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Sammanfattning 

Introduktion 

Rädsla för komplikationer är en faktor som man vet påverkar följsamheten. Oföljsamhet kan 

vara ett resultat av att patienten inte ser de långsiktiga fördelarna med sin behandling utan ser 

biverkningarna som ett alltför stort problem för att fortsätta sin läkemedelsbehandling. 

Det har visat sig att patienter gör en mer realistisk riskbedömning om biverkningarna 

presenteras numeriskt istället för verbalt.  

Syfte 

Att undersöka hur biverkningarna för antiinflammatoriska medel, icke steroider för utvärtes 

bruk i ATC-kod M02AA står presenterade i de olika informationskällorna FASS, Patient-

FASS, Produktresumé och Bipacksedel.  

Material och metod 

Bipacksedlar och Produktresuméer hämtades från läkemedelsverkets hemsida, 

FASS-texter och Patient-FASS-texter hämtades från www.fass.se. 

Därefter studerades de olika informationskällorna för den valda preparatgruppen och data 

registrerades i Excel. 

Resultat 

Huvudsakligen använde de olika informationskällorna sig av både verbal och numerisk 

presentation av biverkningarna. I majoriteten av alla Bipacksedlar presenterades 

biverkningarna både verbalt och numeriskt. I samtliga Produktresuméer och FASS-texter 

presenterades biverkningarna både verbalt och numeriskt. 

I de allra flesta fall presenterades biverkningarna endast verbalt i Patient-FASS-texterna. 

Slutsats 

För att läkemedelsanvändarna ska kunna göra en rimlig riskbedömning behöver en förbättring 

göras när det gäller presentationen av biverkningarna i Patient-FASS-texterna. I 8 av 9 texter 

presenterades biverkningarna endast verbalt.  

När det gäller Bipacksedlarna, så var presentationen av biverkningarna i det stora hela både i 

verbal och numerisk form. Endast 1 av de 9 Bipacksedlarna var i verbal form och behöver 

förbättras. 

I Produktresuméerna presenterades biverkningarna både verbalt och numeriskt i 9 av 9 fall 

och så var fallet även för FASS-texterna. Därmed är det de informationskällor som riktar sig 

till allmänheten som man behöver se över och förbättra. 

 
 

 2

http://www.fass.se


Abstract 

Introduction 

The fear of complications is a known factor that affects the compliance. Non-compliance 

could appear if the patient doesn’t see the long-term benefits with their treatment, instead they 

see the side-effects as too big of a problem to continue with their medical treatment. 

It has been shown that patients make a more realistic estimation of the risk with their 

treatment if the side-effects are presented numerical instead of being presented verbal. 

Aim 

To investigate how side-effects are presented in The summary of product characteristics, 

Package leaflet, FASS and Patient-FASS for ATC-code M02AA,  

Non-steroidal anti-inflammatory drugs for external use. 

Material and method 

Package leaflet and The summary of product characteristics were collected from the Swedish 

medical products agency’s website. FASS and Patient-FASS were collected from 

www.fass.se. Then the different sources of information for the chosen ATC-code were studied 

and data was registered in Excel. 

Results  

Verbal and numerical presentations of side-effects were mainly used in the different sources 

of information. The side-effects were presented verbal and numerical in the majority of all the 

Package leaflets. In all of The summary of product characteristics and FASS-texts were the 

side-effects presented verbal and numerical. When it comes to the Patient-FASS-texts the 

side-effects were presented just verbal in most cases. 

Conclusion 

If the medical user is going to be able to make a reasonable estimation of the risks with their 

treatment, an improvement of the Patient-FASS-texts has to be done. The side-effects are 

presented verbal in 8 of 9 Patient-FASS-texts.  

The majority of the side-effects in the Package leaflets were presented both verbal and 

numerical. Only 1 of the 9 package leaflets occurred with verbal presentation and needs to be 

improved. The side-effects were presented both verbal and numerical in every summary of 

product characteristics and every FASS-text.   

The conclusion is that an improvement has to be done when it comes to the sources of 

information that is intended for the public. 
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Introduktion 

 

Rädsla för komplikationer är en faktor som man vet påverkar följsamheten [1]. Oföljsamhet 

kan vara ett resultat av att patienten inte ser de långsiktiga fördelarna med sin behandling utan 

ser biverkningarna som ett alltför stort problem för att fortsätta sin läkemedelsbehandling. 

En studie har visat att patienter gör en mer realistisk riskbedömning om biverkningarna 

presenteras numeriskt istället för verbalt.  

I den studie som gjordes visades att den grupp som fick biverkningarna presenterade verbalt 

upplevde biverkningarna som allvarligare och angav 40-60 % högre risk att drabbas av 

biverkningarna. Dessutom var fler i denna grupp missnöjda med informationen de fick och de 

trodde att detta skulle komma att påverka deras läkemedelsanvändning negativt [2]. 

Detta är viktigt att ha i åtanke när man utformar denna typ av information i och med att det i 

slutänden är kunden själv som beslutar om de ska ta sin medicin eller ej.  

Om verbal presentation av biverkningarna leder till att patienterna bedömer risken som högre 

kan även följsamheten påverkas. 

