnumret är viktigt för spårbarheten av läkemedlet. En tom yta bör 

lämnas på förpackningen för apoteksetiketten. En förteckning över vilken information 

som skall lämnas på ytterförpackningar finns angiven i bilaga 2.Receptfria läkemedel 

kräver ytterligare märkning i form av indikationer och normaldosering (8). Märkningen skall 

vara skriven på svenska. Många tillverkare väljer att ta fram bipacksedlar och märker 

förpackningar på flera språk (vanligt med texter på de nordiska språken) (10). Det skapar 

problem med läsbarheten, då mer text skall få plats på redan ett minimalt utrymme. 

Preparatnamnet bör också beskrivas med blindskrift på förpackningarna (5). Det finns 120 000 

synskadade människor i Sverige, varav 10 000 är helt blinda. Man kan beställa bipacksedlar på 

blindskrift via fass.se. 

Märkningarna av läkemedelsförpackningarna bör se olika ut för att minska risken för 

förväxling (10). Läkemedelsverket har fått ett uppdrag av regeringen att utveckla 

märkningen av förpackningarna för att minska risken för förväxlingar. Anledningen till 

att många läkemedel förväxlas beror på hur själva förpackningen ser ut och läkemedlets 

handelsnamn (varumärke), som kan vara mer eller mindre fantasifullt utformade.  

Läkemedelsverkets rapport om läkemedelsförväxlingar anger att genom förbättringar av 

läkemedelsmärkningen, kan förväxling undvikas. I rapporten skrivs det att 

läkemedelsnamnet, styrkan och läkemedelsformen bör anges tydligt för att minska 

risken för förväxlingar bland läkemedelsförpackningar.  

Generika 

Generikapreparat är preparat med samma aktiva substans och i regel samma styrka, 

beredningsform och motsvarande förpackningsstorlekar som originalläkemedlet (7). 

Generiska preparaten kan dock ha olika produktnamn, utseende, tillsatsämnen, salter 

och beredningsformer (ex tabletter – kapslar) så länge preparaten ger samma 
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biotillgänglighet och plasmakoncentrationsvärden. De generiska preparaten kan även ha 

olika information i bipacksedlar och produktresuméer. Läkemedelsverket säger att detta 

beror på att ett läkemedel, som registrerats på olika marknader inom Europeiska 

Unionen, har olika synsätt på hur själva informationen ska utformas. Regelverket tolkas 

olika. Det är vanligast att generika och parallellimporterade läkemedel registreras via 

nationella registreringsprocedurer. I olika EU-länder kan man ha olika uppfattningar om 

hur biverkningssektionen ska utformas (7). Vilka biverkningar, som anges i 

bipacksedeln, beror till stor del av tolkningen av de biverkningsrapporter som finns. 

Läkemedelsverket säger att generiskt utbytbara läkemedel egentligen inte har olika 

biverkningar, utan att de endast har olika beskrivningar av biverkningarna. Nya 

preparat, som har kommit ut på marknaden, har en mer detaljerad bipacksedel än för 

läkemedel som registreras för t.ex. 50 år sedan. Det beror på att kraven på 

dokumentation idag är betydligt högre. I tabell II redovisas sju olika varianter av 

bipacksedlar för tabletter innehållande ibuprofen 200 mg (11). Tabellen visar stora 

skillnader i den information som ges till konsumenterna beroende på vilket varumärke 

som väljs. För en lekman kan det tyckas underligt att det t.ex. i bara en bipacksedel 

finns varningar för att använda preparatet vid allvarlig lever- eller njursjukdom. 

Bristande samordning av informationen som ges i bipacksedlar kan skapa förvirring hos 

patienten som väljer generiska preparat. 
 

Tabell II. Beskrivning av hur bipacksedelns innehåll kan variera trots samma substans och koncentration. 

Det är sju olika varianter av bipacksedlar. Antalet i kolumnen till höger anger antalet bipacksedlar som 

innehåller samma information (11).                                                                                  

____________________________________________________________________________________ 

Angiven information 

Antal bipacksedlar med 

överensstämmande information 

Composition 6 st 

Full statement of active ingredient 2 st 

Pharmaco-therapeutic group 3 st 

Therapeutic indications 7 st 

Headache 7 st 

Toothache 6 st 

Neuralgia 7 st 

Muscular aches, backache, minor pain from arthritis 7 st 

Menstrual crampes 7 st 

Reduction of fever 2 st 

Contra-indications 7 st 
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Ipersensibility in other antirheumatic or antiinflammatory  drugs 7 st 

Ulcers or other gastric diseases 7 st 

Pregnancy 3 st 

Breast-feeding 2 st 

Serious liver or kidney diseases 1 st 

Interactions 7 st 

Coumarin (check with doctor) 7 st 

Concomitant therapies (check with doctor) 1 st 

Dosage 7 st 

Undesirable effects 7 st 

Invitation to communicate to the doctor or to the pharmacist an 3 st 

Undesirable effect non-mentioned in the leaflet 

 Warnings 7 st 

Take with food or milk 6 st 

Check with doctor after 3 days symptoms persist or get worse 7 st 

Not to be used during pregnancy 4 st 

Asthmatic patients should check with doctor 7 st 

May reduce alertness 1 st 

Do not take after the expiry date 3 st 

Keep out of children's reach 5 st 

Over dosage procedures 1 st 

Date of the last revision 3 st 

_____________________________________________________________________________ 

 

Olika EU-länders läkemedelssyn 

Inom EU har man inte harmonierat regleringen på receptstatus för läkemedel (11). Det 

medför att olika läkemedel är receptfria i vissa länder och receptbelagda i andra. Som 

exempel kan nämnas att acetylcystein (ett slemlösande medel), som inte anges ha några 

direkta biverkningar, är receptbelagt i Sverige, medan exempelvis ranitidin, som 

beskrivs interagera med många läkemedel, är receptfritt. Av tabell III framgår att 
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nitroglycerin är receptfritt i bland annat Österrike, Danmark, Storbritannien och 

Frankrike. Varför? – Jo, det beror på att man i dessa länder tycker att det är viktigt att 

detta läkemedel (som används vid kärlkramp) skall finnas lättillgängligt för patienter 

som exempelvis glömt att förnya ett recept eller glömt sin medicin hemma. Man vill 

minska lidande och främja livskvalitén för individen. Nitroglycerin är en substans där 

missbruksrisken är låg. I Sverige har till exempel tidigare insulin varit receptfritt. Det är 

däremot svårare att förstå varför kodein är receptfritt i Belgien, Danmark, Holland och 

Storbritannien med tanke på missbrukspotentialen. Tabell III visar EU-staternas 

receptstatus för vissa substanser. 

