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Sammanfattning

Idag är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste orsaken till död i Sverige, så som högt blodtryck 

samt hjärtsvikt. Behandling av dessa sjukdomar kan ofta bli livslång. Enbart 50 % av patienter 

vid långtidsmedicinering tar sina läkemedel, det är viktigt att ordinationen följs. Enalapril, 

ACE-hämmare, är en viktig behandlingsform vid högt blodtryck samt hjärtsvikt. Idag gäller 

generisk substitutionen vilket medför att kunden kan få ett nytt preparat vid varje expediering. 

Eftersom skilda generiska läkemedel kan ge olika information om biverkningar kan bytet 

skapa problem. Beroende på kundens inställning till läkemedlet och sjukdomen kan 

förändringar i presentationen av biverkningar påverka compliance. Då biverkningar är stor 

orsak till dålig compliance, kan kunden i värst fall välja att avbryta behandling.

Syftet är att studera hur biverkningar presenteras i bipacksedlarna hos läkemedel med den 

aktiva substansen enalapril, ATC-kod C09AA02, ACE-hämmare.

Från läkemedelverkets hemsida hämtades bipacksedeltexterna för de läkemedel med den 

aktiva substansen enalapril, som är godkända för generisk substitution. Data sammanställdes i 

Excel- dokument som analyserades.

I studien granskades 10 preparat som var godkända för generisk substitution av den aktiva 

substansen enalapril. I 4 av de 10 läkemedel fanns alla tre rekommenderande texter. 

Resterande skiljer sig i formulering av texterna. Enalapril Ivax saknade en avslutande text. I 6 

av de 10 läkemedlen fanns samma verbala samt numeriska frekvenser. I de resterande 4

läkemedlen skiljde sig både den verbala samt de numeriska frekvenserna. I 2 av de 10 

läkemedlen presenterades biverkningsfrekvensen endast verbalt. Det fanns 71 stycken 

biverkningar. Mest hade Linatil med 64st biverkningar (90 %) och Enalapril Mylan hade 

minst, 47st (66 %). Skillnaden mellan olika läkemedels verbala frekvens inom samma 

biverkan kunde skilja på sig. 

Biverkningspresentationen i de studerade bipacksedlarna för läkemedel med den aktiva 

substansen enalapril behöver förbättras. 
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Introduktion

Högt blodtryck och hjärtsvikt

Idag är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste orsaken till död i Sverige, 1,8 miljoner svenskar 

lider av högt blodtryck och ca 1,4 miljoner behöver behandlas. Har man högt blodtryck, 

hypertoni, är risken stor även för att få stroke(slaganfall), hjärtinfarkt eller hjärtsvikt. 

Läkemedlen som används vid högt blodtryck används även vid bl.a. hjärtsvikt, som ungefär 

200-300 tusen svenskar drabbas av. [1] Den aktiva substansen Enalapril är en ACE-hämmare 

som används just vid högt blodtryck samt behandling av/förebyggande vid hjärtsvikt. Snabb 

insättning av läkemedel är viktig i båda fallen och behandlingen kan ofta bli livslång. Det är 

därför väldigt viktigt att varje patient tar läkemedlet och att ordinationen följs.

ACE-hämmare

ACE, angiotensin converting enzyme, är det enzym som omvandlar angiotensin I till 

angiotensin II i kroppen som ger en blodtryckshöjande effekt. ACE-hämmare är de läkemedel 

som hindrar angiotensin II från att bildas och man får en kärlvidgande effekt viket är bra vid 

högt blodtryck och hjärtsvikt. [2] Studier visar även på att ACE-hämmare har stor betydande 

effekt vid hjärtinfarkter och största fördelen fås vid insättning redan under första veckan efter 

hjärtinfarkt och utgör därför idag standardbehandlingen vid detta tillstånd. ACE-hämmare är 

behandlingsalternativet tillsammans med betablockerare vid lätt till svår hjärtinfarkt. [3] [4]. 

Patienter med hög risk för död, dvs. patienter med högt blodtryck, diabetes eller tidigare 

hjärtinfarkt eller som har högre hjärtfrekvens, EKG-förändringar, lungsjukdom, dålig 

vänsterkammarfunktion har mest att vinna på att behandlas med ACE-hämmare. [4] Även 

äldre studier visade på minskad mortalitet vid hjärtsvikt vid behandling med ACE-hämmare, 

då enalapril även där hade en betydande roll. [5] Medicineringen är dock inte det enda viktiga 

faktum vid behandlingen, även fysisk aktivitet och kost är viktigt samt vaccinationer, 

rökstopp och minskat intag av alkohol är några andra saker att nämna. [3].

