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användaren. EU uppmuntrar alltmera till digital produktinformation, som tidsmässigt ska ses som 
den grundläggande läkemedelsinformationen. Den otidsenliga bipacksedeln har fått kritik såväl 
av patienter och läkemedelsaktörer sedan lång tid tillbaka. Till följd av detta är det viktigt att 
kartlägga olika läkemedelsaktörers perspektiv på den elektroniska bipacksedeln. 

Syftet med studien var att få en bredare kunskap och djupare förståelse av hurdana möjligheter 
och utmaningar den elektroniska bipacksedeln medför ur olika läkemedelsaktörers perspektiv, 
och om det finns skillnader mellan aktörernas åsikter. Det undersöktes även hurdana möjligheter 
den elektroniska bipacksedeln medför ur ett miljöperspektiv jämfört med den tryckta 
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Studien genomfördes som en enkätundersökning, vars målgrupper var företag inom 
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kvalitativt. 

Utifrån studiens resultat framkom det att 55 experter, brett över läkemedelsområdet, tog del i 
studien. Enligt läkemedelsaktörerna var de viktigaste möjligheterna med den elektroniska 
bipacksedeln dess enkla användning och miljövänlighet. Även patientsäkerheten, som alltid ligger 
i fokus när det diskuteras om läkemedel, skulle öka då läkemedelsanvändaren skulle ha tillgång 
till den mest aktuella läkemedelsinformationen (75 %, n = 41). Dessutom kunde QR-koden på 
läkemedelsförpackningen utnyttjas i större grad vid införande av ePL. Utmaningarna däremot 
berörde främst användarens avsaknad av internetanslutning och inkompetens vid användning av 
e-tjänster. Även om läkemedelsaktörerna är av olika meningar om den elektroniska bipacksedeln, 
framhålls det att majoriteten av respondenterna (69 %, n = 38) anser att ePL skulle vara en 
förbättring och ett mer miljövänligt alternativ än den nuvarande tryckta pappersversionen.  

Studien visade att det finns skillnader i perspektiven på den elektroniska bipacksedeln mellan de 
olika läkemedelsaktörerna. De varierande åsikterna på den elektroniska bipacksedeln beror på 
respondentens position inom läkemedelssektorn. Trots oenigheten anser majoriteten att ePL 
skulle vara en positiv utveckling och en förutsättning för att uppnå framtidens utmaningar. 
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Additional information: 

Abstract: The package leaflet (PL) is a technical document sheet included in medicine packages 
to provide guidance on safety and rational use of medicines for the user. The EU is increasingly 
encouraging the adoption of digital product information, which in time should be seen as the basic 
medicine information. The outdated package leaflet has for a long time been criticized by both 
patients and pharmaceutical operators. As a result, it is important to map the perspectives of 
various pharmaceutical operators on the electronic package leaflet. 

The aim of the study was to gain broader knowledge and deeper understanding of what 
opportunities and challenges the electronic package leaflet entails from the perspective of 
different pharmaceutical operators, and whether there are differences between opinions of the 
pharmaceutical operators. The study also sought to find out how the electronic package leaflet 
compared with the printed current leaflet from an environmental perspective. 

The study was conducted as a questionnaire e-survey, whose target groups were companies in 
the pharmaceutical industry, The Finnish Medical Agency (Fimea) and hospital pharmacies / 
departmental pharmacists. The material was collected over a three-week period in April 2022. 
The data was analysed both quantitatively and qualitatively.  

Based on the results of the study, it emerged that 55 experts, broadly across the pharmaceutical 
field, took part in the study. According to the pharmaceutical operators, the main opportunities of 
the electronic package leaflet were its ease of use and environmental friendliness. Patient safety, 
which is always a focal point when discussing medicines, would also increase as the users would 
have access to the most up-to-date medicine information (75 %, n = 41). In addition, the QR code 
on the medicine packages could be utilized when introducing ePL. The challenges, however, 
mainly concerned the user's lack of internet connectivity and incompetence in the use of e-
services. Although pharmaceutical operators are of different opinion on the electronic package 
leaflet, it is highlighted that the majority of respondents (69 %, n = 38) believe that ePL would be 
an improvement and a more environmentally friendly alternative than the current printed leaflet. 

The study shown that there are differences in the perspectives on ePL between different 
pharmaceutical operators. The varying opinions on the electronic package leaflet depends on the 
respondent's position in the pharmaceutical sector. Despite the disagreement, the majority 
believe that ePL would be a positive development and a prerequisite for achieving the challenges 
of the future.
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FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR 

 

CAT – Kommittéen för avancerade terapier  
 
COMP – Kommittéen för särläkemedel 
 
CTD – Common Technical Document (Gemensamt tekniskt dokument) 
 
EES - Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 
 
EMA – European Medicine Agency (Europeiska läkemedelsmyndigheten) 
 
ePI – Electronic product information (Elektronisk produktinformation) 
 
ePL – Electronic package leaflet (Elektronisk bipacksedel) 
 
EU – Europeiska unionen 
 
Fimea – Finnish Medicine Agency (Säkerhets - och utvecklingscentret för 
läkemedelsområdet) 
 
LIF – Läkemedelsindustriföreningen 
 
MAH – Marketing Authorization Holder (Innehavare av godkännandet för 
försäljning)  
 
PL – Package leaflet (Bipacksedel) 
 
PI – Product information (Produktinformation) 
 
PDCO – Pediatriska kommittéen 
 
PRAC – Kommittéen för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel 
 
RMP – Risk management plan (Riskhanteringsplan) 
 
SmPC – Summary of product characteristics (Produktresumé) 
 
QRD Template – Quality Review of Documents Template (Dokumentmall för 
produktinformation för human respektive veterinärläkemedel) 
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1 INLEDNING 

 

Patienter och experter inom läkemedelssektorn har sedan lång tid tillbaka deltagit 

i olika studier om tryckta bipacksedlar i läkemedelsförpackningar. De flesta 

kommentarerna har varit kritiserande och handlat om att de är för komplicerade 

och har för kompakt layout med svårbegripligt språk (Wreile-Jensen 2012). 

Utöver detta är de otidsenliga för användaren. Även om vägen är lång till 

reformerad bipacksedel, synnerligen till att bipacksedlarna skulle finns tillgängliga 

enbart elektroniskt, har önskemålet om större flexibilitet kring hur bipacksedlar 

bör förmedlas gått i uppfyllelse. Europeiska läkemedelsmyndigheten har i 

samarbete med de nationella myndigheterna och Europeiska kommissionen styrt 

utvecklingen av den elektroniska produktinformationen i EU (EMA 2020b, 

EMA 2021b).  

Enligt Mononen (2020) och LIF, rentav läkemedelsindustriföreningen, är 

digitaliseringen nyckeln till jämlik vård. Dess förenklande och möjliggörande 

drivkraft bidrar till den mest aktuella läkemedelsinformation på en extremt bred 

skala, samtidigt som informationen också blir mer sammanställd och lättgänglig 

både för användaren i vardagen och professionellt. Ur det medicinska 

perspektivet kommer digitaliseringen högst antagligen vara en förutsättning för 

att föra sjukvården in i framtiden och för att uppnå framtidens utmaningar samt 

dela läkemedelsinformation mellan olika system och läkemedelsaktörer. 

Digitaliseringen skulle även bidra till att stärka en individanpassad och nära vård, 

utveckla nya typer av hälsodata och tillgängliggöra dessa för utnyttjande i 

behandlingssituationer.  

Läkemedelsaktörerna är i dagens läge även fokuserade på det holistiska 

perspektivet på hälsan (Johansson 2010). Den holistiska teorin innebär att hälsa 

ska ses som en helhet, inte endast t.ex. ur det psykiska eller fysiska perspektivet, 

utan i enlighet med WHO:s synsätt om hälsa. I och med att läkemedelskedjan 

består av personer inom olika expertisområden är det viktigt, speciellt ur den 

holistiska teorins synsätt, att olika läkemedelsaktörers perspektiv om hälsan och 

digitaliseringens möjligheter och utmaningar kartläggs.  
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För att verkligen få en djupare förståelse av läkemedelsutvecklingsprocessens 

livscykel bör man få en översikt av läkemedlens godkännandeprocess, och vilka 

förutsättningar som krävs ur produktinformationens perspektiv, innan 

reformerade bipacksedlar kan diskuteras överhuvudtaget. Härutöver är det 

betydelsefullt att avhandlingen presenterar och behandlar, utöver de 

ovanstående försäljningstillståndsprocesserna och produktinformationen, även 

vad företagen inom läkemedelsindustrin, läkemedelsmyndigheten i Finland och 

sjukhusapoteket anser att den elektroniska bipacksedeln kunde medföra i 

framtiden samt hur digitaliseringen kunde bidra till att utveckla vården och 

effektivisera den. 
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I LITTERATURÖVERSIKT 

 

 

2 PRODUKTINFORMATION  

 

2.1 Definition 

 

Med produktinformation menas läkemedlets produktresumé, bipacksedel, 

märkningstext och märkning på läkemedelsförpackningen (Läkemedelsverket 

2019a; EMA 2021a; Fimea 2021a). Produktinformationen ger vägledning till både 

läkemedelsföreskrivare och -användare om bland annat terapeutisk indikation, 

dosering, kontraindikationer, användning under graviditet och amning, varningar 

om läkemedlet, biverkningar och en översikt över de mest betydelsefulla 

studieresultaten. Produktresumén (Summary of product characteristics, SmPC) 

omfattar dokumentation av läkemedlets egenskaper och innehållet uppdateras 

med jämna mellanrum så länge läkemedlet är godkänt för försäljning. 

Läkemedlets innehavare av godkännande för försäljning (MAH) ansvarar för att 

informationen i produktresumén följer de krav som ställs av 

läkemedelsmyndigheterna. Informationen i produktresumén riktar sig till 

förskrivare och vårdpersonal eftersom texten även innehåller information om 

läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt samt viktigaste studieresultat. 

Produktresumén ligger till grund för bipacksedeln (Package leaflet, PL), men till 

skillnad från produktresumén har språket i bipacksedeln anpassats till 

användaren av läkemedlet (Fimea 2021a). Det tryckta informationsbladet följer 

med läkemedelsförpackningar och finns till för att upplysa om korrekt användning 

och eventuella biverkningar. Bipacksedeln uppdateras regelbundet för att 

läkemedelsanvändaren ska ha tillgång till den nyaste informationen angående 

läkemedlet. 
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Innehållet i märkningstexten baserar sig likaledes på läkemedlets produktresumé 

(Fimea 2021a). Märkningen på förpackningen utformas utifrån märkningstexten, 

som omfattar den information som ska finnas med på läkemedlets inner- och 

ytterförpackning eller på etiketten (Läkemedelsverket 2019b). 

 

2.2 Bipacksedeln 

 

Läkemedlets bipacksedel (Package leaflet, PL) är med hänsyn till användaren av 

läkemedlet ett lättförståeligt skrivet informationsblad som utformas utgående från 

produktresumén (Artikel 63 i rådets direktiv 2012/26/EU; Artikel 59(3) och 61(1) i 

rådets direktiv 2001/83/EC). Det huvudsakliga syftet med bipacksedeln är att 

säkerställa att användaren är delaktig och förstår innebörden av 

läkemedelsbehandlingen samt är informerad om läkemedlets säkra användning 

(Socialstyrelsen 2015). 

Patientsäkerheten är en väsentlig del av vårdkvaliteten, vilket är orsaken till varför 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kontinuerligt gör insats på att 

utveckla sitt samarbete med patienterna (EMA 2016; EUPATI 2021). Den 

vetenskapliga utvärderingen av läkemedel inom EU hör till EMA:s ansvar 

(EUPATI 2021). EMA har sedan grundandet år 1995 fört dialog med patienter 

och inkluderat dem i många aktiviteter. Sedan år 2000 har patienterna även varit 

delaktiga medlemmar i fyra av de vetenskapliga kommittéerna inom EMA: 

Kommittéen för särläkemedel (COMP), pediatriska kommittéen (PDCO), 

kommittéen för avancerade terapier (CAT) och kommittéen för 

säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel (PRAC) (EMA 2014; 

EMA 2016; EUPATI 2021). De inkluderade patientrepresentanterna har samma 

status som de övriga medlemmarna i kommittén (EUPATI 2021). Till 

patientrepresentanternas uppgifter hör bland annat att delta i vetenskapliga 

rådgivande diskussioner, upplysa om egna och andra patienters upplevda 

sjukdomserfarenheter och eventuellt kommentera den aktuella 

behandlingsmiljön. Härutöver deltar de även i kommittéens beslut och har jämlik 
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rättighet till rösträtt. Patienterna har en betydelsefull roll i de vetenskapliga 

kommittéerna. De unika patientperspektiven tillför ett viktigt värde för 

kommittéens aktiviteter och slutliga beslut. För att ytterligare patienterfarenheter 

ska bli hörda, är det viktigt att patienterna även i fortsättningen lägger vikt vid att 

vidarebefordra upplevda erfarenheter till patientrepresentanterna i kommittén. 

Patienternas åsikter beaktas inte enbart på internationell nivå, utan även de 

nationella myndigheterna jobbar för att stärka samverkan med 

läkemedelsanvändaren (Kiviranta 2020). Traditionellt sätt har patienternas 

delaktighet i beslutsfattandet varit mycket begränsad, men i dagens läge har 

patientrepresentanterna möjlighet att delta i diskussioner, påverka nationell 

lagstiftning och godkännanden samt delta i olika pilotinitiativ (EUPATI 2021). 