 

SYFTE 

 
Syftet med detta arbete är att besvara följande frågeställning:  

- ”Vilket värde har bipacksedlar för att främja en god användning av läkemedel och 

minimera dess risker?” 

     

 

                                 

                          

Tabell III. Olika receptstatus för substanser inom EU. Tabellen är från 2000, vilket anger gamla uppgifter 

angående aciklovir i Sverige som numera är receptfritt. Piroxicam i kutanberedning finns numera inte i Sverige 

längre. Ex innefattar receptfria läkemedel, medan Rx ingriper receptbelagda läkemedel.   

Aktiv substans Österrike Belgien Danmark Frankrike Tyskland Irland Italien Holland Portugal Spanien Sverige Storbritannien

Aciklovir (topikal) Ex Ex Ex Ex Ex Ex Rx Ex Rx Rx Rx Ex

Astemizole Ex Ex Rx Rx Rx Ex Rx Ex Rx Rx Rx

Benzydamine Ex Ex Rx Rx Ex Ex Ex Ex Ex Ex

Carbocystein Ex Ex Rx Ex Ex Ex Rx Ex Rx

Kodein Rx Ex Ex Ex Rx Ex Rx Ex Rx Rx Rx Ex

Domperidone Rx Ex Rx Rx Rx Ex Ex Ex Rx Rx Rx

Järn och folsyra Ex Ex Ex Ex Ex Ex Rx Ex Rx Rx Ex Ex

Ketokonazol (topikal) Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Rx Rx Rx Ex Ex

Nystatin Rx Ex Rx Rx Ex Ex Rx Rx Rx Rx Rx Rx

Nitroglycerin Ex Rx Ex Ex Rx Rx Rx Rx Rx Rx Rx Ex

Piroxicam (topikal) Ex Ex Ex Rx Ex Ex Rx Rx Rx Ex Rx Ex

Ranitidin Ex Rx Ex Ex Ex Rx Rx Ex Rx Ex Ex Ex
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MATERIAL OCH METODER 
 

Artiklar söktes i OneSearch, som är en paraplysökmotor som kopplar till andra 

sökmotorer som t.ex.PubMed.  

För att välja ut relevanta artiklar för att besvara frågeställningen användes nedanstående 

kriterier. 

Inklusionskriterier, som användes, var: 

- Vetenskapliga artiklar baserade på studier 

- Tillgängliga fulltextartiklar 

- Artiklar tillhandahållna kostnadsfritt via Linnéuniversitetets artikellicenser 

- Studier där läsbarheten av bipacksedeln undersöks 

- Studier som anger vilken omfattning patienter läser bipacksedlar 

- Studier som förklarar vad patienterna anser om bipacksedelns relevans  

- Studier som kommenterar bipacksedelns innehåll 

- Hur folk bedömer bipacksedlars läsbarhet 

- Studier där effekten bipacksedeln har på patienternas beteende och känslor 

- Studier med minst 200 deltagare 

- Studier som angav EU-ordinationer kring bipacksedeln  

- Studier som anger hur bipacksedelns läsbarhet kan förbättras 

- Studier angående läsning av bipacksedel för receptfria läkemedel 

- Studier som mäter följsamhet för behandlingar och evaluerar bipacksedelns effekt  

Exkluderingskriterier, som användes, var: 

- Studier genomförda/sponsrade av läkemedelsföretag 

- Studier om informationsblad 

- Icke vetenskapliga artiklar 

Sökorden som användes var:  

- ”Nonprescription drugs AND self-care”. Detta gav 27 resultat där exkluderings och 

inkluderingskriterierna fastställde att en artikel kunde används (8).  

- ”Leaflets in pharmaceutical packaging”. Detta gav 34 resultat. Med de tidigare 

nämnda kriterierna kunde två artiklar sållas ut och användas i arbetet (11), (14). 

-  ”Patient information leaflet”. Detta gav 239 sökresultat. Genom att använda 

kriterierna kunde två artiklar hittas som var lämpliga för arbetet (15), (19).  

- ”Improve readability of leaflet”. Dessa ord gav 45 resultat. Med kriterierna valdes en 

artikel (16). 

- ” Comprehensibility of package leaflets”. Detta gav 4 sökresultat, vilket en artikel 

valdes (17). 

-  “Leaflets for pharmaceutical purpose”. Detta gav 13 sökresultat. Utifrån inklusions- 

och exklusionskriterierna valdes en artikel att användas (18).  
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- ”Patient information leaflets drugs evaluation”. Sökorden gav 5 artiklar, där endast en 

användes utifrån kriterierna (20).  

Slutligen blev det nio artiklar som användes som material för studien. Dessa artiklar var 

de mest relevanta för besvarandet av syftet.  
 

Tabell IV. Beskrivning av syftet för de olika artiklarna som hittades och referenstabell. 

Referens-

nummer 

Titel, författare, år Syfte med artiklarna 

8 Nonprescription medications and self-care. 

Nonprescription Drug Therapy: Issues and 

Opportunities. Covington, T. R. etal. (2006). 

Fastställa och evaluera problem med 

receptfria läkemedel och egenvård.  

11 The situation of OTC drugs in Italy compared to the 

other EU states. Minghetti, P. et al. (2000). 

Evaluera receptfria läkemedelssituationen i 

Italien jämfört med resten av de 

Europeiska staterna.  

14 Effect of antidepressant drug counseling and 

information leaflets on adherence to drug treatment 

in primary care: randomized controlled trial. Peveler, 

R. et al. (1999). 

Evaluera två olika metoder för att förbättra 

följsamhet för antidepressiva. 

15 Is less more? : Patients’ preferences for drug 

information leaflets. Schwappach, D. L. B. et al. 

(2011). 

Utforska patienters preferenser vad gäller 

innehåll och presentation av läkemedel i 

bipacksedlar. 

16 How to improve the readability of the patient package 

leaflet: A survey on the use of colour, print size and 

layout.Bernardini, C. et al (2001). 

Evaluera patienters attityder inför olika 

modifieringar vad gäller färg, layout och 

textstorlek i bipacksedlar. 

17 Comprehensibility of the package leaflets of all 

medicinal products for human use: A questionnaire 

about the use of symbols and pictograms. Bernardini, 

C. et al. (2000). 

Evaluera om förståelsen av bipacksedlar 

kan förbättras genom användning av 

piktogram eller symboler. 

18 Drug labeling leafets and packing in European 

pharmaceutical law with special reference to the 

Spanish and Italian cases. Bombillar, F. (2010). 

Evaluera läkemedelsförpackningars 

märkning och bipacksedlar vad gäller 

Europeiska farmaceutiska lagar.  

19 A framework for the evaluation of patient information 

leaflets. Garner, M. et al. (2010). 