Det finns 16 stycken olika substanser av ACE-hämmare, exempel på dem är katopril, 

enalapril, lisinopril, ramipril, kinapril, cilazapril, fosinopril och tandolapril. Utav dessa var 

enalapril den aktiv substansen som var på sjätte plats i Apotekets rapport om 

läkemedelsutvecklingen 2008 jämfört med 2007 i tabellen ”10-i-topp total försäljning 

definierade dygnsdoser (DDD) – läkemedel per substans”. Under 2008 hade enalapril en 



5

ökning på ca 15 % sen 2007, efter enalapril kom ramipil på tionde plats med en ökning på ca 

8 %. Rapporten visade också att ACE-hämmare var på andra plats efter statiner vid 

behandling av hjärta och kretslopp. [6].

Vanliga biverkningar som kan förekomma vid intag av enalapril är hosta (ihållande hosta), 

kraftlöshet, dimsyn samt trötthet. Mindre vanliga och sällsynta är exempelvis 

blodbildsförändringar samt lever- och njurpåverkan.

Compliance

Compliance är hur stor förmåga patienten har att följa en läkemedelsförskrivning. Ett annat 

ord för compliance är följsamhet. [7] Enbart 50 % av patienter vid långtidsmedicinering tar 

sina läkemedel och brittiska och svenska studier visar att 10-20 % av de förnyade recepten

aldrig når apoteket. [8] Vid långtidsmedicinering mot t.ex. högt blodtryck, kanske man känner 

sin besvärsfri och tror att man inte behöver medicineringen. Man uppskattar att bristande 

följsamhet kostar ca 20 miljoner per år för samhället och man menar att kommunikationen är 

lösningen till bättre compliance. [9] Flera studier har gjorts på varför compliance inte följs. En 

av de stora orsakerna till dålig följsamhet är rädslan för biverkningar och i vissa studier har 

det visat sig vara det dominerande skälet. Psykiska biverkningar som irritabilitet, depression och 

oro uppgavs vara de värsta. I vissa fall yttrade man sig om att biverkningarna var värre än själva 

symtomen samt att avbryta sin behandling kunde vara ett alternativ om de fick biverkningar. [10]

Generisk substitution

Från den första oktober 2002 började den nya regeln om generisk substitution gälla. Det 

innebar att likvärdiga läkemedel ska bytas mot det billigaste som finns på det enskilda 

apoteket, förutsatt att inte läkaren/kunden motsätter sig bytet. Läkemedelsverket har ansvaret 

för att tala om vilka läkemedel som är utbytbara med varandra och de följer vissa specifika 

punkter. 

För att läkemedel ska anses utbytbara ska läkemedlen;

- innehålla samma aktiva beståndsdel(ar) (i vissa fall kan dock olika salter accepteras) 

- innehålla samma mängd av de aktiva beståndsdelarna 

- ha samma beredningsform (undantag gäller för kapslar och tabletter om de har en 

snabb upplösning i mag-tarmkanalen) 

- ha motsvarande förpackningsstorlekar (dvs. 100 st. är utbytbart mot 98 st. men 100 st.

är inte utbytbart mot 14 st.) 
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Om motsättande sker mot utbyte får kunden betala prisskillnaden mellan det förskrivna 

läkemedlet och det billigare utbytbara läkemedlet. Det gör att staten tjänar in pengar oavsett 

hur kunden väljer att göra, vilket var en av de största orsakerna till varför generiska 

substitution kom i kraft. [11]

Generiska substitutionen kan skapa problem för kunden. Vid uttagande av generiska 

läkemedel tar man ej hänsyn till utseende, doft, konserveringsmedel, bilisterförpackning/burk, 

samt bipacksedeltexterna. Varje tillverkare kan presentera sina biverkningar i bipacksedeln på 

olika sätt. Förvirring och misstänksamhet kan skapas hos kunder som får olika generiska 

läkemedel vid uthämtning av sina recept på apoteket, om skillnader i bipacksedlarna finns och 

speciellt i biverkningspresentationen. Den stora rädslan som finns för biverkningar kan öka 

risken för att compliance inte följs, vilket kan sluta med att kunden avbryta sin behandling.  

Det finns en vägledning till läkemedelsverkets föreskrifter om bipacksedlar för läkemedel. 

Den är riktad till de företag som ska utarbeta bipacksedelarna. Avsikten med vägledningen är 

att beskriva och tolka innehållet i gällande lagstiftning. 

Enligt vägledningen används: 

- Rubriken: Eventuella biverkningar. 

- Det inledande avsnittet med följande mening: ”Liksom alla läkemedel kan X orsaka 

biverkningar men alla användare behöver inte få dem.”

- Biverkningarna bör redovisas efter frekvens enligt SPC (undvik %). 