En typ av läkemedel som apotekspersonalen ofta kommer i kontakt med är 

antiinflammatoriska medel, icke steroider för utvärtes bruk (M02AA). Det kan därför vara 

viktigt att det görs en fördjupning i den information som finns tillgänglig för den valda 

preparatgruppen för att försöka skapa en bild av hur biverkningarna presenteras. 

Eftersom att FASS och Produktresumén i första hand riktas till vård och apotekspersonal 

medan Patient-Fass och Bipacksedeln vänder sig till allmänheten utförs denna studie för att 

undersöka hur presentationen av biverkningarna skiljer sig mellan de olika 

informationskällorna. 

 

Produktresumé 

En Produktresumé innehåller komprimerad information om läkemedlets egenskaper och hur 

det ska användas.  

När ett företag ansöker om godkännande av ett läkemedel så lämnar de samtidigt in ett förslag 

till en Produktresumé. Ansökan lämnas till läkemedelsverket eller till EMEA (Europeiska 

läkemedelsmyndigheten) beroende på om det är ett nationellt eller centralt ärende. Ibland 

används benämningen SPC (Summary of Product Charateristics) istället för Produktresumé. 

Det är Produktresumén som utgör grunden för all marknadsföring i Sverige och vart 5:e år 

måste den godkännas på nytt samtidigt som det krävs ett nytt godkännande för läkemedlet [3]. 
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Bipacksedel 

Samtidigt som Produktresumén utformas så skrivs även en Bipacksedel som måste finnas med 

i varje läkemedelsförpackning. Informationen i Bipacksedeln godkänns av läkemedelsverket 

och baseras på den information som skrivs i Produktresumén.  

Bipacksedeln riktas till allmänheten och språket är därför anpassat efter detta. 

Syftet med denna är att förse användaren av läkemedlet med nödvändig information [3]. 

 

FASS 

FASS står för Farmaceutiska specialiteter i Sverige och även denna bygger på 

Produktresumén. Denna informationskälla är en samlingsplats för de olika 

läkemedelsföretagen där de publicerar den information de vill förmedla till vårdpersonal och 

förskrivare. FASS-boken hittar man där läkemedel förskrivs och hanteras och den finns även 

tillgänglig på Internet på www.fass.se. 

FASS ges ut årligen av LIF (Läkemedelsindustriföreningen). 

 

Patient-FASS 

Patient-FASS ges ut vartannat år av LIF. Precis som när det gäller FASS så är det 

läkemedelsföretagen själva som ansvarar för innehållet [4]. Tidigare granskades innehållet av 

läkemedelsverket, men så är inte fallet idag. Till skillnad från FASS så riktar sig Patient-

FASS till allmänheten. Den är baserad på texten i Bipacksedel och FASS.  

 

Alla dessa källor går att nå via www.fass.se, men för att få den senast uppdaterade versionen 

av Bipacksedel och Produktresumé bör man gå in på www.lakemedelsverket.se. 

 

Biverkning 

Definition: ”Skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel, som inträffar vid doser som 

normalt används vid profylax, diagnos, behandling av sjukdomar eller för återställande eller 

korrigering för att påverka fysiologiska funktioner” [5]. 

Det är individuellt hur man påverkas av ett läkemedel. Både effekter och biverkningar kan 

upplevas olika från person till person. Det är inte alla läkemdelsanvändare som drabbas av 

biverkningar.  
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De är olika hur biverkningarna står presenterade beroende på vilken informationskälla man 

använder sig av. De kan presenteras antingen verbalt, numeriskt eller både och. 

Verbalt: mycket vanliga, vanliga, mindre vanliga, sällsynta eller mycket sällsynta 

Numeriskt: >1/10, 1/10-1/100, 1/100-1/1000, 1/1000-1/10000 eller <1/10000 

Både och: mycket vanliga ( >1/10), vanliga (1/10-1/100), mindre vanliga (1/100-1/1000), 

sällsynta (1/1000-1/10000) eller mycket sällsynta (<1/10000) [6]. 

I denna studie valdes följande sätt att beskriva verbal och numerisk presentation för att visa 

frekvensen i datainsamlingen:  

1/10-1/100 = Vanliga 

1/100-1/1000 = Mindre vanliga 

1/1000-1/10000 = Sällsynta 

<1/10000 = Mycket sällsynta 

 

ATC-kod M02AA (antiinflammatoriska medel, icke steroider för utvärtes bruk) 

ATC är ett klassificeringssystem för läkemedel och står för Anatomic Therapeutic Chemical 

classification system [7]. Det är ett sätt som används i FASS för att dela in de olika 

läkemedelsgrupperna efter användningsområde. 

De receptfria läkemedlen i ATC-kod M02AA har på sista tiden blivit väldigt populära för att 

behandla lokal värk och inflammation. 

I denna ATC-kod ingår substanserna ketoprofen, ibuprofen samt diklofenak och de olika 

produkter som är aktuella för denna grupp är: Orudis gel, Siduro gel, Zon gel, Ipren gel, 

Ibumetin gel, Eeze kutan spray, Flector medicinskt plåster, Solaraze gel och Voltaren gel. 

 

Syfte 

Att undersöka hur biverkningarna för antiinflammatoriska medel, icke steroider för utvärtes 

bruk i ATC-kod M02AA står presenterade i de olika informationskällorna FASS, Patient-

FASS, Produktresumé och Bipacksedel.  