Evaluera hur förståelsen och läsbarheten 

av texten i bipacksedeln kan förbättras.  
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RESULTAT 

 

Receptfria läkemedel 

För att en bipacksedel ska ha ett värde, är det viktigt att patienter läser den. I en 

undersökning som gjordes av National Consumer League, i USA, konstaterades att 16 

% av de patienter som köpte receptfria läkemedel läste hela bipacksedeln (8). 10 % av 

respondenterna angav att de inte läser bipacksedlar överhuvudtaget, innan de 

konsumerar läkemedel. Av de 4 300 vuxna personerna, som ingick i studien, uppgav 44 

% att de ibland överskrider den rekommenderade dosen för receptfria smärtstillande 

läkemedel.  

 

Informationsförståelse 

Tio procent av all sjukvård som konsumeras beror på fel läkemedelsanvändning (5). Ca 

åtta procent av Sveriges BNP läggs på sjukvård. Det är främst äldre som konsumerar 

mest sjukvård och läkemedel. I USA kostar hälso- och sjukvården ca 16 % av BNP och 

det är samtidigt 43 miljoner människor som är oförsäkrade och flera miljoner är 

underförsäkrade. Denna ekonomiskt svaga grupp av individer är i stor utsträckning 

hänvisade till att köpa receptfria läkemedel och med dem bota sina krämpor, snarare än 

att söka läkarvård på grund av de höga kostnaderna. Obama-care är en lag som 

president Barak Obama, år 2013, introducerade i amerikansk lag (12). Antalet 

oförsäkrade har numera, genom reformen, minskat. För tillfället utgör den äldre 

befolkningen i USA ungefär 13 %. Användandet av receptfria läkemedel förväntas öka 

som en konsekvens av en ökad andel äldre individer i befolkningen (9). 

Allt fler läkemedel byter receptstatus, från receptbelagt till receptfritt (9). Det skapar 

förutsättningar för egenvård av ett ökande antal sjukdomar, men ställer samtidigt större 

krav på individens möjligheter att själv, eller genom kunnig personal på apotek, 

internetsajter, sjukvårds- och läkemedelsupplysning skaffa sig information om 

diagnostik, val av och användning av läkemedel. Bipacksedelns information är här ett 

viktigt instrument som spridare av information. Texten på förpackningen och i 

bipacksedeln har utvecklats och därigenom blivit större och mer organiserad. Den 

förstådda informationen minskar riskerna med läkemedel. 

Patienter förstår medicinska instruktioner till ungefär 50 % (13). Patienter väger 

kostnader mot nytta innan intagandet av läkemedlet. Läsförståelsen har en betydande 

roll i informationsförståelsen, och kan öka följsamheten hos patienter. Bipacksedlar bör 
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i samband med att de tas fram testas, så att förståelsen av dem blir maximal. 

Informationen är mycket viktig för att patienter ska kunna förstå hur läkemedlet skall 

användas (11). Det påpekas bland annat i Italien att bipacksedeln skrivs på ett sådant 

språk som endast vårdpersonal kan förstå. I Italien har receptfria läkemedel endast sålts 

på apotek under farmaceutens överseende. Försäljningen anses vara välgrundade, 

eftersom farmaceuten har kontroll och kan styra patienten rätt. Det gäller främst 

receptfria läkemedel. 

 

Läkemedelsföljsamhet 

Ett sätt att mäta värdet av bipacksedlar är att undersöka ifall de bidrar till en ökad 

följsamhet. Man antar här att en god följsamhet till en given ordination minskar 

morbiditeten.                                                                                                                                      

En studiegjordes år 1999i Storbritannienför att evaluera följsamheten hos 250 patienter 

som använde antidepressiva medel (14). 108 patienter fullföljde den tolv veckor långa 

behandlingen. Patienterna uppdelades randomiserat i två grupper. 66 av patienterna som 

fick läkemedelsrådgivning under läkarbesöket fullföljde behandlingen. 42 deltagare, 

som inte fick någon läkemedelsinformation, fortsatte med behandlingen. Alla patienter 

fick en medföljande bipacksedel, som följde EU-direktivet, i 

läkemedelsförpackningarna. Under uppföljningsintervjun, som gjordes, kom 82 

patienter ihåg att de hade fått en bipacksedel under besöket. Det spelade dock ingen roll 

vad gäller följsamheten. Bipacksedelns effekt på patienternas behandlingsföljsamhet 

visade ingen skillnad. Det som däremot visade en bättre läkemedelsanvändning och 

följsamhet var läkemedelsrådgivning under läkarbesöket. Det konstaterades även att det 

behövs ytterligare studier inom detta område för att säkert kunna fastställa det resultat, 

som studien kom fram till. 

 

Bipacksedelns förståelse hos patienter 

Det är viktigt att den information som finns i bipacksedeln är lättförstådd. I en 

vetenskaplig studie som publicerades i Pharmacoepidemiology and drug safety fick 

1000 frekventa läkemedelsanvändare, alla över 50 år, välja den bipacksedel som hade 

lämpligast design och var mest lättförstådd utifrån individernas egna synpunkter (15). 

Studien pågick under elva veckor i Tyskland under år 2011. Studien genomfördes 

genom att patienterna fick välja mellan åtta olika bipacksedlar med varierande 

egenskaper som olika färger, upplägg, symboler, m.m. Deltagarna rekryterades på 

offentliga platser, där personerna som genomförde intervjun kunde diskutera fritt med 

respondenterna. Dessa fick välja en passande bipacksedel, och fick sedan samma val 
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igen, för att kontrollera om preferenserna för valet av bipacksedel hade förändrats. Det 

var under samma intervju som respondenterna fick välja bäst passande bipacksedel, 

båda gångerna, med ett par minuters mellanrum. Samma val gjordes i 84 % av fallen. 

Den faktor som spelade roll hos deltagarna var utbildningsnivån. De respondenter som 

hade högst utbildningsnivå, valde i större utsträckning samma bipacksedel, som vid 

första tillfället, relativt de som hade lägre utbildning.  

Deltagarna föredrog en svagt färgad bipacksedel framför en svartvit (15). Deltagarna 

föredrog inte visuella presentationer över bieffekter i form av bilder, piktogram, och 

inte heller information om vad man bör göra vid förgiftningar.  De ville ha korta 

sammanfattande hälsotips om den sjukdom som man behandlar med läkemedlet. Äldre 

samt lågutbildade var mer positiva till texter som var av en mer sammanfattad karaktär, 

medan deltagarna med högre utbildning föredrog en mer integrerad text i 

bipacksedlarna. Specifikt gällde detta interaktioner, bieffekter och användarinformation. 