Ett sätt att beskriva frekvenserna kan vara följande

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 

användare):

- Följande mening sist i detta avsnitt: ”Om några biverkningar blir värre eller om du 

märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller 

apotekspersonal. [12]
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Genom att undersöka biverkningstexterna i bipacksedlarna hos ACE-hämmaren enalapril, 

som är ett vanligt och mycket använt läkemedel vid hjärtsvikt och högt blodtryck. Se om det 

är stor variation i texterna och slutligen se om de skulle behövas förbättras. Tidigare studier 

har gjorts gällande biverkningspresentationerna i bipacksedlarna. Exempel är på läkemedel 

med den aktiva substansen simvastatin [13], läkemedelsgruppen protonpumpshämmare [14] 

samt antiinflammatoriska analgetika [15]. I samtliga fall var slutsatsen att 

biverkningsavsnittet i bipacksedlarna skulle behöva förbättras, för att underlätta för kunden. 

Syfte

Syftet är att studera hur biverkningar presenteras i bipacksedlarna hos läkemedel med den 

aktiva substansen enalapril, ATC-kod C09AA02, ACE-hämmare.
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Material och Metod

Listan för utbytbara läkemedel finns på läkemedelverkets hemsida. Registreringsdatum för de 

medtagna preparaten var 2008-12-17 och tidigare. [16] Från läkemedelverkets hemsida 

hämtades bipacksedeltexterna för de läkemedel med den aktiva substansen enalapril, ATC-

kod C09AA02, som är godkända för generisk substitution. [17] Alla preparaten är 

receptbelagda läkemedel. Biverkningspresentationerna från bipacksedeltexterna har 

sammanställts i Microsoft Office Excel 2007 dokument som sedan analyseras.

Till introduktionsavsnittet användes boklitteratur, artikelsökning på PubMed samt 

internetsökning för att samla ihop material. Sökord som användes på engelska var; 

Compliance, enalapril, ACE-inhibitor, hypertoni, heart failure. Sökord som användes på 

svenska var; följsamhet, enalapril, generisk substitution, högt blodtryck, hjärtsvikt, 

bipacksedel.

Databearbetning i Microsoft Office Excel 2007

Följande data från bipacksedlarna registreras;

- Handelsnamn

- Aktiva substans

- Styrka

- Informationskälla

- Bipacksedeln godkänd/reviderad - datum

- Vilken rubrik används för preparatens biverkningar?

- Finns EU’s rekommenderade text med: 

”Liksom alla läkemedel kan X orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få 

dem”?

- Finns EU’s rekommenderade text med: 

”Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte 

nämns i denna information kontakta, läkare eller apotekspersonal”?

- Verbal presentation av biverkningarna?

- Numerisk presentation av biverkningarna?

- Antal möjliga biverkningar av XX möjliga

- Vilka biverkningar för varje enskilt preparat samt vilken biverkningsfrekvens som 

angivits i bipacksedeltexten:
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Mycket vanlig - MyV

Vanlig - V

Mindre vanliga - MiV

Mindre vanliga/sällsynta - MiV/S  

Sällsynta - S

Mycket sällsynta – MS
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Resultat

Tabell 1. Godkända preparat för generisk substitution av den aktiva substansen.

Enalapril Actavis Enalapril Ratiopharm
Enalapril Copypharm Enalapril Sandoz
Enalapril Ivax Enalapril Stada
Enalapril Krka Linatil
Enalapril Mylan Renitec

Totalt fanns det 10 stycken preparat innehållande den aktiva substansen enalapril som var 

godkänd för generisk substitution enligt läkemedelsverket den 26 januari 2009.

EU’s rekommenderade texter

I 4 av de totalt 10 läkemedel fanns alla tre rekommenderande texter. Resterande skiljer sig i 

formulering av texterna.

Rubrik för avsnittet

Samtliga läkemedel hade någon av följande rubrik till biverkningsavsnittet:

 7 av 10 läkemedlen hade ”Eventuella biverkningar” som rubrik.

 2 av 10 läkemedlen hade ”Biverkningar” som rubrik. 

 1 av 10 läkemedlen hade ”Vilka biverkningar kan X ge?” som rubrik

Se bilaga 2.

Inledande text

I 5 av 10 läkemedel fanns EU’s rekommenderade text till det inledande avsnittet, vilket löd;

- ”Liksom alla läkemedel kan X orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få 

dem”.

Andra texter som förekom var;

 ”Liksom alla läkemedel kan X ge biverkningar”, vilket 3 av 10 läkemedlen hade.

 ”Alla läkemedel kan ge oönskade effekter, s.k. biverkningar”, som 2 av 10 läkemedlen 

hade.

Se bilaga 2.

Avslutande text

I 5 av 10 läkemedel fanns EU’s rekommenderade text till det avslutande avsnittet, vilket löd;
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 ”Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte 

nämns i denna information kontakta, läkare eller apotekspersonal”. 

Andra texter som förekom var 

 ”Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala 

om det för din läkare eller farmaceut”

 ”Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel 

eller om du upplever att biverkningarna blir för besvärliga tala om det för din läkare 

eller för apotekspersonal”

 ”Om andra ovanliga reaktioner inträffar rådgör med läkare”

Endast Enalapril Ivax saknade en avslutande text. Se bilaga 2.

Presentation av biverkningsfrekvensen

Tabell 2. Biverkningsfrekvenser av läkemedel med den aktiva substansen enalapril.