 

 

Material och metod 
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Inklusionskriterier 

De läkemedel i ATC-kod M02AA som är registrerade och godkända i Sverige inkluderas i 

denna studie.  

För att datainsamlingen ska vara genomförbar krävs det att produkterna har tillgänglig 

information på läkemedelsverkets hemsida och på www.fass.se. 

Exklusionskriterier 

I vissa fall förekommer det biverkningstext som inte tar upp någon information om frekvens, 

denna behandlas ej. 

Datainsamling 

Bipacksedlar och Produktresuméer hämtas från läkemedelsverkets hemsida, 

www.lakemedelsverket.se.  

FASS-texter och Patient-FASS-texter hämtas från hemsidan för FASS, www.fass.se. 

Därefter studeras de olika informationskällorna och data registreras i Excel. 

 

De olika data som förs in är: 

• Aktiv substans på läkemedlet 

• Handelsnamn (inklusive styrka, beredningsform och tillverkningsföretag) 

• Informationskällor: Produktresumé, Bipacksedel, FASS och Patient-FASS 

• Revideringsdatum för de olika informationskällorna 

• Om läkemedlets biverkningar presenteras verbalt (V)  

eller både verbalt och numeriskt (V/N) 

• Existerande biverkningar 

• Biverkningsfrekvenser  

 

 

Samma biverkan kan uttryckas på olika sätt. En gruppering av dessa utförs för att få en bättre 

översikt.  

Bearbetning av uppgifterna utförs i Excel. För exempel på hur datainsamlingen ser ut,  

se tabell 1. 

http://www.fass.se/
http://www.fass.se/
http://www.lakemedelsverket.se
http://www.fass.se
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Tabell 1. Exempel på hur en del av datainsamlingen ser ut, i detta fall för ibuprofen. 
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Ibuprofen Ipren Gel 5% McNeil Sweden AB Bipacksedel 2007-01-12 1/100-1/1000 V/N 1/100-1/1000 V/N 
Ibuprofen Ipren Gel 5% McNeil Sweden AB Produktresumé 2007-01-12 1/100-1/1000 V/N 1/100-1/1000 V/N 
Ibuprofen Ipren Gel 5% McNeil Sweden AB FASS-text 2007-01-12 1/100-1/1000 V/N 1/100-1/1000 V/N 
Ibuprofen Ipren Gel 5% McNeil Sweden AB Patient-FASS-text 2007-01-12 1/100-1/1000 V/N 1/100-1/1000 V/N 
Ibuprofen Ibumetin Gel 5% Nycomed AB Bipacksedel 2004-12-17 1/100-1/1000 V/N 1/100-1/1000 V/N 
Ibuprofen Ibumetin Gel 5% Nycomed AB Produktresumé 2004-11-17 1/100-1/1000 V/N 1/100-1/1000 V/N 
Ibuprofen Ibumetin Gel 5% Nycomed AB FASS-text 2004-11-17 1/100-1/1000 V/N 1/100-1/1000 V/N 
Ibuprofen Ibumetin Gel 5% Nycomed AB Patient-FASS-text 2004-12-17 1/100-1/1000 V 1/100-1/1000 V 
        
        
        
 V = Verbalt       
 V/N = Verbalt och Numeriskt       
 1/10-1/100 = Vanliga       
 1/100-1/1000 = Mindre vanliga       
 1/1000-1/10000 = Sällsynta       
 <1/10000 = Mycket sällsynta       
        



Resultat 

 

Det finns 16 olika substanser i den valda ATC-koden. Av dessa så är det endast 3 substanser 

som för närvarande har produkter som är godkända i Sverige. Dessa 3 substanser har 

tillsammans 9 produkter som tillhandahålls i Sverige idag. 

 

Följande produkter uppfyllde inklusionskriterierna: 

 

Ketoprofen 
• Orudis Gel 2,5 % Aventis Pharma AB 

• Siduro Gel 2,5 % Ipex Medical AB 

• Zon Gel 2,5 % Antula Healthcare AB 

Ibuprofen 
• Ipren Gel 5 % McNeil Sweden AB 

• Ibumetin Gel 5 % Nycomed AB 

Diklofenak 
• Eeze Kutan spray, gel 40 mg/g Antula Healthcare AB 

• Flector Medicinskt plåster 1 % IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. (Meda AB) 

• Solaraze Gel 3 % Shire Pharmaceuticals Ltd (Meda AB) 

• Voltaren Gel 11,6 mg/g Novartis Sverige AB 

 

Bipacksedlar, Produktresuméer, FASS-texter och Patient-FASS-texter fanns för samtliga 

produkter. Bipacksedlar och Produktresuméer fanns tillgängliga på läkemedelsverkets 

hemsida. FASS-texter och Patient-FASS-texter fanns tillgängliga på www.fass.se.  

Materialet i denna studie bestod av 9 FASS-texter, 9 Bipacksedlar, 9 Produktresuméer och 9 

Patient-FASS-texter. 

Denna insamling av data skedde 2 april 2007.  

 

Antal biverkningar var för diklofenak 45st, för ibuprofen 6st och för ketoprofen 8st. 
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Förekomst av biverkningar 

Vilka biverkningar som presenterades i de olika informationskällorna för ketoprofen framgår 

av Tabell 1.  