Högre utbildade och yngre personer önskade att fler sällsynta bieffekter skulle 

vararapporterade (15). Ju fler biverkningar som var redovisade i bipacksedeln, desto 

mer litade patienter på den. Genom att utforma bipacksedeln efter patienternas behov 

kan bipacksedeln bli mer värdefull för patienten/konsumenten. 

För att utvärdera värdet av att använda bilder, piktogram i bipacksedeln, finns en studie 

publicerad i Pharmacological Research att läsa (16). I EU-direktivet om bipacksedlar 

påpekas att symboler i bipacksedeln kan användas, men det finns ingen specifik 

reglering. En intervjumetod användes för att utvärdera patienters attityder till att 

använda figurer i bipacksedlar. Studien gjordes på 36 apotek i Italien. 1004 patienter 

rekryterades till studien, varav 398 var män. Dessa utgjorde 40 % av de tillfrågade 

kunderna. Patienterna fick varsitt frågeformulär med 12 frågor uppdelade i två 

sektioner. Formulären besvarades anonymt. Första delen innehöll bakgrundsfakta som 

ålder, kön, utbildningsnivå, sysselsättning, m.m. Andra delen av frågeformuläret 

innehöll frågor som rörde attityder till symboler och piktogram. Respondenterna fick 

välja mellan fem olika symboler för de specifika sektionerna i bipacksedeln. Valen av 

piktogram, som de flesta deltagarna gjorde, redovisas i tabell V.  

Resultatet av studien visar värdet av piktogram som informationsbärare i bipacksedlar. 

83,5 % av respondenterna påpekade att de alltid läste bipacksedeln (16). 15,3 % sa att 

de aldrig läste bipacksedeln och cirka hälften av dessa sa att det berodde på att de ansåg 

att bipacksedelns text var svårförståelig. Övriga sa att de redan hade fått tillräckligt med 

information av vårdpersonal. På frågan om de förstod informationen i bipacksedeln 

svarade hälften att texten i bipacksedeln inte var lätt att förstå. Två tredjedelar av dessa 

respondenter hade liten eller ingen utbildning. Cirka hälften av deltagarna upplevde att 

informationen i bipacksedeln inte var lätt att hitta. Denna procentandel ökade med lägre 

utbildning och ökande ålder. 74,3 % av de 1004 deltagarna upplevde att piktogram 

skulle hjälpa dem att hitta informationen i bipacksedeln mycket lättare.  
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Tabell V. Piktogram som föredrogs av 1004 respondenter i Italien. Piktogrammen beskriver olika 

sektioner i bipacksedeln.  

 

För att folk lättare ska kunna ta till sig bipacksedelns information, diskuteras det om 

bipacksedelns sektioner bör tryckas i olika färger. Nedanstående studie som 

publicerades i Pharmacological Research utgick från information från den tidigare 

nämnda italienska studien (16). Syftet med den fortsatta studien var att utvärdera hur 

bipacksedelns information kan bli mer lättförståelig (17). En fråga som ställdes var om 

deltagarna ville ha bipacksedelns olika sektioner i olika färg. Två av trerespondenter 

ansåg sig inte vilja ha bipacksedlar med olika färg på de olika sektionerna. 40 % av 

högutbildade deltagarna ville hellre ha en färglagd bipacksedel och en fjärdedel av de 

lågutbildade deltagarna i studien ville också ha färglagda bipacksedlar.  

Respondenterna fick välja hur sektionerna i bipacksedeln skulle vara färgade (17). De 

olika sektionerna var indikationer, bieffekter, bruksanvisningar, kontraindikationer, 

barnanvändningar, användning under graviditet och varningar. Dessa kategorier fick 

tilldelas sex olika färger, blå, grön, röd, rosa, gul och svart. För indikationer valde ca 

hälften av deltagarna färgen grön. För biverkningarna var det hälften som valde röd. 

Användningsanvisningarna ville 22,2 % av respondenterna att de skulle vara färgade 

grönt. För barndosering ville en fjärdedel av deltagarna färga blå. Lite mindre än hälften 

valde att färga kontraindikationssektionen svart. För användande under graviditet valde 

en femtedel att färga sektionen blå medan den för varningar valde 31,7% av deltagarna 

att färga röda. Vidare fick medverkarna svara på frågor angående textstorleken i 

Piktogram Förklaring Andel respondenter som 

var positiva till symbolen  

 

Symbol för indikationerna (glad smiley gubbe) 28,4 % 

 

Symbol för biverkningarna (sur smiley-gubbe.) 43,7 % 

 

Symbol för kontraindikationer (man som har ont i 

magen).  

29,2 % 

 

Symbol för doseringsanvisningar (balansvåg)  45,5 % 

 

Användning av läkemedel vid graviditet angav 

deltagarna skulle visas med en kvinnokropp med ett 

foster i magen. 

55,1 % 

 

Läkemedel till barn skulle indikeras med en naken 

bebis. 

58,8 % 
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bipacksedeln. Två tredjedelar av respondenterna svarade att texten i bipacksedeln var 

för liten. En fjärdedel prefererade textstorleken 11. När det gäller textens font, 

diskuterades inte denna. 60,6 % av respondenterna valde en mer detaljerad bipacksedel. 

Det var främst högutbildade personer som föredrog mer detaljer, medan två tredjedelar 

valde en mer sammanfattad bipacksedel. Främst var det hemmafruar och pensionärer 

som hellre valde en sammanfattad bipacksedel.  

I en artikel som publicerades av Pharmaceuticals Policy and Law redogörs det att i 

Spanien anser man att bipacksedlarna innehåller för lite information (18). Förskrivarna 

får problem när patienterna inte blir tillräckligt informerade. Läkare får då komplettera 

med information till patienterna. Informationen får förskrivarna hitta själva, på grund av 

informationsbrist i bipacksedeln. Artikeln anger att det bör finnas med piktogram eller 

symboler som klargör informationen. Symbolerna skall komplettera texten som anges i 

bipacksedeln. Piktogrammen bör dock användas med restriktion eftersom informationen 

kan missförstås eller tolkas på ett inkorrekt sätt. Bipacksedeln skall erhållas på det språk 

som talas i landet där läkemedlet säljs. Det är läkemedelstillverkarens ansvar att 

informationen förstås av patienterna, även de som är blinda eller svagt seende. 

Läkemedelsnamnet ska anges i blindskrift.  