Enalaprilmaleat Verbal frekvens Numerisk frekvens
Enalapril Actavis Mycket vanliga Fler än 1 av 10
Enalapril Krka Vanliga Fler än 1 av 100
Enalapril Ratiopharm Mindre vanliga Färre än 1 av 100
Enalapril Sandoz Sällsynta Färre än 1 av 1000
Enalapril Stada Mycket Sällsynta Färre än 1 av 10000
Enalapril Copyfarm Mycket vanliga Fler än 1 av 10

Vanliga Fler än 1 av 100
Mindre vanliga Fler än 1 av 1000
Sällsynta Fler än 1 av 10000

Enalapril Mylan Vanliga Fler än 1 av 100
Mindre vanliga/sällsynta Färre än 1 av 100

Linatil Mycket vanliga Fler än 1 av 10
Vanliga Fler än 1 av 100 men färre än 1 av 10
Mindre vanliga Fler än 1 av 1000 men Färre än 1 av 100
Sällsynta Fler än 1 av 10000 men färre an 1 av 1000
Mycket Sällsynta Färre än 1 av 10000

Renitec Mycket vanliga 
Vanliga
Mindre vanliga
Sällsynta

Enalapril Ivax Vanliga
Mindre vanliga
Sällsynta
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I 6 av totalt 10 läkemedlen fanns både samma verbala frekvenser samt samma numeriska

frekvenser (översta raden samt om man räknar med Linatil). I de resterande 4 läkemedlen 

skilde de sig åt både de verbala och numeriska frekvenserna. Två av läkemedlen 

presenterades endast biverkningsfrekvensen verbalt.

Antalet biverkningar

Tabell 3 Totalt antal biverkningar för den aktiva substansen enalapril.

Linatil 64 av 71
Enalapril Actavis 62 av 71
Enalapril Krka 61 av 71
Enalapril Ratiopharm 61 av 71
Enalapril Sandoz 61 av 71
Enalapril Stada 61 av 71
Enalapril Ivax 60 av 71
Enalapril Copyfarm 59 av 71
Renitec 58 av 71
Enalapril Mylan 47 av 71

Efter att ha sammanställt alla biverkningar enligt tabellen i bilaga 1, fanns det 71 stycken 

biverkningar. Mest hade Linatil med 64st biverkningar (90 %) och Enalapril Mylan hade

minst, 47st (66 %).

Resultat ur bilaga 3 - Biverkningstabell för den aktiva substansen enalapril.

 Av dessa tio biverkningar;

- Autoimmun sjukdom

- Benmärgspåverkan

- Blodvallningar

- Dåsighet

- Halsbränna/surauppstötningar

- Kärlinflammation

- Lymfkörtelförstoring

- Magirritation

- Minskad natruimhalt i blodet

- Rinorré

var det endast fyra läkemedel eller mindre som hade dessa biverkningar med i sina 

bipacksedlar.
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 På 35 stycken biverkningar saknades minst ett av de tio läkemedlen. 

 25 stycken biverkningar finns med samma verbala frekvens på alla 10 läkemedlen.

 Skillnaden mellan olika läkemedels verbala frekvens inom samma biverkan kunde 

skilja från Mycket vanlig till Sällsynt, Vanlig till Sällsynt samt Mycket vanlig till 

Mindre vanlig. Detta gällde biverkningarna: 

- Blodbildsförändring 

- Dimsyn

- Hudreaktioner

- Klåda

- Kraftlöshet

- Pulspåverkan 

- Trötthet 

 Enalpril Mylan skilde sig mest från resterande tio preparat.
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Diskussion

Syftet med denna studie var att se hur biverkningarna presenteras i bipacksedlarna hos den 

aktiva substansen enalapril. Om det fanns skillnader i texterna vilket skulle kunna leda till 

sämre följsamhet. I resultatet som jag fick fram visade det sig att skillnader fanns, vilket 

betyder att en komplettering skulle behövs hos dessa generiska läkemedel.

Det fanns tre rekommenderade texter från EU, utav dessa fanns alla tre texter på 4 av de totalt 

10 läkemedel, dvs. 40 %. Med vissa skillnader i formuleringar av texten var det ändå alla 10 

preparat som beskrev dessa, med ett undantag för Enalapril Ivax som inte hade någon 

avslutande text alls enligt EU’s rekommendationer. Skillnader i formuleringar kan tänkas vara 

ganska små men kanske har stor betydelse. Som exempel; Att ha rubrik ”eventuella 

biverkningar” kan resultera i att man mildrar betoningen av hur farliga biverkningarna är/ hur 

stor chansen är att få dem, till kunderna, i stället för att bara ha ”Biverkningar”.  Samma sak 

gäller texten ” ”Liksom alla läkemedel kan X orsaka biverkningar men alla användare 

behöver inte få dem”. Att ta bort den sista hälften av den meningen ” men alla användare 

behöver inte få dem” som görs i vissa läkemedel, kan orsaka att tolkningen av biverkningar 

kan bli värre i dessa preparat än i de preparat som har hela meningen. Allt detta har stor 

betydelse då man talar om compliance, för en av de största orsakerna varför inte 

ordinationerna följs är rädslan för biverkningar [10] och då är det viktigt att mildra betoningen 

på biverkningarna. Dessutom saknades i ett av preparaten ordet farmaceut/apotekspersonal i 

den avslutande texten, viket är viktigt att ha med tycker jag. Det är bra för kunden att veta att 

farmaceuter också kan ta emot läkemedelsrapportering, de medför även att man får större 

chans att få en mer korrekt biverkningsprofil för läkemedel.