Totalt anges 8 biverkningar – alla 8 finns redovisade i alla de undersökta informationskällorna 

för 2 av produkterna medan den 3:e produkten endast redovisar 7 av de 8 biverkningarna i 

samtliga informationskällor. 

 

Tabell 1. Förekomst av biverkningar i de olika informationskällorna för 3 produkter 
innehållande substansen ketoprofen. 
Substans Biverkning Bipack-

sedel 
Produkt- 
resumé 

FASS- 
text 

Patient-
FASS 

Ketoprofen Rodnad 3/3 3/3 3/3 3/3
Ketoprofen Klåda 3/3 3/3 3/3 3/3
Ketoprofen Eksem 3/3 3/3 3/3 3/3
Ketoprofen Utslag 3/3 3/3 3/3 3/3
Ketoprofen Blåsliknande utslag 3/3 3/3 3/3 3/3
Ketoprofen Nässelutslag 3/3 3/3 3/3 3/3
Ketoprofen Svullnad 3/3 3/3 3/3 3/3
Ketoprofen Försämring av tidigare 

nedsatt njurfunk 
2/3 2/3 2/3 2/3

 

Vilka biverkningar som presenterades i de olika informationskällorna för ibuprofen framgår 

av Tabell 2. 

Totalt anges 6 biverkningar – alla 6 finns redovisade i alla de undersökta informationskällorna 

för bägge produkterna. 

 
Tabell 2. Förekomst av biverkningar i de olika informationskällorna för 2 produkter 
innehållande substansen ibuprofen. 
Substans Biverkning Bipack-

sedel 
Produkt- 
resumé 

FASS- 
text 

Patient-
FASS 

Ibuprofen Hudrodnad 2/2 2/2 2/2 2/2
Ibuprofen Klåda 2/2 2/2 2/2 2/2
Ibuprofen Eksem 2/2 2/2 2/2 2/2
Ibuprofen Blåsor 2/2 2/2 2/2 2/2
Ibuprofen Nässelutslag 2/2 2/2 2/2 2/2
Ibuprofen Svullnad 2/2 2/2 2/2 2/2

 

 

Vilka biverkningar som presenterades i de olika informationskällorna för diklofenak framgår 

av Tabell 3. 

Totalt anges 45 biverkningar - ingen av informationskällorna nämner alla 45 biverkningarna. 
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Tabell 3. Förekomst av biverkningar i de olika informationskällorna för 4 produkter 
innehållande substansen diklofenak.  
Substans Biverkning Bipack-

sedel 
Produkt- 
resumé 

FASS- 
text 

Patient-
FASS 

Diklofenak Klåda (pruritus) 4/4 2/4 2/4 4/4
Diklofenak Inflammation på 

applikationsstället 
1/4 2/4 2/4 0/4

Diklofenak Kontaktdermatit 1/4 2/4 2/4 0/4
Diklofenak Irritation 1/4 1/4 1/4 0/4
Diklofenak Smärta 1/4 1/4 1/4 0/4
Diklofenak Stickande känsla eller 

blåsor på 
behandlingsstället 

1/4 1/4 1/4 0/4

Diklofenak Inflammation i ögats 
bindhinna (konjunktivit) 

1/4 1/4 1/4 0/4

Diklofenak Överkänslighet/allergisk 
hudreaktion 

4/4 3/4 3/4 3/4

Diklofenak Överkänsllighet 
systemiska effekter 

0/4 1/4 1/4 0/4

Diklofenak Stickningar 1/4 1/4 1/4 1/4
Diklofenak Torr hud 2/4 2/4 2/4 2/4
Diklofenak Hudrodnad/rodnad 

(erythem) 
3/4 2/4 2/4 3/4

Diklofenak Svullnad (ödem) 2/4 1/4 1/4 2/4
Diklofenak Hudutslag 4/4 1/4 1/4 4/4
Diklofenak Hudutslag med blåsor 

(bullös dermatit) 
2/4 2/4 3/4 1/4

Diklofenak Fjällande hudutslag 1/4 1/4 1/4 0/4
Diklofenak Fläckar på huden 1/4 0/4 0/4 0/4
Diklofenak Sår på huden 

(ulceration) 
1/4 1/4 1/4 1/4

Diklofenak Värmekänsla 1/4 1/4 1/4 2/4
Diklofenak Ändrad känslighet för 

beröring 
1/4 1/4 1/4 1/4

Diklofenak Ökat muskeltonus 0/4 1/4 1/4 0/4
Diklofenak Hypertrofi 0/4 1/4 1/4 0/4
Diklofenak Rodnad 1/4 1/4 1/4 1/4
Diklofenak Små punktformiga 

blödningar i huden 
(petekier) 