För att bipacksedeln ska ha ett värde måste informationen vara skriven på ett sätt som 

gör informationen lättförstådd. Det är därför viktigt att evaluera bipacksedelns potential 

för misskommunikation. Evaluering av bipacksedelns förståelse bland folk gjordes i en 

studie av Garner (2010) (19). I studien låg fokus på respondenternas förmåga att läsa en 

specifik bipacksedel. En granskning av bipacksedelns information skedde genom två 

faser. I den första fasen är deltagarnas svar jämförda mot varandra i en studie. I den 

andra fasen av evalueringen tas det hänsyn till avvikelser som gör att svaren kan skilja 

sig åt. Dessa avvikelser kan vara tolkningar, tidigare erfarenheter eller liknande som 

påverkar patientens svar. Genom att ta hänsyn till avvikelserna minskar risken för 

missförstånd. Hur effektfullt ett informationsutbyte är beror mycket på patientens 

tolkningar och tidigare erfarenheter. En patient som läser bipacksedeln har en egen 

tolkning av den skrivna informationen. Olika tolkningar bidrar till att informationen 

modifieras beroende på den individ som läser bipacksedeln. Läsbarheten av 

bipacksedeln kan förstärkas genom att markera viktigheter, använda färger, visuella 

symboler och att använda ett tillämpat språk.  

 

 

Bipacksedelns påverkan på patienter 

Bipacksedeln kan ha stor inverkan på patienter. En studie, som publicerades i The 

Department of Family Medicine, evaluerades bipacksedelns effekt på patienters 

beteende (20). Syftet med denna studie var att utforska hur bipacksedlar kan influera 

patienters följsamhet av olika behandlingar och granska patienternas känslor som de 
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fick av att läsa bipacksedeln. Studien var en kohortstudie som utfördes genom att 

studera 15 olika stadslokaliserade familjevårdcentraler i Israel. Alla patienter, som fick 

nyutskrivet antibiotika, smärtstillande eller blodtryckssänkande läkemedel inkluderades. 

Vårdpersonalen fyllde i ett frågeformulär. Formulären sammanställde patienternas 

ångest som de fick av att läsa bipacksedeln. Ångestnivån skattades på HARS. Efter att 

frågeformulären fylldes i, kontaktades patienterna 3-5 dagar efter läkarbesöket. Då hölls 

en uppföljningsintervju över telefon.  

 

200 patienter var inkluderade i studien. 25 av patienterna fick blodtryckssänkande, 74 

patienter fick antibiotika och 101 patienter fick olika NSAID-preparat (20). Under 

läkarbesöket fyllde läkaren i ett formulär, där förskrivaren sade att en av fem utav 

patienterna kände oro. Doktorerna trodde att 95 % av patienterna skulle ta de förskrivna 

preparaten. När det gäller bipacksedeln trodde läkarna att två femtedelar av 

respondenterna skulle läsa bipacksedeln. Förskrivarna antog att 22 % av patienterna 

skulle uppleva ångest i samband med läsningen. Läkarna sa också att bipacksedeln 

skulle upplevas som betryggande hos endast 1,5 % av patienterna. Under 

telefonsamtalet nämnde 90 % av patienterna att de tog de läkemedel som hade 

förskrivits. Hälften av patienterna sa att de hade fått en förklaring av läkemedlet från sin 

läkare under läkarbesöket. 64 % upplevde att de var lugna under läkarbesöket. En 

fjärdedel visade svag oro, medan en av tio sa att de var ängsliga. 

103 patienter rapporterade under telefonsamtalet att de hade läst informationen i 

bipacksedeln (20). För patienter med längre än tolv års utbildning, var det två 

tredjedelar som läste bipacksedeln. Av de 103 patienterna som läste bipacksedeln 

upplevde 5,8 % att informationen i sedeln var tillförlitlig. 59,2% sa att informationen 

inte hade någon vidare effekt på deras ångestnivå och 36 patienter sa att informationen i 

bipacksedeln gav dem en ökad nivå av oro. En av patienterna rapporterade att de 

upphörde med behandlingen efter att ha läst bipacksedeln. Nio patienter minskade 

förbrukningen av läkemedlet efter att ha läst bipacksedeln. Hos de patienter som läste 

bipacksedeln sjönk följsamheten med 9,7 %. De patienter som upplevde ökad 

ångestnivå var mest angelägna att minska förbrukningen av läkemedlet.  
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DISKUSSION 
 

För att få nytta av en bipacksedel, bör den naturligtvis läsas samt att folk kan förstå 

innehållet i den. Det kostar c:a 100-130 miljoner kronor årligen att producera 

bipacksedlar för den svenska marknaden. Studier har fastställt att bara en tredjedel av 

läkemedelskonsumenterna läser bipacksedeln. Bipacksedlar kan även visa sig minska 

följsamheten för behandlingar, vilket finns beskrivet för psykofarmaka. Informationen i 

bipacksedlar kan skapa oro. Men utan bipacksedlar skulle säkert vi få en mindre säker 

användning av läkemedel.   

 

Metodens validitet 

Metoden var att leta upp vetenskapliga artiklar som objektivt besvarade 

frågeställningen. Sökandet efter artiklar gjordes systematiskt, enligt inklusions- och 

exklusionskriterierna. Metodens validitet var bra, men det var relativt svårt att hitta 

artiklar som specifikt handlade som bipacksedelns nytta.  

De åtta artiklar, som evaluerades, konstaterade, till viss del, värdet av bipacksedeln. 

Artiklarna fastställde dels hur många som läser bipacksedeln, förståelsen av den och 

vilka känslor den gav vid läsandet. Det var svårt att hitta artiklar som var relevanta 

specifikt för Sveriges regler. Inom EU konstaterades det att det finns olika regleringar, 

trots att EU-direktivet skall styra länderna mot en gemensam bipacksedel som 

människor läser och förstår. En artikel som hittades handlade om patienters ångestnivå 

när de läste bipacksedeln. Studien som artikeln beskrev genomfördes i Israel. Det kan 

möjligen spela roll eftersom Israel har andra regleringar vad gäller bipacksedeln. 

Utbudet av studier angående bipacksedelns effekt på patienter, var också alldeles för 

litet. 

Ytterligare en metod som kunde ha använts var att genomföra intervjustudier eller 

enkätstudier. Svenska patienter kunde då ha tillfrågats om de läser bipacksedeln och 

huruvida dess information kunde förstås. Då hade resultatet möjligen varit mer relevant. 

Om det fanns fler tillgängliga studier angående bipacksedelns effekt eller värde skulle 

detta också göra resultatet mer relevant.  

 

Bipacksedelns utformning 

Det resultat som konstaterades var att bipacksedeln bör vara uppdelad i svagt färgade 

fält som skiljer olika typer av information åt (ex dosering, biverkningar mm), vara 
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välstrukturerad och lättförstådd (16). En metod för att öka läsbarheten är att använda 

piktogram, att använda ett anpassat språk (t ex inga latinska benämningar) och ha med 

en medföljande ordlista på vissa faktabegrepp.                                                                                 

Detta kan tänkas bidra till att folk i större utsträckning läser bipacksedlar (18). Att 

endast en tredjedel läser bipacksedlar kräver åtgärder. Det finns både för- och nackdelar 

med piktogram. Olika personer tolkar bilder olika. Detta kan ibland bidra till mer 

missförstånd än klarhet. Därför bör piktogram användas med försiktighet.  