Biverkningsfrekvenserna för de olika preparaten har en viktig betydelse. De verbala och 

numeriska frekvenserna talar om hur vi ska tolka biverkningarna om de är lätta att få eller om 

de är mer sällsynta. Det är bra med både numerisk samt verbala frekvenser i presentationen av 

biverkningar för att undvika misstolkningar. 60 % hade med alla verbala samt numeriska

frekvenser. Två av preparaten hade inte med numeriska frekvenser. Enalarpril Mylan hade 

slagit ihop två verbala frekvenser, Mindre vanlig och Sällsynta, detta gjorde att preparatet ofta 

skilde sig från vad andra läkemedel. Jag tror att variationen mellan biverkningarna och deras 

biverkningsfrekvenser kanske får många kunder att tro att det är skillnader mellan de 

generiska läkemedlen. För om inte bipacksedlarna är identiska hur kan då läkemedlen vara 
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det. Kunden kan p.g.a. skillnader i biverkningspresentationen bli tveksam mot utbyte av 

läkemedel och ta det dyrare läkemedlet istället.

Ytterligare en orsak till otydlighet för kunden som jag kan se, är att många biverkningar stod 

som synonymer till varandra eller förklarades på olika sätt mellan de olika preparaten. För att 

få en förändring på detta tycker jag att det borde finnas rekommenderade krav på 

benämningar av biverkningar, som alla läkemedelföretag borde gå efter. Det skulle bli lättare 

att få en översikt och speciellt när de handlar om generiska läkemedel. Kunden skulle inte 

behöva tro att bara för att biverkningar har olika benämning, betyder det inte att läkemedlet 

har fler biverkningar.

Antalet biverkningar skiljer sig ganska mycket mellan den som har flest biverkningar till den 

som har minst. Linatil med de flesta biverkningar har ca 90 % av alla de 71 biverkningarna 

medan Enalapril Mylan enbart har 66 %. Då det enbart finns 10 preparat, med den aktiva 

substansen enalapril som är godkänd för generisk substitution, påvisar resultatet en ganska 

stor skillnad på 24 % när det gäller antalet biverkningar för preparaten. Man borde se över 

biverkningarna för alla preparaten, då de har samma funktion/aktiva substans borde de i 

största delen ha samma biverkningar. Jag kan anta att kunder kan hamna i dilemma då de kan 

ena dagen få ett läkemedel som enbart ger 47 biverkningar mot de läkemedel som ger 64 

biverkningar. 

Eftersom biverkningsfrekvenserna uppvisade stor variation på sig, se bilaga 3. En biverkning 

kunde på de totalt 10 preparaten ha som mest fyra olika variationer av verbala frekvenser dvs. 

Mycket vanlig, Vanlig, Mindre vanlig samt Sällsynt. Andra biverkningar kunde ha tre olika 

verbala variationer resp. två. För vad skulle man säga om ett generiskt läkemedel har en 

biverkning som vanlig och i det andra sällsynt. Hur ska man då tro att läkemedlen är 

likvärdiga. Man vill ju hellre som kund ha sällsynta biverkningar än vanliga tror jag.

Metod

Valet av metod gav ett enkelt och smidigt sätt att få fram information via Internet samt att 

sammanställa det i Excel-dokument. Via läkemedelverkets hemsida hämtades alla 10 

bipacksedlarna den 26 januari 2009 för de preparaten med den aktiva substansen enalapril. 

Endast preparaten som var godkända för generisk substitution var aktuella. Alla läkemedlen 

är med i sammanställningarna vilket borde betyda att resultatet är relativt rättvisande. 
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Läkemedelsverket uppdaterar sin hemsida med jämna mellanrum, då även kan uppdatera 

listan för de utbytbara läkemedlen samt bipacksedeltexterna. Detta medför att datumet för 

inhämtandet av bipacksedlarna påverkar resultatet. En annan skillnad som kan påverka 

studien är att bipacksedeltexterna som kunderna får med läkemedelsförpackningen inte 

behöver stämmer helt överens med de bipacksedlarna som finns att hämta från 

läkemedelsverket.

