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1. Indledning 

I Danmark har der i de senere år været stort fokus på korrekt medicinering, patientinformation og et 

ønske om øget forsigtighed og præcision i omgangen med lægemidler. Alle lægemidler skal 

indeholde en indlægsseddel, som skal vejlede og informere medicinbrugere og bidrage til, at 

lægemidlet anvendes korrekt.  

Hver indlægsseddel er offentlig tilgængelig på internettet og udarbejdes efter Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2001/83/EF som ændret ved direktiv 2004/27/EF samt Europa-Kommissionens 

”Guideline on the Readability of the Label and the Package Leaflet of Medicinal Products for 

Human Use” om læsbarhed, layout, sprogbrug, user testing m.v. Indlægssedlerne er altså underlagt 

strenge krav af hensyn til medicinbrugerne, men mange medicinbrugere føler sig alligevel dårligt 

informeret eller forstår ikke indlægssedlerne (Horwitz et al, 2009: 600). Dette er uheldigt, da 

indlægssedlerne er et vigtigt supplement til den mundtlige information fra medicinbrugernes egen 

læge og bør kunne læses og forstås af alle. 

En af årsagerne til de dårlige indlægssedler kan være, at de er udfærdiget på baggrund af 

fagsproglige produktresuméer. Fagsproglige produktresuméer er beregnet til medicinske eksperter 

som fx læger, sygeplejersker og farmaceuter, og oplysningerne i dem er formidlet på medicinsk 

fagsprog. Og det er højst sandsynligt her, det går galt. 

At formidle faglig viden om lægemidler til helt almindelige medicinbrugere, sørge for at 

indlægssedlerne overholder EU’s krav og samtidig gøre dem brugervenlige er en særdeles 

kompliceret opgave. Det kræver, at medicinalvirksomheden har stor indsigt i sin målgruppes 

læsefærdigheder, i målsprogets konventioner og i de formelle lovkrav. Ligeledes kræver det, at 

medicinalvirksomheden er i stand til at simplificere sundhedsmæssig viden, designe tekster i et 

brugervenligt layout og herefter teste læsbarheden på særligt udvalgte respondenter. 

Medicinalvirksomheden skal altså vurdere og konstruktivt kritisere sin egen indlægsseddel, 

formidle informationerne på en enkel og let forståelig måde til de danske medicinbrugere og 

eventuelt forbedre indlægssedlen gennem user testing. Sidst men ikke mindst skal 

medicinalvirksomheden have indlægssedlens skopos (formål) for øje og forholde sig til hvem 

indlægssedlen skal bruges af, hvad den skal bruges til og i hvilken situation. 
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1.1 Problemformulering 

Da det er så stor en kommunikativ opgave at formidle indlægssedlernes tekst til noget, 

medicinbrugerne kan forholde sig til, og da mange medicinbrugere synes, at indlægssedler er svære 

at læse og forstå, jf. Horwitz et al. (2009), Løj et al. (2004) samt Askehave & Zethsen (2000a, 

2000b), fokuserer dette speciale på at undersøge,  

hvordan man i højere grad kan udarbejde danske indlægssedler tilpasset ældre danske 

medicinbrugere, og på hvordan man formidler anvisningerne på den mest læsbare måde. 

I EU udfærdiger de enkelte medicinalvirksomheder selv indlægssedlerne til deres lægemidler, og 

disse er som nævnt underlagt Europa-Parlamentets og Rådets krav. Indlægssedlerne udfærdiges på 

baggrund af et fagsprogligt produktresumé beregnet til medicinske eksperter - også selvom 

indlægssedlerne er beregnet til lægmænd – og EU kræver en tæt overensstemmelse mellem 

produktresumé og indlægsseddel (Askehave & Zethsen, 2002: 17). At indlægssedler baseres på 

fagsproglige tekster, som er fremmede for målgruppen (lægmænd), kan være én af årsagerne til, at 

de er svære at forstå, eller at indholdet er uhensigtsmæssigt formidlet. 

I Danmark er Lægemiddelstyrelsen ansvarlig for at implementere EU’s krav og for at godkende det 

formelle og medicinfaglige indhold i alle danske indlægssedler. Jeg forventer derfor, at de 

lovmæssige krav er overholdt, men at indlægssedlernes læsbarhed, herunder sprog, typografi, layout 

og brug af illustrationer, samt tilpasning til målgruppe og formål, lader meget tilbage at ønske. 

Følgende hypoteser kan således opstilles:   

 H1: Danske indlægssedler lever op til de lovmæssige krav, men den sproglige kvalitet lader 

meget tilbage at ønske. 

 H2: Danske indlægssedlers sprogbrug, typografi og layout fremmer ikke deres overordnede 

formål (skopos) og er ikke i tilstrækkelig grad tilpasset ældre danske medicinbrugere. 

 H3: Danske medicinalvirksomheder udarbejder danske indlægssedler i overensstemmelse 

med produktresuméerne, men tager ikke i tilstrækkelig grad højde for skopos eller ældre 

danskeres læsefærdigheder.  

For at kunne bekræfte eller afkræfte ovenstående hypoteser vil jeg besvare nedenstående spørgsmål: 
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Hovedspørgsmål: 

 Hvordan udarbejdes indlægssedler til ældre danske medicinbrugere på den mest læsbare 

måde? 

Underspørgsmål: 

 U1: Hvilke lovkrav skal danske indlægssedler leve op til, og har dette indflydelse på 

læsbarheden af danske indlægssedler? 

 U2: Har danske medicinalvirksomheder valgt et læsbart sprog, typografi eller layout i 

udarbejdelsen af deres indlægssedler, og hvordan kan udarbejdelsen eventuelt forbedres? 

 U3: Hvordan har disse valg bidraget til danske indlægssedlers eventuelle opfyldelse af 

skopos? 

1.2 Afgrænsning 

Der er ikke mange deciderede teorier eller specifikke teoretiske overvejelser om læsbarhed, 

brugsanvisninger og patientinformation. Teorierne i dette speciale er dog nøje udvalgt og 

sammensat efter deres relevans for specialet.  

Min empiri er afgrænset til kun at inkludere ældre danske medicinbrugere. Ældre danske 

medicinbrugere er valgt, fordi 85 % af dem tager lægeordineret medicin hver dag (Rationel 

Farmakoterapi, 2005), og fordi de ofte har et dårligt kendskab til egen medicin (Kvist & Andersen, 

2009: 3) og således har et tvingende behov for at kunne forstå indlægssedlerne. Analysedelen vil 

udelukkende fokusere på danske indlægssedler. 

1.3 Afgrænsning af teori 

At undersøge læsbarheden og brugervenligheden af indlægssedler er et relativt nyt fænomen. Der 

findes således ikke store mængder relevant litteratur på området, men det er dog muligt at finde 

brugbar litteratur i form af artikler og store projekter (Askehave & Zethsen, 2000a, 2000b, 2003; 

Bjerrum, 2003; Horwitz et al., 2009; Jensen, 2011; Løj, Holm, Hansen et al., 2004; ). Ligeledes 

findes der litteratur om henholdsvis brugsanvisninger og patientinformation og formidlingen heraf. 

Derfor vil teorierne i dette speciale primært være hentet fra litteratur, som omhandler ét af disse tre 

områder, og de pågældende teorier vil blive kontrasteret og diskuteret. 

Før jeg kan arbejde med læsbarheden af danske indlægssedler, har jeg dog brug for en 

grundlæggende viden om voksne danskeres læsefærdigheder. Som kilder hertil har jeg valgt at 



 

6	

anvende undersøgelser og artikler fra Center for Læseforskning (Københavns Universitet) og 

Anvendt Kommunalforskning (AKF), da disse tager udgangspunkt i faktiske undersøgelser af 

voksne danskeres evne til at forstå og anvende oplysninger fra hverdagens tekster, herunder 

etiketter på medicinglas, simple fakturaer og kvitteringer, monteringsvejledninger, køreplaner, og 

artikler fra aviser og tidsskrifter (Jensen & Holm, 2000: 16). Undersøgelserne er fra henholdsvis 

1995, 2000 og 2007, men da voksne danskeres læsefærdigheder stadig debatteres nu i 2011, gør 

tidligere års læseproblemer blandt voksne sig stadig gældende (AK-Samvirke, 2011).  

Udover en grundlæggende viden om læsefærdigheder har jeg valgt fire hovedværker til analysen af 

danske indlægssedler. De første to værker af John Kirkman (2001) og Jody Byrne (2006) 

omhandler formidlingen af tekniske tekster, hvilket inkluderer brugsanvisninger og praktisk 

anvendelse af videnskabelige resultater. Disse værker indeholder bidrag fra en række andre 

forfattere med ekspertise i teknisk oversættelse og formidling, men da Kirkman og Byrne er de mest 

anerkendte på området, har jeg valgt at fokusere på dem.  

Indlægssedler kan dog ikke udelukkende betragtes som brugsanvisninger, da de også indeholder 

medicinsk sprog, og jeg har derfor valgt at benytte værket Medical Translation Step By Step af 

Resurreció & Davies (2007). Denne bog er en af de eneste kilder til teori om medicinsk sprog og 

formidling og indeholder en praktisk og eksempelbaseret beskrivelse af formidlingen af medicinske 

tekster til en række forskellige målgrupper. Bogen omhandler dog ikke formålet med indlægssedler 

eller de kommunikative barrierer i formidlingen af ekspertviden til lægmænd, og jeg har derfor 

fundet det nødvendigt også at inddrage Hans J. Vermeers Skopostheorie (2004) samt Askehave & 

Zethsens (2002, 2003) idéer om, hvordan indlægssedler formidles fra eksperter til en hel 

befolkning. 

For at få et helt præcist indblik i udarbejdelsen af danske indlægssedler inddrages endvidere 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF som ændret ved direktiv 2004/27/EF om 

humanmedicinske lægemidler samt Europa-Kommissionens ”Guideline on the Readability of the 

Label and the Package Leaflet of Medicinal Products for Human Use” omhandlende en 

indlægsseddels lovbestemte indhold og anbefalinger til udformning. 
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1.4 Afgrænsning af empiri 

Ved min indsamling af empiri har jeg valgt at fokusere på målgruppen ældre danske medicin-

brugere. 85 % af disse tager som nævnt lægeordineret medicin hver dag (Rationel Farmakoterapi, 

2005), har ofte et dårligt kendskab til egen medicin og således også et tvingende behov for at kunne 

forstå indlægssedler. Jeg ville naturligvis gerne konsultere samtlige ældre medicinbrugere i 

Danmark, men af hensyn til specialets omfang og dybde har jeg fundet det nødvendigt at afgrænse 

indsamlingen af empiri til kun at inkludere en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af den 

social-humanitære og uafhængige organisation Ældresagen. 

For på bedste vis at kunne vurdere og analysere danske indlægssedlers læsbarhed, udformning og 

målgruppetilpasning vil jeg endvidere konsultere konsulentvirksomhederne Jacobsen Pharma A/S 

(Danmark) og TRAC Services Limited (England), som begge tester læsbarheden af indlægssedler 

på henholdsvis dansk og engelsk. Hver konsulentvirksomhed vil få tilsendt et online spørgeskema 

omkring sprog, læsbarhed, tekststørrelse, skrifttype, brug af latin eller forkortelser, samt 

illustrationer og layout i indlægssedler og blive bedt om at tage stilling til den europæiske 

lovgivnings positive eller negative indflydelse på disse.  

Kildeteksterne til mine spørgeskemaer er de indlægssedler, som dannede baggrund for fem 

sprogeksperters vurdering af danske indlægssedler tilbage i 2004, jf. Lægemiddelstyrelsens projekt 

Brugsanvisninger til medicin er svære at forstå (2004: 14-15), og kan findes på hjemmesiden 

www.indlaegsseddel.dk. Tilsvarende indlægssedler på engelsk kan findes på hjemmesiden 

www.xpil.medicines.org.uk. Begge hjemmesider og indlægssedler er offentligt tilgængelige. 

Herudover vil jeg indsamle mere dybdegående empiri gennem interviews med sprogeksperterne 

Annie Hagel og Lotte Holm (jf. Lægemiddelstyrelsens projekt Brugsanvisninger til medicin er 

svære at forstå) og bede dem vurdere to af de indlægssedler, de analyserede tilbage i 2004 – bare i 

deres nuværende form og layout. 

1.5 Metode og opbygning 

For at kunne besvare spørgsmålene i mit speciale og bekræfte eller afkræfte de opstillede hypoteser 

vil jeg forsøge at undersøge flere områder. Specialets kapitel 2, 3 og 4 vil indeholde grundige 

redegørelser for de teorier, som er beskrevet i den foregående teoretiske afgrænsning, og danner 

således grundlag for forståelsen af resten af specialet samt specialets analyse. Kapitel 2 omhandler 

den helt overordnede viden om voksne danskeres læsefærdigheder og hentes fra AK-Samvirke 
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(2011), Anvendt Kommunalforskning (Gørtz & Jensen, 2007; Jensen & Holm, 2000) og Center for 

Læseforskning (Elbro et al., 1995). Jeg vil i dette kapitel ikke lægge vægt på genren indlægssedler, 

men kapitel 3 og 4 om teknisk og medicinsk formidling vil naturligvis indeholde genrespecifikke 

teorier. 

I det følgende kapitel 3 vil jeg således gøre rede for formidling af tekniske tekster og her anvende 

de genrespecifikke teorier, herunder usability og readability strategier. Disse hentes som nævnt fra 

Kirkman (2001) og Byrne (2006), og målet er at afdække de udfordringer, som danske 

medicinalvirksomheder står overfor ved udarbejdelsen af brugsanvisninger. Resultatet skulle gerne 

være et overblik over de redskaber, som medicinalvirksomhederne kan vælge at benytte sig af og 

derved overkomme de sproglige og formidlingsmæssige udfordringer. 

Kapitel 4 vil herefter fokusere på medicinsk kommunikation, hovedsageligt af Resurreció & Davies 

(2007), da jeg ikke har kunnet finde anden teori på området. Og da de tekniske værker kun kort 

beskriver formålet (skopos) med indlægssedler og de kommunikative barrierer i formidlingen af 

ekspertviden til lægmænd, vil jeg endvidere fremføre Vermeers Skopostheorie (2004) samt 

Askehave & Zethsens (2002, 2003) idéer om formidling fra eksperter til befolkning. Kapitlet 

afsluttes med en gennemgang af EU’s lovkrav til danske indlægssedler samt Lægemiddelstyrelsens 

implementering af disse. 

Da jeg nu har gjort rede for de for indlægssedler relevante teoriområder, vil jeg i kapitel 5 sætte 

undersøgelserne af voksne danskeres læsefærdigheder (1995, 2000, 2007, 2011) samt strategierne 

for teknisk og medicinsk formidling op imod udarbejdelsen af danske indlægssedler og derved 

kombinere de forskellige teorier. Denne kombination udgør efter min mening et solidt fundament til 

analysen af specialets empiri. 