1/4 1/4 1/4 1/4

Diklofenak Utslag 1/4 2/4 2/4 1/4
Diklofenak Reaktion på 

applikationstället 
1/4 1/4 1/4 1/4

Diklofenak Ögonsmärta 1/4 1/4 1/4 0/4
Diklofenak Tårande/torra ögon 

(störning av tårflödet) 
1/4 1/4 1/4 0/4

Diklofenak Buksmärta 1/4 1/4 1/4 0/4
Diklofenak Diarré 1/4 1/4 1/4 0/4
Diklofenak Illamående 1/4 1/4 1/4 0/4
Diklofenak Håravfall (alopecia) 1/4 1/4 1/4 0/4
Diklofenak Ansiktssvullnad (ödem) 3/4 3/4 3/4 2/4
Diklofenak Blödning 1/4 1/4 1/4 0/4
Diklofenak Fet hud 1/4 0/4 0/4 0/4
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Diklofenak Seborré 0/4 1/4 1/4 0/4
Diklofenak Överkänslighet mot ljus 3/4 3/4 3/4 3/4
Diklofenak Svullnad (ödem) och 

blåsbildning på 
applikationsstället 

3/4 2/4 2/4 3/4

Diklofenak Besvär från mag-tarm 
kanalen 

0/4 0/4 0/4 1/4

Diklofenak Ögonbesvär 0/4 0/4 0/4 1/4
Diklofenak Andningssvårigheter 

(bronkospasm) 
2/4 2/4 2/4 2/4

Diklofenak Myrkrypningar och 
ofrivilliga muskelrörelser 

1/4 1/4 1/4 1/4

Diklofenak Urtikaria (nässelutslag) 0/4 2/4 2/4 0/4
Diklofenak Magblödningar 1/4 1/4 1/4 0/4
Diklofenak Njurbesvär/njursvikt 1/4 1/4 1/4 0/4

 

 

I det material som studerades användes olika varianter av verbal och numerisk presentation. 

Här nedan visas ett exempel på hur frekvensen för sällsynta biverkningar kunde presenteras: 

Sällsynta (förekommer hos fler än 1 av 10 000, men färre än 1 av 1000) 

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) 

Sällsynta (färre än en på 1000 drabbas) 

Sällsynta (>1/10 000, <1/1000) 

Sällsynta (1/1000-1/10000) 

Sällsynta (<1/1000 - >1/10 000) 

Sällsynta (<1/1000) 

Sällsynta 

 

Presentation av biverkningar 

Sammanlagt för alla substanser presenterades biverkningarna både verbalt och numeriskt i 8 

av de 9 Bipacksedlarna. I 1 Bipacksedel presenterades biverkningarna verbalt. 

I samtliga Produktresuméer och FASS-texter presenterades biverkningarna både verbalt och 

numeriskt. 

I 1 av de 9 Patient-FASS-texterna presenterades biverkningarna både verbalt och numeriskt. 

I 8 av de 9 Patient-FASS-texterna presenterades biverkningarna endast verbalt. 
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För ketoprofen presenterades biverkningarna både verbalt och numeriskt i 2 av 3 Bipacksedlar 

I en Bipacksedel presenterades biverkningarna verbalt. 

I samtliga Produktresuméer och FASS-texter presenterades biverkningarna både verbalt och 

numeriskt. I samtliga Patient-FASS-texter presenterades biverkningarna endast verbalt – se 

tabell 4. 

  

Tabell 4. Presentation av biverkningar i Bipacksedel, Produktresumé, FASS och 
Patient-FASS för ketoprofen. V/N står för både verbalt och numeriskt uttryck medan V 
står för verbalt uttryck. 

Informationskälla Handelsnamn Uttryck 
   V/N V 
Bipacksedel Orudis Gel 2,5 % Aventis Pharma AB  X 
 Siduro Gel 2,5 % Ipex Medical AB X  
 Zon gel 2,5 % Antula Healthcare AB X  
  2/3 1/3 
    
Produktresumé Orudis Gel 2,5 % Aventis Pharma AB X  
 Siduro Gel 2,5 % Ipex Medical AB X  
 Zon gel 2,5 % Antula Healthcare AB X  
  3/3 0/3 
    
FASS-text Orudis Gel 2,5 % Aventis Pharma AB X  
 Siduro Gel 2,5 % Ipex Medical AB X  
 Zon gel 2,5 % Antula Healthcare AB X  
  3/3 0/3 
    
Patient-FASS Orudis Gel 2,5 % Aventis Pharma AB  X 
 Siduro Gel 2,5 % Ipex Medical AB  X 
 Zon gel 2,5 % Antula Healthcare AB  X 
  0/3 3/3 

 

 

För ibuprofen presenterades biverkningarna både verbalt och numeriskt i Bipacksedlar, 

Produktresuméer och FASS-texter för bägge produkterna.  

I Patient-FASS-texten för Ipren Gel presenterades biverkningarna både verbalt och numeriskt 

medan biverkningarna för Ibumetin Gel endast presenterades verbalt – se tabell 5. 
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Tabell 5. Presentation av biverkningar i Bipacksedel, Produktresumé, FASS och 
Patient-FASS för ibuprofen. V/N står för både verbalt och numeriskt uttryck medan V 
står för verbalt uttryck. 

Informationskälla Handelsnamn Uttryck 
   V/N V 
Bipacksedel Ipren Gel 5 % McNeil Sweden AB X  
 Ibumetin Gel 5 % Nycomed AB X  
  2/2 0/2 
    
Produktresumé Ipren Gel 5 % McNeil Sweden AB X  
 Ibumetin Gel 5 % Nycomed AB X  
  2/2 0/2 
    
FASS-text Ipren Gel 5 % McNeil Sweden AB X  
 Ibumetin Gel 5 % Nycomed AB X  
  2/2 0/2 
    
Patient-FASS Ipren Gel 5 % McNeil Sweden AB X  
 Ibumetin Gel 5 % Nycomed AB  X 
  1/2 1/2 

 

 

För diklofenak presenterades biverkningarna både verbalt och numeriskt i samtliga 

Bipacksedlar, Produktresuméer och FASS-texter.  

