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Sammanfattning
Introduktion
När läkemedel säljs följer det med en bipacksedel som användaren uppmanas att läsa i
sin helhet. Denna bipacksedel är obligatorisk och baseras på produktresumén som är
en sammanfattning av läkemedlet, och krävs för att läkemedlet ska kunna godkänns.
När läkemedelsbehandlingar blir långvariga, tex vid hypertoni, kan olika generika inom
samma utbytbarhetsgrupp expedieras på apoteket när kunden kommer för att hämta
sin medicin. Apoteket erbjuder den förpackning som Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket utsetts till att vara periodens vara. Trots att förpackning och
utseende kan variera är läkemedlen likvärdiga och har samma indikation och
biverkningsprofil. När bipacksedeln läses igenom kan det uppfattas som att detta inte
stämmer, i synnerhet när biverkningar och varningar läses. Enalapril som är ett
läkemedel mot hypertoni och hjärtsvikt, har för närvarande tio generika som betraktas
som utbytbara. Sedan 1998 finns det inom EU gemensamma riktlinjer för hur en
bipacksedel ska utformas och mallar att följa. Bland annat anges där vilka rubriker som
ska vara med och i vilken ordning de ska komma. Läkemedelsverket ansvarar för
översynen av innehållet i bipacksedeln i Sverige. Trots gemensamma regler och
harmoniseringsprocesser som ska göra informationen mer enhetlig, kan skillnader
förekomma i texten och det kan se ut som om till exempel biverkningsprofilen är
annorlunda.

Syfte
Detta arbete studerar om det finns skillnader i hur den skriftliga informationen som
följer med generika kan skilja sig åt och vad det kan bero på.

Metod
Undersökningen är en kvalitativ studie av bipacksedlars text hos 10 generika av
enalapril som ingår i samma utbytbarhetsgrupp.

Resultat
Det förekommer skillnader i både innehåll och placering av text. Den största skillnaden
beror dock på att ordvalen skiljer sig åt vilket gör att det kan tolkas som olika varningar
eller biverkningar.

Diskussion
När medicinska termer används utan förklaring i en text finns risken att det uppfattas
som olika biverkningar. Ett exempel är när man väljer att använda den medicinska
termen anorexi istället för aptitförlust. Det förekommer också att information hamnar
på olika platser i olika dokument eller att information helt uteblir.

Slutsats
De flesta skillnader mellan innehållet i bipacksedlarna för enalapril berodde på att
ordvalen varierade samt att informationens placering inte alltid var enhetlig. Det
behövs ytterligare förenkling i språket i många bipacksedlar samt en mer enhetligt
utformad text för att den ska upplevas utbytbar. Dessutom skulle information vad
gäller etniska skillnader behöva en egen rubrik så att det är mer överskådligt i texten.

Nyckelord: Bipacksedel, Patientinformation, Generika, EU, Enalapril

Innehållsförteckning

Sammanfattning .......................................................................................................... 3
Innehållsförteckning ...................................................................................................5
Introduktion .................................................................................................................. 1
Syfte ................................................................................................................................. 4
Metod ...............................................................................................................................5
Resultat .......................................................................................................................... 6
Skillnader för text gällande etnisk tilhörighet ................................................. 6
Produktresumé, SPC.............................................................................................. 6
Bipacksedeln, PL ................................................................................................... 6
Skillnader i ordval och layout ................................................................................7
Ordval vid presentation av interaktioner med andra läkemedel ............................7
Ordval vid presentation av biverkningar ................................................................ 9
Information under rubriken ”Mat och dryck” ................................................ 11
Diskussion .................................................................................................................... 12
Metoddiskussion ..................................................................................................... 12
Skillnader för text gällande etnisk tilhörighet ................................................ 12
Skillnader i ordval och layout .............................................................................. 13
Information under rubriken Mat och dryck .................................................... 15
Slutsats .......................................................................................................................... 16
Tack ................................................................................................................................ 16
Referenser .................................................................................................................... 17
Bilaga 1........................................................................................................................... 19
Bilaga 2 ......................................................................................................................... 22