I kapitel 6 vil jeg kort præsentere baggrunden for indsamlingen af min empiri, og derefter analysere 

og diskutere respondenternes svar på både spørgeskemaer og interviews. Analysen vil inddrage 

relevante elementer fra teorien i kapitel 5 og bekræfte eller afkræfte mine hypoteser. 

Efter analysen vil jeg i kapitel 7 komme med en kort kritik af egen teori og empiri, og gøre rede for 

mine overvejelser samt tilvalg og fravalg i processen. 

Kapitel 8 vil som det sidste give en samlet konklusion på resultaterne af specialets analyse og 

diskussion, besvare specialets hovedspørgsmål og i kapitel 9 runde af med en perspektivering. 
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1.5.1 Metode og opbygning illustreret 

Metoden og opbygningen af specialet kan illustreres ved følgende figur: 
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1.6 Målgruppe 

Specialets målgruppe er først og fremmest medicinalvirksomheder, som har en interesse i 

læsbarheden af danske indlægssedler og videreformidlingen af patientinformation. De sekundære 

målgrupper er foreninger for ældre (medicinbrugere), herunder Ældresagen, og EU’s institutioner, 

som står for udarbejdelse og tilpasning af eksisterende og kommende love på 

patientinformationsområdet. Sidst men ikke mindst har specialet Lægemiddelstyrelsen som 

målgruppe, da denne er ansvarlig for implementering af de gældende love og vejleder 

medicinalvirksomheder i, hvordan man udarbejder indlægssedler. 

1.7 Praktisk info 

I specialet analyseres og vurderes læsbarheden (readability) af danske indlægssedler. Dette begreb 

er meget bredt og kan forstås på flere forskellige måder, og en fastlagt definition er således 

nødvendig for at forstå specialet.  

Ved læsbarhed eller readability forstås i dette speciale en teksts sproglige tilgængelighed set fra 

læserens eller brugerens synsvinkel. Faktorer for tekstens læsbarhed er her brug af latin og 

brancheudtryk, tekstafsnittenes relevans, et abstrakt eller konkret sprogbrug, illustrationer, layout og 

typografi samt sætningernes opbygning og længde. Fx nedsætter formelt og passivt sprog eller 

meget lange og komplekse sætninger læsbarheden (Den Store Danske, 2011).  

En teksts læsbarhed kan vurderes ved hjælp af lix eller ved iagttagelse af fx læsetid, forståelse af 

indhold og ved læserens umiddelbare oplevelse af sværhedsgrad. Dette betyder, at også læserens 

læsefærdigheder og sproglige forudsætninger har betydning for den individuelle vurdering af en 

teksts læsbarhed. I dette speciale vil jeg analysere danske indlægssedlers læsbarhed (og dermed 

også min empiri) ud fra den forestilling, at en tekst er læsbar, hvis 80 % af ældre danske 

medicinbrugere, med en folkeskoleuddannelse eller derover, kan læse og forstå indholdet af 

indlægssedlerne til deres medicin (jf. Europa-Kommissionen, 2009: 26-27).  

Endvidere analyseres læsbarheden af danske indlægssedler i dette speciale ved hjælp af 

oversættelsesteorier. Oversættelse opfattes i reglen som overførsel af betydning og form fra ét sprog 

til et andet, men oversættelse er også et møde mellem kulturer og identiteter og kræver en evne til at 

forstå sin målgruppe og til at forstå sig selv i forhold til sin målgruppe. Da formidling af 

indlægssedler til ældre danske medicinbrugere i høj grad drejer sig om forståelse, tilpasning og 

overførsel, og da formidle ifølge Politikens Nudansk Ordbog (2011) betyder at ”forsøge at 
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viderebringe noget ved at fungere som forbindelsesled, specielt om information el. kontakt”, har jeg 

baseret min analyse på den betragtning, at oversættelse og formidling er én og samme ting, og at 

formidling og læsbarhed således godt kan analyseres ved hjælp af genrespecifikke 

oversættelsesteorier. 
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2. Voksne danskeres læsefærdigheder 

For at kunne vurdere hvordan man i højere grad udarbejder indlægssedler tilpasset ældre danske 

medicinbrugere, er det i første omgang nødvendigt at fastslå, hvor dygtige voksne danskere er til at 

læse. Der findes forskellige undersøgelser, som primært er gennemført i 90’erne og 00’erne, men 

grundet et lavt deltagerantal er mange af dem efter min mening ikke repræsentative for den voksne 

danske befolkning. Jeg har derfor valgt at åbne dette kapitel med et kort afsnit om hvad 

læsefærdigheder er for derefter at gå over til en dansk og en international undersøgelse af voksne 

danskeres evne til at forstå og anvende oplysninger i dagligdags tekster, inden jeg går i dybden med 

genrespecifikke teorier om udarbejdelse og formidling af tekniske og medicinske tekster. 

2.1 Læsefærdigheder 

De fleste danskere har hørt om OECD’s internationale PISA-undersøgelser og græmmet sig over 

danske unges placering. PISA gennemføres hvert tredje år som en stikprøveundersøgelse blandt 15-

årige skoleelever og måler disses kundskaber i læsning, matematik og naturfag. Lignende 

internationale undersøgelser gennemføres også blandt voksne, men PISAs definition af 

læsefærdigheder gælder for såvel unge som gamle: 

"At være i stand til at forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster for gennem dette at opnå 

sine mål, udvikle sin viden og sine muligheder og være i stand til at deltage i samfundslivet" 

(OECD, 2007: 142) 

PISA måler altså læsefærdigheder ud fra, i hvor høj grad en person besidder viden og evner til at 

forstå og anvende tekster i sin dagligdag og derved fungere i det omgivende samfund. Dette gør sig 

også gældende for OECD’s undersøgelser blandt voksne, bedre kendt som International Adult 

Literacy Survey (IALS). Her måles dog ikke kundskaber i læsning, matematik og naturfag, men 

derimod ”læse-regne-færdigheder” (Jensen & Holm, 2000: 15). 

2.2 Voksne danskeres læsefærdigheder – set i et internationalt lys 

Formålet med IALS er at skabe en dækkende og sammenlignelig viden om voksnes læse-regne-

færdigheder på tværs af lande og kontinenter. I den seneste IALS-undersøgelse fra 2000 blev knap 

70.000 personer, herunder 3.000 danskere, stillet over for en række opgaver, hvis indhold svarede 

til de typiske krav til en voksens læsefærdigheder i dagligdagen (Jensen & Holm, 2000). Ud fra 

deres besvarelser fik deltagerne point fra 1 til 5. De, der stort set ikke kunne læse eller forstå en 

simpel tekst fik 1 point, mens 5 point blev givet til de bedste læsere. Det skal for god ordens skyld 
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bemærkes, at 3 point er det niveau, som anses for at være nødvendigt for at klare de krav, som 

typisk stilles i en almindelig hverdag (Jensen & Holm, 2000). Karakteristisk for danskernes 

læsefærdigheder var, at der var forholdsvis få meget dårlige og rigtig gode læsere, og at 

hovedparten havde læsefærdigheder på midterniveauerne (2 og 3 point). De, der havde de dårligste 

læsefærdigheder var typisk voksne med en kort uddannelse, ældre og personer uden for 

arbejdsmarkedet. Endvidere blev det bemærket, at færdighederne faldt med alderen (Jensen & 

Holm, 2000: 7-8).  

  

Ovenstående figur illustrerer danskernes læsefærdigheder efter point (Jensen & Holm, 2000: 42), og 

er ligeligt fordelt efter køn, alder, uddannelse og bopæl. Figuren tegner således et billede af en 

befolkningsgruppe med jævne læsefærdigheder, hvor hele 46 % af voksne danskere kun opnåede 1 

eller 2 point og dermed havde problemer med at forstå og bruge en tekst. Disse niveauer var ifølge 

OECD utilstrækkelige i forhold til de krav, der stilles i et moderne samfund (Jensen & Holm, 2000: 

42).  

2.3 Voksne danskeres læsefærdigheder – set i et dansk lys      

I sidste afsnit blev det slået fast, at godt og vel halvdelen af den voksne danske befolkning – set i et 

internationalt lys – ikke var i stand til at forstå og bruge en simpel tekst. Set i et dansk lys så det 

ikke meget bedre ud. Flere år inden IALS havde danske forskere gennemført en lignende 

undersøgelse blandt 1.124 voksne danskere i alderen 18 til 67 år (Elbro et al., 1995: 257). 

1 point
10%

2 point
36%3 point

47%

4 og 5 point
7%

Danskernes  læsefærdigheder
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Baggrunden for undersøgelsen var et øget fokus på danskere med skrive- og læseproblemer, 

herunder funktionelle analfabeter, og deres situation i et samfund med stadigt stigende krav til 

læsefærdigheder. Deltagerne skulle læse avisartikler, foldere, prislister, bykort og postkvitteringer, 

og læseprøverne viste, at 3 % havde alvorlige læseproblemer, 9 % havde middelsvært ved at læse, 

og 12 % havde problemer med halvdelen af teksterne (Undervisningsministeriet, 1997). Ligesom i 

IALS blev det bemærket, at ældre havde dårligere læsefærdigheder end unge (Elbro et al., 1995: 

265). 

Siden da har de danske medier kun af og til fokuseret på voksne danskeres læsefærdigheder. Nu i 

2011 er der i forbindelse med diskussionen om efterlønnen atter fokus på området. I en artikel fra 

13. april 2011 skriver AK-Samvirke blandt andet, at ”antallet af meget dårlige læsere blandt 

efterlønnere er over tre gange så højt som i resten af befolkningen” (AK-Samvirke, 2011). Hele 7 

ud af 10 efterlønnere har store problemer med at læse og forstå en simpel tekst, og blandt 

kortuddannede er tallene 6 ud af 10. Disse tal er fra 2007 og tegner et billede af nutidens ældre 

danskere, som vælger at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, fordi deres dårlige læsefærdigheder 

giver dem problemer med at passe deres arbejde ordentligt. At efterlønnere på nuværende tidspunkt 

har store problemer med at læse og forstå en simpelt tekst har ikke bare konsekvenser for 

arbejdsmarkedet, men også for folkesundheden. Er ældre danskere ikke i stand til at læse og forstå 

en indlægsseddel, kan de også have svært ved at anvende lægemidler på behørig vis. Dette kan 

resultere i fejlmedicinering eller skadevirkninger, og det er således uhyre vigtigt, at indlægssedler 

tilpasses ældre danskeres læsefærdigheder (Kvist & Andersen, 2009: 3).       
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3. Teknisk sprog og formidling 

Ifølge den irske translatør og forfatter Jody Byrne udgør teknisk oversættelse (og dermed også 

formidling af tekniske tekster) næsten 90 % af verdens samlede oversættelsesproduktion hvert år 

(Byrne 2006: 2), og man kunne derfor forvente enorme mængder af teori på området. Dette er dog 

ikke tilfældet. Teknisk oversættelse er sprogverdenens svar på den grimme ælling (Byrne 2006: 1) 

og bliver ofte opfattet som svært tilgængeligt eller direkte kedeligt. 

Alligevel har hver eneste dansker med meget stor sandsynlighed en brugsanvisning eller en anden 

form for produktdokumentation liggende i hjemmet, og dette faktum må betragtes som et tegn på, at 

der er et stort behov for dem, og at budskabet i dem kan overføres til danske brugere. Før man kan 

oversætte eller formidle en teknisk tekst, er det dog nødvendigt med en definition af begrebet. 

Ifølge Byrne (2006: 3) er teknisk oversættelse ”en oversættelse af tekster omhandlende emner 

baseret på praktisk viden fra naturvidenskaben”. Denne definition giver dog ingen forklaring på, 

hvad en teknisk tekst indeholder eller hvordan den er udformet. 

3.1 Tekniske tekster 

Byrne inddeler tekniske tekster i fire kategorier (Byrne 2006: 50), og disse dækker alle former for 

tekniske tekster. Den første kategori kaldes proceduremæssige tekster og inkluderer bl.a. montage-

vejledninger og driftsvejledninger. Byrnes anden kategori udgøres af de beskrivende og forklarende 

tekster som for eksempel produkt- og servicebeskrivelser, forklaringer på processer og koncepter 

samt statusrapporter.  

Hans tredje kategori omfatter forskningsforslag, ingeniørprojekter, evalueringer af produkter og 

services samt rapporter med handlings- eller lovforslag, og disse beskrives som overtalende eller 

evaluerende dokumenter. Byrnes fjerde og sidste kategori indeholder den efterforskningsmæssige 

rapportering, og målet er her at præsentere ny viden. Af disse fire teksttyper vil jeg dog kun se på de 

to første, da indlægssedler til medicin hverken er overtalende, evaluerende eller søger at undersøge 

forskningsresultater. 

3.2 Brugsanvisninger 

Brugsanvisninger udgør ifølge Byrne (2006: 51-52) grundpillerne i teknisk kommunikation, og hver 

type vejledning har sit helt eget indhold, udformning og målgruppe. Eksempelvis er 

reparationshåndbøger tilpasset modtagere, som ikke nødvendigvis er brugere af produktet. Disse 
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modtagere er ofte ingeniører med en omfattende specialviden, og håndbogens mål er at instruere 

dem i problemdiagnosticering og problemløsning. Sådanne tekster vil således indeholde en 

genrespecifik terminologi og flere implicitte oplysninger, som modtageren forventes at kende og 

forstå. 

Ligeledes er administrationsvejledninger rettet mod en særlig målgruppe. Almindeligvis forfattes 

disse af IT-eksperter til IT-eksperter og giver således modtageren komplekse og specifikke 

oplysninger om diagnosticering, optimering og tilpasning af IT-systemer. Dette betyder også, at 

teksterne ikke kan læses og forstås af den almene læser. 

Brugsanvisninger er derimod rettet mod helt almindelige brugere, som har behov for at vide, 

hvordan et bestemt produkt eller lægemiddel fungerer. Disse modtagere har som udgangspunkt intet 

forudgående kendskab til produktet eller lægemidlet, og derfor starter brugsanvisninger ud med 

almen information og går derefter over til mere specifikke oplysninger for at sikre, at samtlige ord 

og udtryk er blevet grundigt forklaret, og at modtageren ikke er blevet forvirret eller usikker 

undervejs. Brugsanvisningers indhold varierer dog alt efter målgruppens størrelse.  

3.3 Formålet med brugsanvisninger   

Formålet med en brugsanvisning er ifølge Byrne (2006: 52) at sikre målgruppens sikkerhed og at 

forhindre uhensigtsmæssig skade på produktet. Vejledninger bør forudse de typer af fejl, som 

målgruppen kan forventes at begå og advare dem om disse på forhånd. Når 

sikkerhedsoplysningerne er videreformidlet, skal vejledningen endvidere sikre, at målgruppen ved, 

hvad de skal gøre og hvordan de skal gøre det. Det er således bydende nødvendigt, at translatøren 

eller forfatteren af en teknisk tekst forstår sin målgruppe, målgruppens baggrundsviden samt hvilke 

instruktioner, målgruppen har behov for at få. 