I samtliga Patient-FASS-texter presenterades biverkningarna endast verbalt – se tabell 6. 

 

 
Tabell 6. Presentation av biverkningar i Bipacksedel, Produktresumé, FASS och 
Patient-FASS för diklofenak. V/N står för både verbalt och numeriskt uttryck medan V 
står för verbalt uttryck. 

Informationskälla Handelsnamn Uttryck 
   V/N V 
Bipacksedel Eeze Kutan spray, Gel 40 mg/g Antula Healthcare AB X  
 Flector Medicinskt plåster 1 % IBSA Farmaceutici Italia 

S.r.l. (Meda AB) 
X  

 Solaraze Gel 3 % Shire Pharmaceuticals Ltd (Meda AB) X  
 Voltaren Gel 11,6 mg/g Novartis Sverige AB X  
  4/4 0/4 
    
Produktresumé Eeze Kutan spray, Gel 40 mg/g Antula Healthcare AB X  
 Flector Medicinskt plåster 1 % IBSA Farmaceutici Italia 

S.r.l. (Meda AB) 
X  

 Solaraze Gel 3 % Shire Pharmaceuticals Ltd (Meda AB) X  
 Voltaren Gel 11,6 mg/g Novartis Sverige AB X  
  4/4 0/4 
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FASS-text Eeze Kutan spray, Gel 40 mg/g Antula Healthcare AB X  
 Flector Medicinskt plåster 1 % IBSA Farmaceutici Italia 

S.r.l. (Meda AB) 
X  

 Solaraze Gel 3 % Shire Pharmaceuticals Ltd (Meda AB) X  
 Voltaren Gel 11,6 mg/g Novartis Sverige AB X  
  4/4 0/4 
    
Patient-FASS Eeze Kutan spray, Gel 40 mg/g Antula Healthcare AB  X 
 Flector Medicinskt plåster 1 % IBSA Farmaceutici Italia 

S.r.l. (Meda AB) 
 X 

 Solaraze Gel 3 % Shire Pharmaceuticals Ltd (Meda AB)  X 
 Voltaren Gel 11,6 mg/g Novartis Sverige AB  X 
  0/4 4/4 

 

 

Revideringsdatum  

 

För alla tre substanser: 

Produktresumé – Bipacksedel stämmer i 3 fall av 9 

Produktresumé – FASS stämmer i 8 fall av 9 

Produktresumé – Patient-FASS stämmer i 3 fall av 9 

 

Ketoprofen: 

Produktresumé – Bipacksedel stämmer i 0 fall av 3 

Produktresumé – FASS stämmer i 3 fall av 3 

Produktresumé – Patient-FASS stämmer i 0 fall av 3 

 

Ibuprofen: 

Produktresumé – Bipacksedel stämmer i 1 fall av 2 

Produktresumé – FASS stämmer i 2 fall av 2 

Produktresumé – Patient-FASS stämmer i 1 fall av 2 

 

Diklofenak: 

Produktresumé – Bipacksedel stämmer i 2 fall av 4 

Produktresumé – FASS stämmer i 3 fall av 4 

Produktresumé – Patient-FASS stämmer i 2 fall av 4 
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Tabell 7. Förteckning över revideringsdatum. 
    Revideringsdatum 
Substans Handelsnamn Bipacksedel Produktresumé FASS Patient-FASS 
Ketoprofen Orudis Gel 2,5 % 

Aventis Pharma AB 
2004-11-11 2005-12-19 2005-12-19 2004-11-11 

  
Siduro Gel 2,5 % Ipex 
Medical AB 

2005-09-02 2005-08-01 2005-08-01 2005-09-02 

  
Zon Gel 2,5 % Antula 
Healthcare AB 

2006-04-04 2006-04-19 2006-04-19 2006-04-04 

            
Ibuprofen Ipren Gel 5 % McNeil 

Sweden AB 
2007-01-12 2007-01-12 2007-01-12 2007-01-12 

  Ibumetin Gel 5 % 
Nycomed AB 

2004-12-17 2004-11-17 2004-11-17 2004-12-17 

            
Diklofenak Eeze Kutan spray, gel 

40 mg/g Antula 
Healthcare AB 

2006-11-16 2006-06-16 2006-06-16 2006-11-16 

  

Flector Medicinskt 
plåster 1 % IBSA 
Farmaceutici Italia 
S.r.l. (Meda AB) 

2006-03-22 2006-03-22 2006-03-22 2006-03-22 

  

Solaraze Gel 3 % 
Shire Pharmaceuticals 
Ltd (Meda AB) 

2005-03-29 2007-01-03 2005-03-29 2003-04-28 

  
Voltaren Gel 11,6 mg/g 
Novartis Sverige AB 

2006-05-19 2006-05-19 2006-05-19 2006-05-19 
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Diskussion 

 

Resultat  

Huvudsakligen använde de olika informationskällorna sig av både verbal och numerisk 

presentation av biverkningarna. 