Biverkningarna kunde vara lika eller ha olika benämningar på samma symtom, så för att 

underlätta Excel-Biverkningstabellens(bilaga3) inmatning, gjordes en egen 

sammanställning(bilaga1) av biverkningarna så de blev mer lättöverskådliga. Denna 

sammanställning gjorde så att många biverkningar kunde få flera verbala frekvenser hos en 

och samma läkemedel i Excel-Biverkningstabellen, vilket kan ge skillnader mellan preparaten 

som egentligen inte finns. Det kan istället bero på feltolkning eller bristande kategorisering 

som då blir en tänkbar felkälla i studien.

Dubbelkontrollering av inmatning i Excel-Biverkningstabellens(bilaga3) gjordes för att 

kontrollera att skillnader mellan preparaten inte berodde på inmatningsfel, trots detta kan 

felinmatning förekomma.

Med studien ville jag belysa ett problem som jag har lagt märke till och som även har med 

mitt blivande yrke att göra, som receptarie. Studien var ganska begränsad men jag tycker att

resultatet som jag fick fram visar på att det finns problem med den generiska substitutionen 

och biverkningspresentationen. Vilket jag tycker behöver kompletteras genom att göra dem 

mer likvärdiga, för att underlätta för kunderna.
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Slutsats

Biverkningspresentationen i de studerade bipacksedlarna för läkemedel med den aktiva 

substansen enalapril behöver förbättras för att få mer likvärdiga biverkningspresentationer.

Tackord

Jag vill tacka min handledare Mai Lindström som har varit till stor hjälp för mig med att hitta 

relevant litteratur samt hjälpt med utformningen av denna studie. 
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Bilaga 1. Sammanställning av biverkningar för enalapril preparaten
Vid sammanställningen av biverkningarna används denna tabell. Då vissa biverkningar är 
likvärdiga har de summerats till en.

Allergiska reaktioner Överkänslighetsreaktioner bestående av svullnad i ansikte, 

armar/ben, läppar, tunga, stämband och/eller struphuvud.

(Angioödem), 
Allvarliga hudreaktioner Blåsbildning, husavlossning, Steven-johnson syndrom, 

kraftig klåda - och blåsbildning, röda -vätskande 

oregelbundna fläckar.
Ansträngd andning Andnöd, andfåddhet,  andningssvårigheter
Aptitlöshet Aptitförlust
Astma Förvärrad astma, kramp i luftrören
Autoimmun sjukdom

Benmärgspåverkan Försämrad benmärgsfunktion
Blodbildsförändring Minskat antal vita/röda blodkroppar, minskat antal 

trombocyter/blodplättar, blodbrist
Blodvallningar

Bröstkörtelförstoring

Bröstsmärtor

Buksmärtor Magsmärtor
Bukspottkörtelinflammation

Diarré

Dimsyn

Drömstörningar Onormala drömmar, förändrat drömmönster
Dåsighet

Förändrat stämningsläge Depression
Feber

Förstoppning

Förvirring

Halsbränna/surauppstötningar

Heshet/ Halsont Sväljningssmärta
Hjärtinfarkt Hjärtattack - mest risk hos högriskpatienter
Hosta (Ihållande hosta)

Hudreaktioner Utslag, rodnad
Huvudvärk

Håravfall

Hög kaliumhalt eller 
keratinvärde i blodet

Illamående

Impotens

Inflammation i munnen Sår/blåsor i munnen, inflammation i mun/ 
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munslemhinnan/tungan, (stomatit/afte)
Klåda

Kraftlöshet Svaghet
Kräkningar

Kärlinflammation

Kärlkramp Smärtsamt tryck över bröstet (agina pectoris)
Ledvärk Inflammation i lederna
Leverpåverkan Nedsatt leverfunktion, lever inflammation, celldöd i levern, 

gulsot, gallstas, leversvikt, förhöjda levervärden, 

förhöjt serumbilirubin
Lymfkörtelförstoring Lymfadenopati
Lågt blodsocker

Lågt blodtryck hypotoni
Magirritation irritation i magsäcken
Matsmältningsproblem Förlångsam tarmpassage
Magsår Sår i tolvfingertarmen
Minskad natriumhalt i blodet

Muntorrhet

Muskelvärk Muskelkramp, muskelinflammation
Myrkrypningar Stickningar/domningar
Nervositet

Njurpåverkan Nedsatt/försämrad njurfunktion, njurfunktionsstörningar, 
njursvikt, 

Minskad urinproduktion/urinutsöndring, äggvita/protein i urinen, 

Ökning av urea i blodet
Nässelfeber

Pulspåverkan Snabb/hög puls, takykardi, snabb hjärtslagsfrekvens, 
hjärtklappning