Heri er også forfatteren og underviseren John Kirkman (2001) enig. Han går endda skridtet videre 

og inddeler målgruppen i modersmålslæsere og andetsprogslæsere. Skriver eller oversætter man for 

eksempel en brugsanvisning til modersmålslæsere er det ifølge ham en god idé at formulere sig så 

fleksibelt som muligt og anvende det størst mulige ordforråd for derved at give teksten den ønskede 

mening, balance og sprogtone (2001: 136). Skriver eller oversætter man derimod en brugsanvisning 

til et sprog, som ikke er målgruppens modersmål, er dette ikke tilfældet. Her er det ifølge Kirkman 

vigtigt at begrænse sprogets omfang og sværhedsgrad (2001: 138) og undgå komplekse sætninger, 
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hvor alt for mange informationer er samlet ved hjælp af subordination. Især følgende sproglige 

faldgruber bør undgås (Kirkman, 2001: 13):   

 At føre læseren på afveje med dårlige sætningsstrukturer 

 At forvirre læseren ved at benytte både bisætninger og underordnede bisætninger 

 At overvælde læseren med for mange kommentarer i parenteser  

Herudover er et indgående kendskab til kildesprogskulturen og målsprogskulturen en klar fordel, og 

den nye målgruppe bør uden besvær kunne forstå oplysningerne i teksten. Teksten skal altså 

tilpasses målgruppen og målgruppens kultur, og translatøren bør nøje overveje tekstens formål i den 

nye kommunikationssituation (Byrne, 2006: 11). 

3.4 Anvendeligheden (usability) af brugsanvisninger 

Når translatøren har fastslået brugsanvisningens formål og kender sin målgruppe, gælder det om at 

udarbejde en anvendelig måltekst. Man kunne her inddrage et hav af faktorer, som alle spiller en 

væsentlig rolle i kvaliteten og anvendeligheden af brugsanvisninger, men det ville af pladsmæssige 

årsager være umuligt at diskutere dem alle i dette speciale. Jeg har derfor valgt at fokusere på 

Byrnes (2006: 69) fire overordnede kategorier, og disse kategorier er som følger (Byrne, 2006: 70-

92): 

1. Udseende 

Udseende spiller en væsentlig rolle i formidlingen af instruktioner og giver brugeren et 

førstehåndsindtryk af brugsanvisningen. Først og fremmest skal man inden udarbejdelsen af en 

brugsanvisning tage højde for design, typografi, format og grafik. Et godt design betyder, at teksten 

har marginer og er inddelt i kolonner eller afsnit med god linjeafstand, og at brugeren ikke forvirres 

eller generes af kompakte tekststykker (Byrne, 2006: 70-73). Tager man ikke højde for dette, 

opgiver brugeren i værste fald at læse brugsanvisningen. 

Men et godt design er ikke nok. Også skrifttype og skriftstørrelse spiller en vigtig rolle. Ifølge 

Byrne (2006: 73-74) bør skrifttyper som Times New Roman og Bembo benyttes til brødtekst, og 

Arial eller Century Gothic til overskrifter. Dette skyldes, at førstnævnte skrifttyper er lette at læse 

over længere tid, og at sidstnævnte skrifttyper er tydeligere og mere iøjnefaldende. Kursiv eller fed 

bør kun benyttes til at understrege ord eller til fremhævning af særlige oplysninger, og 

skriftstørrelsen for brødtekst bør ligge mellem 10 og 12, mens skriftstørrelsen for overskrifter kan 

gå helt op til 72. 
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Endelig er grafik – dvs. grafer, diagrammer og billeder – et vigtigt værktøj i forståelsen af en 

brugsanvisning. Grafik kan som oftest formidle et budskab klarere og bedre end en tekst – så længe 

det er tilpasset målgruppen.    

2. Indhold 

Ærlighed lønner sig, især i brugsanvisninger (Byrne, 2006: 82). En translatør kan let komme til at 

vildlede sin læser, fx ved at overdrive et produkts anvendelighed eller ved at gå let hen over fejl i 

instruktionerne og håbe, at brugerne enten giver op eller bebrejder sig selv, når produktet ikke har 

den ønskede virkning. Ligeledes kan en translatør, som bevidst udelader oplysninger risikere 

frustrerede brugere eller alvorlige produkt- og personskader. 

For at undgå dette bør enhver brugsanvisning være altomfattende. Brugerne skal altså have alle de 

oplysninger, de har brug for - når de har brug for dem. Translatøren er således etisk ansvarlig for, at 

oplysningerne i en brugsanvisning er lette at forstå, og at de dækker brugerens behov (Byrne, 2006: 

83).    

3. Struktur 

Måden hvorpå en brugsanvisning er struktureret er altafgørende for dens anvendelighed. I en dårlig 

brugsanvisning skal brugeren lede med lys og lygte efter relevante oplysninger, mens en god 

brugsanvisning giver brugeren de oplysninger, han eller hun har brug for. For at sikre dette kan 

brugsanvisninger struktureres enten kronologisk, fra generelt til specifikt, fra problem over metode 

til løsning eller med årsag-virkningsmetoden (Byrne, 2006: 78).  

Kronologisk struktur anvendes til at beskrive trin eller opgaver, der skal udføres i en bestemt 

rækkefølge, generelt-til-specifikt anvendes til at beskrive baggrundsinformation, forberedelser eller 

sikkerhedsforanstaltninger inden trin for trin instruktioner, problem-over-metode-til-løsning 

anvendes ved undervisning, vedligeholdelse eller problemløsning, og årsag-virkning anvendes 

enten sammen med førnævnte metode eller til at beskrive produktkomponenter (Byrne, 2006: 78).      

4. Sprogbrug 

Ved bedømmelse af en brugsanvisnings kvalitet og anvendelighed er sprogbrug ifølge Byrne den 

vigtigste faktor (2006: 83). Sprogbrug kan inddeles i kategorierne gennemskuelighed og ordvalg, 

sætningsstruktur, og stiltone, og hver af disse er af lige stor betydning for en brugsanvisnings 

anvendelighed. En brugsanvisning bør være gennemskuelig og utvetydig, og brancheudtryk, 
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forskønnende omskrivninger, hjemmelavede ord, og forkortelser bør således undgås (Byrne, 2006: 

85). Hvad angår sætningsstruktur påvirker også denne en brugsanvisnings anvendelighed. Her er det 

især vigtigt at være konsekvent og benytte de samme ord og udtryk gennem hele brugsanvisningen 

samt at placere de vigtigste oplysninger til sidst i sætningen, da det er disse oplysninger brugeren 

husker (Byrne, 2006: 87-88). 

Sidst men ikke mindst har brugsanvisningens stiltone og dermed også forfatterens eller translatørens 

evne til at forholde sig til sine læsere stor betydning. Her gælder det om at udtrykke sig kort og 

præcist, og ikke om at imponere (Byrne, 2006: 89). Byrne anbefaler således, at forfatteren eller 

translatøren anvender stærke verber, som skaber billeder, og et aktivt sprog og bydemåde, så 

brugeren forstår nødvendigheden af at gøre det, han eller hun får besked på (Byrne, 2006: 90-91). 

En brugsanvisnings anvendelighed vurderes altså ud fra, om den opfylder sit formål, og om 

brugerne kan tilegne sig de oplysninger, de har brug for, for at kunne udføre en bestemt opgave. 

Ønsker man at teste en brugsanvisnings anvendelighed i praksis, kan man samle en gruppe af 

testpersoner, som repræsenterer brugsanvisningens faktiske målgruppe, og bede dem anvende 

produktet ved hjælp af brugsanvisningen. Et sådant forsøg vil med det samme afsløre, om brugerne 

er i stand til at anvende brugsanvisningen, og om de forstår den. 

3.5 Læsbarheden (readability) af brugsanvisninger 

Hvor anvendelighed fokuserer på brugerne, fokuserer læsbarhed på selve teksten. Vil man vurdere 

læsbarheden af en brugsanvisning, måler man således den gennemsnitlige sætningslængde og 

antallet af stavelser i tekstens ord. Dette kan gøres ved hjælp af the Flesch Readibility Test, the 

Lensear Write Formula, the Fog Index, Fry’s Readability Graph eller the Clear River Test (Byrne, 

2006: 92). 

The Flesch Readability Test undersøger læsbarhed ud fra en forestilling om, at læsbarhed er 

balancen mellem den gennemsnitlige sætningslængde og den gennemsnitlige ordlængde. Jo kortere 

sætninger og ord er, jo mere læsbar er teksten. 

The Fog Index ser på ordenes sværhedsgrad, i dette tilfælde defineret ud fra antallet af stavelser. Jo 

flere stavelser, jo sværere ord. Her beregnes læsbarheden ud fra den gennemsnitlige sætningslængde 

og antallet af ord med tre eller flere stavelser – set ud fra læserens uddannelsesniveau. 

Fog Index = (Gennemsnitlig sætningslængde + procentdel af svære ord) x 0,4 
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Også the Lensear Write Formula beregner læsbarheden ud fra antallet af enstavelsesord i en tekst. 

Dette gøres ved hjælp af følgende formel: 

Lensear Score = Antal enstavelsesord + (3 x antallet af sætninger)     x 100 

                                                     Samlet antal ord                                

Den ideelle score er her 70-80 point for brugsanvisninger (Byrne, 2006: 93). 

Også Fry’s Readability Graph beregner læsbarhed ud fra læserens uddannelsesniveau og de derved 

tilegnede læsefærdigheder. Her undersøges 100 ord, og derefter beregnes balancen mellem det 

gennemsnitlige antal stavelser per sætning og antallet af sætninger per 100 ord. 

Den sidste beregningsmetode, the Clear River Test, kombinerer flere af de foregående faktorer. Her 

beregnes læsbarhed ud fra antallet af ord per sætning, per afsnit, per tegnsætning og ud fra antallet 

af stavelser per 100 ord. 

Ovennævnte metoder kan alle bruges til at vurdere den teoretiske læsbarhed af brugsanvisninger, 

men er ifølge Byrne (2006: 93) ikke meget bevendt i praksis. Problemet er, at de - i modsætning til 

usability strategier - ikke giver en forklaring på, hvorfor tekster burde være letlæselige for 

målgruppen, men ikke er det, og vil man vurdere den reelle læsbarhed af en brugsanvisning skal 

man således, ifølge Byrne (2006), kombinere readability strategier med usability strategier.      
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4. Medicinsk sprog og formidling 

Den græske læge Hippokrates er ifølge Resurrecció & Davies (2007: 15-16) det medicinske sprogs 

fader. Flere hundrede år før Kristi fødsel udgav han det berømte værk Corpus Hippocraticum og 

grundlagde en lægeskole, hvor han udarbejdede værker om anatomi, fysiologi, patologi, hygiejne og 

medicinsk etik. Hans værker blev senere oversat og flittigt anvendt af munke, og medicinsk 

oversættelse kan dateres helt tilbage til Ciceros tid, hvor medicinske translatører diskuterede, 

hvorvidt medicinske tekster skulle oversættes frit eller ordret (Resurrecció & Davies, 2007: 17). 

Medicinsk sprog og formidling har således eksisteret i flere tusinde år, men ligesom med teknisk 

sprog og formidling findes der ikke store mængder teori på området.  

Medicinsk sprog og formidling opfattes ofte som svært tilgængeligt, og teksterne er præget af 

lægelatin, passivt sprog og komplekse sætninger (Taylor, 2005: 39-48). Ifølge den medicinske 

forfatter Robert Taylor (2005: 39-41) er dette dog ved at ændre sig, og tendensen er et mere aktivt 

sprogbrug. Før man kan diskutere den optimale formidling af en medicinsk tekst, er det dog 

nødvendigt med en definition af begrebet. Ifølge Resurrecció & Davies (2007: 30) kan medicinske 

tekster inddeles i følgende overordnede genrer: 

 Forskningsgenrer 

 Ekspertgenrer 

 Uddannelsesgenrer eller 

 Handelsgenrer 

Disse genrer og deres indhold kan kort skitseres således (2007: 30-31): 

Forskningsgenrer anvendes blandt forskere og læger til at formidle ny medicinsk viden og 

inkluderer tekster som fx originalartikler, doktordisputatser og forsøgsprotokoller. Ekspertisegenrer 

anvendes blandt sundhedseksperter i deres daglige arbejde på klinikker eller i lægemiddelindustrien 

og inkluderer tekster som informeret samtykke, spørgeskemaer og ordlister over medicinske termer. 

Uddannelsesgenrer anvendes til undervisning på universiteter eller i sundhedskampagner og 

inkluderer tekster som faktaark til patienter, studiebøger og medicinske encyklopædier. Og sidst 

men ikke mindst anvendes handelsgenrer til salg og service i hele sundhedssektoren, herunder i 

markedsføringen af lægemidler, i pressemeddelelser og i indlægssedler. Det skal for god ordens 

skyld bemærkes, at indlægssedler alt efter målgruppe og kommunikationssituation kan høre ind 

under både uddannelsesgenrer og handelsgenrer (2007: 31).     
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4.1 Medicinske tekster 

Medicinske tekster kan således også inddeles efter kommunikationssituation og målgruppe 

(Resurrecció & Davies, 2007: 21, 52). Kommunikationssituationer inkluderer ikke blot skriftlig 

interaktion mellem højtspecialiserede forskere, men også enhver form for sundhedskommunikation 

– lige fra forskningsartikler over dokumentarprogrammer til pressemeddelelser om sundhed og 

lægemidler. Forfattere eller oversættere af medicinske tekster fungerer således som formidlere af 

sundhedsmæssig viden og skal alt efter målgruppe præsentere denne viden på behørig vis. Behørig 

vis kan her betyde valget mellem formelt eller uformelt sprog, fagsprog eller lægmandssprog og 

mundtlig eller skriftlig kommunikation. Dertil kommer også, om den sundhedsmæssige viden skal 

formidles oppefra og ned eller nedefra og op (Resurrecció & Davies, 2007: 47). 

Om viden skal formidles oppefra og ned eller nedefra og op kommer helt an på hvem, der skal læse 

teksten og under hvilke omstændigheder. Ifølge Resurrecció & Davies (2007: 52) bør en formidler 

af sundhedsmæssig viden således overveje følgende, inden han eller hun udarbejder en medicinsk 

tekst: 

 Læserens uddannelse og erhvervsmæssige baggrund 

 Læserens viden og erfaring 

 Tekstens formål 

 Læserens sproglige kompetencer 

 Læserens kendskab til specialterminologier 

 Læserens kulturelle baggrund 

Resurrecció & Davies (2007: 53) går endda et skridt videre og inddeler brugere af medicinske 

tekster i fem læserprofiler: 

Læserprofil Formål 

Almen læser At forebygge sygdom 

Patient At behandle sygdom 

Studerende At blive sundhedsekspert 

Sundhedsekspert At implementere viden 

Forsker At fremføre ny viden 
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Ovenstående profiler tegner et billede af, hvem der læser medicinske tekster, hvorfor de læser dem, 

og hvad de vil bruge indholdet i dem til. Forfattere af medicinske tekster bør således formidle deres 

tekster ud fra læserens profil og behov. Er læseren eksempelvis forsker, kan forfatteren vælge at 

skrive en forskningsartikel, men er læseren patient, bør forfatteren vælge en anden genre for at 

formidle det samme budskab (Resurrecció & Davies, 2007: 53-54). Valget af genre er, ifølge 

Resurrecció & Davies (2007: 59-61), en nødvendig forudsætning for en vellykket formidling.               