I majoriteten av alla Bipacksedlar presenterades biverkningarna både verbalt och numeriskt. 

Det var bara i Bipacksedeln för Orudis Gel som verbalt uttryck förekom. 

I samtliga Produktresuméer och FASS-texter presenterades biverkningarna både verbalt och 

numeriskt. 

I de allra flesta fall presenterades biverkningarna endast verbalt i Patient-FASS-texterna. 

Det var bara i Patient-FASS-texten för Ipren Gel som både verbalt och numeriskt uttryck 

förekom. 

Patient-FASS-texterna för de olika produkterna skiljde sig från mängden i och med att 

biverkningarna i stor utsträckning presenterades verbalt.  

 

 

Metod 

Denna metod var relativt lätt att arbeta med.  

Sammanställningen gjorde det hela mer överskådligt på ett bra sätt och lätt att läsa ut resultat. 

I och med detta blev resultaten tydligare.  

Alla fyra informationskällor fanns tillgängliga för samtliga 9 produkter. 

Läkemedelsverkets hemsida användes frekvent och är en trygg källa som är både vetenskaplig 

och aktuell. I och med att läkemedelsverkets hemsida ständigt uppdateras, så har man alltid 

tillgång till den senaste versionen av bipacksedlar och produktresuméer. För denna studie kan 

detta innebära både en styrka och en svaghet. Styrkan är att man har tillgång till aktuell 

information. Svagheten är att den version av bipacksedlarna på läkemedelsverkets hemsida 

kan skilja sig från den version som finns i läkemedelsförpackningarna ute på apoteken. 

 

En svårighet som dök upp under bearbetningen av data var att en biverkning ibland kunde ha 

olika benämning i de olika informationskällorna. Detta åtgärdades med en gruppering av 

dessa biverkningar. Grupperingen resulterade i att datainsamlingen blev mer överskådlig, men 

samtidigt finns risken att någon biverkning kan ha blivit felaktigt grupperad, eller att någon 

gruppering som borde ha utförts har uteblivit. 
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Datainsamlingen och sammanställningen dubbelkollades. Trots dessa kontroller kan 

felregistreringar ha uppstått.  

 

De två informationskällorna som riktas till allmänheten har ganska genomgående enkelt 

språk. Här har man undvikit att använda sig av latinska begrepp. De få gånger då detta 

inträffar finns en förklaring med i texten. 

 

Den information som var tillgänglig för Ipren Gel var den som var senast uppdaterad.  

Det var endast i den senast uppdaterade versionen av Patient-FASS-texterna som 

biverkningarna presenterades både verbalt och numeriskt. Det tyder på att denna typ av 

presentation kan komma att bli mer vanlig i Patient-FASS i framtiden. 

Det kan tyckas vara anmärkningsvärt att en informationskälla som Patient-Fass, vilken riktar 

sig till allmänheten, nästan uteslutande har biverkningarna presenterade verbalt för de olika 

produkterna i denna studie. 

Det är en fördel att använda sig av både verbal och numerisk presentation när man utformar 

informationskällor som riktar sig till läkemedelsanvändaren, eftersom att tidigare studier 

påvisade att läkemedelsanvändare gör en mer realistisk riskbedömning om de får 

informationen om biverkningar presenterade i både verbal och numerisk form [2]. 

Om läkemedelsanvändaren bedömer risken på ett felaktigt sätt kan detta leda till 

konsekvenser som att han/hon beslutar sig för att inte ta sina läkemedel.  

 

Produktresumén utgör grunden för innehållet i de övriga informationskällorna. Därför 

jämfördes revideringsdatum för de övriga informationskällorna mot denna. 

Vid denna jämförelse konstaterades att Produktresuméerna och FASS-texterna var de 

informationskällor som i störst utsträckning hade identiska revideringsdatum. Detta inträffade 

i 8 fall av 9. 

Revideringsdatum för Bipacksedlarna och Patient-FASS-texterna stämde överens med 

revideringsdatum för Produktresuméerna i 3 fall av 9 för respektive informationskälla. 

 

I några av fallen var det ganska markant skillnad mellan Produktresumén och de övriga 

informationskällorna när det gällde just revideringsdatum. 

För exempelvis Orudis Gel skiljer det cirka ett år mellan Produktresumé och Bipacksedel, 

men detta har ingen inverkan på biverkningstexten som tycks vara densamma. 

För Solaraze Gel skiljer det sig desto mer mellan de olika revideringsdatumen.  
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De allra största skillnaderna hittar vi mellan Produktresumén och Patient-FASS. För det första 

så skiljer det nästan fyra år mellan revideringsdatumen för dessa två informationskällor.  

Dessutom så innehåller Patient-FASS-texten endast 12 biverkningar medan Produktresumén 

tar upp hela 32 stycken – se bilaga 3.  

Vissa av de biverkningar som de gemensamt tar upp, tar de upp under olika frekvenser. 

 

Tidigare liknande studier har gjorts, men ingen studie har påträffats som behandlat samma 

ATC-kod som i denna studie. 

I två tidigare studier har man använt sig av liknande metod. Dessa behandlar andra ATC-

koder och tar upp en, respektive två av de fyra olika informationskällorna [8] [9].  

I denna studie togs alla fyra informationskällor upp, men ett färre antal produkter.  