Påverkan på immunförsvar Ökad känslighet för infektioner
Påverkan på hjärtats rytm Störd/förändrad hjärtrytm 
Påverkan på lungor Lunginflammation (allergisk), lunginfiltration, 

förtätning av lungvävnad,
Raynauds fenomen Kalla händer och fötter
Rinnsnuva

Rinorré Slemhinneinflammation i näsan
Sjukdomskänsla

Slaganfall stroke, försämrad blodförsörjning till hjärnan –

mest risk hos högriskpatienter
Smakförändringar

Svettningar

Svimning plötsligt förlorat medvetande (Synkope)
Svindel
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Svullnad (ödem) i tarmarna Svullnad i tunntarmen, allergisk reaktion i 

tunntarmen (intestinalt angioödem), Ödem i tarmslemhinnan
Sömnstörningar Sömnsvårighet, sömnbesvär, insomningsproblem
Tarmvred

Trötthet Sömnighet, ovanlig trötthetskänsla (asteni)

Yrsel

Öronsusningar Öronrigningar
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Bilaga 2 - Tabell för enalapril preparaten 

Handelsnamn Antal
Enalapril 
Actavis

Enalapril 
Copyfarm Enalapril Ivax Enalapril Krka

Enalapril 
Mylan

Aktiv substans Enalaprilmaleat Enalaprilmaleat Enalaprilmaleat Enalaprilmaleat Enalaprilmaleat
Styrka 5 mg, 10 mg, 2,5 mg, 5 mg, 2,5 mg, 5 mg, 5 mg, 10 mg, 2,5 mg, 5 mg, 

20 mg 10 mg, 20 mg 10 mg, 20 mg 20 mg 10 mg, 20 mg
Informationskälla Bipacksedeln Bipacksedeln Bipacksedeln Bipacksedeln Bipacksedeln
Uttagen bipacksedeln från LV 2009-01-26 2009-01-26 2009-01-26 2009-01-26 2009-01-26
Godkänt datum senast 2007-11-16 2008-11-28 2008-06-03 2009-01-14 2008-05-22
Vilken rubrik används för "Eventuella "Eventuella "Biverkningar" "Eventuella "Biverkningar"
preparatens biverkningar? biverkningar" biverkningar" biverkningar"

Finns EU's rekommenderande 5 av 10 Ja Ja
"Alla 
läkemedel Ja

"Alla 
läkemedel

text med: 
kan ge 
oönskade

kan ge 
oönskade

"Liksom alla läkemedel kan X effekter, s.k. effekter, s.k. 
orsaka biverkningar men alla biverkningar" biverkningar"
användare behöver inte få dem"
Finns EU's rekommenderande 5 av 10 Ja Ja Nej Ja "Om andra 
text med: ovanliga 
"Om några biverkningar blir reaktioner 
värre eller om du märker några inträffar rådgör
biverkningar som inte nämns i med läkare"
denna information, kontakta
läkare eller apotekspersonal"

Verbal presentation av 10 av Ja Ja Ja Ja Ja
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biverkningarna 10
Numerisk presentation av 
biverkning 8 av 10 Ja Ja Nej Ja Ja

Tabell för enalapril preparaten forts.

Handelsnamn Antal
Enalapril 
Ratiopharm Enalapril Sandoz Enalapril Stada Linatil Renitec 

Aktiv substans Enalaprilmaleat Enalaprilmaleat Enalaprilmaleat
Enalaprilmalea
t Enalaprilmaleat

Styrka 2,5 mg, 5 mg, 2,5 mg, 5 mg, 5 mg, 10 mg, 2,5 mg, 5 mg, 2,5 mg, 5 mg, 
10 mg, 20 mg 10 mg, 20 mg 20 mg 10 mg, 20 mg 10 mg, 20 mg

Informationskälla Bipacksedeln Bipacksedeln Bipacksedeln Bipacksedeln Bipacksedeln
Uttagen bipacksedeln från LV 2009-01-26 2009-01-26 2009-01-26 2009-01-26 2009-01-26
Godkänt datum senast 2005-07-06 2006-08-14 2007-11-12 2008-09-22 2008-06-12
Vilken rubrik används för 

"Eventuella "Eventuella "Eventuella "Eventuella 
"Vilka 
biverkningar

preparatens biverkningar? biverkningar" biverkningar" biverkningar" biverkningar" kan renitec ge?"
Finns EU's rekommenderande 5 av 10 "Liksom alla "Liksom alla "Liksom alla Ja Ja
text med: läkemedel kan X läkemedel kan X läkemedel kan X
"Liksom alla läkemedel kan X ge biverkningar" ge biverkningar" ge biverkningar"

orsaka biverkningar men alla
användare behöver inte få dem"

Finns EU's rekommenderande 5 av 10
"Om du 
observerar

"Om du 
observerar "Om du observerar Ja Ja

text med: en eller flera en eller flera en eller flera 

"Om några biverkningar blir biverkningar som biverkningar som 
biverkningar som 
inte

värre eller om du märker några
inte nämns i 
denna

inte nämns i 
denna nämns i denna 

biverkningar som inte nämns i bipacksedel tala bipacksedel tala bipacksedel eller  
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om om
denna information, kontakta det för din läkare det för din läkare om du upplever att 

läkare eller apotekspersonal" eller farmaceut." eller farmaceut."
biverkningarna blir 
för
besvärliga tala om 
det
för din läkare eller 
för
apotekspersonalen."