Omfattande bipacksedlar är i nuläget obligatoriska inom EU (Dickinson et 

al. 2001). Fram till mitten av 1980-talet levererades de flesta 

läkemedelsförpackningar utan bipacksedel. År 1987 väcktes förslag om att 

bipacksedlarna skulle skapas av tillverkare i enlighet med strikta riktlinjer. Tanken 

bakom riktlinjerna var att utveckla och förbättra kvaliteten i bipacksedeln till att 

innehålla begriplig och sammanfattad information om läkemedlet för användaren 

(Dickinson et al. 2001; Sustersic et al. 2017). Det tryckta informationsbladet 

noterades medföra en betydelsefull förbättring av patienternas insikt om 

läkemedel och tillfredsställelse med läkemedelsbehandlingen. Härefter har 

bipacksedlarna ingått i läkemedelsförpackningarna, och från och med 1992 har 

alla läkemedelsförpackningar i EU innehållit en omfattande och detaljerad 

bipacksedel i enlighet med rådets direktiv 2001/83/EG. Numera är 

bipacksedlarna även tillgängliga på samtliga nordiska länders 

myndighetswebbsidor för de läkemedel som godkänts via det nationella och 

decentraliserade förfarandet samt förfarandet för ömsesidigt erkännande 

(Fimea 2021b). På EMA:s webbsida publiceras i sin tur bipacksedlarna för de 

läkemedel som godkänts via det centraliserade förfarandet. 
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3 ÖVERSIKT AV GODKÄNNANDEPROCESSEN  

 

Det regulatoriska systemet för läkemedel inom EU är noggrant reglerat och 

övervakat, och godkännandeprocessen grundar sig på ett välutvecklat 

samarbete mellan nationella myndigheter och den europeiska 

läkemedelsmyndigheten EMA (Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 726/2004; Handoo et al. 2012; Hägerkvist et al. 2019). Det regulatoriska 

systemet i EU utgörs av Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen 

(EC) som är europeiska unionens viktigaste institutioner 

(Europeiska unionen 2021). Utvärderingen av läkemedlets effekt, säkerhet och 

kvalitet sker under godkännandeprocessen, och det formella beslutet om 

godkännandet för läkemedel som utretts via det centraliserade förfarandet, 

beviljas av EU-kommissionen. 

Det centraliserade godkännandeförfarandet infördes för att uppnå den högsta 

möjliga standard på folkhälsoskydd för läkemedel, och säkerställa tillgången till 

läkemedel (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004). I 

nuläget är syftet för EMA och medlemsstaternas myndigheter att eftersträva en 

hög skyddsnivå för folkhälsan oberoende av vilket förfarande godkännandet 

beviljas genom. 

Detta kapitel konkretiserar kortfattat förutsättningarna för ett godkännande, 

presenterar vilka läkemedelsmyndigheter kan vara involverade i utvärderingen 

samt granskar de olika försäljningstillståndsprocesserna utifrån 

produktinformationens aspekter. 

 

3.1 Förutsättningar för godkännande 

 

Den 10–15 år långa läkemedelsutvecklingsprocessen kräver både stora 

investeringar och finansiella resurser (Honek 2017; Deore et al. 2019; Hägerkvist 

et al. 2019). 
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Läkemedelsutvecklingen indelas i en grundforskning, prekliniska studier, kliniska 

prövningar och observationsstudier (fas IV). I grundforskningen undersöks 

egenskaperna hos flera tals molekyler för att hitta lovande läkemedelskandidater 

för botning eller lindring av den avsedda sjukdomen i fråga (Honek 2017; 

Deore et al. 2019). När de mest lovande läkemedelskandidaterna har 

identifierats och myndigheterna säkerställt att substanserna är säkra och 

effektiva kan de gå vidare till prekliniska studier. I den prekliniska fasen testas 

substanserna både in vitro och in vivo före godkännande kan ges för provning i 

människa. In vitro -studier syftar på studier i provrör, ofta forskning med odlade 

celler, medan in vivo -studier betyder cell- och/eller molekylförsök i djurmodeller 

(Honek 2017). Alla läkemedel måste genomgå djurstudier under den prekliniska 

fasen före de kan ges till försökspersoner (Deore et al. 2019). Den prekliniska 

forskningsfasens målsättningen är att tillförsäkra en trygg och effektiv 

säkerhetsprofil för det avsedda läkemedlet innan det har skäl till att gå vidare till 

kliniska prövningar på patienter. 

Kliniska prövningar genomförs enligt ett noggrant planerat protokoll, och utförs 

på både friska och sjuka frivilliga patienter för att utforska eller förbättra effekten 

och säkerheten av nya eller gamla läkemedel eller en ny behandlingsmetod 

(Larsson et al. 2013; Pocock 2013; Deore et al. 2019). En klinisk prövning är en 

obligatorisk och avsevärd del av läkemedelsprocessen och såväl en förutsättning 

för att myndigheterna ska kunna godkänna nya läkemedel eller 

behandlingsmetoder. Fas IV -studierna inleds efter godkännandet för att erhålla 

evidensbar information om hur läkemedlet fungerar vid användning av den 

avsedda patientpopulationen i rutinsjukvård (Deore et al. 2019). 

Läkemedelsföretaget kan på basen av resultatet av de kliniska prövningarna 

ansöka om godkännande för läkemedlet om effekten och säkerheten är på en 

acceptabel nivå för den avsedda sjukdomen. 

Godkännandeprocessen är den sista fasen i den långa utvecklingsprocessen 

(Hägerkvist et al. 2019). De inlämnade uppgifterna i försäljningstillståndsansökan 

ska vara i CTD-format (Common Technical Document) och 

dokumentationskraven i ansökan finns till för att garantera att kraven på 
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läkemedels kvalitet, effekt och säkerhet uppfylls i varje steg av 

läkemedelsutvecklingen samt upprätthålls vid myndigheternas åtgärder för 

efterhandskontroll. 

För att erhålla ett godkännande för försäljning av ett nytt läkemedel måste 

försäljningstillståndsansökan åtföljas av vetenskaplig dokumentation enligt 

rådets direktiv 2001/83/EG. Den vetenskapliga dokumentationen består av tre 

huvudområden och tydliggörs i tabell 1. 

Tabell 1. Den obligatoriska vetenskapliga dokumentationen i 
försäljningstillståndsansökan och åtgärder för efterhandskontroll. 

Kemisk och 
farmaceutisk 
kvalitet 

Prekliniska 
studier 

Kliniska 
prövningar i 
friska frivilliga 
och i olika 
studiepopulation
er 

Fas IV efter 
godkännandet 

Läkemedlets 
namn och den 
aktiva 
substansen 

Farmakologiska 
in vitro-studier  
-Dokumentation 
av läkemedlets 
farmakokinetik, 
farmakodynamik, 
effekt och 
biverkningar i 
odlade celler och 
djurmodeller 

Farmakologiska 
in vivo-studier 
-Dokumentation 
av läkemedlets 
farmakokinetik, 
farmakodynamik, 
effekt och 
biverkningar i 
människa 

Riskhanteringsplan 
-Dokumentation 
om hur eventuella 
oväntade och 
kända risker följs 
upp efter 
godkännandet, och 
hur dessa 
minimeras vid 
klinisk användning 
-Information om 
vad som ska 
insamlas från 
observationsstudier
na 
-Information om 
läkemedlets 
säkerhet och 
effektivitet 

Läkemedels-
form och 
dosering 

Toxikologiska in 
vitro-studier 

Godtagbar 
säkerhetsprofil 

Registrering av 
möjliga oväntade 
biverkningar i 
daglig klinisk praxis 
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Terapeutiska 
indikationer 

Beskrivning av 
läkemedlets 
verkningsmekani
sm enligt in vitro-
studier 

Positiv nytta-
riskbalans 

Kontroll över att 
läkemedlets 
kvalitet, säkerhet 
och effekt hålls på 
en godtagbar nivå 
under hela 
livscykeln 

Kontra-
indikationer 

   

Biverkningar 

Beskrivning av 
tillverknings- 
och 
kontrollmetoder
na 
Hållbarhet, 
stabilitet, renhet 
och biologisk 
aktivitet 

 

Det första huvudområdet innehåller data om såväl läkemedlets kemiska och 

farmaceutiska kvalitet (Hägerkvist et al. 2019). I ansökan anges bland annat 

läkemedlets sammansättning, läkemedelsform, terapeutiska indikationer och 

biverkningar, samt en beskrivning av tillverkningsmetoden och kontrollmetoderna 

utförda under processens gång (Direktiv 2001/18/EG). Det andra huvudområdet 

innehåller dokumentation av läkemedlets prekliniska studier (Hägerkvist et al. 

2019). Säkerhetsnivån för läkemedlet fastställs bland annat genom att utföra 

primär- och sekundärfarmakologiska samt toxikologiska in vitro -prövningar 

(Deore et al. 2019). Primärfarmakologiska prövningarna undersöker läkemedlets 

verkningsmekanism och utforskar dosresponssambandet, medan 

sekundärfarmakologiska prövningarna studerar läkemedelseffekten och 

kartlägger farmakokinetiken (Dunder 2016). De toxikologiska effekterna av 

läkemedlet undersöks i prekliniska modeller (Honek 2017). In vitro -prövningarna 

utförs före men också parallellt med de kliniska läkemedelsprövningarna. I det 

sista huvudområdet dokumenteras resultaten av de kliniska 
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läkemedelsprövningarna (Rådets direktiv 2001/83/EG). I ansökan ska det 

framkomma data om läkemedlets farmakokinetik, farmakodynamik, effekt och 

biverkningar i människa (Hägerkvist et al. 2019). De kliniska prövningarna 

indelas i fyra faser karaktäriserade såväl av olika syften och patientpopulationer, 

men trots detta är det allomfattande syftet för alla faser att upptäcka, identifiera, 

kartlägga och fastställa möjliga biverkningar och åstadkomma nya och effektiva 

läkemedel med en acceptabel säkerhetsprofil (Direktiv 2001/20/EG; Inki 2019). 

Under utvecklingen av ett läkemedel fastställs även en riskhanteringsplan (RMP) 

för att ytterligare säkerställa att läkemedlet även i framtiden har en acceptabel 

säkerhetsprofil (Palva 2013; Hägerkvist et al. 2019). Biverkningsrapporteringen 

och fas IV -studierna fortsätter såväl efter godkännandet i och med att 

läkemedlets säkerhetsprofil inte är fullständigt känd förrän det har frisläppts för 

försäljning. Efterhandskontrollen är således viktig och därför måste en 

riskhanteringsplan för läkemedlet ingå i försäljningstillståndsansökan. I planen 

ingås dokumentation av hur riskhanteringen av läkemedlet och 

efterhandskontrollen av dess säkerhet inspekteras efter godkännandet, vilket 

även introduceras i tabell 1 (EMA 2020b). I riskhanteringsplanen dokumenteras 

även möjliga misstankar om läkemedlets säkerhet och redogörs för vilken 

information som ska insamlas från observationsstudierna (fas IV). Avsikten med 

observationsstudierna är att vidareutveckla säkerheten av läkemedlet, studera 

dess effektivitet och insamla information samt erfarenhet av vårdgivare 

(Deore et al. 2019). Syftet med läkemedelsövervakningen, dvs fas IV -

prövningarna är att upptäcka och registrera möjliga oväntade biverkningar i 

daglig klinisk praxis och tillförsäkra att läkemedlets säkerhetsprofil hålls på en 

acceptabel nivå under läkemedlets hela livscykel (Palva 2013). För att lyckas 

med detta måste innehavaren av godkännandet för försäljning (MA) erhålla alla 

upplysningar om misstänkta biverkningar i anslutning till läkemedelspreparatet 

eller annan nödvändig information gällande läkemedlet som anses relevant 

(Palva 2013). 

Avgörande för godkännandet är i regel en positiv nytta-riskbalans för läkemedel 

(Mt-Isa et al. 2014; Mühlbacher et al. 2016; Hägerkvist et al. 2019; EMA 2020b). 
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Läkemedelsföretaget måste kunna visa att nyttan av läkemedlet överväger 

riskerna i den tänkta patientpopulationen och indikationen innan ett godkännande 

kan ges av läkemedelsmyndigheterna. Med nytta anses omedelbar och oftast 

konkreta resultat som påvisas i prekliniska prövningarna t.ex. förlängd 

överlevnad, minskad smärta och förhindrat insjuknande i olika sjukdomstillstånd 

till följd av användningen av läkemedlet (Dunder 2016). Nytta-riskbedömningen 

görs utifrån resultaten från både de prekliniska och kliniska prövningarna. Detta 

har sin grund i att det inte går att utföra undersökningar i människa för alla 

terapiområden, t.ex. cancerläkemedel kan inte provas på friska frivilliga. Genom 

att säkra tillförlitligheten hos resultatet av de prekliniska och kliniska prövningarna 

ska GCP (Good Clinical Practice) -, GLP (Good Laboratory Practice)- och GMP 

(Good Manufacturing Practice) -riktlinjerna följas (Gordin och Scheinin 1992). 

Nytta-riskbalansen kan även ändras över tid till följd av nykommen information i 

anslutning till läkemedlet (Dunder 2016). 

Utöver den positiva nytta-riskbalansen måste även den terapeutiska effekten och 

den kvalitativa samt kvantitativa sammansättningen överensstämma med den 

information som angetts i ansökan. Kompletterande uppgifter kan inlämnas under 

godkännandeprocessen men om uppgifterna inte är tillfredsställande finns det 

grund för avslag. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 726/2004 måste avslagskälen finnas tillgängliga för allmänheten och 

därför publiceras utredningsrapporten på myndigheternas webbsidor. 

 

3.2 Försäljningstillståndsprocesserna utifrån produktinformationens 
perspektiv 

 

Produktinformationsdokumentationen är en viktig och obligatorisk del av 

försäljningstillståndsprocessen, oavsett vilket förfarande läkemedlet ansöks via. 

Vid bristfällig dokumentation eller inkorrekta upplysningar kommer ansökan 

avslås av medlemsstaternas behöriga läkemedelsmyndigheter eller av EMA för 

de ansökningar vars försäljningstillstånd ansöks inom hela EU-området 

(Direktiv 2001/83/EG, rådets förordning (EG) nr 726/2004 (artikel 12)). 
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Produktresumén (SPC) måste ingå i försäljningstillståndet i enlighet med artikel 

11 i direktivet 2001/83/EC och likaså märkningen och bipacksedeln med stöd av 

artiklarna 54, 55, 59 och 63. Produktinformationen följer särskilda riktlinjer vid 

utformningen av dokumentationen. Produktinformationstexterna ska utgå ifrån så 

kallande QRD-mallar (Quality Review of Documents) som innehåller 

standardtexter och riktlinjer för hur informationen ska utarbetas av det sökande 

företaget och innehavaren av godkännande för försäljning. Syftet med QRD-

mallen är att ge vägledning till en tydlig och användarvänlig utformning av 

patientinformationen (Läkemedelsverket 2019b). Mallen innehåller exempel och 

rekommendationer för lämpliga standardrubriker och -meningar, och hur 

informationen ska uppställas i dokumentet, och i vilken fastställd ordning. QRD-

mallarna gäller för läkemedel inom central, ömsesidig, decentral och nationell 

procedur. 