 

Informationsförståelse 

Bara hälften av patienterna förstår medicinska instruktioner (16). Läsförståelsen har en 

betydande roll i informationsförståelsen, vilket påverkar följsamheten för behandlingar 

för patienter (14). Speciellt människor med låg utbildning har problem med att förstå 

kontexten i bipacksedlar (8). Det kan leda till högre sjuklighet om de har svårt att förstå 

instruktioner. Det är inte bara bipacksedlar som innehåller instruktioner. Det gör även 
IKEA-möbler, mobiltelefoner och TV-apparater. Hur många väljer ändå att sätta ihop 

en ”Billy”-bokhylla utan att studera instruktionerna? – Väldigt många! Det visar att folk 

allmänt har svårt att ta till sig instruktioner och följa dem i sin vardag. Denna oförmåga 

att läsa och tillämpa instruktioner kan liknas vid bipacksedelsläsning. Det är ju ändå två 

tredjedelar av befolkningen som inte läser bipacksedeln överhuvudtaget. 

Sammantaget kan mitt resultat tolkas så att bipacksedlars innehåll och förståelse 

varierar mellan olika åldersgrupper och utbildningsnivåer (17). En slutsats som också 

kan dras är att högutbildade yngre individer har en större vilja och förmåga att ta till sig 

information, även via andra kanaler än bipacksedlar. 130 miljoner kronor som årligen 

spenderas på att tillverka bipacksedlar bör kunna investeras i att ändra utformningen av 

bipacksedeln för att underlätta förståelse av den skrivna texten i den. Detta är speciellt 

för lågutbildade människor. Lägre utbildade människor har svårare att ta till sig 

information som är vetenskapligt skriven. Därför behöver bipacksedeln vara skriven på 

ett sätt som underlättar för patienterna att läsa den. Kombinationen av både muntlig och 

skriftlig läkemedelsinformation anses bidra till en ännu bättre förståelse för 

läkemedelsbehandlingen. Detta bidrar också att patienter kan tolka och förstå 

informationen på ett mer korrekt sätt.  

 

Värdet av bipacksedeln 

Värdet av en bipacksedel kan uppmätas av den påverkan som bipacksedeln har på folk 

(20). Att bipacksedeln kan avskräcka personer från att ta läkemedel är ju inte syftet. 

Bipacksedeln bör inte oroa i onödan. Oron kan påverka följsamhet till ordinationer, och 
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i sämsta fall sänka livskvalitén. Bipacksedeln skall bidra med information som ska ge 

patienterna en insikt om behandlingen, dess effekt, eventuella bieffekter, interaktioner, 

normaldosering m.m. Viss information i bipacksedlar, t ex interaktioner är speciellt 

värdefull för patienter som tar många läkemedel. Det är även vanligt med interaktioner 

med naturläkemedel och receptfria läkemedel, vilket kan leda till allvarliga 

konsekvenser. Det är viktigt att folk har information om sina läkemedel tillgänglig 

under hela behandlingstiden.  

 

Läkemedelseffekten 

Det är märkligt att man inte i någon av studierna undersökte vilket värde det eventuellt 

skulle vara för konsumenterna att få kunskap om hur effektivt läkemedlet är. Denna 

information finns inte i bipacksedlar. Vid registrering av läkemedel väger man nyttan 

mot eventuella biverkningar. Många läkemedel är inte så effektiva som man skulle 

önska. Exempelvis har effekten av hostmediciner ifrågasatts. För naturläkemedel krävs 

det inte att man har en bevisad effekt. Patienter kan själva välja att hellre inte behandlas 

eftersom effekten av vissa läkemedel är relativt svag. Om man skulle analysera varför 

man inte har med läkemedelseffekten i bipacksedeln, kan det bero på att läkemedlet 

möjligen inte har stor effekt. Det skulle då vara ogynnsamt för läkemedelsföretagen och 

apoteken som säljer läkemedel. Folk skulle då hellre välja en behandling som har en 

påvisad effekt, till skillnad från en behandling som inte har någon eller liten 

effektdokumentation.  

Vilka blir konsekvenserna av att man inte redovisar effekten av läkemedlet i 

bipacksedeln?  

– Jo, patienterna kan ”botas” genom placeboeffekten trots att effekten inte uppträder 

förrän om flera veckor (exempelvis antidepressiva). Läkemedelseffekten sitter också till 

stor del i huvudet på patienter och har mycket med psykologisk inverkan att göra. Därav 

kan placebo visa inflytande på läkemedelseffekten.  

 

Ekonomisk synvinkel 

Vilken nytta ger bipacksedlar, till en kostnad av 100-130 miljoner kr, om endast 30-

40% av läkemedelskonsumenterna läser dem (6)? Man skall kanske lägga dessa pengar 

på alternativa informationskanaler? Om man skapade förutsättningar för en ökad 

muntlig information runt läkemedel, och selektivt delade ut informationsblad med 

anpassad information till kunder som efterfrågar dem kan man kanske nå en bit längre. 

Om man tar bort bipacksedlarna helt och hållet, finns också utrymme för att sänka 

läkemedelskostnaderna. 
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Ytterligare ett alternativ som de 130 miljoner kronorna kan gå till istället är att delge 

muntlig information till patienterna. Detta skulle vara betydligt nyttigare för de patienter 

som har lägre utbildning och som inte kan förstå innehållet i bipacksedeln (17). Enligt 

studien som gjordes i Storbritannien var det endast 55 % av patienterna som kom ihåg 

att de fått en bipacksedel med i sin läkemedelsförpackning (14). Eftersom det endast var 

en tredjedel som läste bipacksedeln sade deltagarna att bipacksedeln inte spelade någon 

vidare roll vad gäller behandlingens följsamhet. Av de patienter som ingick i studien 

och som fick läkemedelsrådgivning i samband med ett läkarbesök var det 66 av 108 

patienter som fullföljde hela behandlingen med ett antidepressivt medel. Av de som inte 

fick någon muntlig rådgivning var det endast 42 av 108 patienter som fullföljde 

behandlingen. Därför är den muntliga informationen mycket viktig, möjligen mer 

betydelsefull än skriftlig information, vad gäller följsamhet av behandlingar. 