Introduktion
I alla läkemedelsförpackningar som säljs i Sverige finns en bipacksedel med
information som användaren uppmanas att ta del av. Där står bland annat vilken
indikation som läkemedlet ska behandla, hur det ska tas, vilka läkemedelsinteraktioner
som är viktiga att tänka på samt biverkningar. Bipacksedelns innehåll baseras på
läkemedlets produktresumé, SPC (Summary of Product Characteristics) (1).
Produktresumén är en skriftlig sammanfattning av ett läkemedels egenskaper och
handhavande och finns med då ansökan om en läkemedelsregistrering sker. Inom EU
finns det idag gemensamma regler för hur en bipacksedel ska formuleras och utformas,
och i Sverige är det Läkemedelsverket som är ansvarig myndighet för att övervaka att
bipacksedeln är korrekt utformad.
Före 1998 var läkemedel en nationell angelägenhet vilket innebar att varje nytt
läkemedel godkändes nationellt, och produktresuméer blev specifika för respektive
land (2). Texter i Fass utgår även de från produktresuméer.
1998 tog EU fram riktlinjer för hur produktresumeér ska vara utformade och att
bipacksedel ska bygga på denna information. Inom hela EU är det numera ett krav att
skriftlig information om ett läkemedel ska följa med patientens läkemedelsförpackning.
Denna bipacksedel (PL) ska skrivas enligt de föreskrifter som finns från
Läkemedelsverket sedan 2005. Där finns specificerat vad bipacksedeln ska ta upp och i
vilken ordningsföljd informationen ska komma. I föreskrifterna står bland annat att
informationen ska vara skriven på svenska och ha ett språk som är lätt att förstå (3).
Produktresuméer, och därmed även bipacksedlarna, förändras kontinuerligt. De
läkemedelsföretag som äger försäljningsgodkännadet är skyldiga att se till att SPC och
bipacksedel är vetenskapligt uppdaterad, tex när det gäller biverkningsprofilen för
läkemedlet (1). Det är Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet för att övervaka att
detta sker.
För nya generika vars originalläkemedel godkändes före 1998 kan SPC för generika
respektive originalläkemedel skilja sig åt. Detta beror på att när den nya generikans
SPC ska utformas, kommer flera länders produktresuméer att tas i beaktande. Det
resulterar oftast till att alla länders kontraindikationer tas med men enbart de
indikationer som är gemensamma godkänns. Därför kan det se olika ut för
originalläkemedel och generika. Inom EU pågår harmoniseringsprocesser som innebär
att alla länder ska enas om gemensamma produktresumeér (2). Det kan handla om att
harmonisera SPC för ett originalläkemedel eller att alla generikas SPC ska vara
likvärdiga. Renitec, ett läkemedel bestående av substansen enalapril, används för
behandlig av hypertoni och hjärtsvikt. Det är ett originalläkemedel som godkändes i
Sverige 1985, och det resulterade i ett nationellt utformat SPC. 2003 harmoniserades
Renitec inom EES (4) och produktresuméen blev därmed likadan inom hela EES. De
landsspecifika namn som produkten marknadsförts under finns dock kvar i respektive
land. Dessa namn redovisas, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter, i SPC och
bipacksedel. Så för Renitec finns angivet att det i tex Tyskland går under namnet Xanef
medan det i Italien heter Enapren (5).
I andra delar av världen, utanför EU, varierar lagstiftningen kring skriftlig information
till patienter. I till exempel Australien finns inget krav att en bipacksedel ska följa med
medicinförpackningen och det är inte heller obligatoriskt för personal inom
hälsovården att tillhandahålla skriftlig information om läkemedlet till patienter (6,7).
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Däremot har hälsovårdspersonalen en skyldighet att informera om läkemedlet och
riktlinjer har tagits fram för vilken typ av information som ska ges. I en studie av
Hamrosi et al framkom det att farmaceuter undvek att dela ut den skriftliga
informationen då de upplevde kunden ändå inte skulle förstå informationen eller att
följsamheten riskerades att försämras hos patienten (6,7). Farmaceuterna ville kunna
gå genom den skrivna informationen med kunden, och vid tidsbrist valde därför
farmaceuten ibland bort att tillhandahålla någon skrift om inte kunden efterfrågade
den.
Företag som vill få ett läkemedel godkänt inom EU kan ansöka om detta via en central
eller nationell procedur beroende på om ansökan ska gälla inom hela EU eller bara
utvalda länder (Figur 1). Båda processerna ger som slutresultat identiska
produktresumeér i alla berörda länder. (4,8)

EU

Decentraliserad
procedur (nya
läkemedel)

Ömsesidig procedur

Nationell procedur

Flera länder får
ansökan samtidigt

Läkemedlet är redan
godkänt i ett land
(referensland)

Ansökan i enskilt land,
tex Sverige

Utgångspunkt för
ansökan i flera länder

Läkemedelsverket
utreder

(32 röster)

Företaget utser
referensland för
preliminär utredning

EU-kommisionen
godkänner läkemedlet

Gemensamt
godkännande i
berörda länder

Gemensamt
godkännande i
berörda länder

Läkemedlet godkänns
inom specifikt land.

Kan marknadsföras i
berörda länder

Kan marknadsföras i
berörda länder

Central procedur

EMA

CHMP utreder och ger
ett förslag

Godkännande gäller i
hela EU och kan
marknadsföras i alla
EU-länder

Kan gå vidare till
Ömsesidig procedur

Marknadsförs i ett
land

Figur 1. Läkemedels godkännandeprocedurer i EU. EMA = European Medicines Agency, CHMP =
Committee for Medicinal Products for Human Use. (Egen bild)
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För vissa läkemedel är den centrala proceduren obligatorisk (2):





Läkemedel för behandling av
o cancer, neurodegenerativa sjukdomar och diabetes.
o HIV/AIDS
o virussjukdomar
o autoimmuna/autoimmunnedsättande sjukdomar
Särläkemedel, sk orphan drugs, används av ett fåtal patienter.
Bioteknologiska läkemedel