Verbal presentation av 
biverkningarna

10 av 
10 Ja Ja Ja Ja Ja

Numerisk presentation av 
biverkning 8 av 10 Ja Ja Ja Ja Nej
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Bilaga 3 – Biverkningstabell för den aktiva substansen enalapril.
Handelsnamn Antal Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril Enalapril Linatil Renitec 

Actavis Copyfarm Ivax Krka Mylan Ratiopharm Sandoz Stada

Antal möjliga biverkningar 62 av 71 59 av 71 60 av 71 61 av 71 47 av 71 61 av 71 61 av 71 61 av 71 64 av 71 58 av 71

av 71 möjliga

Allergiska reaktioner V V V MiV*S V V V V V

Allvarliga hudreaktioner S S S S MiV*S S S S MiV*S S

Ansträngd andning V V V *MiV V MiV*S V V V V V

Aptitlöshet MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV

Astma MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV

Autoimmun sjukdom S S S

Benmärgspåverkan S S

Blodbildsförändring MiV*S MiV*S MiV*S MiV*S MiV*S MiV*S MiV*S V*MiV *S MiV*S

Blodvallningar MiV MiV MiV

Bröstkörtelförstoring S S S S S S S S S

Bröstsmärtor V V V V V V V V V V

Buksmärtor V V V V MiV*S V V V V V

Bukspottkörtelinflammation MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV

Diarré V V V V V V V V V V

Dimsyn MyV MyV V MyV MiV*S MyV MyV MyV MyV MyV

Drömstörningar S S S S MiV*S S S S S S

Dåsighet MiV MiV*S

Förändrat stämningsläge V V V V MiV*S V V V V V

Feber MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV

Förstoppning MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV

Förvirring MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV

Halsbränna/surauppstötningar MiV MiV*S MiV

Heshet/ halsont MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV
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Hjärtinfarkt V V V V *MiV V V V V MiV*S

Hosta (Ihållande hosta) MyV MyV V MyV V MyV MyV MyV MyV MyV

Hudreaktioner MyV*MiV V *MiV V V *MiV MiV*S V V V *MiV V V *MiV

Huvudvärk V V V V MyV*V V V V V V

Håravfall MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV
Hög kaliumhalt eller keratinvärde i 
blodet V V V V V V V V

Illamående MyV MyV V MyV V MyV MyV MyV MyV MyV

Impotens MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV

Inflammation i munnen S S S S MiV*S S S S S S

Klåda MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV V*MiV MiV

Kraftlöshet MyV MyV V MyV MiV*S MyV MyV MyV MyV

Kräkningar MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV

Kärlinflammation S MiV*S

Kärlkramp V V V V V V V V V

Ledvärk S MiV*S

Leverpåverkan S S S S MiV*S S S S S S

Lymfkörtelförstoring S S

Lågt blodsocker MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV

Lågt blodtryck V V V *MiV V *MiV V V V V V V

Magirritation MiV MiV MiV

Matsmältningsproblem MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV

Magsår MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV

Minskad natriumhalt i blodet MiV MiV MiV MiV

Muntorrhet MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV

Muskelvärk MiV MiV MiV*S MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV

Myrkrypningar MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV*S

Nervositet MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV

Njurpåverkan MiV*S MiV*S MiV*S MiV*S MiV*S MiV*S MiV*S MiV*S MiV*S MiV*S
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Nässelfeber MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV

Pulspåverkan V*MiV V*MiV MiV V*MiV MiV*S V*MiV V*MiV V V*MiV V *MiV

Påverkan på immunförsvar S S S S S S S

Påverkan på hjärtats rytm V V V V V V V V V

Påverkan på lungor S S S S S S S S S

Raynauds fenomen S S S S MiV*S S S S S

Rinnsnuva MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV S MiV

Rinorré S MiV*S

Sjukdomskänsla MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV

Slaganfall V V V V *MiV V V V V MiV*S

Smakförändringar V V V V MiV*S V V V V V

Svettningar MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV

Svimning V V V V V V V V V V

Svindel MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV

Svullnad (ödem) i tarmarna MS MS MS MS MS MS

Sömnstörningar MiV*S MiV MiV*S MiV*S MiV*S MiV MiV MiV*S MiV*S MiV

Tarmvred MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV MiV

Trötthet V*MiV V V V*MiV V V V V*MiV MyV*V*MiV V

Yrsel MyV*V MyV V MyV MyV*V MyV MyV MyV MyV*MiV MyV

Öronsusningar MiV MiV MiV MiV MiV*S MiV MiV MiV MiV MiV
* Mer en frekvens inom den 
biverkningen

Mycket vanliga MyV

Vanliga V

Mindre vanliga MiV

Sällsynta S

Mycket sällsynta MS