Av Sveriges vårdskostnader står 10 % för felaktig användning av läkemedel (5). Man 

kan kanske minska dessa kostnader genom att patienter i ökad utsträckning läser och 

förstår innehållet i bipacksedlarna. Sverige och landstingen har inte råd med att 

patienter undervärderar receptfria läkemedels användbarhet (7). Egenvårdsbehandling 

av sjukdomar ökar, och är önskvärd för att avlasta sjukvårdens behandlingar av enklare 

åkommor. Egenvårdsbehandlingar är också mer kostnadseffektiva och mer prisvärda för 

de flesta patienter, men ställer stora krav på individen att själv skaffa sig information 

om diagnos och behandling. Denna information tillhandahålls bl.a. via bipacksedlar. 

Kraven på läsbarhet och förståelse på bipacksedlar för receptfria läkemedel bör vara 

högre än för receptbelagda läkemedel. Detta därför att många receptfria läkemedel idag 

kan köpas utanför apotek, ex i dagligvaruhandeln.  

 

Farmaceutens arbete 

För att en individ ska kunna få den bästa behandlingen krävs av apotekspersonal att 

patienten får en bra muntlig information om sin sjukdom och dess behandling (8). Det 

är alltid bra att förstärka den muntliga informationen med skriftlig. Speciellt är detta 

viktigt vid försäljning av egenvårdsläkemedel.  

Farmaceuten finns tillgänglig på apotek och läkemedelsrådgivning kräver inte någon 

tidsbokning (8). Farmaceuten kan vägleda patienten till den lämpligaste behandlingen, 

som bäst passar patientens behov. Farmaceuten är en person som kan ge råd angående 

läkemedel. Det kan inte kassabiträden på ICA. Dagens farmaceuter ser utökade 

möjligheter att koordinera läkemedelsbehandlingar för att bättre tillgodose patientens 

behov.  
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Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att studera konsekvenserna av bipacksedlars betydelse för 

påverkan på sjuklighet (t.ex. sjukvårdsutnyttjande, lidande, m.m.). Vilken betydelse 

skulle det få ifall läkemedlens effekter lyfts fram tydligare i bipacksedlarna, som en 

motvikt till den detaljerade informationen om alla biverkningar? 

Ytterligare forskning behövs även för att fastställa om bipacksedeln bidrar till minskade 

vårdskostnader. Detta kan göras genom att exempelvis fråga patienterna, som kommer 

in till akuten på grund av fel läkemedelsanvändning, om de har läst bipacksedeln. Detta 

ger ett resultat som är oerhört betydelsefullt, i detta sammanhang, eftersom det anger 

exakt bipacksedelns värde.  

 

SLUTSATS 
 

Eftersom det endast är en tredjedel av konsumenterna som läser bipacksedlar, bör man 

fundera på hur 130 miljoner kronor, som de kostar att tillhandahålla, mer effektivt kan 

användas. För att öka värdet av bipacksedeln bör de vara lättlästa och lättförståeliga 

samt med lätt färgade sektioner som delar upp informationen. Detta gör att 

informationen kan tas in lättare. För läsbarheten är det bra med större bokstäver 

(speciellt för äldre) och även piktogram, som bör användas restriktivt. Bipacksedeln bör 

också inkludera en ordlista som förklarar förekommande komplicerade termer.  

För att förbättra förtroendet för bipacksedeln kan även effekten av läkemedlet redovisas. 

Detta skulle också bidra till att folk läser den i större utsträckning, eftersom de flesta 

människor ändå vill ha ett läkemedel med påvisad effekt. Det som skulle kunna 

uteslutas från bipacksedeln är en lång lista med bieffekter. De vanligaste bieffekterna 

bör nämnas, men de ovanligaste kan ersättas med redovisning av effekten för det 

specifika läkemedlet.  

Den muntliga informationen är avsevärt viktig. Muntlig läkemedelsinformation kan 

bidra till ökad följsamhet eftersom patienter förstår sin läkemedelsbehandling bättre. 

Muntlig läkemedelsinformation kan fås av farmaceuter, som kan liknas vid 

informationskällor. Dock anses den bästa kombinationen för informationsförståelse vara 

både skriftlig och muntlig information.  
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Bilaga 1 

Bipacksedeln: Information till användaren 
 

Värkslut 500 mg tabletter 

Paracetamol 

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda läkemedlet eftersom 

den innehåller viktigaupplysningar. 

 

 Använd läkemedlet exakt på det sätt som beskrivs i bipacksedeln. 

 Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den igen. 

 Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd. 

 Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även 

eventuellabiverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. 

 Kontakta läkare om du inte mår bättre inom 3–4 dagar eller om du mår sämre. 

 

I denna bipacksedel finner du information om: 

 

1. Vad Värkslut är och vad det används för 

2. Vad du behöver veta innan du använder Värkslut-tabletter 

3. Hur du använder Värkslut-tabletter 

4. Eventuella biverkningar 

5. Hur Värkslut-tabletter ska förvaras 

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 

 

1. Vad Värkslut är och vad det används för 

 

Värkslut-tabletterna innehåller paracetamol som påverkar det centrala nervsystemet och 

har en smärtlindrandeoch febernedsättande effekt. 

 

Värkslut-tabletter används tillfälligt för behandling av smärta och feber, till exempel vid 

förkylningssymtom,muskel- och ledvärk, huvudvärk, menstruationssmärtor eller 

tandvärk. 

 

Paracetamol hör inte till så kallade antiinflammatoriska läkemedel och därför lämpar 

det sig för patienter som ärallergiska mot antiinflammatoriska läkemedel eller för 

patienter hos vilka antiinflammatoriska läkemedel harorsakat magirritation. 

 

2. Vad du behöver veta innan du använder Värkslut-tabletter 

 

Använd inte Värkslut-tabletter: 
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 om du är allergisk mot paracetamol eller övriga ämnen i Ontbort-tabletterna (se 

bipacksedeln, punkt 6). 

 om du har en svårartad leversjukdom eller leverinsufficiens (nedsatt 

leverfunktion) 

 

Varningar och försiktighetsåtgärder 

 

Rådgör med din läkare innan du börjar använda Värkslut-tabletter, om: 

 

 du använder alkohol 

 du har en njursjukdom eller leversjukdom 

 

Du får inte överskrida den rekommenderade längden på behandlingen. Endast för 

tillfällig och kortvariganvändning utan läkares ordination. 

 

Användning av andra läkemedel och Värkslut 

 

Berätta för läkare eller apotekspersonal om alla andra läkemedel som du använder. 

Detta gäller såväl 

receptmediciner som receptfria mediciner, naturläkemedel och naturprodukter. Glöm 

inte att nämna deläkemedel som du nyligen använt. Effekten av vissa läkemedel kan 

förändras, eller de kan förändra effekten avVärkslut-tabletterna om man använder dem 

tillsammans. 