Ett godkännande via den centrala proceduren gäller för alla länder inom EES och
produktresumén kommer därför bli identisk i alla säljande länder.
Det är European Medicines Agency´s (EMA), som bildades 1995, som ansvarar för den
centrala proceduren men det är EU-kommisionen som ska godkänna läkemedlet (9).
När övriga läkemedel, som inte är tvungna att använda sig av den centrala proceduren
kan läkemedelsföretaget välja vilken godkännandeprocedurer de vill använda sig av.
Förutom den centrala proceduren kan de söka via någon av de tre nationella
procedurer som finns. Då är det respektive land som är ansvarig för att granska och
godkänna ett läkemedel. I Sverige är det Läkemedelsverket som har denna roll.
Ansökan om godkännande kan göras i ett eller flera länder samtidigt:
Decentraliserad procedur: Företaget ansöker om ett godkännande av ett, för EU, nytt
läkemedel (10). Ansökan kan vara till flera länder samtidigt men företaget utser ett
referensland som ska göra utredningen. När utredningen är klar går berörda länder,
Concerned Member States (CMS), ihop och diskuterar gemensamt fram ett
godkännande och produktresumén blir samma för dessa länder.
Ömsesidigt godkännande: Företaget utser ett referensland, Reference Member State
(RMS), inom EU som utreder och godkänner läkemedlet. Detta godkännande kan
företaget sedan använda sig av när de söker godkännande i ytterligare länder, om det
vill.
Nationell procedur: Godkännande sker i endast ett land. Denna procedur förekommer
fortfarande och då är det oftast ett mindre företag som vill få ett generika godkänt. Ett
sådant nationellt godkännande kan företaget senare använda för att få ett godkännande
via den ömsesidiga proceduren. Då ansöker de till Läkemedelsverket om att Sverige ska
vara referensland (3,4,8).
Även om det är valfritt för övriga nya läkemedel blir det allt vanligare att ansöka via
den centrala proceduren (8). För generika är det dock vanligast att gå via den
ömsesidiga eller decentraliserade proceduren.
Sverige har fungerat som referensland vid flera tillfällen. 2012 var Sverige referensland
55 gånger för den ömsesidiga proceduren och 106 gånger för den decentraliserade
proceduren (8). Samma år kom det in 148 ansökningar om godkännande av läkemedlet
för enbart vårt land. Dessa kan teoretiskt sett gå vidare till att få ett godkännande via
den ömsesidiga proceduren.
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Ett patent för ett läkemedel gäller i 10 år. Originalpreparat och generika som godkänts
inom EU efter 1998 har alla godkänts via EU:s gemensamma regler (10). Detta gör att
innehållet i produktresumén för generika är identiska inom EU och då bipacksedeln
ska följa produktresuméers innehåll, blir även dessa likvärdiga. För läkemedel som
godkändes före 1998 pågår ett arbete som ska harmonisera även dessa
produktresumeer och bipacksedlar.
Sedan 2005 görs så kallade användartester som syftar till att testa bipacksedeln
läsbarhet. Europeiska kommissionen har tagit fram ett förslag på hur ett sådant test
kan se ut men andra utformningar är tillåtna (11). Det, av EU, föreslagna testet har
dock enligt Pander Maat och Lentz, blivit standard i många länder (12). Testet består av
ett antal frågor som testpersonerna ska besvara, och det krävs att 90 % av frågorna är
korrekt besvarade av 90 % av deltagarna (11). Detta är en åtstramning sedan 2009 då
minimikravet var 80 % (12).
För många människor som använder förmånsberättigade läkemedel kontinuerligt är
det inte ovanligt att apotekskunden erbjuds olika generika. Läkemedelsförpackningens
och bipacksedelns utseende kan därmed variera för varje expediering. Detta beror på
att apoteken är skyldiga att erbjuda den generika som Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket (TLV) utsett som periodens vara (13). För att uppleva
trygghet i sin läkemedelsanvändning är det viktigt att informationen om läkemedlet
inte bara har ett enhetligt utseende utan att även den medföljande informationen är
enhetlig. Många upplever att läkaren sällan har tid att svara på frågor om
medicineringen (14), vilket gör att medföljande, skriftlig information blir extra viktig.
I mitt arbete på apotek har jag upplevt att informationen i bipacksedlar skiljer sig åt,
trots att det är utbytbara läkemedel. Receptfria nässprayer hade olika varningar och
kontraindikationer trots att de innehöll samma substans, och åldersgränser kunde
variera mellan generika. Vid jämförelse av bipacksedlars innehåll för olika läkemedel
med enalapril förekommer variationer på biverkningars förekomst och hur dessa
beskrivs. Det skiljer även vad som tas upp i varningarna och hur patienten uppmanas
agera. Det finns strikta regler för hur en bipacksedel ska utformas och i vilken ordning
informationen ska komma (3). När rubriker sätts finns en mall att följa och en del
texter är obligatoriska (Bilaga 1).

Syfte
I alla läkemedelsförpackningar som säljs i Sverige finns en bipacksedel med
information om bland annat vilken indikation som läkemedlet avser behandla,
läkemedelsinteraktioner, biverkningar som kan uppstå samt doseringsanvisningar.
Syftet med föreliggande arbete är
(a) att göra en kvalitativ undersökning av den skriftliga informationen för enalapril
tillhörande samma utbytbarhetsgrupp i syfte att bland annat hitta skillnader,
(b) att undersöka hur väl bipacksedelns innehåll och utformning kan tänkas möta
patienternas förutsättningar.
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Metod
I detta arbete studeras enalapril, ett receptbelagt läkemedel som har harmoniserats vad
gäller texten i SPC och bipacksedel (15). I studien undersöks hur olika bipacksedlar
presenterar informationen om läkemedlet, och fokus har lagts på variationer i
läkemedelsrespons på grund av etnisk tillhörighet, variationer i ordval och layout samt
vad som presenteras under rubriken Mat och dryck. När jag studerat punkten etniska
skillnader har jag använt benämningen svarta personer eftersom det är uttrycket som
återfinns i de flesta av mina studerade bipacksedlar.
Information till denna studie har hämtats från Läkemedelverkets hemsida, EMA:s
hemsida och databasen PubMed, se tabell 1. Från Läkemedelverkets hemsida hämtades
produktresuméer och bipacksedlar för samtliga läkemedel med enalapril 5 mg som
ingår i samma utbytbarhetsgrupp. Det fanns 11 läkemedel, men då en av dessa har
avregistrerats uteslöts den ur studien. På PubMed studerades abstracts för de träffar
som sökningen gav och urvalet gjordes utifrån om innehållet var relevant till denna
studies frågeställning. Dessa artiklar lästes sedan i sin helhet och fick ingå i studien.
Sökningen har ägt rum mellan januari och mars månad 2016. Sökord och
begränsningar som användes kan ses i tabell 1 nedan. Inklusionskriterier för
sökningarna har varit studier som behandlar bipacksedelns betydelse för patienter. De
artiklar som valdes ut har publicerats de senaste fem åren med två undantag. Den ena
artikeln är från 2009 och studerar hur bipacksedlar utformas. Den andra artikeln är en
svensk studie från 2005 som har undersökt hur väl bipacksedlars texter är anpassat till
läsaren. Artiklar som exkluderades har studerat skriftlig patientinformation som inte
inkluderas i läkemedelsförpackningar.

Tabell 1 Sökning i Pubmed

Datum

Sökord

201601-26
201601-26

Begränsningar Antal
träffar
Written information AND Package Clinical trial
2
inserts
English
Drug labeling (Mesh) AND Patient Clinical trial
8
information leaflet
English

Valda
referenser
1

201602-10
201602-10
201602-10
201602-10

Patient information leaflets AND
behaviour
patient information leaflets AND
age AND prescription drugs
”patient information leaflets AND
comprehension AND EU”
patient information leaflets AND
comprehension AND sweden

64

1,2

6

1

2

1,2

1

1

5 years
English
5 years
English

7
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Resultat
Både produktresuméer och bipacksedlar för enalapril har harmoniserats inom EU.
Trots det finns variationer i informationen vid jämförelse av innehållet. För de
områden som studerats finns språkliga skillnader och skillnader i vad som tas med.