4.2 Indlægssedler 

Indlægssedler er ifølge Resurrecció & Davies (2007: 68) en af de mest almindelige genrer i 

medicinsk kommunikation, og langt de fleste har prøvet at købe lægeordineret medicin eller 

håndkøbsmedicin og læst den lille seddel i medicinpakningen. Indlægssedler udarbejdes som nævnt 

af medicinalvirksomheder i overensstemmelse med EU’s krav og skal forfattes på de pågældende 

salgslandes officielle sprog og tilpasses de pågældende salgslandes befolkning. Indlægssedler er 

desuden korte og forenklede udgaver af de noget mere komplekse produktresuméer beregnet til 

medicinske eksperter, og selvom målgruppen skifter fra produktresumé (ekspert) til indlægsseddel 

(lægmand), skal indholdet i disse tekster stemme overens. 

 

 

 

 

 

(Resurrecció & Davies, 2007: 69) 

Ofte tjener indlægssedler blot som et supplement til den mundtlige information fra egen læge, men 

det er op til medicinbrugerne at tage medicinen som anvist (2007: 69). Tager en medicinbruger for 

meget eller for lidt medicin under de forkerte omstændigheder, kan det få fatale følger, og 

indlægssedlernes indhold og formidlingen heraf er således altafgørende.    

 

 

Lægemidlets 
kernefakta 

Resumé af lægemidlets 
karakteristika 

Lægemidlets profil 

Indlægsseddel 
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4.3 Formålet med indlægssedler 

Ved fastsættelsen af en indlægsseddels funktion og formål er det nærliggende at inddrage Hans J. 

Vermeer og hans berømte Skopostheorie. ”Skopos” er græsk og betyder formål, og Vermeers teori 

er baseret på en funktionel tilgang til oversættelse og formidling. Den funktionelle tilgang er her 

relevant, fordi den ifølge professor Lita Lundquist (2007: 37) er den hyppigst anvendte strategi i 

oversættelsen (eller formidlingen) af fagsproglige tekster og dermed også i teknisk og medicinsk 

formidling. Idéen er, at enhver oversættelse (eller formidling) fungerer som et redskab i en given 

(kommunikations)situation, og en tekst bør formidles alt efter, hvad den skal bruges til. Det er 

således tekstens skopos eller formål, som afgør, hvilken type formidling, der er mest optimal i den 

givne situation (Vermeer, 2004: 227ff), og Vermeer beskriver selv sin teori således: 

“Enhver tekst produceres med et bestemt formål og bør tjene dette formål. Skoposteorien lyder 

derfor som følger: oversæt/fortolk/tal/skriv på en sådan måde, at din tekst/oversættelse fungerer i 

den situation, den skal bruges i og for de mennesker, der ønsker at bruge den og på præcis den 

måde de ønsker, at den skal fungere” (oversat fra Nord, 1997: 29)  

Skal dette gælde for en indlægsseddel, skal den altså formidles på en sådan måde, at enhver 

medicinbruger med en hvilken som helst baggrund kan læse og forstå den, undgå uhensigtsmæssige 

skader, forudse eventuelle bivirkninger og tage medicinen på behørig vis.   

4.4 De kommunikative barrierer: fra eksperter til befolkning 

At efterleve ovenstående skoposteori er ifølge de danske sprogforskere Inger Askehave og Karen 

Zethsen (2002, 2003) nemmere sagt end gjort. Indlægssedler udarbejdes som tidligere nævnt af 

eksperter til lægmænd på baggrund af et fagsprogligt produktresumé, og fra produktresumé til 

indlægsseddel skifter målgruppen fra sundhedseksperter til en hel befolkning. Dette skift fra en lille 

målgruppe med et symmetrisk afsender-modtager forhold til en enorm målgruppe med et 

asymmetrisk afsender-modtager forhold kan skabe problemer i forhold til formidling og læsbarhed 

(Askehave & Zethsen, 2003: 24).   

Den danske lægemiddelindustri er godt selv klar over, at indlægssedler kan være svære at forstå, jf. 

Lægemiddelstyrelsens projekt Brugsanvisninger til medicin er svære at forstå (2004), og 

problematikken dukker af og til op i de danske medier. Askehave & Zethsen gennemførte tilbage i 

2000 projektet Fremtidens indlægssedler og søgte at finde svar på, hvordan danske indlægssedler 

kunne forbedres. Disse svar blev fundet gennem en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt 
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danske medicinbrugere, og resultaterne blev videregivet til den danske lægemiddelindustri samt de 

relevante myndigheder. De dårlige indlægssedler skyldtes ifølge Askehave & Zethsen (2002: 17-23) 

følgende: 

 Indlægssedlerne var (og er stadig) baseret på et fagsprogligt produktresumé beregnet til 

medicinske eksperter 

 Indlægssedlerne var oversat fra engelsk til dansk 

 Formål og målgruppe skiftede fra produktresumé til indlægsseddel 

 Indlægssedlerne var præget af sproglige fejl, et formelt sprog og svær terminologi 

For at finde ud af, hvor i udarbejdelsen (af danske indlægssedler) det gik galt, undersøgte Askehave 

& Zethsen (2002: 24-27) hvem, der reelt udarbejdede indlægssedlerne. Det viste sig, at langt de 

fleste indlægssedler var oversat fra en engelsk original af medicinske eksperter i medicinalvirksom-

hedernes marketing afdelinger, og at ingen af disse eksperter havde en sproglig baggrund eller 

uddannelse (2002: 24). Endvidere besad Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMEA) ansatte, 

som stod for godkendelsen af de engelske indlægssedler, heller ikke særlige sproglige 

kvalifikationer, og var den engelske indlægsseddel blevet godkendt, blev en dansk oversættelse af 

den som udgangspunkt også godkendt (2002: 26). 

Udover den sproglige overførsel, skabte også kommunikationen fra eksperter til lægmænd 

problemer. De ansatte i de danske medicinalvirksomheder og EMEA var alle eksperter på 

sundhedsområdet, og de havde derfor svært ved at forholde sig til deres målgruppe, som i dette 

tilfælde var hele den danske befolkning (Askehave & Zethsen, 2003: 26). Fordi disse eksperter ikke 

selv repræsenterede den tiltænkte målgruppe, blev formidlingen af indlægssedlernes indhold ofte 

afsender-orienteret og fokus på medicinbrugerne (modtagerne) forsvandt. For at løse dette problem 

kunne eksperterne ifølge Askehave & Zethsen (2003: 26) vælge at formulere indlægssedlernes 

indhold på en sådan måde, at selv ”den laveste fællesnævner” ville være i stand til at læse og forstå 

det. Dele af målgruppen kunne dog opfatte dette som nedladende, og en simplificering ville 

tekstmæssigt kræve mere plads. Endelig ville en simplificering af indlægssedlerne kræve, at 

medicinalvirksomhedernes medicinske eksperter var i stand til at forklare komplekse 

problemstillinger på helt almindeligt dansk – uden brug af særlig terminologi. 

Denne strategi blev af Askehave & Zethsen (2003: 33) anbefalet som den bedste til at overkomme 

kommunikative barrierer mellem eksperter og lægmænd. En sådan strategi ville dog kræve stor 
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kommunikativ og sproglig viden, og det var ikke noget, formidlerne af danske indlægssedler 

dengang besad.     

4.5 Lovkrav til danske indlægssedler 

Ved en samlet vurdering af læsbarheden af danske indlægssedler og deres anvendelighed hos ældre 

danske medicinbrugere, er det nødvendigt at se på andet og mere end de teoretiske værktøjer, 

translatører og medicinalvirksomheder har til rådighed i udarbejdelsesprocessen. En dansk 

indlægsseddel må nemlig ikke udarbejdes efter forgodtbefindende, den skal leve op til en række 

specifikke lovkrav. 

Disse specifikke lovkrav er bedre kendt som Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/83/EF og 

2004/27/EF og udgør tilsammen et fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler. Formålet 

er at standardisere kravene til europæiske lægemidler, herunder kravene til produktresuméer og 

indlægssedler, og derved beskytte folkesundheden og øge samhandlen med lægemidler inden for 

EU’s grænser (Europa-Parlamentet og Rådet, 2004). I dette speciale vil jeg dog fokusere på 

Lægemiddelstyrelsens implementering af disse krav i Danmark i form af ”Vejledning vedrørende 

udarbejdelse af indlægssedler for lægemidler til mennesker” fra 2008 samt Europa-Kommissionens 

”Guideline on the Readability of the Label and the Package Leaflet of Medicinal Products for 

Human Use” fra 2009, da disse primært drejer sig om indlægssedler og ikke inddrager krav til 

markedsføringstilladelser, indførselsregler mv.  

4.5.1 Lægemiddelstyrelsen vejledning 

Lægemiddelstyrelsens vejledning til udarbejdelse af danske indlægssedler (2008) er 26 sider lang 

og omfatter alt fra traditionelle lægemidler til naturmedicin og radioaktive lægemidler. 

Vejledningen er meget omfattende, og jeg vil derfor kun kort skitsere dens indhold.  

Ifølge vejledningen, skal hvert lægemiddel indeholde sin egen indlægsseddel, og indehaveren af 

markedsføringstilladelsen for det pågældende lægemiddel skal sørge for, at indlægssedlen – på 

begæring af patientforeninger - er tilgængelig i formater, der egner sig til blinde og svagsynede. 

Dette betyder altså, at ældre danske medicinbrugere har mulighed for at rekvirere indlægssedler i et 

mere læsevenligt format, men at anmodningen skal komme fra en patientforening. Lægemiddel-

styrelsen anbefaler endvidere, at virksomheder undgår udstrakt brug af STORE BOGSTAVER, 

kursiv, understregning, passivt sprog og ”man”, da dette kan gøre indlægssedlerne mindre læsbare. 

Dette er dog kun anbefalinger og ikke lovmæssige krav. 
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Hvad angår resten af indlægssedlernes indhold og udformning, skal de følge Lægemiddelstyrelsen 

skabelon, som kan skitseres således: 

 Indlægsseddel: Information til brugeren 

 Navn på lægemiddel 

 Oversigt over indlægssedlen 

1. Virkning og anvendelse 

2. Det skal De / du vide, før De / du begynder at tage / bruge {navn} 

3. Sådan skal De / du tage / bruge {navn}     

4. Bivirkninger 

5. Opbevaring 

6. Yderligere oplysninger 

Oplysningernes rækkefølge er obligatorisk, men medicinalvirksomheden eller translatøren 

bestemmer selv, hvor formel indlægssedlen skal være. I dette tilfælde ved at vælge enten De eller 

du som tiltaleform.  

Lægemiddelstyrelsens vejledning giver endvidere en udførlig gennemgang af indlægssedlens 

opbygning og beskriver reglerne for brug af standardsætninger, oplysningernes rækkefølge samt 

skriftstørrelse (11 for brødtekst og 14 for overskrifter) ned til mindste detalje. Endvidere markeres 

naturmedicin og hospitalspræparater, som administreres af sundhedspersonale, med særlige 

symboler, og indlægssedlens oplysninger forventes at blive tilpasset denne målgruppe. 

Udarbejdelsen af danske indlægssedler er således stærkt reguleret, og medicinalvirksomhedernes og 

translatørernes sproglige og formidlingsmæssige muligheder følgelig begrænsede.  

4.5.2 Europa-Kommissionens readability guideline 

”Indlægssedlen skal være letlæselig og være affattet i udtryk, der er klare og forståelige og dermed 

giver brugerne mulighed for at handle på behørig vis, om nødvendigt med hjælp fra 

sundhedspersoner” (2004/27/EF, 63 (2)) 

I modsætning til Lægemiddelstyrelsen inddrager Europa-Kommissionen også layout, farver, 

syntaks, sprogtone, papirtype, eksempler på indlægssedler og user testing i deres vejledning og 

kombinerer derved usability og readability strategier. Indlægssedlerne skal tilpasses patienter 

og/eller almene medicinbrugere, og det gælder om at nå så stor en målgruppe som muligt – også 

børn, unge, svagsynede og folk med læsevanskeligheder (2009: 7). Guidelinen opfordrer 
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medicinalvirksomhederne til at søge råd og hjælp hos professionelle under udarbejdelsen af nye 

indlægssedler og kommer med en række specifikke anbefalinger til, hvordan medicinalvirksom-

hederne overholder de formelle lovkrav og samtidig optimerer læsbarheden af deres indlægssedler. 

Disse anbefalinger er som følger (2009: 7-11): 

Skriftstørrelse og skrifttype 

Skrifttypen skal være letlæselig og bogstaver som ”i” og ”l” skal uden problemer kunne skelnes fra 

hinanden. Guidelinen anbefaler Times New Roman og skriftstørrelser på minimum 9, og fraråder 

brug af store bogstaver, kursiv og understregning.  

Design og layout 

Her frarådes lige marginer og enkel linjeafstand. Vejledningen anbefaler brug af kolonner, tydelige 

mellemrum mellem afsnit, halvanden linjeafstand og tydelig kontrast mellem tekst og eventuelle 

illustrationer. Endvidere anbefales der en klar afgrænsning mellem sprogene, hvis indlægssedlen er 

på flere sprog. 

Overskrifter 

Overskrifter er et vigtigt værktøj for brugeren/læseren, når denne skal navigere rundt i 

oplysningerne. Medicinalvirksomheden anbefales derfor at benytte samme formatering, skrifttype 

og farver gennem hele indlægssedlen og derved fremme læsbarheden og anvendeligheden. 

Underoverskrifter bør som udgangspunkt undgås, men kan inddrages, hvis opdelingen fremgår 

tydeligt. 

Skriftfarve 

Indlægssedlernes tekst kan printes i flere forskellige farver, hvis dette fremmer opdelingen af 

informationer. Mørke farver skal dog printes på en lys baggrund, og lyse farver på mørk baggrund 

bør kun anvendes til advarsler. 

Syntaks 

Ikke alle medicinbrugere har let ved at læse, og dette bør der tages hensyn til. Guidelinen anbefaler 

derfor et simpelt sprog og ord med få stavelser. Endvidere frarådes brug af lange sætninger, og 

lange afsnit bør opstilles i punkttegn. Ved opdeling af bivirkninger bør de mest almindelige som 
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udgangspunkt komme først, men kan lægemidlet forårsage meget alvorlige bivirkninger, kan disse 

dog oplyses først. 