Bipacksedeln utformas enligt den senaste godkända QRD-mallen publicerad av 

EMA (Läkemedelsverket 2019b). I Finland ska produktresumén och 

bipacksedeln finnas tillgänglig både på finska och svenska (Fimea 2021a). Den 

finsk- och svenskspråkiga produktresumén och bipacksedeln ska översättas 

utifrån den engelska texten, den så kallade common texten, som godkänts av 

EMA för läkemedel som utretts via de sameuropeiska processerna. 

 

3.2.1 Det nationella förfarandet 

 

De nationella myndigheterna ansvarar för utvärderingen av 

försäljningstillståndsansökan och kommunikationen på nationell nivå 

(Hägerkvist et al. 2019). Det nationella förfarandet används för godkännande av 

läkemedel endast i ett EU-land (Palva 2013). I Finland är det Fimea som bedömer 

hela processen (Figur 1.). Om försäljningstillstånd har beviljats i ett annat EU-

land, Norge eller Island kan inte det nationella förfarandet utnyttjas. 
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Figur 1. Ansökan av försäljningstillstånd i det nationella förfarandet. 

Behandlingsperioden i det nationella förfarandet är sammanlagt 

210 kalenderdagar och utgörs av totalt tre utredningsrundor (tabell 2) 

(Läkemedelsverket 2019c; Fimea 2021b). Efter inlämningen av 

försäljningstillståndsansökan börjar en så kallad valideringsperiod på 14 dagar, 

varefter utvärderingen av ansökan och begäran om tilläggsredogörelser 

påbörjas, där slutligen det formella beslutet antingen beviljas eller avslås. Till 

behandlingsperioden medräknas inte klockstoppet, dvs. den tid det tar för 

innehavaren av godkännande för försäljning att komplettera sin ansökan utifrån 

de frågor som ställs av de behöriga medlemsstaternas myndigheter. 

Behandlingsperioden varierar beroende på ansökningsförfarandet. I det 

nationella förfarandet ska de nationella produktinformationstexterna (finska och 

svenska i Finland) ingås i det ursprungliga ansökningsmaterialet till skillnad från 

ömsesidiga (MRP) och decentraliserade (DCP) förfarandeprocesserna 

(Fimea 2021b). 
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3.2.2 Sameuropeiska processer 

 

Till sameuropeiska processerna medräknas det ömsesidiga (MRP), 

decentraliserande (DCP) och centraliserade förfarandet (CP) 

(Läkemedelsverket 2019c). Processerna skiljer sig åt i vissa tekniska avseenden, 

men samma kriterier gäller för dokumentationen. 

Försäljningstillståndsansökningarna utvärderas dessutom av samma 

utredarkollektiv. Försäljningstillstånd för nya läkemedelsuppfinningar inom 

utvalda terapiområden och bioteknologiska produkter godkänns i nuläget 

automatiskt via det centraliserade försäljningstillståndsförfarandet (Palva 2013). 

Majoriteten av de generiska läkemedel utreds via de ömsesidiga och 

decentraliserande processerna, medan det nationella förfarandet numera bara 

används i liten utsträckning, mest som ett första steg i den ömsesidiga processen 

(Figur 2) (Palva 2013). 

 

Figur 2. Ansökan av försäljningstillstånd i MRP-processen. 
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Försäljningstillstånd kan ansökas genom det ömsesidiga förfarandet 

(MRP, mutual recognition process) då ett läkemedel först erhållit godkännande i 

ett EU-land via det nationella förfarandet (Hägerkvist et al. 2019). Finland kan till 

exempel önskas som referensland om läkemedlet redan finns på marknaden i 

Finland (Figur 2). Om läkemedlet inte har försäljningstillstånd i något EU-land 

måste läkemedelsföretaget först utse vilken myndighet som ska ansvara för 

utvärderingen av försäljningstillståndsansökan via den nationella 

förfarandeprocessen (Palva 2013). Detta land blir då den så kallade 

referensmedlemsstaten (RMS, Reference Member State) för läkemedlet i fråga. 

Om läkemedlet erhåller godkännande för försäljning i referenslandet, börjar den 

ömsesidiga processen, där företaget utnämner till vilka ytterligare EU-länder 

försäljningstillståndet ska utvidgas. I den ömsesidiga processen kan företaget 

välja att exkludera en del EU-länder från processen, vilket är den största 

skillnaden i jämförelse till den centraliserande processen. 

Respektive myndighet i de deltagande medlemsländerna (CMS, Concerned 

Member States) tar ställning till referenslandets utvärdering av ansökan (Figur 2) 

(Hägerkvist et al. 2019). Bedömningstiden i det ömsesidiga förfarandet är till 

skillnad från de andra processerna bara 90 dagar (tabell 2), dock förutsatt att 

läkemedlet redan erhållit godkännande i ett EU-land via det nationella förfarandet 

(Fimea 2021b). Den ömsesidiga processen består endast av en utredningsrunda 

och därmed gäller inte klockstoppet överhuvudtaget. De berörda 

medlemsstaterna (CMS) har 30 dagar på sig att granska och eventuellt modifiera 

produktinformationstexterna för läkemedlet. Försäljningstillståndsansökan 

godkänns vanligtvis då produktinformationen har modifierats i samtliga länder. 
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Tabell 2. Behandlingstidtabellen för ansökan om försäljningstillstånd i de olika 
processerna. 

Försäljnings- 
tillståndsprocesser 

Utrednings-
period Beslut Utrednings- 

rundor Klockstopp 

Det nationella 
förfarandet 210 dagar           - 

             
3 2 

Det ömsesidiga  
förfarandet (MRP) 90 dagar 30 dagar 1            - 

Det 
decentraliserande 
förfarandet (DCP) 

210 dagar 30 dagar 2 1 

Det centraliserade  
förfarandet (CP) 210 dagar 60 dagar 3 2 

 

I den decentraliserade förfarandeprocessen (DCP) inlämnas 

försäljningstillståndsansökan i flera EU-medlemsstater samtidigt 

(Läkemedelsverket 2019c). I enlighet med det ömsesidiga förfarandet har de 

deltagande medlemsstaterna gynnsamt tillfälle att kommentera 

försäljningstillståndsansökan inom avtalat tidsschema enligt tabell 2. Processen 

avslutas med ett sammanhängande försäljningstillstånd beviljat nationellt av 

myndigheterna i de deltagande medlemsländerna (Figur 3). 
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Figur 3. Ansökan av försäljningstillstånd i den decentraliserade 
förfarandeprocessen. 

 

Den fjärde försäljningstillståndsprocessen kallas för det centraliserade 

förfarandet (CP) och används för största delen av nya läkemedel i EU 

(Palva 2013). Denna godkännandeprocess utnyttjas mest av de fyra alternativa 

processerna, vilket beror på att bland annat bioteknologiska läkemedel, 

läkemedel mot diabetes, HIV-infektion, läkemedel mot cancer, virussjukdomar 

och autoimmuna sjukdomar måste använda sig av den centraliserade 

godkännandeprocessen (Hägerkvist et al. 2019). EMA ansvarar för 

handläggningen av ansökningarna för dessa läkemedel medan den 

vetenskapliga kommittén för humanläkemedel (CHMP) antingen rekommenderar 

godkännande av försäljningstillståndet eller avger ett negativt beslut. Det slutliga 

beslutet om godkännandet görs av EU-kommissionen (Figur 4) (EMA 2020b). 

Utredningsperioden i processen är 210 kalenderdagar och till skillnad från de 

andra processerna är beslutstiden också längre (Fimea 2021b). 
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Figur 4. Ansökan av försäljningstillstånd i den centraliserade 
förfarandeprocessen. 

 

 

4 DEN ELEKTRONISKA BIPACKSEDELN 

 

I de nordiska länderna har man sedan lång tid tillbaka vidtalat om den otidsenliga 

bipacksedeln (Finer 2018). Den tryckta bipacksedeln har fått hård kritik av 

patienter, läkemedelsmyndigheter och läkemedelsindustrin för textens 

svårläslighet, både språkligt och typografiskt. Textstorleken i bipacksedeln har 

diskuterats och undersökts i flera studier, och i en av dem framkom det att 82,7 % 

av de tillfrågade (alla åldersgrupper) anser att textstorleken är för liten (Bernardini 

et al. 2016). Ett stort problem med den tryckta bipacksedeln är även att den inte 

tillgodoser personer med synnedsättning. Informationen i den tryckta 

bipacksedeln finns på ett tunt flervikt papper, vilket är svårt och problematiskt för 

synskadade personer och äldre användare som ofta har försämrad syn (Raynor 
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och Knapp 2000). Önskemålet om större flexibilitet kring hur bipacksedlar bör 

förmedlas har gått i uppfyllelse. Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har i 

samverkan med de nationella myndigheterna och Europeiska kommissionen styrt 

utvecklingen och användningen av den elektroniska produktinformationen (ePI) i 

EU (EMA 2020b, EMA 2021b). Syftet med ePI är att förbättra tillgången till 

uppdaterad läkemedelsinformation (EMA 2021b, Lohi et al. 2018). 

Uppdateringarna i produktinformationen skulle slå igenom direkt, vilket skulle 

erbjuda den mest aktuella läkemedelsinformationen för användaren och hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Digital produktinformation ska tidsmässigt ses som 

den grundläggande informationen, inte som ett komplement till tryckt information. 

Den elektroniska produktinformationen gynnar folkhälsan, skapar 

effektivitetsvinster för det regulatoriska systemet, anpassar sig till den 

existerande lagstiftningsramen och kompletterar bipacksedeln samt interagerar 

med andra pågående digitala initiativ på EU- och global nivå (EMA 2020a). 

Digitaliseringen bidrar även till att kassation av läkemedel kommer att minskas 

vid uppdateringar av bipacksedlar i redan tillverkade förpackningar (Lohi et al. 

2018). Tidigare har läkemedel kasserats i onödan på grund av att bipacksedeln 

innehåller inaktuell läkemedelsinformation. 

Även om reformeringen av bipacksedeln är igång, kommer inte det tryckta 

informationsbladet försvinna. Patienter som saknar egen internetuppkoppling 

eller inte ger samtycke i digitala tjänster till läkemedelsinformation kommer även 

i fortsättningen att få den aktuella bipacksedeln i pappersformat i samband med 

läkemedelsexpedieringen. Tanken bakom den elektroniska bipacksedeln (ePL) 

är att den ska fungera som ett nytt redskap för tillgången till den senaste och 

mest aktuella läkemedelsinformationen (EMA 2021b). Digitaliseringen av 

läkemedelsinformationen är dock inte så entydigt som individer kunde tro. 

Europeiska unionens dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 GDPR samt de 

nationella konsument- och dataskyddslagarna reglerar hur informationen kan 

delas med konsumenten och när separat samtycke måste fås för behandling av 

sekretesskyddad information. Detta är något som måste beaktas vid införande 

av ePL. 
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4.1 Europeiska unionens dataskyddsförordning GDPR 

 

Europeiska unionens dataskyddsförordning (EU) 2016/679 GDPR (General Data 

Protection Regulation) trädde i kraft år 2016 och har tillämpats sedan maj 2018 

(Gruschka et al. 2018; Truong et al. 2020). GDPR reglerar behandlingen av 

personuppgifter hanterade av individer, företag och organisationer och ger 

individerna egen dataskyddsrättighet. Alla verksamheter inom EU måste följa 

dataskyddsförordningens regler vid behandling av personuppgifter för att undvika 

sanktionsavgifter. Förordningen tillämpas även i Norge, Island och Liechtenstein 

genom EES-avtalet. Den nya förordningens övergripande syfte är att förbättra 

individernas grundläggande rättigheter genom att ge dem möjlighet att kontrollera 

upplysningar som registrerats om dem själva i digitala tjänster och förtydliga 

regler som gäller företag och offentliga aktörer i affärsverksamheten för att 

utveckla EU:s digitala inre marknad. 

Dataskyddslagstiftningen ändrades för att förbättra grundläggande rättigheter 

och frihet genom att vidta åtgärder för att förstärka dataskyddet 

(Truong et al. 2020). I nuläget innebär säker hantering av personuppgifter ett 

högt krav på rutiner och processer. Till följd av den nya förordningen har 

individerna ett bättre skydd av sina personuppgifter samt olika metoder för att 

styra behandlingen av dem. 

Efter att GDPR implementerades har det diskuterats om användarnas villighet till 

att ge samtycke till behandling av persondata bestående av sekretesskyddad 

hälsorelaterad information och hur regleringen har påverkat användarnas online 

beteende (Karampela et al. 2019). I IHAN -studien, distribuerad av Kantar TNS 

Oy, genomfördes datainsamlingen under en två veckors period i december 2018 

i 4 europeiska länder: Finland, Nederländerna, Tyskland och Frankrike 

(Karampela et al. 2019). Utifrån studiens resultat framkom det att majoriteten av 

de tillfrågade skulle samtycka till att lämna ut sekretesskyddad hälsorelaterad 

information. I studien har könet och åldersklassen verkat ha en inverkan på 

resultatet, vilket stöds av att män är mer villiga att dela personuppgifter med 

hälso- och sjukvården, medan igen den yngre populationen samtycker i större 
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utsträckning än äldre. I studien framkom det att den nya dataskyddsförordningen 

verkar ha påverkat beteendet hos majoriteten av de tillfrågade oavsett kön och 

ålder. 