Skillnader för text gällande etnisk tilhörighet
När produktresuméer och bipacksedlar jämförs blir det tydligt att variationer finns vad
gäller hur, var och om företagen väljer att ta med information om hur svarta personer
svarar på behandling av gruppen ACE-hämmare, där enalapril ingår.
Produktresumé, SPC
I alla studerade SPC redogörs på två skilda platser i texten att ACE-hämmare verkar
annorlunda för svarta personer. I kapitlet ”Varningar och försiktighet” nämns den
ökade risken för att drabbas av angioödem: ”Svarta patienter som får ACE-hämmare
har rapporterats ha en högre incidens av angioödem jämfört med icke svarta.”
Ordalydelsen är i princip likadan i alla SPC.
Under rubriken ”Etniska skillnader” tas det upp att svarta personer kan få minskad
effekt av enalapril. Här varierar dock ordalydelsen en aning:
”Liksom andra ACE-hämmare sänker tydligen inte enalapril blodtrycket lika effektivt
hos svarta människor som hos icke-svarta, möjligen beroende på en högre prevalens av
låg-renintillstånd hos den svarta hypertensiva populationen.” Enbart en
produktresumé utelämnade ordet ”tydligen”.
Bipacksedeln, PL
Inte i någon av de studerade bipacksedlarna förekommer ett avsnitt för etniska
skillnader. Detta är inte heller ett krav från Läkemedelsverket. För bipacksedlarna som
följer med Actavis och Sandoz saknas det helt information om en ökad biverkningsrisk
och minskad effekt hos svarta (Tabell 2). I övriga bipacksedlar finns informationen,
men placeringen av texten varierar.
Tabell 2 Information om skillnader för svarta personer i bipacksedeln och dess placering.

Rubrik i
bipacksedeln
Information
Actavis (16)

Varningar och Försiktighet
Ökad risk
för
angioödem

Minskad effekt

Eventuella
biverkningar
Ökad risk för
angioödem

Information saknas helt för denna grupp

Astimex (17)

Ja

Har minskad effekt

Ja

Krka (18)

Ja

Kan ha minskad effekt

Nej

Orion (19)

Ja

Har oftast minskad effekt

Ja

Ranbaxy (20)
Renitec (5)

Ja
Ja

Har minskad effekt
Har minskad effekt

Sandoz (21)
Stada (22)

Ja

Teva (23)
Vitabalans (24)

Ja
Ja

Ja
Ja

Information saknas helt för denna grupp
Har minskad effekt
Ja
Har minskad effekt
Kan ha minskad effekt

Ja
Nej
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Skillnader i ordval och layout
Det är mycket information som ska rymmas i en bipacksedel och det kan göra att viktig
information riskerar att försvinna i textmassan som kan innehålla över 2000 ord (12). I
riktlinjerna för hur bipacksedeln ska utformas, finns rekommendationer att undvika
svåra ord och långa meningar för att göra texten mer lättförståelig men det är också är
viktigt att skilja på verklig och subjektiv förståelse av en text (27). När texten innehåller
många negationer menar Burgers et al att både textens läsbarhet och följsamheten hos
användaren minskar.

Ordval vid presentation av interaktioner med andra läkemedel
Under rubriken ”Andra läkemedel och enalapril X” uppmanas användaren att
informera läkaren om den tar något av läkemedlen som sedan räknas upp i
bipacksedeln. Dessa läkemedel är i princip samma i alla bipacksedlar men variationer
finns (Tabell 3).

Tabell 3 Information under Andra läkemedel och Enalapril x

Sympatomimetikum Smärtstillade Acetylsalicylsyra Alkohol
läkemedel
Actavis (a)
Astimex (b)
Krka (c)
Orion (d)
Ranbaxy (e)
Renitec (f)
Sandoz (g)
Stada (h)
Teva (i)
Vitabalans
(j)

Ja, utan termen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, utan förklaring

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej

Sympatomimetikum presenteras olika i de bipacksedlar som har denna interaktion
med.


Actavis:
”Blodtryckshöjande läkemedel.”



Astimex, Orion, Ranbaxy, Renitec, Stada, Teva:
”vissa läkemedel mot hosta och förkylning samt för viktreduktion som
innehåller något som kallas sympatomimetikum”



Krka:
”sympatomimetika, såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin, som används
för att behandla lågt blodtryck, chock, hjärtsvikt, astma eller allergier. Om
dessa läkemedel används samtidigt med enalapril kan effekten av enalapril
minska.”



Sandoz:
”läkemedel som efedrin, används i vissa host- och förkylningsmediciner, eller
noradrenalin och adrenalin som används mot lågt blodtryck, chock,
7

hjärtsvikt, astma eller allergier. Om dessa läkmedel används tillsammans med
Enalapril Sandoz kan de göra att ditt blodtryck förblir högt”
När interaktioner med smärtlindrande läkemedel eller NSAID redovisas finns stora
variationer. En del bipacksedlar informerar om att låga doser med acetylsalicylsyra kan
användas, andra företag väljer att enbart uppge ordet acetylsalicylsyra medan ett par
företag inte nämner substansen alls:
Astimex, Renitec, Teva, Ranbaxy har tre punkter där ordalydelsen nästan är identiska
och får illustreras av text från Tevas bipacksedel:
 ”vissa läkemedel mot smärta eller reumatism inklusive guldterapi
 icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, inklusive COX-2-hämmare
(läkemedel som minskar inflammation och som kan användas för
smärtlindring).
 acetylsalicylsyra”
Actavis:
 ”Ickesteroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID), även COX-2
hämmare, så som acetylsalicylsyra, ibuprofen, celecoxib, eller diklofenak
regelbundet. Låga dagliga doser av acetylsalicylsyra, t ex 100 mg (för att
förebygga blodpropp) kan tas tillsammans med Enalapril Actavis.”
Orion:



Krka:




”vissa läkemedel mot smärta eller reumatism inklusive guldpreparat
acetylsalicylsyra”

”tricykliska antidepressiva medel, såsom amitriptylin (mot depression), medel
som används vid behandling av psykoser, såsom fenotiazinderivat (för att
lindra allvarlig ångest), narkotiska medel, som t.ex. morfin (för att lindra
medelsvår eller svår smärta) eller bedövningsmedel. Om dessa läkemedel
används tillsammans med enalapril kan blodtrycket sänka för mycket.
inflammationshämmande smärtstillande medel (sk. NSAID såsom diflunisal
eller diklofenak) inklusive COX-2 hämmare eller guldbehandling som används
för att lindra smärta, stelhet och inflammation speciellt vid smärttillstånd i
muskler, skelett och leder. Dessa läkemedel kan i sambruk med enalapril
påverka effekten av blodtrycksmedicineringen och öka kaliumhalten i blodet.
Guldbehandling tillsammans med ACE-hämmare, såsom enalapril, kan
orsaka rodnande, illamående, kräkningar och sänkt blodtryck.”