 

Beakta särskilt följande typer av läkemedelspreparat: 

 giktläkemedlet probenecid kan öka halten och effekten av paracetamol 

 epilepsiläkemedel (fenytoin och karbamazepin) kan försvaga effekten av 

paracetamol 

 

Andra läkemedel som innehåller paracetamol ska inte användas samtidigt. Överdosering 

av paracetamol ärlivsfarligt. 

 

Graviditet och amning 

 

Det är tillåtet att använda Värkslut-tabletter under graviditet och amning. 

 

Körförmåga och användning av maskiner 

 

Värkslut försvagar i allmänhet inte uppmärksamheten eller prestationsförmågan. För en 

del patienter kan 
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Värkslut orsaka dåsighet eller andra biverkningar som inverkar nedsättande på 

prestationsförmågan (se 

bipacksedeln, punkt 4). Om dessa symptom uppstår ska man undvika att köra bil och 

andra uppgifter som kräveruppmärksamhet. 

 

3.Hur du använder Värkslut-tabletter 

 

Inta tabletterna tillsammans med en tillräcklig vätskemängd (till exempel ett glas 

vatten). 

 

Samtidigt intag av en måltid påverkar inte läkemedlets effekt. Läkemedlet kan tas i 

samband med en måltid ellerpå tom mage. 

 

Vuxna och unga över 12 år: 

1–2 tabletter högst 3 gånger per dygn 

 

Barn: 

Högsta engångsdos för barn är 15 mg/kg och högsta dos per dygn är 45 mg/kg. 

 

Ålder   Vikt   Dosering 

4–8 år   20–25 kg  1/2 tablett högst 3 gånger per dygn 

9–12 år  26–40 kg  1 tablett högst 3 gånger per dygn. 

 

Värkslut 500 mg tabletterna lämpar sig inte för behandling av barn under 4 år eller som 

väger mindre än 20 kg.För dem finns det andra preparat. 

 

Det är mycket viktigt att de högsta doserna inte överskrids – överdosering är livsfarligt 

på grund av risk förskador på levern. 

 

Om du har tagit för stor mängd Värkslut-tabletter 

 

Om du har tagit en för stor dos av läkemedlet eller till exempel ett barn har tagit 

läkemedlet i misstag, ska dualltid kontakta läkare, sjukhus eller 

Giftinformationscentralen (tfn 09 471 977) som bedömer riskerna och gerytterligare 

anvisningar. 

 

4. Eventuella biverkningar 

 

Liksom alla läkemedel kan Värkslut orsaka biverkningar, men alla användare behöver 

inte få dem. 

 

Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av tiotusen): 
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 ökad benägenhet att få blåmärken på grund av minskad mängd blodplättar 

 allergiska hudreaktioner eller svullnad 

 funktionsstörning i levern (förändringar syns i laboratorieprov) 

 

Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även alla 

eventuella biverkningarsom inte nämns i denna bipacksedel. 

 

5. Hur läkemedlet Värkslut ska förvaras 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

 

Förvaras under 25°C. 

 

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen (Utg. dat. eller 

EXP). Utgångsdatumet ärden sista dagen i angiven månad. 

 

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga 

apotekspersonalen hur man gör medmediciner som inte längre används. Dessa åtgärder 

är till för att skydda miljön. 

 

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 

 

Vad innehåller Värkslut-tabletterna 

 

Den aktiva substansen är paracetamol. En tablett innehåller 500 mg paracetamol. 

 

Övriga innehållsämnen är povidon, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, 

majsstärkelse, talk och 

magnesiumstearat. 

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 

 

Värkslut 500 är en vit, rund tablett vars diameter är ca 12 mm. 

 

Förpackningsstorlekar: 10, 20 eller 30 tabletter i blisterförpackning. 

 

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 

 

Innehavare av tillstånd för försäljning och tillverkare 

 

Läkemedelsfabrik Ab 

Tablettvägen 1 
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12345 Medicinbyn 

Finland 

 

Denna bipacksedel reviderades senast 

10.10.2012 

 

 

Bipacksedeln är omarbetad från information i bipacksedlarna till preparat som 

innehåller paracetamol. Deriktiga bipacksedlarna är mer omfattande och detaljerade. 

 

 

.  
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Bilaga 2 

Yttre märkningslista på läkemedelsförpackningar 

1.  Läkemedlets namn åtföljs av styrka och läkemedelsform. Om det är lämpligt skall 

det även anges om läkemedlet är avsett för spädbarn, barn eller vuxna. Om 

läkemedlet innehåller upp till tre aktiva substanser skall det internationella 

generiska namnet (INN) anges, eller, om en sådan inte finns, den vanligtvis 

använda benämningen.  

2.  En deklaration av de aktiva beståndsdelarna med angivande av såväl art som mängd 

per dosenhet eller, beroende på läkemedelsformen, per volym- eller viktenhet, med 

användning av de gängse benämningarna.  

3.  Läkemedelsform och mängdangivelse uttryckt i vikt, volym, eller antal doser av 

läkemedlet.  

4.  En förteckning över sådana hjälpmedel som har känd verkan och som har tagits 

med i de detaljerade anvisningarna som offentliggörs av Europeiska kommissionen. 

Om produkten skall injiceras eller är avsedd för invärtes bruk eller som 

ögonläkemedel skall alla hjälpmedel anges.  

5.  Administreringssätt och vid behov administreringsväg 

6.  En särskild varning att läkemedlet skall förvaras utom syn- och räckhåll för barn.  

7.  En särskild hänvisning om att bipacksedeln skall läsas, om sådan finns för 

läkemedlet i fråga.  

8.  En särskild varningstext, om sådan krävs för läkemedlet i fråga.  

9.  Utgångsdatum (månad/år).  

10.  Särskilda förvaringsanvisningar, om så behövs.  

11.  Om så krävs, upplysningar om särskilda försiktighetsåtgärder vis bortskaffandet av 

oanvända läkemedel eller avfall som härrör från läkemedel, samt vid behov, en 

hänvisning till lämpliga och befintliga insamlingssystem.  

12.  Namn på och adress till innehavaren av godkännandet för försäljning och i 

förekommande fall ombudet.  

13.  Numret på godkännandet för försäljning.  

14.  Tillverkarens satsnummer. 
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15.  Nordiskt varunummer. 

16.  En tom yta skall lämnas för apoteksetiketten.  

17.  Receptfria läkemedel skall dessutom förses med uppgift om indikationer, 

normaldoseringar, varningar, samt andra nödvändiga upplysningar för läkemedlet.  
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Kalmar Växjö 

 

 

391 82 Kalmar 

Tel 0480-446200 

info@lnu.se  

Lnu.se 