 

4.2 De nordiska ländernas nationella konsument- och 
dataskyddslagstiftningar 

 

4.2.1 Finland 

 

I Finland hanteras alla patientuppgifter som personuppgifter eftersom det utifrån 

dem är möjligt att identifiera en person (Valvira 2020). Europeiska unionens 

allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) tillämpas vid behandling och 

hantering av identifierbara personuppgifter. Därutöver tillämpas även bl.a. 

bestämmelserna i dataskyddslagen, lagen om patientens ställning och rättigheter 

och lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och 

hälsovården. Med behandling av patientuppgifter avses insamling, lagring, 

användning, översändande och utlämnande av personuppgifter. 

I Finland måste även dataskyddsprinciperna iakttas i enlighet med 

dataskyddslagstiftningen (Valvira 2020). Personuppgifterna ska behandlas i 

enlighet med europeiska unionens och landets nationella lagstiftning samt på ett 

öppet sätt i förhållande till den registrerade. Personuppgifterna hanteras 

konfidentiellt och granskas endast i den mängd som är förenlig med ändamålet 

för behandlingen. 

 

4.2.2 De övriga nordiska länderna 

 

Norge omfattas även av GDPR, genom EES-avtalet, och således behandlas 

allmänhetens personuppgifter även i Sverige, Danmark och Norge enligt 

europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) och -lag 

(2018:218) samt kompletteras av respektive lands nationella lagstiftning 
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(Läkemedelsverket 2020; Datatilsynet 2021). I Sverige finns det därtill den 

rättsliga grunden ”rättslig förpliktelse” som i olika tillfällen styr behandlingen av 

personuppgifter (IMY 2021). Med hjälp av den rättsliga förpliktelsen får 

personuppgifter behandlas då det är nödvändigt för ändamålet av allmänt 

intresse. Till exempel har banker en rättslig skyldighet att föra register över sina 

kunder och myndigheterna förpliktelse att fullgöra avtal (Läkemedelsverket 2020; 

IMY 2021). 

 

 

5 DEN NATIONELLA 
LÄKEMEDELSINFORMARTIONSSTRATEGIN 2021–2026 

 

För förebyggning av läkemedelsrelaterade skador och andra utmaningar på 

läkemedelsområdet utarbetade Säkerhets- och utvecklingscentret för 

läkemedelsområdet Fimea år 2012 för första gången en nationell 

läkemedelsinformationsstrategi (Fimea 2012). Syftet med strategin var att 

säkerställa och främja en effektiv, trygg och ekonomisk läkemedelsanvändning. 

De viktigaste strategiska målen fram till år 2020 var att öka på tillgången av 

tillförlitlig och evidensbaserad läkemedelsinformation för användaren och hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Dessutom skapades det ett multiprofessionellt nätverk 

av aktörer på läkemedelsområdet i Finland för att bland annat tillförsäkra att 

läkemedelsinformation och informationskällor finns tillgängliga för allmänheten i 

Finland. Kvaliteten av patientinformationen låg även i stor fokus, vilket är orsaken 

till varför även bipacksedlarnas lättläslighet redigerades. 

Den nationella läkemedelsinformationsstrategin för åren 2021–2026 

publicerades i februari 2021 med uppdaterade strategiska mål för både 

läkemedelsanvändaren och för social- och hälsovårdspersonalen (Kiviranta och 

Hämeen-Anttila 2021). Den uppdaterade strategin pekar ut flera mål, brett över 

läkemedelsområdet, för att åstadkomma en utveckling i 

läkemedelsanvändningen. Den uppsatta visionen om patientsäker 

läkemedelsanvändning och tillförlitlig information från Finlands första utarbetade 
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strategi har fortfarande en central roll i den nya publicerade 

läkemedelsinformationsstrategin. Den nya strategin lägger även stor vikt vid 

digitaliseringen av läkemedelsinformationen, patientens delaktighet i 

läkemedelsbehandlingen och läkemedels påverkan på miljön. Utgångspunkten 

med läkemedelsinformationsstrategin är att på nationell nivå bidra till utveckling 

inom läkemedelsområdet genom att nå de uppsatta målen. 

 

5.1 Digital läkemedelsinformation 

 

Digitaliseringen av läkemedelsinformationen är en förutsättning för att uppnå 

framtidens utmaningar, dela information om läkemedel mellan olika system och 

aktörer, och åstadkomma en utveckling inom läkemedelsområdet. I ett längre 

perspektiv bidrar detta till en bättre läkemedelsutveckling, ökad patientsäkerhet 

och en mer effektiv vård. Det har gjorts flera studier kring läkemedelsinformation 

på internetet och det har även undersökts i vilken utsträckning internet utnyttjas 

som källa för hälsorelaterad information (Mononen 2020). Utifrån studiens 

resultat framkom det att 68 % av de tillfrågade använder sig av internet för att 

hitta läkemedelsinformation (Hämeen-Anttila et al. 2018). En stor andel tillförlitar 

sig mest på informationen i bipacksedlarna (90 %) eller utnyttjar farmaceuternas 

(83 %) kunskap. De kännetecknande faktorerna som har visat sig ha en stor 

betydelse vid den ökade internetanvändningen är hög utbildningsnivå, ålder 

under 65 år och kvinnligt kön. 

Tillgången till elektronisk läkemedelsinformation har ökat, och kommer öka 

ytterligare, vilket medför nya möjligheter för en patientsäker och rationell 

läkemedelsanvändning (Mononen 2020). Digitaliseringen bidrar till en jämställd 

samhällsutveckling, där läkemedelsinformation finns tillgängligt oavsett kön, 

ålder, etnisk tillhörighet, sjukdom, funktionsnedsättning, ekonomiska 

förutsättningar eller nationalitet (Kiviranta och Hämeen-Anttila 2021). 

Utgångspunkten är att vården ska vara jämlik för alla och digitaliseringen ska 

främja patienternas egen roll i läkemedelsbehandlingen i enlighet med 

läkemedelsinformationsstrategins strategiska mål. Trots att olika slags 
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elektroniska tjänster finns tillgängliga för läkemedelsanvändaren och social- och 

hälsovårdspersonalen, och 82 % av befolkningen i Finland (16–89-åringar) 

kopplar sig till internet dagligen, kan ändå inte skriftlig och muntlig 

läkemedelsinformation helt och hållet uteslutas (Tilastokeskus 2020). Enligt 

läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026 är det viktigt att göra patienten 

delaktig i läkemedelsbehandlingen på flera olika nivåer och därför måste 

tillförlitlig läkemedelsinformation finnas till både muntligt, skriftligt och 

elektroniskt. Bipacksedeln måste finnas åtkomlig som pappersversion med tanke 

på äldre och minnespatienter (Lohi et al. 2018). Ur de övriga 

läkemedelsanvändares perspektiv har den elektroniska bipacksedeln flera 

fördelar vad gäller textens läsbarhet: informationen i texten kan sökas med hjälp 

av sökfunktionen, det går att hoppa mellan textavsnitt, förstora texten eller justera 

kontrast, vilket i alla fall kan ses som en fördel för synskadade patienter. Till den 

elektroniska bipacksedeln är det även möjligt att koppla annan relevant 

information för läkemedelsanvändaren, bland annat en aktuell tablettbild för 

identifiering av läkemedlet eller administreringsvideor. 

Inte endast ur läkemedelsanvändarens synvinkel, utan även enligt 

läkemedelsföretag och läkemedelsmyndigheterna är den elektroniska 

bipacksedeln mer ekologisk i jämförelse till den nuvarande pappersversionen 

(Lohi et al. 2018). Den elektroniska bipacksedeln kunde leda till en kraftig 

sänkning av läkemedelspriser till följd av kostnadsbesparingar då kostnaderna av 

de tryckta bipacksedlarna skulle minskas. Lanseringen av läkemedel kunde 

påskyndas i takt med att den industriella förpackningsprocessen minskar och 

tillgängligheten av läkemedel med låg konsumtion kunde förbättras på 

marknaden. Att tryckta bipacksedlar på flera språk kräver stora ekonomiska 

resurser för läkemedelsföretag, vilket kan vara en delorsak till varför 

restnoteringar anmäls av läkemedel med låg konsumtion. 
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5.2 Läkemedels miljöpåverkan och allmänhetens medvetenhet 
angående läkemedelsavfall 

 

Läkemedels miljöpåverkan är ett stort och mycket komplext problem, inte bara i 

Finland och i de övriga nordiska länderna, utan även i hela världen. Läkemedel 

påverkar människokroppens fysiologiska processer redan vid låga 

koncentrationer (Larsson et al. 2015). Många läkemedel påverkar också de 

fysiologiska processerna i andra organismer då de hamnar i naturen via 

avloppsvatten, vilket bland annat leder till störningar i fortplantningen hos fisk. 

Användningen av läkemedel med potentiell risk för miljön kan inte förbjudas enligt 

EU-lagstiftning och därmed krävs det i stället ett samordnat arbete mellan olika 

läkemedelsaktörer i läkemedelskedjan för att minska på miljöpåverkan. 

Förekomsten av läkemedel i miljön har varit ett aktivt forskningsområde under de 

senaste 20 åren (Petrie och Camacho-Muñoz 2021). Flödet av läkemedel sker 

på olika sätt (Larsson et al. 2015). Den kvantitativt största källan till 

miljöexponering beror på utsöndring av humanläkemedel via urin och avföring vid 

ofullständig nedbrytning i människokroppen (Figur 5). Spridning av läkemedel i 

naturen sker via avloppsvattnet då reningsverken inte klarar av att rena vattnet 

från läkemedelsrester (Ahkola et al. 2020; Larsson et al. 2015). Flera studier har 

påvisat att anti-inflammatoriska läkemedel, så som ibuprofen och diklofenak, 

följer med avloppsvattnet i mottagande sjö och vattendrag, och har negativa 

effekter på vattenlevande organismer (Almeida et al. 2020; Petrie et al. 2021). 

Dessvärre finns det endast begränsade studier om läkemedlens biokoncentration 

och effekterna av NSAID på marina organismer. Miljöpåverkan av läkemedel mot 

cancer ligger även i stor fokus (Pereira et al. 2020). Dessa läkemedel kan hittas 

i sjukhus-, hushålls- och industriellt avloppsvatten samt i ytvatten, vilket utgör en 

potentiell risk för både miljön och humanhälsan. Läkemedlen har visat sig ha 

cytotoxiska, teratogena och cancerframkallande effekter på organismer redan vid 

låga koncentrationer. 
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Figur 5: Största utsläppen av läkemedelsrester sker vid användning. Utsöndring 
av läkemedel via urin och avföring, spridning av läkemedel i vattendrag via 
avloppsvatten då reningsverk inte har tillräcklig reningskapacitet eller 
läkemedelsrester i hushållssopor. 

 

Allmänhetens medvetenhet om läkemedels miljöpåverkan och hur 

läkemedelsavfall ska hanteras är bristfällig (Klümmer och Hempel 2010; 

Kiviranta och Hämeen-Anttila 2021). I flera studier har det framkommit att 

majoriteten av de tillfrågade slänger läkemedelsavfall i hushållsavfallet eller 

avloppet (Figur 5). Hantering av allmänhetens överblivna läkemedel i apotek 

gjordes tidigare mest på grund av säkerhetsskäl; att barn eller andra obehöriga 

inte skulle få tillgång till dem (Larsson et al. 2015). Numera anses läkemedels 

miljöpåverkan vara ett viktigare argument till varför överblivna läkemedel måste 

kasseras på rätt sätt. Den ändrade attityden stöds såväl av olika studier som av 

den nya läkemedelsinformationsstrategin där en av huvudmålen är beaktande av 

miljön vid användning av läkemedel. Det är viktigt att såväl 

läkemedelsanvändaren och social- och hälsovårdspersonalen är medvetna om 

läkemedlens miljörisker för att detta kunde minimeras. För utveckling av 

läkemedelsområdet måste bland annat hanteringen av läkemedelskassation 

tydliggöras.   
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II EMPIRISK DEL 

 

 

6 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

 

Bipacksedlarna hittas både i läkemedelsförpackningarna och elektroniskt på 

läkemedelsmyndigheternas webbsidor. Den nuvarande elektroniska 

produktinformationen är inte interoperabel med andra elektroniska hälsosystem, 

som bland annat e-recept och elektroniska journaler (EMA 2020a). EMA är säker 

på att digitala plattformar öppnar ytterligare möjligheter att sprida 

produktinformationen elektroniskt, vilket skulle bättre möta patienternas och 

vårdpersonalens behov av tillgänglig aktuell och pålitlig läkemedelsinformation.  

Är det även realistiskt och möjligt att föreställa sig att bipacksedlarna i framtiden 

endast skulle vara tillgängliga elektroniskt? I så fall, hurdana möjligheter 

respektive utmaningar skulle detta leda till enligt läkemedelsföretagen, 

läkemedelsmyndigheten i Finland och hälso- och sjukvården? Är den 

elektroniska bipacksedeln sist och slutligen så miljövänlig i jämförelse till den 

nuvarande tryckta bipacksedeln, att den tryckta pappersversionen skulle 

försvinna helt och hållet på bekostnad av digitaliseringen? 

Dessa frågor har inte utforskats i EU, inte i alla fall i stor utsträckning eller ur 

läkemedelsindustrins synvinkel, vilket detta arbete kommer att granska i närmare 

detalj. Patienternas syn på den elektroniska bipacksedeln och deras åsikter om 

att läsa den nuvarande tryckta bipacksedeln har undersökts i Finland år 2020 för 

att få en djupare förståelse av användarnas perspektiv på ämnet. Utöver 

patienternas åsikter, bör även läkemedelsföretagens, Fimeas och 

sjukhusvärldens perspektiv uppmärksammas innan ePL-reformeringen 

överhuvudtaget kan tänkas införas. 

Det övergripande syftet med pro gradu -avhandlingen är att undersöka, 

sammanställa och utvärdera hurdana möjligheter och utmaningar den 

elektroniska bipacksedeln kan medföra i den nära framtiden. Forskningen 
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koncentrerar sig på innehavare av godkännande för försäljning, 

läkemedelsmyndigheten i Finland och sjukhusapotekets samt 

avdelningsfarmaceuternas aspekt på saken och exkluderar patienterna, eftersom 

patienternas syn på ePL redan undersökts. Då syftet är att utforska elektroniska 

bipacksedelns möjligheter och utmaningar anses även en kort beskrivning av 

Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) viktigt. Härutöver medför 

den elektroniska bipacksedeln även en central roll ur läkemedlens miljöpåverkan. 