Sprogtone 

Alle instruktioner bør gives i et aktivt sprog. Medicinalvirksomhederne bør eksempelvis skrive ”tag 

to tabletter hver dag” i stedet for ”to tabletter bør indtages dagligt”. Efter selve instruktionen skal 

medicinbrugerne have en forklaring på, hvorfor de skal gøre, som der står, og endelig bør 

forkortelser og brug af lægevidenskabelige symboler og termer undgås. Hvis de anvendes, bør de 

efterfølgende forklares, således at den almene medicinbruger forstår meningen, og herefter 

anvendes gennem hele indlægssedlen, så medicinbrugeren ikke forvirres af flere forskellige ord. 

Papirtype 

Mange patienter, mig selv inklusiv, har prøvet gennemsigtige dobbeltsidede indlægssedler, hvor 

teksten er svær at tyde. Kommissionens vejledning anbefaler således brug af tykt papir i 

modsætning til det tynde og blanke.  

Symboler og piktogrammer 

EU’s direktiver tillader brug af billeder, piktogrammer og anden grafik, da dette som udgangspunkt 

fremmer forståelsen. Grafikkens mening og indhold skal fremgå tydeligt og let læseligt og bør ikke 

erstatte tekst, kun understrege visse aspekter. Guidelinen anbefaler user testing af grafik, da 

symbolforståelse og kultur varierer alt efter medlemsland og målgruppe.  

User testing 

Ud over de førnævnte overordnede anbefalinger inddrager guidelinen også user testing. Ifølge 

direktiv 2001/83/EF som ændret ved direktiv 2004/27/EF er baggrunden for user testing som følger:   

”Indlægssedlen skal afspejle resultaterne af samarbejdet med patientmålgrupperne for at sikre, at 

de er letlæselige, klare og brugervenlige” (2004/27/EF, 59 (3)) 

”En eller flere modeller af den ydre og indre emballage samt udkastet til indlægsseddel forelægges 

de kompetente myndigheder, samtidig med ansøgningen om markedsføringstilladelse. Desuden får 

den kompetente myndighed forelagt resultaterne af de evalueringer, der er foretaget i samarbejde 

med patientmålgrupper” (2004/27/EF, 61 (1)) 
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Medicinalvirksomheder skal med andre ord teste deres indlægssedler på målgruppen, før 

indlægssedlerne kan blive godkendt. For at hjælpe medicinalvirksomhederne på vej forklarer 

guidelinen derfor, hvordan user testing kan gennemføres i praksis, hvordan testpersoner udvælges, 

diverse procedurer og forberedelser inden testgennemførelsen samt succeskriterier og forelæggelse 

af resultater for de kompetente myndigheder. Da gennemførelse, udvælgelse af testpersoner samt 

succeskriterier er væsentlige faktorer for analysen i dette speciale skitseres disse kort her (Europa-

Kommissionen, 2009: 24-27): 

Gennemførelse i praksis 

Europa-Kommissionens guideline anbefaler medicinalvirksomheder at gennemføre både spørgeske-

maundersøgelser og interviews med mindst 20 testpersoner. Disse testpersoner bør repræsentere den 

målgruppe, som lægemidlet er beregnet til, og testen kan udføres af medicinalvirksomheden selv 

eller af erfarne interviewere fra en konsulentvirksomhed med speciale i readability user testing. I 

forbindelse med udformningen af testen er det en fordel at inddrage patientforeninger samt 

indlægssedlens forfatter, og den i testen anvendte indlægsseddel skal svare til den, 

medicinalvirksomheden ønsker at markedsføre. Guidelinen anbefaler endvidere at sikre sig 

følgende (Europa-Kommissionen, 2009: 25-26): 

 At testens spørgsmål afspejler testpersonernes evne til at overskue, forstå og handle på 

behørig vis 

 At testen ikke varer længere end 45 minutter og max. indeholder 15 spørgsmål 

 At testens spørgsmål inkluderer sikkerhedsforanstaltninger, herunder bivirkninger 

 At testens spørgsmål kommer i tilfældig rækkefølge (dvs. ikke i samme rækkefølge som 

indlægssedlens oplysninger) 

 At notere sig, om/hvor testpersoner har svært ved at finde oplysninger eller virker forvirrede 

Udvælgelse af testpersoner 

Når den endelige test er udformet, skal testpersonerne vælges. Disse bør repræsentere indlægssed-

lens målgruppe og dermed også nyligt diagnosticerede patienter. Personer som fx læger, 

sygeplejersker og farmaceuter må ikke vælges, da disse har en omfattende viden om lægemidler - i 

nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at inddrage sundhedspersonale. For at opnå den bredest 

mulige målgruppe, anbefaler guidelinen at vælge følgende (Europa-Kommissionen, 2009: 24): 

 Særlige aldersgrupper, herunder unge og ældre 
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 Nye medicinbrugere, som ikke er vant til at bruge medicin 

 Personer, som ikke bruger skriftlige dokumenter i deres arbejde 

 Personer, som har svært ved at læse og forstå skriftlige dokumenter 

Testpersoner bør altså vælges ud fra relevans og kan fx rekrutteres fra mødesteder for ældre, 

selvhjælpsgrupper, støttegrupper for patienter eller kulturcentre. 

Succeskriterier 

Formålet med user testing er som nævnt at sikre en letlæselig, klar og brugervenlig indlægsseddel. 

Ifølge guidelinen har en virksomhed opnået dette, når 90 % af testpersonerne kan finde de ønskede 

oplysninger, og når 90 % af disse bagefter er i stand til at forstå oplysningerne. Dette betyder, at 16 

ud af 20 testpersoner, altså 80 %, skal være i stand til at finde oplysninger, besvare spørgsmål og 

handle på behørig vis (Europa-Kommissionen, 2009: 26-27). Disse kriterier skal opfyldes ved hvert 

af testens spørgsmål!    

I Danmark skal medicinalvirksomhederne således overholde Lægemiddelstyrelsen og EU’s krav og 

forsøge at udarbejde deres indlægssedler efter Europa-Kommissionens readability guideline. Både 

Lægemiddelstyrelsens vejledning (2008) og Europa-Kommissionens guideline (2009) kommer med 

anbefalinger til sprogbrug, layout, skrift og papirtype, men det står medicinalvirksomhederne frit 

for at følge disse anbefalinger. Oplysningernes rækkefølge, brugen af standardsætninger og 

skriftstørrelsen er dog fastlagt på forhånd.     
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5. Kombination af teorier 

Ved at gennemgå teorier om voksne danskeres læsefærdigheder, teknisk sprog, medicinsk sprog, 

kommunikative barrierer samt lovkrav til danske indlægssedler har jeg nu delelementerne til en 

samlet teori, som vil blive anvendt i specialets analyse. Min empiri falder ind under samtlige 

førnævnte teorier og ved at kombinere disse teorier, har jeg dannet et teoretisk grundlag, som passer 

nøjagtig til en analyse af danske indlægssedlers læsbarhed blandt ældre danske medicinbrugere og 

dermed også til en diskussion af mit speciales problem. 

Læsefærdigheder er som nævnt udgangspunktet for enhver læser eller brugers forståelse af en tekst, 

og teorierne om ældre danskeres læsefærdigheder udgør således udgangspunktet for den forestående 

analyse. Danske indlægssedlers praktiske læsbarhed vil således blive vurderet ud fra min 

spørgeskemaundersøgelse blandt ældre danske medicinbrugere, og resultaterne skulle gerne give et 

fingerpeg om, hvorvidt de formidlede anvisninger er forståelige for ældre danskere. Da dette 

speciale også omhandler user testing af indlægssedler, kan Europa-Kommissionens (2009) 

grundlæggende koncepter inden for user testing med fordel anvendes til en mere nøjagtig og 

dybdegående analyse, idet indlægssedlernes praktiske anvendelighed blandt ældre danske 

medicinbrugere kan afdækkes ved hjælp af denne teori. Herudover kan AK-Samvirkes (2011), 

Anvendt Kommunalforsknings (Gørtz & Jensen, 2007; Jensen & Holm, 2000) og Center for 

Læseforsknings (Elbro et al., 1995) undersøgelser blandt ældre danskere hjælpe med at udføre 

denne analyse, da disse undersøgelser giver et mere præcist indblik i ældre danskeres 

læsefærdigheder. 

Efter denne første, ikke-genrespecifikke del af analysen, vil jeg se på udformningen og 

målgruppetilpasningen af indlægssedler. Danske medicinalvirksomheder er selv ansvarlige for 

udarbejdelsen af deres indlægssedler, men Europa-Kommissionen (2009: 7) anbefaler dem at søge 

professionel hjælp og rådgivning til opgaven. Min spørgeskemaundersøgelse blandt to 

konsulentvirksomheder i henholdsvis Danmark og England, som begge arbejder med readability 

user testing af indlægssedler, vil derfor blive inddraget i specialets analyse. Dette er 

hensigtsmæssigt, da spørgeskemaundersøgelsen viser, hvor stor efterspørgslen på readability user 

testing er, om der er kulturelle forskelle, hvilke anbefalinger konsulentvirksomhederne vælger at 

efterleve, og om de ser EU’s lovkrav og anbefalinger som en fordel eller ulempe for læsbarheden af 

indlægssedler. Resultaterne af disse spørgeskemaer vil herefter blive holdt op imod Kirkman (2001) 

og Byrnes (2006) grundlæggende koncepter inden for teknisk sprog og i overensstemmelse med 
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disse anvendt til at afdække indlægssedlers teoretiske læsbarhed (readability) og anvendelighed 

(usability). 

Da danske indlægssedler også udarbejdes efter en lang række lovkrav, er der endnu et teoriområde, 

der her må tages i betragtning. Indlægssedlerne formidles fra eksperter til lægmænd, men 

formidlingen er så reguleret, at den giver medicinalvirksomheder og konsulentvirksomheder store 

udfordringer. Derfor må teorierne om læsbarhed (readability) og anvendelighed (usability) 

suppleres med EU’s direktiver om humanmedicinske lægemidler, Europa-Kommissionens 

”Guideline on the Readability of the Label and the Package Leaflet of Medicinal Products for 

Human Use” og Lægemiddelstyrelsens implementering af EU’s lovkrav. Kravene til indhold, 

skrifttype og skriftstørrelse, design og layout, sprogbrug og user testing må alle tages i betragtning i 

udformningen og målgruppetilpasningen af danske indlægssedler, og er alle relevante for 

læsbarheden. 

Sidst men ikke mindst vil jeg se på de kommunikative barrierer i formidlingen af ekspertviden til 

befolkning. Indlægssedler udarbejdes som nævnt på baggrund af et fagsprogligt produktresumé, 

men indlægssedler og produktresuméer er vidt forskellige dokumenter med vidt forskellige 

målgrupper. Jeg vil derfor forsøge at fastsætte indlægssedlers funktion og overordnede formål ved 

hjælp af Vermeers Skopostheorie, da denne er generel og overordnet og bør kunne fungere for både 

tekniske og medicinske tekster. Herudover vil jeg supplere med Askehave & Zethsens (2002, 2003) 

teorier om formidling af ekspertviden til lægmænd, da disse kan sidestilles med Vermeers 

skoposteori, specifikt omhandler genren indlægssedler og dermed passer mere nøjagtigt til analysen 

af danske indlægssedler. Askehave & Zethsens (2002, 2003) teorier om formidling af ekspertviden 

til lægmænd giver desuden konkrete anbefalinger til udarbejdelsen af danske indlægssedler, og 

disse anbefalinger kan sammenlignes med de valg, danske medicinalvirksomheder har truffet i 

deres fastsættelse af skopos og efterfølgende udarbejdelse af indlægssedler.  

Disse valg blev tilbage i 2004 stærkt kritiseret af fem sprogeksperter, som Lægemiddelstyrelsen 

havde ansat til at analysere læsbarheden og brugervenligheden af danske indlægssedler, og 

resultaterne af mine interviews med to af disse sprogeksperter vil derfor blive holdt op imod de 

førnævnte teorier. Dette er hensigtsmæssigt, da interviewene vil give svar på, hvorvidt danske 

medicinalvirksomheder nu i 2011 vælger et læsbart sprog, typografi og layout i deres indlægssedler, 

om indlægssedlerne opfylder deres formål, og om udarbejdelsen af danske indlægssedler på 

nuværende tidspunkt kan forbedres. Her kan også Resurrecció & Davies’ (2007) teorier om 
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medicinsk sprog og indlægssedler hjælpe, da disse teorier giver et mere præcist og genrespecifikt 

indblik i indlægssedlers sproglige indhold og virkemidler. 

Ud fra ovenstående analyse håber jeg at kunne svare på, hvordan danske indlægssedler udarbejdes 

til ældre danske medicinbrugere på den mest læsbare måde, samt bekræfte eller afkræfte mine 

hypoteser.  

5.1 Kombination af teorier illustreret 

Ved at kombinere de foregående teorier har jeg dannet et dybdegående og præcist teoretisk 

grundlag for min analyse af danske indlægssedlers læsbarhed blandt ældre danske medicinbrugere. 

Dette grundlag kan illustreres således: 
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6. Analyse og diskussion 

6.1 Indledning til analyse og diskussion 

Lige siden Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om indlægssedler trådte i kraft den 18. maj 1993, har 

der været stor debat i medierne om kvaliteten og læsbarheden af danske indlægssedler. 

Indlægssedlerne er blevet betragtet som problematiske, uoverskuelige og indviklede, og ofte har 

medicinalvirksomhederne fået skylden. Omvendt har medicinalvirksomhederne hævdet, at EU’s 

lovgivning og standardisering har spændt ben for udarbejdelsen af gode danske indlægssedler. 

Uanset hvad grunden måtte være, mener jeg, at de fleste problemer i formidlingsprocessen kan 

belyses ud fra et sprogligt perspektiv og kædes sammen med design og layout. De sproglige 

aspekter af indlægssedlerne er af og til blevet nævnt i medierne, men kun få har foretaget 

tilbundsgående undersøgelser af, hvorvidt et uhensigtsmæssigt sprog resulterer i uforståelige 

indlægssedler. 

Baggrunden for indsamlingen af dette speciales empiri var således et ønske om at se nærmere på 

spørgsmålet om læsbarhed og brugervenlighed – eller manglen på samme – i danske indlægssedler 

blandt de danskere, som oftest bruger medicin. Dette resulterede i et samarbejde med Ældresagen i 

Ringsted, konsulentvirksomhederne Jacobsen Pharma A/S i Sønderborg og TRAC Services Limited 

i Redruth, Cornwall, samt sprogeksperterne Lotte Holm fra Videnskabsministeriet og Annie Hagel 

fra Videncenter for Arbejdsmiljø. 

I det følgende afsnit vil jeg således adressere og diskutere specialets hypoteser og underspørgsmål.   