Sandoz:



” smärtstillande medel som morfin eller narkosmedel eftersom ditt blodtryck
kan bli för lågt
läkemedel som används mot stelhet och inflammation förknippat med
smärta, särskilt de som påverkar dina muskler, skelett och leder:
o inklusive behandling med guld vilket kan leda till ansiktsrodnad,
sjukdomskänsla (illamående), kräkningar och lågt blodtryck när
medlet tas tillsammans med Enalapril Sandoz
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o

Stada:



icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), till
exempel diflunisal eller diklofenak. Dessa medel kan förhindra att ditt
blodtryck kontrolleras på rätt sätt och kan öka nivån av kalium i ditt
blod.”

”vissa läkemedel mot smärta eller reumatism inklusive guldterapi
aspirin (acetylsalicylsyra)”

Vitabalans:
 ”långvarig eller regelbunden användning av icke-steroida
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), såsom acetylsalicylsyra, ibuprofen
eller ketoprofen – OBS! Låga, dagliga doser acetylsalicylsyra (t.ex. 50 mg eller
100 mg) mot blodproppar kan tryggt användas samtidigt med Enalapril
Vitabalans
 ………….
 behandling med guld i injektionsform kan leda till ansiktsrodnad, illamående,
kräkningar och lågt blodtryck”

Ordval vid presentation av biverkningar
Det finns variationer i hur biverkningar presenteras. Det som i några bipacksedlar
beskrivs som fördröjd tarmpassage eller förstoppning, tas upp som tarmvred i ett par
bipacksedlar (Tabell 4). Aptitförlust som är en mindre vanlig biverkan ersätts i några av
bipacksedlarna med orden anorexi eller viktminskning.
När biverkningar i lungvävnad redovisas finns en relativt stor variation i hur detta
presenteras för användaren. Renitec väljer att enbart ta upp lunginflammation medan
andra företag, till exempel Actavis och Vitabalans väljer att informera om att
lungproblem som upptäcks med röntgen kan uppstå.
Astma är en biverkan som anges som en mindre vanlig biverkan hos alla utom Actavis
som uppger att det är personer med astma som kan försämras i sin sjukdom.
Lunginfiltrat benämns som vätska i lungorna i vissa bipacksedlar och
lunginflammation ersätts ibland med diagnosen eosinofil pneumoni.
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Tabell 4 Presentation av biverkning

Påverkan på
aptit

Påverkan i
tarmen

Påverkan i
lungvävnad

Astma

Actavis (16)

Aptitförlust

Tarmvred,
Förstoppning

Förvärrad
astma

Astimex (17)

Aptitlöshet

Krka (18)

Aptitförlust

Fördröjd
tarmpassage,
Förstoppning
Tarmvred,
Förstoppning

Påverkan på
lungor (röntgen),
Allergisk
inflammation i
lungorna,
Lunginflammation
Lunginfiltrat,
Lunginflammation

Orion (19)

Aptitförlust

Förstoppning

Ranbaxy (20)

Anorexi

Renitec (21)

Anorexi

Sandoz (22)

Minskad aptit
(anorexia)

Stada (22)

Aptitlöshet

Teva (23)

Aptitlöshet

Vitabalans
(24)

Viktminskning

Fördröjd
tarmpassage,
Förstoppning
Fördröjd
tarmpassage
(tarmvred),
Förstoppning
Tarmvred
(ileus),
Förstoppning
Fördröjd
tarmpassage,
Förstoppning
Fördröjd
tarmpassage,
Förstoppning
Förstoppning,
Tarmstopp
(ileus,
förorsakar
magsmärta)

Astma

Lunginflammation, Astma
Påverkan på
lungor
Förändringar i
Astma
lungvävnad,
Lunginflammation
Lunginfiltrat,
Astma
Lunginflammation
Lunginflammation

Astma

Vätska i lungorna,
Eosinofil
pneumoni
Lunginfiltrat,
Lunginflammation

Astma

Lunginfiltrat,
Lunginflammation

Astma

Lunginfiltrat
(skuggor i
lungorna på
röntgenbild),
Allergisk alveolit
(inflammatorisk
reaktion i lungan),
Eosinofil
pneumoni

Kramp i
luftrören

Astma
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Information under rubriken ”Mat och dryck”
Under ”Mat och dryck” finns en stor variation över vad som redovisas (Tabell 5). I de
fem bipacksedlar där alkohol tas upp under denna rubrik, redogörs det även för varför
användaren uppmanas till försiktighet. När alkohol istället återfinns under ”Andra
läkemedel och Enalapril X”, finns ingen förklaring tillförd.
Actavis och Vitabalans väljer att utförligt informera vad personer som ska ta enalapril
ska tänka på och hur tex salt eller alkohol påverkar kroppen (16, 5). Orion väljer istället
att enbart förklara varför alkohol ska undvikas vid medicinering med enalapril (19). Att
det kan tas oberoende av mat och dryck redovisas istället senare, under en annan
rubrik i kapitel 3. Hälften av bipacksedlarna har ett tillägg i rubriken att det även gäller
intag av alkohol. Stada har denna rubrik men nämner trots det inte alkohol här, utan
tar upp alkohol under rubriken ”Andra läkemedel och Enalapril Stada”. Sandoz väljer
att ha en annorlunda rubrik – ”Enalapril Sandoz med alkohol”, och har information om
hur det tas på annan plats i bipacksedeln. De har även lagt till en punkt under kapitel 3,
”Hur du tar Enalapril X. , precis som Orion.