Det insamlade materialet utgör ett underlag för diskussion och problematisering 

kring möjliga utvecklingsområden som EMA, läkemedelsföretagen och -

myndigheterna samt sjukhusen står inför i det fortsatta arbetet med den 

elektroniska bipacksedeln. 

Avhandlingen strävar efter att presentera läkemedelsaktörernas perspektiv med 

hjälp av en kvalitativ semistrukturerad enkätundersökning. I första hand har 

personer med regulatorisk kunskap inom läkemedelsföretag kontaktas, varefter 

de två andra målgrupperna (läkemedelsmyndigheten i Finland samt 

sjukhusapoteket och avdelningsfarmaceuterna) har inkluderats för att med hjälp 

av enkäten få svar på följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka är de största möjligheterna och utmaningarna med den elektroniska 

bipacksedeln? 

2. Utreda om det finns skillnader i olika läkemedelsaktörers perspektiv. 

3. Hurdana möjligheter medför den elektroniska bipacksedeln ur ett 

miljöperspektiv jämfört med den nuvarande tryckta pappersversionen? 

 

Den andra forskningsfrågan kan inte besvaras av respondenterna, utan 

analyseras utifrån resultaten från respektive målgrupp. Avhandlingen strävar 

efter att effektivt utsöka svar till forskningsfrågorna som presenterats ovan, och 

till den andra forskningsfrågan som enbart besvaras indirekt av målgrupperna. 
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7 MATERIAL OCH METOD 

 

Den elektroniska bipacksedeln skulle åstadkomma en utveckling inom 

läkemedelsområdet och är därmed ett mycket aktuellt ämne för olika aktörer inom 

läkemedelskedjan. På grund av detta har olika läkemedelsaktörer villats 

inkluderas i denna undersökning. För att erhålla tillgång till så många olika 

aktörers åsikter om ePL som möjligt, allt från läkemedelsindustrin och 

läkemedelsmyndigheten till sjukhusapoteket, genomfördes datainsamlingen med 

hjälp av en elektronisk semistrukturerad enkät. Webblänken till enkäten 

skickades till flera olika kontaktpersoner inom läkemedelsindustrin, 

läkemedelsmyndigheten och sjukhusapoteket, som i sin tur vidarebefordrade 

onlineundersökningen internt till sina kollegor. Respondenterna hade cirka två 

veckor på sig att fylla i och svara på frågorna för att deras svar skulle medräknas 

i undersökningen. Undersökningen har utarbetats under antagandet att 

bipacksedeln endast kommer att finnas tillgänglig i elektronisk form i framtiden. 

Detta kapitel är uppdelat i tre avsnitt för att ge läsaren en helhet av metoden och 

materialet som använts i forskningen samt själva datainsamlingen och -analysen. 

I det första kapitlet presenteras skapandet av enkäten och själva pilotstudien, 

som genomfördes före själva datainsamlingen för huvudstudien sattes igång. I 

det andra och tredje kapitlet läggs tonvikten på forskningens datainsamling och 

dataanalys. 

 

7.1 Skapande av enkäten 

 

E-lomake -enkäten är semistrukturerad, dvs innehåller både flervalsfrågor med 

färdigt bestämda svarsalternativ och öppna frågor. De första frågorna i enkäten 

behandlar respondentens bakgrundsinformation, bland annat kön, målgrupp och 

arbetserfarenhet. Respondenten svarar antingen på fyra eller åtta frågor i 

enkäten beroende på vilken målgrupp hen tillhör till. Enkäten kan läsas i sin 

helhet som en bilaga (bilaga 1). Sjukhusapoteken och avdelningsfarmaceuterna 
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svarar allt som allt på 8 frågor i och med att de sista fyra frågorna i enkäten enbart 

är målgruppsrelaterade för dem. Enkäten innehåller frågor som delas upp i 

kategorierna bakgrundsinformation, öppna frågor och flervalsfrågor med 

svarsalternativ. De specifika teman i enkäten presenteras i Figur 6. 

Innan själva datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotstudie med tre 

respondenter, en från sjukhusapoteket och två från läkemedelsindustrin, för att 

testa funktionaliteten och läsbarheten i enkäten. Enkäten korrigerades utifrån 

respondenternas kommentarer innan själva huvudstudien inleddes. De öppna 

frågornas svarsutrymme förstorades och möjligheten till att kunna kommentera 

valet av svarsalternativ för alla flervalsfrågor förverkligades. Härutöver gjordes 

även små tekniska formateringsändringar till enkäten. I pilotstudien framkom det 

även att det var oklart huruvida sjukhusapoteket och avdelningsfarmaceuterna 

skulle svara på alla åtta frågor i enkäten eller enbart på de fyra sista 

sjukhusrelaterande frågorna. Instruktionerna klargjordes och korrigerades i 

enkäten före huvudstudien igångsattes. Resultaten från pilotstudien ingår inte i 

huvudstudien då syftet med piloteringen endast var att insamla kommentarer på 

funktionaliteten och läsbarheten i enkäten och kartlägga dessa. 

 

Figur 6. De specifika teman i enkäten.  

 

7.2 Datainsamling 

 

Datainsamlingen i denna avhandling genomfördes med hjälp av en elektronisk 

kvalitativ semistrukturerad enkät för att erhålla genomtänkta svar på en viss 

tidsfrist. Den semistrukturerade enkäten ger respondenterna större frihet att 

utforma svaren på eget sätt och fylla i enkäten i egen takt. Dessutom är det också 
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lättare att arbeta utifrån en lista över specifika teman (Figur 6). Frågorna kan vara 

öppna, ställas i olika ordningsföljd samt kompletteras med följdfrågor för att kunna 

fokusera på det som anses extra viktigt i undersökningen. Nackdelen med 

enkäten är i sin tur att datainsamlingsmetoden kan orsaka missförstånd då 

respondenten inte har möjlighet att fråga om något är oklart, och skribenten inte 

kan ställa följdfrågor vid otydliga svar. 

Enkäten var endast tillgänglig på finska. Även om det inte fanns specifika 

uteslutningskriterier för att kunna delta i undersökningen, skickades enkäten i 

första hand till personer med regulatorisk kunskap inom läkemedelsföretag och 

läkemedelsmyndigheten i Finland, och utöver detta även till ett sjukhusapotek 

samt avdelningsfarmaceuter (tabell 3). Urvalet av respondenterna baserar sig på 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenter utses bland ”personer som 

för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren.” 

Målgruppen frågades i enkäten för att i ett senare skede kunna få svar på 

forskningsfrågan ”utreda om det finns skillnader i olika läkemedelsaktörers 

perspektiv”. En del kontaktpersoner har även med tillstånd vidarebefordrat 

enkäten till personer med kunskap inom farmakovigilans, kvalitetskontroll (QA), 

Market access och marknadsföring av läkemedel. En viss specifik längd på 

arbetserfarenheten var inte heller ett kriterium för att kunna delta. Detta frågades 

endast för att kunna se om det råder enhetlighet mellan svaren av respondenter 

med samma längd på arbetserfarenheten. Sjukhusapoteken och 

avdelningsfarmaceuterna besvarade utöver de fyra första frågorna ytterligare på 

fyra frågor som endast var relevanta för dem. Avsikten med detta var att utforska 

sjukhusets synvinkel på elektroniska bipacksedlar och kartlägga i vilket mån 

fenomenet har diskuterats bland sjukhuskollegorna. Härutöver önskades det en 

beskrivning av sjukhusapoteket och/eller avdelningsfarmaceuterna huruvida de 

anser att man borde upplysa patienten om läkemedelsanvändningen före hen 

förflyttas från sjukhuset till hemvården. 

Svarsandelen från företagen inom läkemedelsindustrin samt sjukhusapoteken 

såg lovande ut under hela studiens svarstid. En påminnelse om 

enkätundersökningen skickades till läkemedelsmyndigheten några dagar innan 
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svarstiden skulle upphöra för att försäkra att tillräckligt många perspektiv på den 

elektroniska bipacksedeln skulle fås av alla tre läkemedelsaktörer. Trots 

påminnelsen blev svarsandelen från läkemedelsmyndigheten en aning längre än 

för de andra aktörerna. Oavsett detta var det möjligt att jämföra de olika 

läkemedelsaktörers åsikter sinsemellan. Svarstiden förlängdes med en vecka, 

fram till den 22 april 2022, för att ytterligare öka på svarsandelen, varefter 

enkäten stängdes. 

Tabell 3. Respondenttyper i undersökningen. 

 

 

7.3 Dataanalys 

 

Enkäten bestod totalt av 8 frågor varav de fyra sista frågorna endast var 

målgruppsrelaterade för sjukhusapoteket och avdelningsfarmaceuterna. 

Frågorna uppdelades i tre kategorier varav den första kategorin inkluderade 

bakgrundsinformation om respondenterna. Till den andra kategorin tillhördes de 

öppna frågorna och i den tredje kategorin igen flervalsfrågorna. Efter att 

svarstiden hade upphört överfördes svaren till Microsoft Excel för analys. En 

numerisk kod tilldelades varje svarsalternativ i flervalsfrågorna för att möjliggöra 

kvantitativ analys. De öppna frågorna behandlades och analyserades kvalitativt 

skilt. Den statistiska analysen genomfördes med hjälp av chi-square testet i 

Microsoft Excel för att undersöka om det finns korrelation mellan målgruppernas 
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åsikter om den elektroniska bipacksedeln. Statistisk signifikans bestämdes som 

p < 0.05. Microsoft Powerpoint och Microsoft Excel användes för att skapa grafer 

såsom bland annat cirkel- och stapeldiagram, för att representera kategorisk och 

statistisk data. 

 

 

8 RESULTAT 

 

8.1 Antal respondenter 

 

Studiens respondenter sammankallades via E-post i början av april 2022 med 

hjälp av kontaktpersoner inom regulatorisk kompetens och deras kollegor. Det är 

inte möjligt att uppskatta eller fastställa den totala svarsfrekvensen för studien, 

eftersom det exakta antalet experter med regulatorisk kunskap inom 

läkemedelsindustrin inte är känd. Dessutom vidarebefordrades enkäten även av 

kontaktpersonernas kollegor, vilket ständigt försvårar uppskattningen av den 

totala svarsfrekvensen. 

Således bestämdes det att målsättningen för studien är att få 60 svar inom cirka 

två veckor, det vill säga, totalt 20 svar från respektive tre målgrupper. 

Enkätundersökningen skickades via E-post till företag inom läkemedelsindustrin 

(n = 10), läkemedelsmyndigheten i Finland (en kontaktperson från Fimea 

kontaktades som i sin tur vidarebefordrade enkäten internt) och till ett 

sjukhusapotek i Finland. Svarstiden förlängdes med en vecka för att ytterligare 

öka på den totala svarsandelen. För att genomföra studien utnyttjades 

bekvämlighetsurval för att hitta respondenter inom varje målgrupp. 

Bekvämlighetsurval utnyttjas för att upptäcka de respondenter som är villiga att 

delta i studien och som är lättillgängliga. 

Slutligen fick enkätundersökningen totalt 55 svar inom en tre veckors period. 

Även om svarsantalet understeg målet (60 svar) i en liten grad, har svarsandelen 

ändå delat sig relativt jämt mellan alla tre målgrupper inom läkemedelsområdet 
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och därav antas denna svarsandel vara tillräckligt beskrivande och tillförlitlig för 

undersökningen. Det totala svarsantalet möjliggör kartläggningen av aktörernas 

perspektiv om den elektroniska bipacksedeln, och därför anses inte heller 

målsättningens underskridande svarsandel vara kritisk. 

 

8.2 Diversitet bland respondenter 

 

Svarsandelen efter målgrupp presenteras i figur 7. Svarsprocenten från 

läkemedelsföretagen inom läkemedelsindustrin var 40 % (n = 22), 

sjukhusapoteken och/eller avdelningsfarmaceuternas andel var igen 36 % 

(n = 20) och läkemedelsmyndigheten Fimeas 13 % (n = 13) (Figur 7). Alla 

respondenters svar inkluderades i studien, vilket antyder på att funktionaliteten 

och frågekonstruktionen i enkäten var entydigt. 

 

Figur 7. Indelning efter målgrupp och deras svarsandelar. Totalt 55 experter inom 
läkemedelskedjan tog del i studien. 

 

Av den totala andelen respondenter (n = 55) som ingick i studien, var kvinnornas 

andel 82 % (n = 45) och männens 16 % (n = 9). Ingen av respondenterna 
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identifierade sig som ”annan” medan däremot 2 % (n = 1) vägrade avslöja sitt 

kön genom att kryssa för ”vill ej svara” svarsalternativet (Figur 8). 

Respondenternas ålder frågades inte i enkäten, eftersom det inte anses vara 

relevant för studien i fråga. Däremot frågades i stället längden på 

arbetserfarenheten. Könet i sig har inte heller någon vikt eller relevans för 

studiens resultat, men detta bestämdes för att fråga för allmänt intresse. 

Kvinnornas andel dominerade uppenbarligen i studien (Figur 8). 

 

Figur 8. Enkätens svarsandelar uppdelat efter kön. 

 

Till respondentens bakgrundsinformation i enkäten ingick utöver könet och 

målgruppen, även längden på arbetserfarenheten som frågades med hjälp av 

färdigt bestämda svarsalternativ. Tanken bakom frågan var att utreda om det 

råder enhetlighet mellan de olika svaren av respondenter med samma längd på 

arbetserfarenheten. 