6.2 Hypotese 1 

”Danske indlægssedler lever op til de lovmæssige krav, men den sproglige kvalitet 

lader meget tilbage at ønske” 

Når en dansk medicinbruger henter et givent lægemiddel på apoteket, følger der altid en 

indlægsseddel med. Formålet er, at medicinbrugeren her kan læse om lægemidlets virkning og 

anvendelse, eventuelle bivirkninger samt opbevaring og andre nyttige oplysninger. Indlægssedlen 

fungerer altså som en vejledning til medicinbrugeren, og gør i princippet ham eller hende til sin 

egen læge. Idéen med indlægssedler er smart og moderne og kan gøre danske medicinbrugere langt 

mere selvhjulpne og derved mindske trækket på sundhedssektoren. Dette forudsætter dog, at 
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medicinbrugerne forstår indlægssedlerne og anvender lægemidlerne korrekt. Gør de ikke det, kan 

det få alvorlige følger. 

Som nævnt i specialets indledning har der i de senere år været et stort fokus på korrekt medicinering 

og patientinformation, og et ønske om øget forsigtighed og præcision i omgangen med lægemidler. 

Det offentlige er blevet langt mere opmærksomme på betydningen af god kommunikation med de 

danske borgere, og erfaringer fra forbedringer af det offentliges kommunikation har vist, at et 

tydeligt og forståeligt sprog ikke behøver at konflikte med formelle lovkrav. Danske indlægssedlers 

indhold er stærkt reguleret af både EU og Lægemiddelstyrelsen, men hvis formelle lovkrav ikke 

spænder ben for en god formidling, hvorfor er indlægssedlerne så så svære at læse og forstå? 

Tilbage i 2004 må Lægemiddelstyrelsen, som er ansvarlig for godkendelsen af det formelle og 

medicinfaglige indhold i danske indlægssedler, selv have erkendt visse problemer i den samlede 

formidling og bad fem sprogeksperter om at analysere og vurdere læsbarheden og brugervenlighed-

en af danske indlægssedler. Dette projekt resulterede i rapporten Brugsanvisninger til medicin er 

svære at forstå (2004), og sprogeksperterne pegede især på følgende problemfelter (Løj et al., 2004: 

6): 

1. Brug af latin og brancheudtryk i stedet for danske betegnelser 

2. Formelt, passivt sprog, svære sætninger og vendinger 

3. Mange irrelevante afsnit i begyndelsen af teksterne 

4. Abstrakt sprog i stedet for det konkrete og målbare 

5. Ingen eller få illustrationer 

6. For lidt brug af layout og typografi til at fremme formidlingen      

I 2004 var der med andre ord et klart behov for forbedringer. Det er nu syv år siden, og man kunne 

således forvente store forbedringer i den sproglige kvalitet af danske indlægssedler. For at 

undersøge om dette er tilfældet, tog jeg kontakt til de fem sprogeksperter fra Lægemiddelstyrelsens 

projekt. Formålet var at afdække, hvor god den sproglige kvalitet af danske indlægssedler (efter 

sprogeksperternes mening) er nu i 2011, og hvorvidt Lægemiddelstyrelsen og danske medicinal-

virksomheder har taget sprogeksperternes anbefalinger til sig. Ud af de i alt fem sprogeksperter 

ønskede to at lade sig interviewe – Lotte Holm fra Videnskabsministeriet og Annie Hagel fra 

Videncenter for Arbejdsmiljø. Lotte Holm var tidligere med i Dansk Sprognævn, og Annie Hagel er 

journalist og cand.mag., og har en master i professionel kommunikation. Under mine interviews 

med ovennævnte sprogeksperter forsøgte jeg at få svar på følgende: 
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1. Hvor meget har udformningen og læsbarheden af danske indlægssedler ændret sig siden 

Lægemiddelstyrelsens projekt i 2004? 

2. Er danske indlægssedler tilpasset et bestemt formål eller en bestemt målgruppe? 

3. Er danske indlægssedler egnede til ældre medicinbrugere? 

4. Er EU’s formelle lovkrav en fordel eller en ulempe for læsbarheden af danske 

indlægssedler? 

5. Kan læsbarheden af danske indlægssedler forbedres? 

 

Ovenstående overvejelser resulterede i to identiske interviews, se bilag 1 og 2.  

Spørgsmålene i mine interviews var blandt andet baseret på de 27 tilfældigt udvalgte indlægssedler 

(Løj et al., 2004: 14-15), som sprogeksperterne analyserede tilbage i 2004, og under interviewene 

blev Annie Hagel og Lotte Holm bedt om at vurdere to af disse indlægssedler i deres nuværende 

form. Indlægssedlerne til disse lægemidler, nærmere bestemt Oncovin og Ritalin, er downloadet fra 

www.indlaegsseddel.dk og vedlagt dette speciale som bilag 6 og 7. Resultaterne af mine to 

interviews kan kort skitseres således: 

Annie Hagel, Videncenter for Arbejdsmiljø 

1. Der er sket store fremskridt i forhold til 2004, og danske indlægssedler er blevet 

langt mere læsevenlige. Sproget kan stadig forbedres væsentligt, 

medicinalvirksomhederne bør anvende illustrationer, og skriftstørrelsen bør øges. 

2. Danske indlægssedler synes ikke at være tilpasset et bestemt formål eller en bestemt 

målgruppe, men opbygningen og dispositionen (jf. EU’s lovkrav) gør det nemmere 

at navigere rundt og finde oplysninger. 

3. Danske indlægssedler er ikke egnede til ældre danske medicinbrugere. 

Skriftstørrelsen er for lille, og de enorme mængder information er uoverskuelige og 

afsender-orienterede. 

4. EU’s formelle lovkrav er en fordel for dem, der skal forfatte indlægssedlerne, men 

en ulempe for læserne. Fordelen er, at de giver systematik, ulempen er, at de 

forhindrer målgruppetilpasning. 

5. Læsbarheden af danske indlægssedler kan helt klart forbedres. Både hvad angår 
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skriftstørrelse og formidling. 

 

Lotte Holm, Videnskabsministeriet 

1. Danske indlægssedler er ikke blevet meget bedre siden 2004. Der er gjort mere ud af 

den personlige sprogtone, men indlægssedlerne overinformerer stadig, 

skriftstørrelsen er for lille og omfanget afskrækker de læsesvage fra at læse dem. 

2. Danske indlægssedler er som udgangspunkt ikke tilpasset en bestemt målgruppe. 

3. Danske indlægssedler er ikke egnede til ældre medicinbrugere. Her skal tages 

hensyn til de fysiske faktorer (fx at hænderne ryster, eller at synet ikke er så godt), til 

uddannelsesniveau og til læsefærdigheder. 

4. EU’s formelle lovkrav er umiddelbart fornuftige og relevante for medicinbrugerne. 

Skriftstørrelsen er dog stadig for lille og visse afsnit henvender sig primært til lægen.

5. Læsbarheden af danske indlægssedler kan helt klart forbedres. Design og layout 

halter alvorligt, indholdet er uoverskueligt, og teksten virker afskrækkende på 

forhånd. 

 

Ovenstående vurderinger af nutidens danske indlægssedler harmonerer ikke helt med Byrnes (2006) 

idéer om læsbare og anvendelige brugsanvisninger, eller med Europa-Kommissionens anbefalinger 

til sprog og layout. Ifølge Byrne (2006: 51-52) har enhver form for vejledning sit eget indhold, sin 

egen udformning og sin egen målgruppe. Eksempelvis er en brugsanvisning rettet mod den helt 

almindelige bruger, der som udgangspunkt ikke har noget forudgående kendskab til det pågældende 

produkt, og bør derfor starte ud med almen information for derefter at gå over til mere specifikke 

oplysninger. Dette for at sikre, at samtlige ord og udtryk er blevet grundigt forklaret, og at brugeren 

ikke er blevet forvirret eller usikker undervejs.  

Heri synes Lægemiddelstyrelsen og EU dog at være enige. Danske indlægssedler skal starte med 

almen information til medicinbrugeren og en oversigt over indlægssedlens indhold, og først derefter 

beskrive lægemidlets virkning og anvendelse, hvilke bivirkninger der kan forekomme, osv. En 

sådan fastlagt struktur virker umiddelbart fornuftig, men kritiseres af både Lotte Holm og Annie 

Hagel. Ifølge dem har lovkravene en vis relevans for danske medicinbrugere, men ser man nærmere 

på indlægssedlernes afsnit, synes mange af dem (stadig) at være møntet på læger og 

sundhedspersonale og har en tendens til at overinformere. En medicinbruger ville derfor være nødt 
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til at sortere i oplysningerne og selv vurdere hvilke afsnit, der var relevante for ham eller hende. Og 

dette kan virke uoverskueligt - især hvis man er syg og fysisk afkræftet. Sprogeksperterne fastslår 

endvidere, at den fastlagte struktur er rigid, at den forhindrer målgruppetilpasning, og at den 

primært er en fordel for dem, der skal udarbejde indlægssedlerne og ikke for læserne. Lotte Holm 

og Annie Hagel foreslår derfor begge at se mere læser-orienteret på de danske indlægssedler, at 

målrette dem mere og kun give medicinbrugerne de absolut nødvendige oplysninger. 

Heri synes også Byrne (2006: 78) at være enig. En brugsanvisnings struktur er altafgørende for dens 

anvendelighed, og skal en bruger lede med lys og lygte efter relevante oplysninger, er 

brugsanvisningen som udgangspunkt dårlig. Byrne (2006: 83) fastslår dog samtidig, at en 

brugsanvisning skal være altomfattende, således at brugeren får alle de oplysninger, han eller hun 

måtte få brug for, og de danske indlægssedlers omfang kan således skyldes et ønske fra EU’s side 

om at inkludere samtlige oplysninger, der på den ene eller anden måde kan være relevante for en 

dansk medicinbruger. Byrne kæder endvidere en brugsanvisnings anvendelighed sammen med dens 

sproglige kvalitet (2006: 83) og fremhæver faktorer som gennemskuelighed, ordvalg, 

sætningsstruktur og stiltone. Det gælder her om at udtrykke sig kort og præcist og ikke om at 

imponere (Byrne, 2006: 89). Spørger man her Lotte Holm og Annie Hagel, er de helt enige. 

Forfatteren af en indlægsseddel skal forholde sig til, hvem han eller hun skriver til, og den 

personlige sprogtone i danske indlægssedler er faktisk blevet bedre. Desværre synes dette ifølge de 

to sprogeksperter dog at være den eneste, rent sproglige forbedring. 

Dette kan virke underligt, især fordi Europa-Kommissionen allerede i 2009 lancerede sin meget 

detaljerede readability guideline, og fordi denne faktisk er en revideret udgave af en readability 

guideline fra 1998. Vejledningen er, som nævnt i kapitel 4, en trinvis guide til hvordan man som 

medicinalvirksomhed udarbejder den optimale indlægsseddel og inddrager faktorer som 

skriftstørrelse og skrifttype, design og layout, overskrifter, skriftfarve, syntaks, sprogtone, 

papirtype, symboler og piktogrammer samt user testing. Disse faktorer er alle vigtige i den samlede 

formidling af en indlægsseddel, men har som udgangspunkt ikke meget med den sproglige kvalitet 

at gøre. Under punkterne syntaks og sprogtone (2009: 9-10) anbefaler Europa-Kommissionens 

guideline dog, at indholdet formuleres i et simpelt sprog, at lange afsnit opstilles i punkttegn, at 

instruktioner gives i et aktivt sprog, og at forkortelser og lægevidenskabelige termer enten forklares 

grundigt eller helt udelades. Ifølge Lotte Holm og Annie Hagel synes danske 

medicinalvirksomheder dog ikke helt at efterleve disse sproglige anbefalinger, og det kan der være 

flere grunde til. Sproglige forbedringer ville først og fremmest kræve tid og penge, og fordi mange 
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medicinalvirksomheder tvivler på, om deres indlægssedler overhovedet bliver læst, mener hverken 

Lotte Holm eller Annie Hagel, at danske medicinalvirksomheder ville være villige til at ofre større 

summer på sådanne forbedringer. Reelle forbedringer i den sproglige kvalitet, eller layout for den 

sags skyld, ville ifølge de to sprogeksperter kræve, at Europa-Kommissionen laver sine anbefalinger 

om til lovkrav og på den måde tvinger medicinalvirksomhederne til at øge den sproglige kvalitet. 

Forbedringen af danske indlægssedler handler med andre ord ikke så meget om det formelle 

indhold, men om formidlingen af indholdet. Ifølge de to sprogeksperter Lotte Holm og Annie Hagel 

gør både sproget, layoutet og typografien indlægssedlerne uegnede til deres formål og målgruppe, 

og harmonerer dårligt med samfundets ønske om øget forsigtighed og præcision i omgangen med 

lægemidler. Et mere tydeligt og forståeligt sprog ville ikke nødvendigvis konflikte med EU’s 

formelle lovkrav, og det ville gøre danske medicinbrugere langt mere selvhjulpne. Alt dette 

forudsætter dog, at hensynet til medicinbrugerne vægtes højere, og at EU (og dermed også 

Lægemiddelstyrelsen) indfører deciderede krav til indlægssedlernes sprog og layout.          

Ud fra ovenstående synes min første hypotese således bekræftet. Danske indlægssedler lever nu i 

2011 op til de lovmæssige krav, men den sproglige kvalitet lader (stadig) meget tilbage at ønske.             

6.3 Hypotese 2 

”Danske indlægssedlers sprogbrug, typografi og layout fremmer ikke deres 

overordnede formål (skopos) og er ikke i tilstrækkelig grad tilpasset ældre danske 

medicinbrugere” 

Når en dansk medicinalvirksomhed skal udarbejde en ny indlægsseddel, bliver den i Europa-

Kommissionens guideline (2009) opfordret til at søge råd og hjælp hos professionelle. Formålet 

med dette er at sikre, at medicinalvirksomhederne overholder de formelle lovkrav og samtidig når 

så stor en målgruppe som muligt, herunder også børn, unge, svagsynede og folk med 

læsevanskeligheder (2009: 7). Vælger man som medicinalvirksomhed at følge Europa-

Kommissionens anbefaling, kan man få sin indlægsseddel testet hos en konsulentvirksomhed og 

derved sikre både læsbarhed og formelle lovkrav. 

For at afdække hvilke faktorer en sådan konsulentvirksomhed lægger vægt på i en test, og for at 

afdække i hvor høj grad danske indlægssedler er tilpasset en bestemt målgruppe, var det mit mål at 

få kontakt til en dansk konsulentvirksomhed med speciale i readability testing. Endvidere ønskede 
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jeg at undersøge, hvad en sådan konsulentvirksomhed måtte mene om EU’s lovkrav og 

anbefalinger. Dette var dog nemmere sagt end gjort. På grund af de omfattende lovkrav og 

anbefalinger havde jeg forventet en bred vifte af konsulentvirksomheder, men det lykkedes mig kun 

at finde én beliggende i Sønderborg. Virksomhedens navn er Jacobsen Pharma A/S, og de tilbyder 

blandt andet konsulentydelser indenfor readability testing, markedsføringstilladelser, 

produktresuméer, projektstyring, oversættelse og produktudvikling, jf. www.jacobsenpharma.dk. 