Tabell 5 Information under kapitel 2 Enalapril X med mat och dryck

Actavis
(16)
Astimex
(17)
Krka (18)

Kan tas
oberoende
av
mat/dryck
Ja
Ja

Alkohol

Saltrestriktioner

Undvik
tillskott av
kalium

Ja

Ja

Ja

Information Information
saknas
saknas
Ja
Ja
Information
saknas
Orion (19) Information Ja
Information
saknas
saknas
Ranbaxy
Ja
Information Information
(20)
saknas
saknas
Renitec
Ja
Information Information
(5)
saknas
saknas
Sandoz
Information Ja
Information
(21)
saknas
saknas
Stada (22) Ja
Information Information
saknas
saknas
Teva (23) Ja
Information Information
saknas
saknas
Vitabalans Ja
Ja
Ja
(24)

Information
saknas
Information
saknas
Information
saknas
Information
saknas
Information
saknas
Information
saknas
Information
saknas
Information
saknas
Ja

Rubrik:
”Mat, dryck
och
alkohol”
Ja
Ja
Ja
Ja
-
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Diskussion
För de originalläkemedel som kom före 1998 har varje enskilt land utrett och godkänt
det aktuella läkemedlet vilket också gav olika produktresuméer. Detta medförde att
även generikas SPC varierade beroende på vilket lands SPC som stod som modell för
ansökan. Sedan 1998 har man använt sig av gemensamma procedurer för att få en
enhetlig produktresumé (SPC) när nya läkemedel ska godkännas inom EES. Det pågår
ett ständigt harmoniseringsarbete för att få enhetliga SPC även för de läkemedel som
funnits före förändringen 1998. Utöver harmoniseringsarbetet pågår ett ständigt arbete
med att utveckla och förbättra informationen i bipacksedeln.
Det finns strikta regler för hur en bipacksedel ska utformas och i vilken ordning
informationen ska komma (3). Där står bland annat att relevanta försiktighetsåtgärder
ska tas upp, men det kan i vissa fall bli en tolkningsfråga vad som är relevant.

Metoddiskussion
Denna studie har fokuserat på skillnader i bipacksedlars text hos generika, och hur
detta skulle kunna påverka användaren. Arbetet kunde ha utgått från förutbestämda
områden som valdes innan bipacksedlarna lästes. Då det som skulle studeras var hur
texterna kunde tänkas tolkas ur ett användarperspektiv, gjordes istället ett subjektivt
urval av områden efter att bipacksedlarna lästs. Det skulle varit intressant att göra en
intervjustudie med fokus på hur användare tolkar informationen för olika generika.
Även att studera olika sätt att göra användartester, där även upplevelsen av texten vägs
in skulle vara en intressant studie.

Skillnader för text gällande etnisk tilhörighet
Trots att alla produktresuméer tar upp att svarta personer har en annan effekt- och
biverkningsprofil av läkemedlet, har två av företagen valt att helt stryka denna
information till användarna (16,21). Läkemedelsverket har i sina föreskrifter angivit att
hänsyn ska tas till vissa användarkategorier (3). Det är ett krav att gravida och
ammande ska ha en egen rubrik (Bilaga 1), medan andra kategorier, som tex äldre är
en rekommendation. När ett läkemedel påverkar en grupp, oavsett om det beror på
etnicitet, ålder eller kön, borde detta kunna ses som en användarkategori som behöver
uppmärksammas på att de kan svara annorlunda på medicineringen.
Angioödem tas upp som en en vanlig biverkning, vilket betyder att den kan förekomma
hos upp till 1 av 10 användare, i alla bipacksedlar utom Actavis, som väljer att inte
redovisa hur vanlig biverkningen är. Ingen bipacksedel redogör visserligen hur mycket
vanligare denna biverkning är hos just svarta personer, men eftersom det är en
biverkning som är så pass vanlig och potentiellt allvarlig är det anmärkningsvärt att det
inte hos alla företag betraktats som viktigt att ta upp att vissa personer löper ökad risk
att drabbas. Det är också anmärkningsvärt att Läkemedelsverket som granskar
bipacksedlarna inte har uppmärksammat detta eller ansett att det är så pass viktigt att
det blir obligatoriskt.
I bipacksedeln från Krka finns den minskade effekten för svarta med som en egen
punkt under ”Varningar och försiktighet” (18). Däremot nämns inget om den ökade
risken för angioödem, varken där eller i punkten ovanför som varnar för angioödem,
vilket de flesta andra valt att göra. Krka har istället valt att lägga den informationen i ett
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stycke där personer som upplever olika symtom, bland annat angioödem, uppmanas att
kontakta läkare. Angioödem tas upp på sammanlagt fyra platser i Krkas bipacksedel
men bara på en plats väljer de att ta upp den ökade risken för svarta personer.
Läkemedelverkets föreskrifter tar upp att det i bipacksedeln ska finnas en förteckning
med information om bland annat kontraindikationer och särskilda varningar (3). I
förteckningen skall hänsyn tas till vissa användarkategorier och Läkemedelsverket ger
exempel på dessa (gravida, äldre osv). I det här fallet skulle även svarta kunna ses som
en enskild användarkategori. Etniska skillnader” borde finnas med så att den
information som kan bero på etnicitet blir obligatorisk och samlad under en och
samma punkt.