Därför är det svårt att jämföra resultaten mellan dem och denna studie. 

Slutsatsen av de tidigare studierna var att biverkningarnas presentation i Bipacksedlarna för 

en stor del av produkterna måste förbättras i och med att man använder sig av verbal 

presentation. I denna studie är det enbart en Bipacksedel som använder sig av verbal 

presentation. Denna skillnad i resultat kan bero på att antalet produkter som ingår i de olika 

studierna varierar. 

Resultaten i denna studie och de två övriga baserades på olika faktorer, varför det är svårt att 

göra en procentuell jämförelse. 

 

Slutsats 

För att läkemedelsanvändarna ska kunna göra en rimlig riskbedömning behöver en förbättring 

göras när det gäller presentationen av biverkningarna i Patient-FASS-texterna. I 8 av 9 texter 

presenterades biverkningarna endast verbalt.  

När det gäller Bipacksedlarna, så var presentationen av biverkningarna i det stora hela både i 

verbal och numerisk form. Endast 1 av de 9 Bipacksedlarna var i verbal form och behöver 

förbättras. 

I Produktresuméerna presenterades biverkningarna både verbalt och numeriskt i 9 av 9 fall 

och så var fallet även för FASS-texterna. Därmed är det de informationskällor som riktar sig 

till allmänheten som man behöver se över och förbättra. 
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De resultat som framkommit i denna studie kan inte räknas som generella, men enligt dessa 

verkar presentationen av biverkningar bättre för receptfria läkemedel än för receptbelagd 

medicin. Detta enligt en jämförelse av denna studies resultat med de resultat som tidigare 

studier visat [8] [9]. 

Att undersöka detta förhållande kan kanske vara föremål för nya, framtida studier. 
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Bilaga 1 

Presentation av hur de totalt 8 biverkningarna för ketoprofen fördelas i de olika 
informationskällorna, produkt för produkt. 

Informationskälla Handelsnamn Uttryck 
   V/N V 
Bipacksedel Orudis Gel 2,5 % Aventis Pharma AB 8
 Siduro Gel 2,5 % Ipex Medical AB 8
 Zon gel 2,5 % Antula Healthcare AB 7
  
Produktresumé Orudis Gel 2,5 % Aventis Pharma AB 8
 Siduro Gel 2,5 % Ipex Medical AB 8
 Zon gel 2,5 % Antula Healthcare AB 7
  
FASS-text Orudis Gel 2,5 % Aventis Pharma AB 8
 Siduro Gel 2,5 % Ipex Medical AB 8
 Zon gel 2,5 % Antula Healthcare AB 7
  
Patient-FASS Orudis Gel 2,5 % Aventis Pharma AB 8
 Siduro Gel 2,5 % Ipex Medical AB 8
 Zon gel 2,5 % Antula Healthcare AB 7
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Bilaga 2  

Presentation av hur de totalt 6 biverkningarna för ibuprofen fördelas i de olika 
informationskällorna, produkt för produkt. 

Informationskälla Handelsnamn Uttryck 
   V/N V 
Bipacksedel Ipren Gel 5 % McNeil Sweden AB 6
 Ibumetin Gel 5 % Nycomed AB 6
  
Produktresumé Ipren Gel 5 % McNeil Sweden AB 6
 Ibumetin Gel 5 % Nycomed AB 6
  
FASS-text Ipren Gel 5 % McNeil Sweden AB 6
 Ibumetin Gel 5 % Nycomed AB 6
  
Patient-FASS Ipren Gel 5 % McNeil Sweden AB 6
 Ibumetin Gel 5 % Nycomed AB 6
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Bilaga 3  

Presentation av hur de totalt 45 biverkningarna för diklofenak fördelas i de olika 
informationskällorna, produkt för produkt. 
Informationskälla Handelsnamn Uttryck 
   V/N V 
Bipacksedel Eeze Kutan spray, Gel 40 mg/g Antula Healthcare AB 9
 Flector Medicinskt plåster 1 % IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. (Meda AB) 11
 Solaraze Gel 3 % Shire Pharmaceuticals Ltd (Meda AB) 30
 Voltaren Gel 11,6 mg/g Novartis Sverige AB 9
  
Produktresumé Eeze Kutan spray, Gel 40 mg/g Antula Healthcare AB 8
 Flector Medicinskt plåster 1 % IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. (Meda AB) 10
 Solaraze Gel 3 % Shire Pharmaceuticals Ltd (Meda AB) 32
 Voltaren Gel 11,6 mg/g Novartis Sverige AB 7
  
FASS-text Eeze Kutan spray, Gel 40 mg/g Antula Healthcare AB 8
 Flector Medicinskt plåster 1 % IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. (Meda AB) 11
 Solaraze Gel 3 % Shire Pharmaceuticals Ltd (Meda AB) 32
 Voltaren Gel 11,6 mg/g Novartis Sverige AB 7
  
Patient-FASS Eeze Kutan spray, Gel 40 mg/g Antula Healthcare AB 9
 Flector Medicinskt plåster 1 % IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. (Meda AB) 11
 Solaraze Gel 3 % Shire Pharmaceuticals Ltd (Meda AB) 12
 Voltaren Gel 11,6 mg/g Novartis Sverige AB 9
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