Jeg tog kontakt til virksomhedens administrerende direktør, Anette Jacobsen, og blev her mødt med 

stor interesse og hjælpsomhed. Dog ønskede jeg deltagelse fra mere end én virksomhed, og for også 

at undersøge eventuelle kulturelle forskelle indenfor EU tog jeg kontakt til en engelsk 

konsulentvirksomhed – ligeledes med speciale i readability testing af indlægssedler. Valget faldt på 

TRAC Services Limited i Redruth, Cornwall, primært fordi de tilbyder konsulentydelser inden for 

nøjagtig samme områder som Jacobsen Pharma A/S, jf. www.tracservices.co.uk, og således kunne 

bidrage til et optimalt sammenligningsgrundlag. Jeg fik kontakt med virksomhedens Readability 

Testing Manager, Sophie Hobson, og fik også her lov til at fremsende mit online spørgeskema.  

Ved udformningen af mine to (identiske) spørgeskemaer på henholdsvis dansk og engelsk havde jeg 

taget udgangspunkt i mine hypoteser og i de gældende lovkrav til indlægssedler, herunder Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF som ændret ved direktiv 2004/27/EF og Europa-

Kommissionens ”Guideline on the Readability of the Label and the Package Leaflet of Medicinal 

Products for Human Use”, samt Lægemiddelstyrelsens implementering af disse i form af 

”Vejledning nr. 31 af 13. maj 2005 om mærkning af og indlægssedler til lægemidler” og 

”Vejledning vedrørende udarbejdelse af indlægssedler for lægemidler til mennesker”. Målet med 

mine spørgeskemaer var at belyse følgende: 

1. Hvor stor er efterspørgslen på rådgivning omkring læsbarhed og udformning af indlægs-

sedler (readability testing)? 

2. Hvor lang tid har en konsulentvirksomhed til at teste en indlægsseddel? 

3. I hvor høj grad tilpasses indlægssedler en bestemt målgruppe eller et bestemt formål 

(skopos)? 

4. Hvori består en readability test helt konkret? 

5. Hvordan vurderer konsulentvirksomheder EU’s lovkrav til indlægssedler? 
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6. Er mine respondenter repræsentative? 

Ovenstående overvejelser resulterede i to spørgeskemaer, se bilag 3 og 4.  

Efter tre uger havde kun Anette Jacobsen og Sophie Hobson udfyldt mine spørgeskemaer, og jeg 

besluttede derfor at lukke undersøgelsen. Begge havde angivet mere end fem års erfaring med 

readability testing af indlægssedler, og jeg mente derfor, at deres svar burde give et fingerpeg om 

konsulentvirksomheders holdning til læsbarheden og målgruppetilpasningen af indlægssedler nu i 

2011 samt deres opfattelse af den europæiske lovgivnings indflydelse på disse. Resultaterne af min 

undersøgelse blandt konsulentvirksomhederne er som følger (jf. bilag 3 og 4): 

Jacobsen Pharma A/S, Danmark 

1. Efterspørgslen på rådgivning omkring læsbarhed og udformning af indlægssedler 

(readability testing) er stor. 

2. En konsulentvirksomhed har cirka en måned til at teste en indlægsseddel. 

3. Danske indlægssedler tilpasses ved særlige lægemidler en bestemt målgruppe, f.eks. 

ved diabetes. 

4. I Danmark omfatter en readability test både typografi og layout, sprogbrug, illustra-

tioner samt oplysningernes relevans. 

5. Danske konsulentvirksomheder ser EU’s lovkrav som en fordel, men bemærker 

samtidig at lovkravene reducerer egen kreativitet og formatmæssige frihed. 

6. Min spørgeskemaundersøgelse omfatter kun én dansk konsulentvirksomhed. 

 

TRAC Services Limited, England 

1. Efterspørgslen på rådgivning omkring læsbarhed og udformning af indlægssedler 

(readability testing) er lille. 

2. En konsulentvirksomhed har 6-8 uger til at teste en indlægsseddel.  

3. Engelske indlægssedler tilpasses ikke en bestemt målgruppe eller et bestemt formål, 

men konsulentvirksomhederne søger at gøre indlægssedlerne læselige for så mange 

medicinbrugere som overhoved muligt. 

4. I England omfatter en readability test både typografi og layout, sprogbrug, 
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illustrationer samt oplysningernes rækkefølge og relevans. 

5. Engelske konsulentvirksomheder ser EU’s lovkrav som en fordel, der har forbedret 

indlægssedlernes kvalitet, men bemærker samtidig, at den gode udvikling nu er gået 

i stå. 

6. Min spørgeskemaundersøgelse omfatter kun én engelsk konsulentvirksomhed. 

 

Der er med andre ord stor forskel på efterspørgslen i Danmark og England, engelske 

konsulentvirksomheder bruger længere tid på at teste indlægssedler, målgruppetilpasning synes ikke 

udbredt i hverken Danmark eller England, en readability test omfatter det samme i begge lande, og 

begge lande ser EU’s lovkrav som en fordel – dog med visse forbehold. 

Disse resultater synes ikke at harmonere med hverken Vermeers Skopostheorie (2004; Nord, 1997) 

eller Byrnes (2006) og de to danske sprogeksperters definition af en læsbar tekst. Ifølge Vermeer 

(2004: 227ff) fungerer enhver formidling som et redskab i en given (kommunikations)situation, og 

en tekst bør formidles alt efter, hvad den skal bruges til. Det er således tekstens skopos eller formål, 

som afgør, hvilken type formidling, der er mest optimal i den givne situation, og skal dette gælde 

for en indlægsseddel, skal den altså formidles på en sådan måde, at enhver medicinbruger med en 

hvilken som helst baggrund kan læse og forstå den, undgå uhensigtsmæssige skader, forudse 

eventuelle bivirkninger og tage medicinen på behørig vis. Men fordi en indlægsseddel skal 

målrettes en hel befolkning, bliver den af konsulentvirksomhederne ikke som sådan tilpasset et 

bestemt formål eller en bestemt målgruppe, og dermed heller ikke segmentet ældre danske 

medicinbrugere.  

En sådan mangel på målgruppetilpasning kan ifølge sprogforskerne Inger Askehave og Karen 

Zethsen (2002, 2003) netop skabe problemer i forhold til formidling og læsbarhed, og forholder 

medicinalvirksomhederne sig ikke til deres målgruppe, bliver formidlingen af indlægssedlernes 

indhold ofte afsender-orienteret og mister fokus på medicinbrugerne. Dertil kommer, at danske 

indlægssedler ofte udarbejdes af eksperter på sundhedsområdet, som ikke repræsenterer den 

tiltænkte målgruppe, og er disse ikke i stand til at forklare komplekse problemstillinger på helt 

almindeligt dansk uden brug af særlig terminologi, vil danske medicinbrugere som udgangspunkt 

ikke være i stand til at læse og forstå indlægssedlernes indhold. Sådanne kommunikative barrierer 

mellem eksperter og lægmænd findes der dog råd for. Ifølge Askehave & Zethsen (2003: 26) kan 

eksperterne bag indlægssedlerne vælge at formulere indholdet på en sådan måde, at selv ”den 
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laveste fællesnævner” ville være i stand til at læse og forstå det, men de to sprogforskere 

understreger samtidig, at en sådan formidling ville kræve stor kommunikativ og sproglig viden 

(Askehave & Zethsen, 2003: 33), og at dette ikke er noget formidlerne af danske indlægssedler 

synes at besidde. 

Ser man på resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen hos den danske og den engelske konsulent-

virksomhed, synes de helt enige. Begge virksomheder forsøger at gøre indlægssedlerne læsbare for 

så stor en målgruppe som muligt, men fordi indholdet er så reguleret af folk, der ikke har erfaring 

med informationsdesign eller user testing og derfor inkluderer oplysninger, som ikke umiddelbart er 

relevante for medicinbrugerne, er det svært for konsulentvirksomhederne at gøre indlægssedlerne 

enkle og brugervenlige (jf. bilag 3 og 4). Konsulentvirksomhederne bemærker yderligere, at EU’s 

lovkrav og anbefalinger har øget indlægssedlernes læsbarhed, men understreger samtidig at de 

mindsker kreativiteten og derved sætter en stopper for yderligere forbedringer. 

Men hvad gør en indlægsseddel læsbar, og stemmer EU’s lovkrav og anbefalinger overens med 

dette? Spørger man sprogeksperterne Lotte Holm og Annie Hagel, er en indlægsseddel læsbar, når 

medicinbrugerne kan læse og forstå den og omsætte dens indhold til handling. Sproget er ikke noget 

man som medicinbruger skal lægge mærke til, og er en indlægsseddel læsbar, betyder det, at sproget 

i den formidler og ikke forstyrrer, jf. bilag 1 og 2. Ser man derimod på Byrnes (2006) teorier om 

læsbarhed, gælder det modsatte. Ifølge Byrne (2006: 92) fokuserer læsbarhed nemlig ikke på 

brugerne, men derimod på selve teksten, og vil man vurdere læsbarheden af en brugsanvisning, skal 

man måle den gennemsnitlige sætningslængde og antallet af stavelser i tekstens ord, fx ved hjælp af 

the Flesch Readability Test, the Lensear Write Formula, the Fog Index, Fry’s Readability Graph 

eller the Clear River Test. Byrne understreger dog, at dette kun måler en brugsanvisnings teoretiske 

læsbarhed, og at sådanne målinger ikke er meget bevendt i praksis (Byrne, 2006: 93). I modsætning 

til usability strategier giver de nemlig ingen forklaring på, hvorfor tekster, som burde være læsbare 

for målgruppen, ikke er det, og vil man vurdere den faktiske læsbarhed af en brugsanvisning, er 

man nødt til at kombinere læsbarhed med anvendelighed.  

Anvendelighed er ifølge Byrne (2006: 70-92) et spørgsmål om både udseende, indhold, struktur og 

sprogbrug, og vil man teste en brugsanvisnings anvendelighed i praksis, kan man samle en gruppe 

af testpersoner, som repræsenterer brugsanvisningens faktiske målgruppe, og bede dem anvende det 

pågældende produkt ved hjælp af den pågældende brugsanvisning. Og heri synes Europa-

Kommissionen at være ganske enig. Kommissionens readability guideline fra 2009 fokuserer 
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nemlig også på både skriftstørrelse og skrifttype, design og layout, overskrifter, skriftfarve, syntaks, 

sprogtone og grafik og inddrager ligeledes user testing (2009: 7-11). Størstedelen af 

Kommissionens readability guideline består dog af anbefalinger, og medicinalvirksomhederne og 

konsulentvirksomhederne er således ikke forpligtede til at følge dem. De er dog forpligtede til at 

udforme indlægssedlerne efter en fastlagt struktur, eksempelvis i form af standardsætninger og 

skriftstørrelse 11 i brødtekst og 14 i overskrifter, og til at teste deres indlægssedler på den tiltænkte 

målgruppe, før indlægssedlerne kan blive godkendt. Guidelinen angiver sågar, hvordan user testing 

kan gennemføres i praksis, og hvad kriterierne for en vellykket user testing er. En 

medicinalvirksomhed bør eksempelvis gennemføre både spørgeskemaundersøgelser og interviews 

med mindst 20 testpersoner, som repræsenterer den tiltænkte målgruppe, og inddrage både særlige 

aldersgrupper, nye medicinbrugere og læsesvage personer. Er 16 ud af 20 testpersoner i stand til at 

finde de ønskede oplysninger, besvare de stillede spørgsmål og handle på behørig vis, kan 

indlægssedlen godkendes. Det skal dog bemærkes, at dette kriterium gælder for hvert af testens 

spørgsmål, og at sundhedspersoner ikke indgår i user testing. 

Samtlige danske indlægssedler overholder ovenstående krav, og man kunne således formode, at 

læsbarheden af danske indlægssedler ikke kan forbedres yderligere. Spørger man sprogeksperterne 

Lotte Holm og Annie Hagel, jf. bilag 1 og 2, samt konsulentvirksomhederne Jacobsen Pharma A/S 

og TRAC Services Limited, jf. bilag 3 og 4, er der dog stadig noget at arbejde på. Begge 

konsulentvirksomheder tester indlægssedlernes typografi og layout, sprogbrug, illustrationer og 

opbygning, og begge understreger et behov for større frihed og fleksibilitet i den nuværende 

lovgivning. Men hvad skyldes dette behov? Europa-Kommissionens anbefalinger synes umiddelbart 

at harmonere med Byrnes (2006) kombination af readability og usability strategier, og alle 

indlægssedler bliver afprøvet på nøje udvalgte testpersoner. Ifølge sprogeksperterne Lotte Holm og 

Annie Hagel, jf. bilag 1 og 2, kan en indlægsseddels læsbarhed og anvendelighed dog ikke vurderes 

ud fra 20 testpersoners svar, når den tiltænkte målgruppe sandsynligvis består af flere millioner 

mennesker, og konsulentvirksomhedernes behov for større frihed og fleksibilitet kunne skyldes, at 

EU’s lovkrav gør det svært at følge Europa-Kommissionens anbefalinger.   

Ud fra ovenstående synes min anden hypotese således også bekræftet. Danske indlægssedlers 

sprogbrug, typografi og layout er ikke tilpasset et bestemt formål eller en bestemt målgruppe og 

fremmer dermed ikke indlægssedlernes overordnede formål. Endvidere afprøves indlægssedlerne 

kun på 20 testpersoner og er således ikke i tilstrækkelig grad tilpasset ældre danske medicinbrugere.  
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6.4 Hypotese 3 

”Danske medicinalvirksomheder udarbejder danske indlægssedler i overensstem-

melse med produktresuméerne, men tager ikke i tilstrækkelig grad højde for skopos 

eller ældre danskeres læsefærdigheder” 

Indlægssedler er ifølge Resurrecció & Davies (2007: 68) en af de mest almindelige genrer i 

medicinsk kommunikation, og det betyder, at langt de fleste danskere har prøvet at læse og forstå en 

indlægsseddel. Indlægssedler er, som nævnt i kapitel 4, en kort og forenklet udgave af de noget 

mere komplekse produktresuméer, og selvom formål og målgruppe skifter fra produktresumé 

(ekspert) til indlægsseddel (lægmand), skal indholdet i teksterne stemme overens. Danske 

medicinalvirksomheder skal med andre ord udarbejde to tekster, hvis sundhedsmæssige indhold 

stemmer overens, til to forskellige kommunikationssituationer og to forskellige målgrupper.  

Skal man som ekspert formidle sundhedsmæssig viden til lægmænd, bør man ifølge Resurrecció & 

Davies (2007: 52) overveje sin læsers uddannelse, baggrund, viden, erfaring, sproglige kompetencer 

og kulturelle baggrund. Resurrecció & Davies (2007: 53) går endda skridtet videre og inddeler 

brugere af medicinske tekster i læserprofiler, herunder patienter og almene læsere, og understreger 

at forfattere af medicinske tekster bør formidle deres tekster ud fra læserens profil og behov. Ser 

man på ældre danske medicinbrugere, må man som udgangspunkt formode, at de enten forsøger at 

forebygge sygdom eller behandle sygdom og således hører ind under læserprofilerne ”almen læser” 

og ”patient”, jf. Resurrecció & Davies (2007: 53). 