Vid granskning av resultaten av längden på arbetserfarenheten kan det 

konstateras att största delen av dem som besvarat enkäten har över 5 års 

arbetserfarenhet (29 %, n = 16), 24 % (n = 13) 2–4 års erfarenhet, 16 % (n = 9) 

över 20 års arbetserfarenhet, 15 % (n = 8) i sin tur igen över 10 års erfarenhet, 
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9 % (n = 5) jämt 10 års kunnighet och slutligen 7 % (n = 4) av respondenterna 

har vid svarstiden haft under två års erfarenhet från branschen (Figur 9). 

 

 

Figur 9. Respondenternas svarsandelar på längden på arbetserfarenheten. 

 

8.3 De största möjligheterna och utmaningarna med den elektroniska 

bipacksedeln 

 

En av målsättningarna med pro gradu-avhandlingen var att få svar på 

forskningsfrågan gällande de största möjligheterna och utmaningarna med ePL. 

I undersökningen hade respondenterna möjlighet att utforma sin åsikt om ämnet 

via en öppen fråga. Även om det har framkommit flera olika för- och nackdelarna 

med den elektroniska bipacksedeln är det några tankar som dyker upp hos 

nästan alla deltagare; den elektroniska bipacksedeln erbjuder den mest aktuella 

och omedelbart tillgängliga läkemedelsinformationen för användaren och hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Utöver detta är den enkel att använda och ekologisk. 

Den stora textmängden i den tryckta bipacksedeln har frekvent lyfts fram av 

respondenterna, och likaså bekymret över att pappersversionen inte tillgodoser 
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alla patientgrupper. Informationen i pappersversionen har även upplevts 

överväldigande och onödigt svår. Flera respondenter har ansett att läsbarheten 

skulle förbättras vid införande av ePL, och att den elektroniska bipacksedeln 

skulle ge möjlighet till sökande efter relevant information i bipacksedeln med hjälp 

av kortkommandon Ctrl+F. Utöver detta skulle ePL även bidra till lägre kostnader 

inom läkemedelsindustrin då föråldrade bipacksedlar inte behöver förstöras till 

följd av uppdaterad läkemedelsinformation. Lanseringen av flerspråkiga 

förpackningar skulle likaså underlättas. 

Enligt sjukhusmålgruppen används inte de tryckta bipacksedlarna 

överhuvudtaget i sjukhusapoteket. Det anses att de tryckta bipacksedlarna 

endast medför risker; vid rekonstituering kan avlägsnande av bipacksedeln från 

läkemedelsförpackningen leda till att läkemedelsflaskan faller ut och går sönder. 

Härutöver finns det heller inte tid för särskild sortering av plats, kartong och 

papper separat. Avdelningsfarmaceuterna igen anser att pappersversionen ofta 

bara är i vägen vid användningen och försvårar läkemedelsförpackningens 

omförpackning. 

De största utmaningarna med elektroniska bipacksedlarna är användarens 

avsaknad av internetanslutning och inkompetens vid användning av elektroniska 

tjänster. De flesta respondenter har frågesatt om den elektroniska bipacksedeln 

överhuvudtaget kommer att läsas av patienter om informationsbladet inte finns 

inuti läkemedelsförpackningen. Detta har ansetts i värsta fall äventyra 

patientsäkerheten. Tankarna går även till patienter som inte använder eller äger 

smart apparater. Blir dessa patientgrupper utan läkemedelsinformation då 

telefonen inte kan scanna QR-koden på läkemedelsförpackningen, eller är 

lösningen helt enkelt beroende av apoteken, som blir tvungna att utskriva den 

elektroniska bipacksedeln till patienten i situationer som denna. Varje 

sjukvårdspersonal har inte heller tillgång till egen dator på sjukhuset, vilket 

kommer utmana ePL-användningen i brådskande situationer där 

produktinformationen eller utspädningsanvisningen behövs snabbt. 
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8.4 Respondenternas perspektiv på påståenden om ePL 

 

Den andra frågan i enkäten innehöll 12 påståenden om den elektroniska 

bipacksedeln (Figur 10 och 12). Respondenterna tog ställning till påståenden 

med hjälp av fasta svarsalternativ (helt av samma åsikt, delvis av samma åsikt, 

jag kan inte säga, delvis av annan åsikt och helt av annan åsikt). Till en del av 

flervalsfrågorna hade respondenten även möjlighet att motivera och argumentera 

för sitt val av påstående. På detta sätt fick respondenten frihet att utforma och 

utgöra skäl för valet av påstående på sitt eget sätt. Tanken bakom följdfrågorna 

var att ge skribenten nya perspektiv på fenomenet och viktig allmän 

tilläggsinformation om ePL som inte har förstått tagits upp i enkäten. Härutöver 

utmanade följdfrågorna även respondenterna till kritiskt tänkande. 

 

 

 
Figur 10. Olika påståenden om den elektroniska bipacksedeln i enkäten och 
respondenternas svarsandelar. Respondenterna instruerades om att enbart välja 
ett svarsalternativ för varje påstående. 
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I figur 10 och 12 kan det konstateras att respondenterna har haft relativt olika 

uppfattningar om en del av påståenden, vilket åtminstone delvis förklaras med 

det att vissa påståenden var i grund och botten mera avsedda för en viss 

målgrupp, även om frågan instruerades att besvaras av alla målgrupper. För att 

kunna ta ställning till vissa påståenden krävs det tillräcklig regulatorisk kunskap, 

medan otillräcklig kunskap i sig kan leda till vilda gissningar, vilket kan vara 

orsaken till varför en del respondenter enbart delvis hållit med om ett påstående 

eller kryssat för ”jag kan inte säga”. Alternativet ”jag kan inte säga” ger 

respondenten en lättare utväg vid osäkerhet eller frustation, vilket i sig nog är 

bättre än vilda gissningar. Det har framkommit att bland annat största delen av 

respondenterna från sjukhusmålgruppen (65 %, n = 13) har svarat ”jag kan inte 

säga” till påståendet ”Tillgången till läkemedel med låg försäljning kommer att 

förbättras i Finland vid införande av ePL” (Figur 11 och 12), vilket delvis påvisar 

hypotesen om att det krävs en viss arbetserfarenhet inom regulatorisk kunskap 

för att kunna ta ställning till påståendet. Skillnaderna i attityderna till ovanstående 

påstående mellan sjukhusmålgruppen och företagen inom läkemedelsindustrin 

(tabell 11) är statistiskt signifikanta (Chi-Square test, p < 0.05). Denna term 

innebär att resultaten är så tillförlitliga att man kan vara säker på att de inte beror 

på slumpen. Resultatet tyder på att det finns en större sannolikhet att företagen 

inom läkemedelsindustrin, med arbetserfarenhet inom regulatorisk kunskap, är 

av samma åsikt med påståendet även i kommande undersökningar. 
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Figur 11. Respondenternas svarsandelar till påståendet “Tillgången till läkemedel 
med låg försäljning kommer att förbättras i Finland vid införande av ePL”. 
Skillnaderna mellan perspektiven till ovanstående påstående är statistiskt 
signifikanta (p < 0.05). 
 

 

Figur 12. Olika påståenden om den elektroniska bipacksedeln i enkäten och 
respondenternas svarsandelar. Respondenterna instruerades om att enbart välja 
ett svarsalternativ för varje påstående. 
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Det finns även påståenden där de flesta respondenter oavsett målgrupp har varit 

av samma åsikt. Bland annat för yttrandet ”ePL är ett mer miljövänligt alternativ 

jämfört med den nuvarande pappersversionen” har 69 % (n = 38) svarat ”helt av 

samma åsikt” (Figur 10). Likaså för påståendet ”införande av ePL kommer att 

underlätta tillhandahållande av aktuell läkemedelsinformation” har 75 % (n = 41) 

hållit med om påståendet (Figur 12). För påståendet ”Övergången från de 

traditionella bipacksedlarna till elektroniska bipacksedlar påverkar inte 

patientsäkerheten avsevärt” och ”Eliminering av de traditionella bipacksedlarna i 

läkemedelsförpackningarna skulle inte leda till betydande följdeffekter” har 

52,7 % (n = 29) svarat ”delvis av annan åsikt” och motiverat valet av sitt 

svarsalternativ genom att lyfta fram att alla patientgrupper måste 

uppmärksammas. En stor del av respondenterna som representerar 

sjukhusapoteket och avdelningsfarmaceuterna anser att patientsäkerheten i en 

liten grad kan påverkas vid övergången till elektroniska bipacksedlar. De flesta 

har även påpekat att patientsäkerheten inte får glömmas på bekostnad av den 

elektroniska bipacksedeln. En del avdelningsfarmaceuter har poängterat att 

datorer inte alltid finns tillgängliga i behandlingssituationer, där till exempel 

utspädningsinstruktioner för läkemedlen borde hittas snabbt. Däremot anser de 

att elimineringen av de traditionella bipacksedlarna från 

läkemedelsförpackningarna inte kommer att leda till betydande följdeffekter för 

patienter som vårdas i sjukhuset. Emellertid kan följdeffekter uppstå efter 

utskrivning från sjukhus om patienten blir utan läkemedelsinformation till följd av 

att hen inte kan använda elektroniska tjänster, eller om apoteket inte erbjuder 

utskrivning av den elektroniska bipacksedeln i samband med 

läkemedelsexpedieringen. 

Resultatet av påståendet ”Införande av ePL skulle medföra kostnadsbesparingar 

för läkemedelsindustrin” visar att 43,6 % (n = 24) av alla frågade är ”helt av 

samma åsikt” och 36,3 % (n = 20) ”delvis av samma åsikt” (Figur 10). Eftersom 

frågan är mer riktad åt läkemedelsmyndigheten och företagen inom 

läkemedelsindustrin har deras åsikter statistiskt analyserats med chi-square 

testet (tabell 13). Det framkom att 63,6 % (n = 14) av experterna inom 

läkemedelsindustrin är av samma åsikt med påståendet, medan igen största 
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delen av respondenterna som representerar läkemedelsmyndigheten i Finland är 

”delvis av samma åsikt” (62 %, n = 8). Skillnaderna i attityden mellan de två 

målgrupperna är inte statistiskt signifikanta (Chi-Square test, p = 0.127). Det kan 

ta upptill 6 månader innan den uppdaterade trycka bipacksedeln distribueras i 

pappersformat i läkemedelsförpackningarna till patienterna. Tiden räknas från 

myndighetsgodkännandet fram till dess att patienterna får tag på den 

uppdaterade läkemedelsinformationen. Förpackningen av läkemedel skulle 

påskyndas och spara kostnader för läkemedelsindustrin om 

pappersbipacksedeln inte skulle måsta ingå i läkemedelsförpackningen. 

Införande av ePL skulle även spara tid och medföra kostnadsbesparingar för 

lågvolymprodukter som importeras i främmande språkförpackningar, då inte 

heller en separat FI/SE bipacksedel skulle krävas. 

 

Figur 13. Svarsandelen från företagen inom läkemedelsindustrin och 
läkemedelsmyndigheten Fimea till påståendet ”Införande av ePL skulle medföra 
kostnadsbesparingar för läkemedelsindustrin”. Resultatet tyder på att 
skillnaderna i attityderna mellan målgrupperna inte är statistiskt signifikanta 
(p = 0.127). 
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Det finns en tydlig dispersion i attityderna bland målgrupperna för påståendet ”I 

framtiden bör bipacksedlarna enbart finnas elektroniskt”. Bara 11 % (n = 6) av 

respondenterna var ”helt av samma åsikt” medan 32,7 % (n = 18) var antingen 

”delvis av samma åsikt” eller ”delvis av annan åsikt”. 18,2 % (n = 10) var igen 

starkt emot påståendet och svarade ”helt av annan åsikt”. Respondenterna har 

motiverat valet av sitt svarsalternativ genom att lyfta fram de människor som inte 

äger smart apparater eller kan använda elektroniska tjänster. De flesta har syftat 

på äldre människor och betonat att deras patientsäkerhet riskeras om 

pappersversionen helt och hållet kommer att försvinna. Däremot har de flesta i 

samband med motståndet ändå poängterat att den traditionella 

pappersversionen inte längre är särskild läsbar till följd av den ökade 

textmängden, och har förståelse för varför ePL vill införas. 

De ovannämnda argumenten användes även för motiveringen av 

svarsalternativet till påståendet ”Ur patienternas synvinkel är ePL nyttig, i 

synnerhet med tanke på textens läsbarhet”, där 41,8 % (n = 23) var ”helt av 

samma åsikt” och 45,5 % (n = 25) i sin tur ”delvis av samma åsikt”. 

Respondenterna som varit ”delvis av samma åsikt” till ovanstående påstående 

har lyft fram att ePL inte är nyttig om läkemedelsanvändaren inte kan använda 

elektroniska tjänster. Om läkemedelsinformationen endast skulle finnas 

tillgänglig elektroniskt skulle ansvaret ligga hos apoteket, som skulle vara 

tvungna att säkerställa att alla läkemedelsanvändare får läkemedelsrådgivning 

antingen muntligt eller utskrivet. En del respondenter har inte heller kommenterat 

valet av sitt svarsalternativ för ovanstående påstående, i synnerhet de 

respondenter som besvarat ”delvis av samma åsikt”, vilket försvårar analysen en 

aning. Den statistiska analysen (tabell 14) tyder på att skillnaderna i attityderna 

inte var statistiskt signifikanta (Chi-Square test, p = 0.004). En tydlig dispersion 

syntes såväl i resultaten för påståendet ”Införande av ePL handlar enbart om 

digitalisering”. 36,4 % (n = 20) av respondenterna var ”delvis av samma åsikt” 

medan 40 % (n = 22) igen ”delvis av annan åsikt”. 
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Figur 14. Svarsandelen från företagen inom läkemedelsindustrin och 
sjukhusapoteken till påståendet ”Ur patienternas synvinkel är ePL nyttig, i 
synnerhet med tanke på textens läsbarhet”. Resultatet tyder på att skillnaderna i 
attityderna mellan målgrupperna inte är statistiskt signifikanta (p = 0.004). 

 

8.5 Respondenternas syn på hur informationen av det ordinerade 

läkemedlet bäst skulle nå patienten 

 

Utifrån studiens resultat tycker de flesta att informationen bäst skulle nå patienten 

via läkare, apotek eller sjukskötare, dvs via samma informationskälla som de 

flesta patienter i dagens läge också får sin läkemedelsinformation ifrån. En del 

respondenter anser att läkemedelsrådgivningen till en stor del ligger på 

farmaceuternas ansvar i apoteket, speciellt vid påbörjande av ett nytt läkemedel. 