Skillnader i ordval och layout
Läkemedel interagerar med andra läkemedel och användaren behöver vara medveten
om att till exempel effekter kan förstärkas eller utebli när läkemedel kombineras. När
det gäller presentation av interaktioner och kontraindikationer är det viktigt att olika
generika presenterar dessa på ett lättförståeligt och likvärdigt sätt. Det är just dessa
avsnitt som är svårast att förstå enligt en studie av Gustafsson et al (28). I studien
hävdas att långa listor över tex interaktioner är naturligt då medicineringen är mer
riskfylld, tex vid hjärtsjukdomar, och att dessa behandlingar ökar med åldern.
Gustafsson et al anser att äldre därför kan behöva anpassad information då deras
förståelse är lägre på grund av att äldre har en låg utbildningsnivå. Men en lång lista
kan i sig minska förståelsen och följsamheten eftersom den upplevs som svår när
textmassan är stor (14).
I presentationen av läkemedelsinteraktioner kan det vara viktigt att tydliggöra de
receptfria läkemedel som användaren bör vara försiktig med, i synnerhet som en del av
dessa kan köpas utanför apotek, tex diklofenak. När Krka nämner interaktioner med
smärtstillande medel, gör de detta i två punkter med mycket text där den delvis blandas
med läkemedel som har andra indikationer. Det blir svåröverskådligt för användaren.
Om ett stycke börjar med att ta upp interaktioner med läkemedel mot depression är det
inte självklart att stycket läses i sin helhet för att få upplysningar om morfin och
enalapril.
I riktlinjerna för hur bipacksedeln ska utformas, finns rekommendationer att undvika
svåra ord och långa meningar för att göra texten mer lättförståelig (3). Detta är något
som kontrolleras i de användartester som görs. Det är dock viktigt att skilja på verklig
och subjektiv förståelse av en text hävdar Burgers et al i en studie från Nederländerna
(27). När texten innehåller många negationer upplever många att texten är svårläst.
Negationerna minskar också följsamheten då läkemedlet upplevs som mer farligt än
om mer positiva påståenden används menar Burgers et al.
Precis som negationer, kan även andra val av ord tänkas skrämma användaren. I flera
av bipacksedlarna har man som mindre vanlig biverkning noterat aptitförlust medan
andra företag istället ger anorexi som möjlig biverkan (Tabell 4). Anorexi är en
medicinsk term för just aptitförlust men för personer utanför sjukvården kan det tolkas
som en sjukdom. Herber et al skriver att användartester som görs idag även bör
inkludera hur bipacksedeln uppfattas känslomässigt (14).
I alla bipacksedlar finns i början en uppmaning att läsa genom hela texten före
medicineringsstart (Bilaga 1). De bipacksedlar som är med i denna studie innehåller
mellan 2339 och 3107 ord, vilket motsvarar 8 sidor med Times New Roman i 11
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punkter. Det är mycket information i förpackningen och är en utmaning för
användaren att ta sig igenom. I läkemedelverkets föreskrifter står att texten ska vara
”klart och lättförståeligt skriven” (3), men det finns ingen anvisning om hur stor texten
ska vara. Liu et al hävdar att patientsäkerheten för äldre riskeras på grund av att texten
i bipacksedeln i många fall är för liten för att vara läsbar för äldre (26). I vägledningen
som Läkemedelsverket har gett ut, rekommenderar de att även personer med
synnedsättning ska kunna ta del av informationen, men bland förslagen de har,
förekommer inte heller här ett önskemål om textstorlek (29). Däremot finns från
Europakommissionen en rekommendation att Times New Roman, 9 punkter är ett
minimum (11).
Europakommisionen anger att Times New Roman, 9 punkter ska betraktas som ett minimum vilket denna
text är ett exempel på (11). Att läsa genom hela bipacksedeln med denna textstorlek kan i sig riskera
följsamheten hos äldre personer enligt Liu et al (26). Bipacksedlar som innehåller flera språk ökar också
känslan av att texten är svår och tung på grund av att det blir mycket text.

Sandoz bipacksedel som innehåller 3100 ord, presenteras på 2 A4-sidor, vilket är
möjligt eftersom texten är liten (Bilaga 2). De har, precis som Läkemedelsverket
rekommenderar, presenterat informationen i tre spalter för att göra texten mer läsbar.
Att texten är lång kan delvis bero på att de i texten beskriver symtom och förklarar
varför användaren bör vara försiktig vid bland annat kombination med andra
läkemedel. Texten är skriven så att den blir lättläst och förklarande, men det innebär
att det blir mycket text som ska läsas genom. Detta trots att de under ”Varningar och
försiktighet” valt att sammanställa informationen så att tex njurproblem eller
hjärtproblem har en punkt var. Actavis bipacksedel var den som innehöll minst antal
ord men det beror inte på hur de valt att presentera varningar. Under rubriken
”Varningar och försiktighet” finns hos Actavis nitton varningar varav fyra handlar om
njurfunktionen. Dessa är inte listade under varandra utan som nummer 5, 10,11 och 18.
Detta följer någorlunda hur sjukdomar presenteras i SPC men för att göra
bipacksedelns information mer överskådlig, skulle detta kunna skrivas ihop i en punkt.
I synnerhet som man i bipacksedeln i väljer att utelämna orsaken till försiktighet, vilket
annars kunde förklara uppdelningen. Stada har valt att skriva det i två sammanhållna
punkter med förklaringar, vilket gör det mer överskådligt.
Läkemedelsinteraktioner och kontraindikationer är de delar som äldre oftast har svårt
att förstå vilket bland annat beror på att utbildningsgraden minskar med ökad ålder
enligt Gustafsson et al (28). De menar att informationen ska utformas utifrån vilken
ålderskategori som majoriteten av patienterna befinner sig i. Oavsett vilken ålder som
patienter har kan utbildningsnivån variera vilket borde vägas in i alla bipacksedlar,
eftersom bipacksedeln vänder sig till alla som använder medicinen.
Det finns strikta regler för hur en bipacksedel ska utformas och i vilken ordning
informationen ska komma (3). Där står bland annat att relevanta försiktighetsåtgärder
ska tas upp och förklaras, men det kan diskuteras vilka som ska räknas som relevanta.
När biverkningar tas upp som inte förklaras kan informationen bli meningslös. Ett
exempel är eosinofil pneumoni som inte är ett lättförståeligt begrepp till skillnad från
lunginflammation (Tabell 4).
Biverkningar som kan uppträda vid normal användning är många men alla är inte
vanliga. I och med den långa listan över biverkningar är det lätt för patienten att bli
rädd för att använda läkemedlet vilket innebär risk för minskad följsamhet (7). För
många patienter är det viktigt att veta vilka biverkningar som kan uppstå, men i en
studie från Storbritannien framkom att många patienter anser att det kan räcka att ta
med vanliga, respektive mycket vanliga biverkningar (14). När listan blir mycket lång
14

tenderar patienter att bli oroliga över att ta sin medicin menar Herber et al. Det är dock
ett krav inom EU att alla biverkningar som förekommer i SPC också ska tas upp i
bipacksedeln (3). Däremot kan företagen välja att presentera biverkningar utifrån till
exempel hur ett organ kan påverkas istället för att redogöra för alla biverkningar som
kan uppstå i tex lungorna (29). Genom denna sammanslagning skulle biverkningslistan
kunna krympa i omfång samtidigt som svåra ord kan undvikas. Trots att EMA
uppmanar företagen att undvika svåra ord, tex namn på latin som inte är allmänt
vedertagna, förekommer dessa ändå, bland annat eosinofil pneumoni som förekommer
i biverkningsavsnittet, liksom anorexi (Tabell 3).

Information under rubriken Mat och dryck
Orion väljer att under denna punkt enbart redogöra för alkoholens påverkan på
medicineringen. Hur det ska tas har hamnat i kapitel 3, ”Hur du tar Enalapril X”, under
en egen rubrik - ”Intag av läkemedlet”, vilket är ett annat kapitel i bipacksedeln (Bilaga
1). Fyra bipacksedlar nämner även alkohol i rubriken, men det betyder inte alltid att
alkohol verkligen tas upp under denna punkt (Tabell 5). I de fem bipacksedlar som inte
nämner alkohol under mat och dryck har istället placerat ordet alkohol som en egen
punkt under rubriken ”Andra läkemedel och Enalapril X”. Det finns visserligen
läkemedel som innehåller alkohol men det borde i så fall kunna förtydligas. Alkohol i
sig är inget läkemedel utan en dryck, och det borde kvalificera denna till att hamna
under ”Mat och dryck” då det bör vara naturligt att där söka information om huruvida
användaren kan dricka vin till maten eller inte. I de bipacksedlar där informationen om
alkohol återfinns under ”Mat och dryck”, finns också en förklaring om orsaken till att
kombinationen ska undvikas. Detta saknas helt när alkohol enbart nämns under
interaktioner, där det står utan förklara varför försiktighet med alkohol är önskvärt.
Sandoz, som har valt att ändra rubriken till ”Enalapril Sandoz med alkohol”, har liksom
Orion, mer information under kapitel 3, och det är den enda platsen den informationen
finns.
Det är bara två företag som väljer att upplysa om att personer som tar enalapril bör ha
ett restriktivt intag av kalium, men alla väljer att ta upp högt kaliumvärde som en
vanlig biverkan. Denna biverkan kan, enligt bipacksedeln, enbart upptäckas via
blodprov och kan ses som meningslös information eftersom patienten inte själv kan
upptäcka det. Att däremot upplysa om att kosttillskott med kalium bör undvikas kan
verka mer motiverat eftersom patienten själv kan påverka detta.
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Slutsats
I EU pågår ett ständigt arbete med att förbättra bipacksedlar och genom
harmoniseringsarbete ser man till att SPC och bipacksedlar ska bli enhetliga för
generika. Ändå finns skillnader som gör att användare får olika information i olika
bipacksedlar. Rubriken ”Etniska skillnader” som finns i alla produktresuméer borde
även finnas med i de bipacksedlar där det är befogat. Det är viktigt att generika även
upplevs som utbytbar efter att användaren har läst bipacksedeln. Då kan ordval och
placering av text vara ett sätt att underlätta detta. Trots att samma biverkning redogörs
i förpackningarna kan ordval göra att det tolkas som en ny biverkning som saknas i den
gamla förpackningen (aptitförlust vs anorexi). Det skulle vara intressant att undersöka
hur just skillnader i bipacksedlar påverkar användarens upplevelse av generikabytet,
och om detta kan påverka följsamheten.

Tack
Jag vill tacka min handledare Gunnar Tiger för en positiv inställning och vägledning
under arbetets gång. Ett extra stort tack till min man som varit ovärderlig som stöd och
rådgivare samt till mina barn som under denna tid fått lära sig mer om bipacksedlar än
vad de önskat.
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Bipacksedelns obligatoriska rubriker och text
Faksimil av Enalapril Sandoz och Enalapril Astimex
bipacksedel
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Bilaga 1
Markerad tex indikerar att exakt ordalydelse varierar (egen markering)
Bipacksedel: Information till patienten/användaren
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den
innehåller information som är viktig för dig.


Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.



Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.



Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan
skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.



Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information. (Se avsnitt 4)

I denna bipacksedel finns information om följande:
1. Vad Enalapril X är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Enalapril X
3. Hur du tar Enalapril X
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Enalapril X ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Enalapril X är och vad det används för
Enalapril X tillhör gruppen läkemedel som kallas ACE-hämmare. Enalapril X hämmar
bildningen av blodtryckshöjande ämnen, vilka drar ihop blodkärlen. Behandling med
Enalapril X gör att kärlen vidgar sig och att blodtrycket sjunker. Hos personer med
hjärtsvikt, där hjärtat inte klarar av att pumpa tillräckligt med blod till kroppens organ,
ger de kärlvidgande effekterna en minskad belastning på hjärtat.
Enalapril X används för:


behandling av högt blodtryck.



behandling av hjärtsvikt och för att förebygga hjärtsvikt.
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Enalapril som finns i Enalapril X kan också vara godkänd för att behandla andra
sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller
annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras
instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Enalapril X
Använd inte Enalapril X
Varningar och försiktighet
Andra läkemedel och Enalapril X
Enalapril X med mat, dryck och alkohol
Graviditet, amning och fertilitet
Graviditet
Amning
Körförmåga och användning av maskiner
Enalapril X innehåller laktos

3. Hur du tar Enalapril X
Om du har tagit för stor mängd av Enalapril X
Om du har glömt att ta Enalapril X
Om du slutar att ta Enalapril X

4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Enalapril X orsaka biverkningar men alla användare behöver
inte få dem.
Sluta ta tabletterna och kontakta läkare omedelbart, om du upplever: (Orion, Astimex,
Renitec, Ranbaxy, Teva, Sandoz, Stada, )
Enbart löpande text-varning om att kontakta läkare (Krka)
Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):
Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):
Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):
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Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)
Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (Actavis, Vitabalans)
Rapportering av biverkningar

5. Hur Enalapril X ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Innehavare av godkännande för försäljning:
Tillverkare
(Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under
namnen:)
Om namnen varierar mellan länderna (Renitec)
Denna bipacksedel godkändes senast xx-xx-xx
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Bilaga 2
Faksimil av bipacksedeln för Enalapril Sandoz 5 mg

Faksimil av bipacksedeln för Enalapril Astimex 5 mg

Farmakologi och klinisk neurovetenskap
901 87 Umeå, Sweden
Telefon : 090-786 50 00
Texttelefon 090-786 59 00
www.umu.se