Det har även framkommit att många gillar idén om att apoteket vid behov kan 

utskriva den elektroniska bipacksedeln till patienten. 

Resultatet visar även att QR-koden dvs. en tvådimensionell streckkod, som finns 

på läkemedelsförpackningar diskuteras i stor utsträckning och skulle kunna 

fungera som ett hjälpredskap för sjukvården, patienterna och anhöriga att hitta 
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läkemedelsinformation eller instruktionsfilmer för läkemedel. Grundtanken är att 

läkemedelsinformationen alltid skulle finnas med och vara den mest aktuella. 

Detta skulle dock i sin tur kräva en smart telefon som klarar av att scanna koden. 

Vissa respondenter har även jämfört den elektroniska bipacksedeln och det 

tryckta informationsbladet sinsemellan. Det råder dispersion bland 

respondenternas tankar kring fenomenet då en del har varit av den åsikten att 

om någondera måste väljas så skulle de hellre välja den nuvarande bipacksedeln 

medan vissa igen skulle definitivt föredra den elektroniska bipacksedeln. Orsaken 

till varför respondenterna har tagit ställning till vilkendera som borde återstå har 

att göra med att undersökningen utarbetades under antagandet att bipacksedeln 

endast kommer att finnas tillgänglig i elektronisk form i framtiden. Grundtanken 

är dock den att elektronisk produktinformation tidsmässigt ska ses som den 

grundläggande läkemedelsinformationen, inte som ett komplement till tryckt 

information. Sanningen är den att även om ePL reformeringen skulle genomslå 

skulle inte det tryckta informationsbladet försvinna. 

 

8.6 Sjukhusapotekets och avdelningsfarmaceuternas perspektiv på 

den elektroniska bipacksedeln 

 

De fyra sista frågorna i enkäten var enbart målgruppsrelaterade för 

sjukhusapoteken och avdelningsfarmaceuterna, för att få en bättre uppfattning 

om deras tankar kring elektroniska bipacksedeln. 20 % (n = 4) av respondenterna 

var av den åsikten att behovet av elektroniska bipacksedlar aldrig har diskuterats 

på sjukhuset eller så kunde de inte med säkerhet svara ja eller nej, medan igen 

60 % (n = 12) hade någon gång fört en diskussion om behovet. 
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Figur 15. Sjukhusapoteket och avdelningsfarmaceuternas svarsandelar till 
påståendet ”Utnyttjas de tryckta bipacksedlarna i sjukhuset eller kontrolleras 
läkemedelsinformationen elektroniskt?” 

 

Utöver ePL behovet frågades det även om de tryckta bipacksedlarna fortfarande 

används i lika stor utsträckning som tidigare eller om de elektroniska 

läkemedelsinformationskällorna har tagit över (Figur 15). Utifrån studiens resultat 

framkom det att förvånansvärt många (n = 8) fortfarande använder både och i lika 

stor grad även om 50 % (n = 10) ändå har erkänt att de mest utnyttjar de 

elektroniska informationskällorna. En del har motiverat valet av ”både och 

används i lika stor grad” genom att förklara orsaken till varför pappersversionen 

ibland används före de elektroniska tjänsterna; i en del läkemedelsrum finns det 

enbart en dator och vid brådskande tillfällen hinner man inte vänta på att den 

skulle bli tillgänglig. I situationer som denna är det helt enkelt lättare att leta 

informationen från den nuvarande tryckta bipacksedeln som hittas på insidan av 

läkemedelsförpackningen. Många respondenter har kommenterat att de anser att 

det finns mer fördelar med utnyttjande av ePL på sjukhus i jämförelse med dess 

nackdelar. Fördelarna med ePL-reformeringen och dess utnyttjande på sjukhus 
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är att mängden avfall minskar och bipacksedeln skulle innehålla den mest 

uppdaterade informationen. 

De största nackdelarna med ePL införande har att göra med situationer där alla 

datorer är upptagna och utspädningsinstruktionen eller doseringen för läkemedlet 

bara kan granskas från pappersversionen. Några respondenter har även berättat 

att en del sjukskötare har svårt att inta en positiv attityd vid förändringar och 

tycker att det är komplicerat att hitta läkemedelsinformation elektroniskt, vilket är 

orsaken till varför de fortfarande använder mycket den tryckta bipacksedeln. 

 

 

9 DISKUSSION 

 

I detta avsnitt kommer resultaten att knytas ihop med existerande teori. Härtill 

diskuteras resultaten i kontexten av hur väl de lyckas svara på avhandlingens 

syfte. Avsnittet är uppbyggt genom att reflektera över de viktigaste resultaten och 

metodvalet. Utöver detta framläggs studiens validitet och reliabilitet till följd av 

studiens styrkor och begränsningar. Slutligen följer en diskussion om förslag på 

fortsatt forskning inom området. 

 

9.1 Reflektion över de viktigaste observationerna 

 

I den existerande teorin förklarar Klümmer och Hempel (2010) samt 

Kiviranta och Hämeen-Anttila (2021) hur allmänhetens medvetande om 

läkemedels miljöpåverkan och hantering av läkemedelsavfall samt allmän avfall 

undermedvetet funnits med i baktanken, trots att hanteringen tidvis verkat 

bristfällig. Det har framkommit både i denna undersökning och i andra studier från 

litteraturen (bland annat Larsson et al. 2015) att hanteringen av läkemedelsavfall 

inte enbart ligger i människornas baktanke på grund av säkerhetsskäl, utan 

numera även till följd av miljöpåverkan. Den existerande teorin stöder väl 

resultatet som framkom i denna undersökning gällande läkemedels miljörisker, 
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och hurdana möjligheter den elektroniska bipacksedeln kunde medföra jämfört 

med den nuvarande tryckta pappersversionen. I studien genomförd av 

Larsson et al. (2015) framkom det att människor har blivit mer miljömedvetna på 

grund av ständiga påminnelser om läkemedlens följder på miljön, samt till följd 

av nykomna forskningar om fenomenet. Det kan konstateras att respondenterna 

i denna ePL -studie har haft miljömedvetandet i baktanken. Detta stöds av att de 

flesta respondenter har ansett att det är viktigt att såväl läkemedelsanvändaren 

som social- och hälsovårdspersonalen är medvetna om läkemedlens miljörisker 

för att dessa kunde minimeras i framtiden. Härmed är det entydigt att 

undersökningens resultat gällande läkemedels miljörisker korrelerar med 

litteraturen. 

Den befintliga litteraturen stöder även resultatet som presenterades gällande 

påståendet ”I framtiden bör bipacksedlarna enbart finnas elektroniskt”. 

Lohi et al. (2018) förklarar väldigt liknande som de flesta respondenter i denna 

avhandling hur bipacksedeln måste finnas åtkomlig som pappersversion i 

framtiden, speciellt med tanke på äldre och minnespatienter. Både teorin och 

respondenterna i denna studie påpekar att patientsäkerheten inte får försämras 

på bekostnad av den elektroniska bipacksedeln. Härmed visar det sig finnas stöd 

för empirin ur denna synvinkel till undersökningens resultat. Dock kan det utan 

tvekan konstateras att den elektroniska bipacksedeln är ändamålsenlig för den 

digitala generationen som är vana med att använda elektroniska apparater och 

e-tjänster, trots att den inte tillgodoser den äldre generationen som kan ha det 

svårt med teknologin. 

De viktigaste och mest uppkomna möjligheterna med den elektroniska 

bipacksedeln enligt respondenterna vore dess enkla användning och 

miljövänlighet (tabell 4). Lohi et al (2018) förklarar även hur den elektroniska 

bipacksedeln kunde lösa flera problem, speciellt ur miljöperspektivet. Speciellt 

sjukhusapoteket ansåg i denna studie att införande av den elektroniska 

bipacksedeln skulle vara en positiv utveckling och mycket eftersträvansvärd, som 

skulle leda till att mängden avfall skulle minska i stor grad. Målgruppen 

motiverade tankesättet med hjälp av förklaringen om att det inte finns tid för 
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sortering av plast, kartong och papper separat då mer än 500 injektionsflaskor 

per dag går åt i tillverkningsenheten. Oavsett de ovannämnda positiva 

kommenterarna, var det intressant att upptäcka att förvånansvärt många, 

speciellt avdelningssjukskötare, använder fortfarande den nuvarande tryckta 

bipacksedeln. Den egna uppfattningen och hypotesen var att 

läkemedelsinformationen uppsöks och kontrolleras för det mesta elektroniskt i 

och med att så mycket annat inom läkemedelsbranschen redan har digitaliserats. 

Det var speciellt sjukskötare på sjukhus som kommenterat att de i synnerhet vid 

brådskande situationer hellre granskar informationen från den tryckta 

bipacksedeln, mest för enkelhetens skull, och för att spara tid. Det som inte 

förvånande var att fenomenet var relativt nytt för sjukhuset, även om 

digitaliseringen sker här och nu. En del respondenter hade även svårt att medge 

att den elektroniska bipacksedeln kunde lösa flera av de utmaningar som den 

nuvarande tryckta bipacksedeln förorsakar. Både sjukhusapotekens samt 

avdelningssjukskötarnas syn på digitaliseringen av produktinformationen kunde 

gynnas av fortsatt forskning, eftersom existerande teori om deras synvinklar på 

ämnet inte fanns tillgänglig för denna undersökning. 

Utifrån studiens resultat kan det även konstateras att den elektroniska 

bipacksedeln kunde lösa problemet gällande textens svårläslighet, som flera 

gånger kritiserats i tidigare studier gjorda på den nuvarande tryckta bipacksedeln. 

Bland annat i studien genomförd av Bernardini et al. (2016) framkom det att 

största delen av respondenterna i alla åldersgrupper ansåg att textstorleken i den 

tryckta bipacksedeln är för liten. Liknande kommentarer har framkommit av 

respondenter i denna ePL-studie. Det verkar tyda på att respondenternas 

perspektiv på den svårläsliga texten överensstämmer med åsikterna framförda i 

studien gjord år 2016. Problemet kunde lösas med hjälp av den elektroniska 

bipacksedeln, då det vore möjligt att förstora den digitala texten, och användaren 

kunde även utnyttja Ctrl+F -funktionen vid sökande av en specifik information om 

läkemedlet. Utöver detta skulle den mest aktuella och uppdaterade 

läkemedelsinformationen nå användaren omedelbart. Bland annat ändringar som 

nya varningar och biverkningar skulle vara tillgängliga ofördröjligen, till skillnad 

från dagens bipacksedlar, där det ibland dröjer cirka 6 månader innan den nya 
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uppdaterade informationen har kompletterats i de tryckta bipacksedlarna och nått 

läkemedelsanvändaren. Patientsäkerheten, som alltid ligger i fokus när det 

diskuteras om läkemedel, skulle öka då läkemedelsanvändaren skulle ha tillgång 

till den mest aktuella informationen.  

Utifrån resultaten framhålls det även att den elektroniska bipacksedeln skulle 

spara tid och pengar för företagen inom läkemedelsindustrin, och skulle härmed 

vara en mycket välkommen utveckling inom läkemedelsområdet. I denna 

undersökning framkom det att attityderna mellan läkemedelsindustrin och 

läkemedelsmyndigheten för påståendet ”Införande av ePL skulle medföra 

kostnadsbesparingar för läkemedelsindustrin” inte är statistiskt signifikanta. 

Orsaken till varför denna jämförelse ändå är viktig och intressant i denna 

undersökning har att göra med det faktum att de flesta respondenter från båda 

målgrupperna har i alla fall delvis varit av samma åsikt med påståendet, även om 

många respondenter har påpekat att även om tid och pengar skulle sparas för 

läkemedelsindustrin, skulle inte problemet genast lösas, eftersom 

läkemedelsmyndigheten ändå skulle måsta kommentera och bedöma den 

uppdaterade läkemedelsinformationen innan publicering på webbsidorna skulle 

kunna ske. 

Tabell 4. De största möjligheterna och utmaningarna vid införande av ePL. 

 

 

Även om den elektroniska bipacksedeln har många fördelar måste dess 

utmaningar också tas i beaktande. Redan innan studien igångsattes kunde det 
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räknas med att respondenterna inte kommer vara av samma åsikt av alla 

påståenden. De mest uppenbara och även förväntande utmaningarna med den 

elektroniska bipacksedeln var användarens avsaknad av internetanslutning och 

inkompetens vid användning av e-tjänster (tabell 4). Respondenterna var mest 

oroliga över att läkemedelsinformationen inte kommer att nå de patienter som 

saknar smart apparater. Som förväntat, hade flera respondenter kommenterat att 

ePL-reformeringen kommer i värsta fall utsätta patientsäkerheten för fara om 

pappersversionen skulle försvinna helt och hållet. Även om antagandet i 

undersökningen var att bipacksedeln endast kommer att finnas tillgänglig i 

elektronisk form i framtiden, kan det konstateras att detta inte vore möjligt bland 

annat på grund av jämlikhetsperspektivet. Utgångspunkten med ePL-

reformeringen är att vården ska vara jämlik för alla patientgrupper och 

digitaliseringen ska främja patienternas egen roll i läkemedelsbehandlingen 

oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sjukdom, funktionsnedsättning, ekonomiska 

förutsättningar eller nationalitet, som även diskuteras i studien gjord av Kiviranta 

och Hämeen-Anttila 2021. För att jämlikhetsperspektivet skulle uppfyllas måste 

även den tryckta bipacksedeln finnas tillgänglig inuti läkemedelsförpackningen i 

fortsättningen. 

Överraskande många respondenter har i samband med ePL-undersökningen 

kommenterat och gett förslag på hur QR-koden på läkemedelsförpackningen 

kunde utnyttjas vid ePL-reformeringen. I eftertanke är detta ett mycket 

betydelsefullt tema, som också kunde ha legat i större fokus i denna studie. Den 

tvådimensionella streckkoden kunde bra fungera som ett grundläggande verktyg 

vid ePL-reformeringen. Användningen och utnyttjande av QR-koden låg ändå 

inte i centrum av denna undersökning, och har således avgränsats ur studien, 

vilket är orsaken till varför resultaten utifrån denna studie inte kan jämföras till 

den litteratur som valts för avhandlingen. Trots att det inte går att referera till 

befintlig teori har ämnet ändå viljas upptas i reflektionen av betydelsefulla 

observationer, eftersom så många respondenter mer eller mindre påpekat om 

dess användning i framtiden. 
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Respondenterna i denna studie har påpekat att vid scanning av QR-koden skulle 

läkemedelsanvändaren förflyttas till de elektroniska webbsidorna, som skulle 

innehålla den mest aktuella läkemedelsinformation. De har även ansett att QR-

koden borde börja användas i större utsträckning, både av 

läkemedelsanvändaren, anhöriga och vårdpersonalen. Det skulle också vara 

enkelt att lägga till en funktion till den elektroniska bipacksedeln som skulle 

möjliggöra lyssnande av läkemedelsinformationen för hörselskadade. På 

webbsidan kunde även finnas bipacksedlar konverterade till punkskrift för 

synskadade. Via QR-koden skulle patienten bäst nå informationen av det 

ordinerade läkemedlet. På detta sätt skulle läkemedelsinformationen alltid finnas 

med och bestå av den mest aktuella informationen, samtidigt som den skulle 

tillgodose de flesta patientgrupperna. QR-koden kräver dock fortfarande en smart 

telefon som klarar av att scanna koden, och utesluter då igen de personer som 

inte äger smart telefoner. 

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att det inte råder enhetlighet mellan 

svaren av respondenter med samma längd på arbetserfarenheten. En del har 

varit av samma åsikt för en del av påståenden, men ingen tydlig enhetlighet kan 

urskiljas. Eftersom de viktigaste observationerna nu är presenterade och 

reflekterade, kan avhandlingen övergå till metodisk reflektion, diskussion 

gällande studiens validitet och reliabilitet, de största styrkorna och 

begränsningarna samt fortsatt forskning. 

 

9.2 Metodisk reflektion 

 

Insamlingsmetoden i avhandlingen var den kvalitativa semistrukturerade 

enkätundersökningen. Kvalitativa undersökningar är undersökande och 

beskrivande, och har som syfte att identifiera och förbättra det studerade ämnets 

svaga punkter, samt vägleda till att förstå detaljerad information. Även om den 

kvalitativa semistrukturerade enkäten användes som insamlingsmetod i denna 

studie, och svarsantalet (n = 55) understeg målsättningen (60 svar) med en liten 

grad, var den slutliga svarsandelen ändå en positiv överraskning. 
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Forskningsfrågorna var noggrant formulerade och representerade tre olika teman 

i forskningen. Med hjälp av svaren från respondenterna om den elektroniska 

bipacksedelns största möjligheter och utmaningar, kunde även den andra 

forskningsfrågan utvärderas. För en del frågor kunde tydliga statistiskt 

signifikanta perspektivskillnader mellan de olika läkemedelsaktörerna 

observeras. Emellertid för vissa frågor var den statistiska skillnaden igen 

försumbar. Studien gav även indirekt svar på den tredje forskningsfrågan som 

berörde den ökade miljövänligheten till följd av den elektroniska bipacksedeln. 

Huvudmålet med de genomtänkta frågorna i enkäten var att få omfattande svar 

och åsikter på de två första forskningsfrågorna, medan den tredje 

frågeställningen endast fanns med mellan raderna, som bisak. Innehållet i 

enkäten var noggrant genomtänkt för att uppmärksamma alla läkemedelsaktörer. 

Det var viktigt att få tillgång till alla aktörers synvinklar på den elektroniska 

bipacksedeln för att få en bredare kunskap och djupare förståelse om det mycket 

aktuella ämnet. Studien finner, baserat på utvärderingar och resultatredovisning, 

en entydig grund för att kunna konstatera att forskningsfrågorna i denna studie 

har besvarats. 

 

9.2.1 Studiens validitet och reliabilitet 

 

Enligt Morse (2015) innebär validitet, rentav trovärdighet, inom kvalitativ 

forskning, hur väl undersökningen verkligen representerar ämnet som studeras. 

Den kvalitativa semistrukturerade enkätundersökningen valdes i denna studie 

som metod för att insamla detaljerad information om läkemedelsaktörers 

underliggande resonemang på den elektroniska bipacksedeln från ett individuellt 

perspektiv. 

Om en kvalitativ intervjustudie skulle ha använts som metod i stället för den 

kvalitativa enkätundersökningen, skulle det har varit en aning knepigt att 

inkludera resultaten av alla tre målgrupper i studien. Med hjälp av 

enkätundersökningen var det möjligt och relativt enkelt att inkludera och jämföra 
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svaren från respektive målgrupper. Intervjustudien kunde ha erbjudit skribenten 

ytterligare oväntade svar och synvinklar på forskningsfrågorna som inte ställts i 

enkäten överhuvudtaget. Utifrån detta kan det konstateras att resultatens validitet 

verkligen kan påverkas såväl av metodvalet och den teori forskaren utnyttjat. I 

denna studie har resultatens validitet förbättrats genom att beskriva och utforma 

de mest relevanta forskningsskeden så noggrant som möjligt. 

Enligt Morse (2015) betyder reliabilitet igen att ”studien ska få samma resultat om 

den återupprepas med samma metod”. Det vill säga studien måste vara tillförlitlig, 

lättförstådd och samma resultat ska återfås med hjälp av samma metodval i ett 

senare skede. Avhandlingens reliabilitet försäkrades genom att framställa och 

formulera frågeställningarna i enkäten så tydligt som möjligt. Frågorna i enkäten 

funderades och skapades i samarbete med farmaceutiska fakulteten och Orion. 

Likaså målgrupperna, de inkluderade respondenterna och längden på svarstiden. 

Insamlingsmaterialet från enkätundersökningen var både omfattande och 

svarsandelen från respektive målgrupper tillräckliga för studiens mål. Studiens 

reliabilitet har även förbättras genom att vara noggrann med att samla in, lagra 

och analysera data. Till följd av detta kan resultaten i avhandlingen anses vara 

tillförlitliga. 

 

9.2.2 Studiens styrkor och begränsningar 

 

Studiens överlägsna styrka är att respondenterna inte enbart tillfrågades och 

inkluderades från läkemedelsföretag eller från sjukhusapotek. Även om enkäten 

i första hand skickades till personer med regulatorisk kunskap var detta inte 

inkluderingskriteriet för deltagandet. Inga respondenter uteslöts från 

undersökningen på grund av annan kompetens inom läkemedelsområdet. 

Enkäten besvarades slutligen, utöver personerna med regulatorisk kunskap, 

även av specialister med kunskap inom farmakovigilans, kvalitetskontroll (QA), 

Market Access och marknadsföring av läkemedel. Studiens styrka var även den 

totala mängden svar från respektive målgrupp, som gav studien både validitet 

och reliabilitet. 
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En av de största begränsande faktorerna var det faktum att fenomenet har 

undersökts i en ganska liten utsträckning i Europa, vilket beror på att processen 

enbart nyligen har påbörjat och tillgängliga data inte finns till. Detta försvårade 

diskussionen av studiens resultat, eftersom det inte alltid var möjligt att referera 

till litteraturen. Det kan dock hända att ytterligare data eller undersökningar kunde 

ha hittats på andra nationella språk, med en annan sökterminologi eller i andra 

databaser. 

En annan viktig begränsande faktor är studiens storlek. Stora studier med många 

respondenter ger generellt sett mer trovärdiga resultat än mindre studier. I och 

med att den totala andelen respondenter i denna studie enbart var 55, var 

möjligheten att nå statistisk signifikans ganska liten. Den effektstorlek som 

observerats i studien har ändå varit intressant, vilket hoppeligen bidrar till att det 

kommer att göras en större konfirmerande studie i framtiden. 

 

9.3 Förslag på fortsatt forskning 

 

Det insamlade materialet och observationerna utgör ett underlag för diskussion 

och problematisering kring möjliga utvecklingsområden, som EMA, företagen 

inom läkemedelsindustrin, de nationella läkemedelsmyndigheterna och 

sjukhusfarmacin står inför i det fortsatta arbetet. 

Scanning och användningen av QR-koden som finns på 

läkemedelsförpackningarna har diskuterats redan tidigare, och diskussion har 

uppkommit även i denna studie. Detta ämne skulle säkerligen vara intressant och 

nyttigt för fortsatt undersökning, eftersom QR-koden skulle då enbart kunna ligga 

i fokus av undersökningen, vilket skulle leda till djupare uppfattning av ämnet. Om 

det i framtiden skulle införas forskningar om QR-koder på 

läkemedelsförpackningar, skulle det löna sig att ta i hänsyn resultaten från denna 

studie. Den fortsatta forskningen skulle då kunna beakta förhållanden som i sin 

tur påverkar den elektroniska bipacksedeln. I samband med detta, kunde 

studiens storlek antingen göras betydligt större eller avgränsas till enbart 
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läkemedelsmyndigheterna i Norden. Detta skulle möjliggöra mer omfattande 

svar, samtidigt som åsikterna från respektive läkemedelsmyndighet i Norden 

kunde jämföras sinsemellan. 

Enkäten i studien var enbart tillgänglig på finska och uteslöt därav de 

läkemedelsanvändare med begränsade finska språkkunskaper, och användare 

med begränsad kognitiv förmåga. Dessa läkemedelsanvändare har samma 

rättighet till aktuell läkemedelsinformation som alla andra användare, men deras 

behov och preferenser i tillhandahållandet av läkemedelsinformation kan skilja 

sig väsentligt från den genomsnittliga läkemedelsanvändaren. Detta vore ett 

potentiellt ämne för fortsatt forskning då det kunde utredas om införande av den 

elektroniska bipacksedeln skulle öka mängden läkemedelsinformation för dessa 

läkemedelsanvändare. 

Ett annat viktigt och synnerligen relevant ämne för fortsatt undersökning skulle 

vara att utreda om den nuvarande tryckta bipacksedeln överhuvudtaget läses av 

läkemedelsanvändare och sjuk- och hälsovården. Detta är något som bör 

undersökas i större utsträckning vid övervägande hur läkemedelsinformation ska 

erbjudas till läkemedelsanvändarna i framtiden. I denna studie har många 

respondenter varit emot tanken till att läkemedelsinformationen enbart skulle 

finnas tillgängligt elektroniskt. Härav skulle det vara bra att vidareutforska och 

utvidga studiens storlek för att få djupare uppfattning över hurdana tankar både 

patienterna och de professionella inom branschen har. 

 

 

10.  SLUTSATSER 

 

Detta avsnitt presenterar avhandlingens slutsatser och svarar på avhandlingens 

syfte. Avhandlingens syfte var att undersöka följande frågor: 

Forskningsfråga 1: Vilka är de största möjligheterna och utmaningarna med den 

elektroniska bipacksedeln? 
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Enligt respondenterna i denna undersökning var de största möjligheterna med 

ePL kopplade till: 

1. Dess enkla användning 

2. Ökad miljövänlighet 

3. Den mest uppdaterade produktinformationen skulle finnas tillgänglig för 

användaren och hälso- och sjukvårdspersonalen omedelbart 

4. Sparar både tid och pengar, specie för läkemedelsindustrin. 

De största utmaningarna med ePL berörde främst: 

1. Användarens avsaknad av internetanslutning och inkompetens vid 

användning av e-tjänster 

2. Personer som inte äger smart apparater 

3. Äldre patienter 

4. Brådskande situationer på sjukhus. 

Forskningsfråga 2: Utreda om det finns skillnader i olika läkemedelsaktörers 

perspektiv. 

Enligt studiens resultat kan det otvetydigt konstateras att det råder skillnad i 

perspektiven på den elektroniska bipacksedeln mellan de olika 

läkemedelsaktörerna. De varierande perspektiven på den elektroniska 

bipacksedeln beror på respondentens position inom läkemedelssektorn. Med 

andra ord kan det ses en tydlig skillnad mellan respondenternas synvinklar på 

den elektroniska bipacksedeln, beroende på vilken målgrupp respondenten tillhör 

(antingen läkemedelsindustrin, läkemedelsmyndigheten eller sjukhusapotek). 

Även om de olika läkemedelsaktörerna till en del är oeniga om en del påståenden 

gällande den elektroniska bipacksedeln, framhålls det ändå att majoriteten av de 

frågade anser att ePL skulle vara en positiv utveckling och ett mer miljövänligt 

alternativ än den nuvarande tryckta pappersversionen. 
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Forskningsfråga 3: Hurdana möjligheter medför den elektroniska bipacksedeln ur 

ett miljöperspektiv jämfört med den nuvarande tryckta pappersversionen? 

Som redan tidigare konstaterats, inkluderades den ovanstående forskningsfråga 

endast som bisak, eftersom huvudmålet med denna undersökning var att få 

omfattande svar på de två första forskningsfrågorna. Respondenternas 

omfattade svar på den första forskningsfrågan innehåller såväl tankar om 

hurdana möjligheter ePL kunde medföra ur ett miljöperspektiv. Pappersversionen 

slängs nästan alltid direkt i papperskorgen och texten är annars också svårläslig. 

Den elektroniska bipacksedeln skulle vara ekologisk, eftersom den bland annat 

kunde leda till en kraftig sänkning av läkemedelspriser till följd av 

kostnadsbesparingar, då kostnaderna av de tryckta bipacksedlarna skulle 

minskas. Lanseringen av läkemedel kunde även påskyndas till följd av att den 

industriella förpackningsprocessen skulle minska, och tillgängligheten av 

läkemedel med låg konsumtion kunde förbättras på marknaden. 

I sin helhet har avhandlingen svarat på forskningsfrågorna genom den utförda 

undersökningen och bidragit med ökad kunskap inom området. 
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BILAGA 1  Enkätundersökningen om den elektroniska bipacksedeln (enbart 
tillgänglig på finska) 
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