Læserprofil Formål 

Almen læser At forebygge sygdom 

Patient At behandle sygdom 

Studerende At blive sundhedsekspert 

Sundhedsekspert At implementere viden 

Forsker At fremføre ny viden 

 

For at afdække hvorvidt forfatterne af danske indlægssedler har taget hensyn til deres læseres 

læserprofil og uddannelse, baggrund og viden, erfaring og sproglige kompetencer, var det mit mål 

at konsultere specialets fokusgruppe - ældre danske medicinbrugere. Jeg vidste på forhånd, at disse 

som udgangspunkt ville være svære at nå, og jeg overvejede både telefoninterviews, almindelige 
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interviews og plejehjemsbesøg. De ældre medicinbrugere skulle dog være ansvarlige for egen 

medicinering, i alderen 60 til 90 år og repræsentative for ældre danske medicinbrugere. Jeg 

besluttede derfor at kontakte den uafhængige og social-humanitære forening Ældresagen, som på 

landsbasis har 578.000 medlemmer (Ældresagen, 2011a) og således omfatter cirka halvdelen af den 

ældre danske befolkning. Ifølge Danmarks Statistik udgjorde denne del af befolkningen per 1. 

januar 2011 mere end 900.000 mennesker (Ensomme Gamles Værn, 2011). 

For at opnå så repræsentative og brugbare data som overhoved muligt tog jeg under udformningen 

af min spørgeskemaundersøgelse udgangspunkt i min målgruppe og forsøgte at udforme spørgeske-

maet overskueligt og let læseligt. Målet var at få svar på følgende: 

 

Ovenstående overvejelser resulterede i vedlagte spørgeskema, se bilag 5. 

Da jeg havde udformet og prøvetestet mit spørgeskema blandt venners og veninders bedsteforældre, 

tog jeg kontakt til Ældresagens hovedkvarter i København. Jeg talte både med deres 

kommunikationsafdeling og presseafdeling og bad om lov til at uploade et link til min 

spørgeskemaundersøgelse på Ældresagens hjemmeside. Jeg tilbød endvidere at skrive en artikel om 

mit specialeemne, holde et foredrag i forbindelse med et af deres mange arrangementer eller at 

udlodde præmier til eventuelle deltagere. Desværre har Ældresagen en politik om ikke at uploade 

materiale fra studerende på deres hjemmeside, og da jeg ikke ønskede at melde mig ind i Ældre-

sagen, måtte jeg ”nøjes” med at se mit link blive uploadet på Ældresagens officielle Facebook-

gruppe.  

1. Læser de ældre indlægssedlen? (hvis nej, hvorfor ikke?) 

2. Er indlægssedlen et supplement til mundtlig information fra egen læge? 

3. Hvilke oplysninger ser de ældre på i indlægssedlen? 

4. Hvordan vurderer de ældre indlægssedlens sprog, læsbarhed, tekststørrelse, skrifttype, 

brug af latin eller forkortelser, samt illustrationer og layout? 

5. Varierer de ældres syn på indlægssedler alt efter deres uddannelsesniveau? 

6. Er min målgruppe repræsentativ (alder og køn)? 

7. Hvilke lægemidler anvender de ældre? 
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Den officielle Facebook-gruppe har i skrivende stund lidt over 200 medlemmer, men desværre 

syntes heller ikke de at ville deltage i min undersøgelse. Jeg besluttede derfor at kontakte 

Ældresagens lokalafdeling i Ringsted, og fik her kontakt med deres formand, Arner Frederiksen. 

Ældresagen i Ringsted har cirka 4.100 medlemmer (Ældresagen, 2011b), og ud af disse modtager 

cirka 200 et online nyhedsbrev. Disse cirka 200 medlemmer har alle adgang til internettet og ville 

således også kunne åbne mit online spørgeskema. Et link til mit spørgeskema samt en grundig 

beskrivelse af baggrunden for mit spørgeskema blev derfor mailet ud til samtlige modtagere af 

nyhedsbrevet, og jeg udloddede samtidig tre præmier fra Magasins chokoladeafdeling.  

Efter cirka tre uger havde jeg fået 26 svar og besluttede at lukke undersøgelsen. Ifølge Europa-

Kommissionens guideline (2009: 24) skal medicinalvirksomheder for at opnå repræsentative data 

teste deres indlægssedler på minimum 20 respondenter, som afspejler den tiltænkte målgruppe, og 

jeg mente derfor, at 26 respondenter burde give et repræsentativt fingerpeg om ældre danske 

medicinbrugeres holdning til læsbarheden af danske indlægssedler. Endvidere havde jeg i 

undersøgelsen bedt de ældre om at angive, hvilke lægemidler de anvendte, for at se hvor mange 

lidelser 26 respondenter ville omfatte. Resultaterne af min undersøgelse blandt Ældresagens 

medlemmer kan kort skitseres således (jf. bilag 5): 
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1. 65 % af de ældre læser altid indlægssedlen, mens 35 % kun læser den af og til. 

2. 46 % af de ældre foretrækker mundtlig information fra egen læge. 

3. 65 % af de ældre ser på dosering, 62 % ser på medicinens indhold og virkning, og 88 % 

ser på bivirkninger – det blev desuden bemærket, at kronikere altid får den samme medicin 

og med tiden ikke har behov for indlægssedler. 

4. 19 % af de ældre har svært ved at læse indlægssedlen, mens 50 % har middelsvært ved det. 

58 % af de ældre vurderer, at indlægssedlens skrifttype er for lille, 35 % angiver ord på 

latin eller forkortelser som svære at forstå, 92 % foretrækker indlægssedler uden billeder, 

og 23 % beder ofte eller nogen gange læge eller apotek om hjælp til at forstå indlægssedler

5. 58 % af de ældre er faglærte, mens kun 4 % er universitetsuddannede. 

6. 81 % af min målgruppe er over 65 år, og 69 % af dem er kvinder. 

7. De (26) ældre anvender lægemidler mod blodpropper, epilepsi, forhøjet blodtryk og 

kolesterol, gigt, fejlernæring, hoste, depressioner, stofskifteproblemer, hjerteproblemer, 

blodmangel, astma og smerter. 

 

Med andre ord læser en stor del af de ældre altid indlægssedlen, cirka halvdelen foretrækker 

mundtlig information fra egen læge, bivirkninger er det de oftest ser på, og skriftstørrelsen i 

indlægssedlerne bliver generelt kritiseret. Langt de fleste af de ældre er faglærte eller har en folke-

skoleuddannelse, to tredjedele er kvinder, deres lidelser omfatter alt fra smerter til blodmangel og 

fejlernæring, og cirka halvdelen af de ældre mener selv, at de har behov for mere brugervenlige og 

læsbare indlægssedler. 

Ovenstående resultater synes umiddelbart at harmonere med undersøgelserne af ældre danskeres 

læsefærdigheder og Askehave & Zethsens teori om manglende tilpasning til ”den laveste 

fællesnævner”. Som nævnt i kapitel 2 er voksne danskeres læsefærdigheder igennem årene blevet 

undersøgt af både OECD og danske forskere, og nu i 2011 har der i forbindelse med diskussionen 

om efterlønnen atter været fokus på området. Ifølge tal fra 2007 har hele 7 ud af 10 efterlønnere 

problemer med at læse og forstå en simpel tekst, og mange vælger derfor at trække sig tilbage fra 

arbejdsmarkedet før tid, primært fordi deres dårlige læsefærdigheder giver dem problemer med at 
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passe deres arbejde ordentligt. Og ser man på tallene fra de danske og internationale undersøgelser, 

tegner også de et billede af en voksen befolkning med jævne læsefærdigheder i et samfund med 

stadigt stigende læsekrav. 

Desværre synes svarene fra min spørgeskemaundersøgelse blandt ældre danske medicinbrugere kun 

at bekræfte disse tal. Langt de fleste ældre læser indlægssedlen, men ligeså mange har svært eller 

middelsvært ved at forstå indholdet og foretrækker således mundtlig information fra egen læge. 

Dertil kommer at størstedelen af de ældre er over 65 år og faglærte, og denne kombination af alder 

og uddannelsesniveau er ifølge Anvendt Kommunalforskning (Gørtz & Jensen, 2007; Jensen & 

Holm, 2000) og Center for Læseforskning (Elbro et al., 1995) ensbetydende med dårlige 

læsefærdigheder. Men har medicinalvirksomhederne under udformningen af deres indlægssedler så 

taget hensyn til disse jævne læsefærdigheder blandt ældre danskere?  

Spørger man de ældre medicinbrugere selv, synes svaret at pege i retning af et nej. Godt halvdelen 

af dem angiver nemlig, at de har brug for mere brugervenlige og læsbare indlægssedler, og at de af 

og til er nødt til at bede læge eller apotek om hjælp til at forstå dem. En stor del af dem angiver 

desuden skriftstørrelse og brancheudtryk og forkortelser som årsag hertil. Dette synes umiddelbart 

at være i tråd med sprogforskerne Askehave & Zethsens teori om de kommunikative barrierer 

mellem eksperter og befolkning. Som tidligere nævnt skal danske medicinalvirksomheder udarbejde 

hver indlægsseddel på baggrund af et fagsprogligt produktresumé, og dette resumé indeholder 

hovedsageligt lægemidlets kernefakta og et resumé af lægemidlets karakteristika (Resurrecció & 

Davies, 2007: 69). En indlægsseddel indeholder derimod en vejledning til, hvordan lægemidlet skal 

anvendes, men fordi den er baseret på en fagsproglig tekst beregnet til eksperter, kan dens indhold 

være præget af formelt sprog og svær terminologi. Dette er uheldigt, da ikke kun tekstens indhold, 

men også tekstens målgruppe skifter fra produktresumé (ekspert) til indlægsseddel (lægmand). Svær 

terminologi og brancheudtryk hører ikke hjemme i en tekst beregnet til en hel befolkning, og netop 

disse faktorer fremhæves af både sprogforskerne Askehave & Zethsen (2002: 17-23) og de ældre 

medicinbrugere selv, jf. bilag 5, som nogle af årsagerne til, at indlægssedler kan være svære at læse 

og forstå. Sprogeksperterne Lotte Holm og Annie Hagel tilføjer endvidere, at danske indlægssedler 

virker afskrækkende på folk, som har det mindste problem med at læse, og at førstehåndsindtrykket 

er, at man skal være professor i medicin for at forstå dem, jf. bilag 1 og 2.  

Dette findes der dog råd for. Askehave & Zethsen (2003: 26) foreslår, at man som 

medicinalvirksomhed forholder sig mere til sin målgruppe og formulerer indlægssedlernes indhold 
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på en sådan måde, at selv ”den laveste fællesnævner” vil være i stand til at læse og forstå det. Heri 

er sprogeksperterne Lotte Holm og Annie Hagel enige, men fokuserer samtidig på indlægssedlernes 

udseende og påpeger, at illustrationer og et mere indbydende layout ville få flere læsere til at give 

sig i kast med dem, jf. bilag 1 og 2. Denne holdning synes de ældre medicinbrugere dog ikke at 

dele, og kun 8 % af dem ville foretrække indlægssedler med illustrationer. Dette kan umiddelbart 

virke overraskende, men ifølge Askehave & Zethsen (2003: 26) kan enhver form for simplificering 

blive opfattet som nedladende. Dertil kommer, at en simplificering af indlægssedlernes indhold 

tekstmæssigt ville kræve mere plads, og at sundhedseksperterne var i stand til at forklare 

sundhedsmæssig viden på helt almindeligt dansk – uden brug af særlig terminologi.      

Danske indlægssedler er med andre ord baseret på en tekst beregnet til eksperter, og skiftet fra en 

lille målgruppe med et symmetrisk afsender-modtager forhold (ekspert til ekspert) til en enorm 

målgruppe med et asymmetrisk afsender-modtager forhold (ekspert til befolkning) synes at skabe 

problemer i den samlede formidling. Dette synes ligeledes at påvirke indlægssedlernes skopos, og i 

stedet for at sikre at enhver medicinbruger med en hvilken som helst baggrund kan læse og forstå 

indlægssedlen og enten forebygge eller behandle en sygdom, synes indlægssedlerne at bibeholde 

produktresuméernes skopos og derved informere om lægemidlets karakteristika og kernefakta i 

stedet for at vejlede om lægemidlets anvendelse. Medicinalvirksomhederne tager således heller ikke 

højde for målgruppens læserprofil, uddannelse, baggrund, viden eller sproglige kompetencer og 

tager dermed heller ikke højde for ældre danskeres læsefærdigheder. 

Ud fra ovenstående synes min tredje hypotese således også bekræftet. Danske 

medicinalvirksomheder udarbejder danske indlægssedler i overensstemmelse med 

produktresuméerne, men tager ikke i tilstrækkelig grad højde for skopos eller ældre danskeres 

læsefærdigheder.  
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7. Kritisk analyse 

I det følgende kapitel vil jeg se nærmere på specialets teori og empiri og diskutere eventuelle 

mulige forbedringer. 

7.1 Metode og empiri 

Ved udformningen af mine spørgeskemaer og ved valget af metode kunne jeg have været langt 

mere dybdegående og inddraget flere respondenter og/eller målgrupper. Eksempelvis overvejede 

jeg at gennemføre kvalitative interviews med samtlige respondenter fra Ældresagen eller at 

inddrage hjemmeplejepersonale, som til daglig er i kontakt med ældre borgere og ofte hjælper disse 

med at tage deres medicin. Jeg fravalgte dog begge dele. Kvalitative interviews med samtlige ældre 

respondenter ville nærmest have været umuligt – både fordi Ældresagens medlemmer i forvejen var 

svære at skabe kontakt til, og fordi min spørgeskemaundersøgelse gav mig de oplysninger, jeg 

havde brug for. Endvidere ville en spørgeskemaundersøgelse blandt hjemmeplejepersonale ikke 

have været relevant for udarbejdelsen af indlægssedler tilpasset ældre danske medicinbrugere, men 

derimod kun for hjemmeplejepersonalet selv. 

Derudover ville jeg meget gerne have sendt spørgeskemaer ud til samtlige 578.000 medlemmer i 

Ældresagen. En så omfattende undersøgelse ville have givet mig langt mere repræsentative data at 

basere min analyse på, men jeg var på den anden side godt klar over, at så mange svar ville tage for 

lang tid at analysere. Jeg havde dog håbet på mere end 26 respondenter, men da Ældresagen har en 

politik om ikke at publicere materiale fra studerende på deres hjemmeside eller i deres nyhedsbrev 

Aktuelt, og da jeg ikke på anden vis havde mulighed for at få navne og adresser på deres 

medlemmer, måtte jeg ”nøjes” med deres Facebook-gruppe samt en lille del af Ældresagen 

Ringsted. 

Udover de ældre danske medicinbrugere ville jeg gerne have taget kontakt til flere 

konsulentvirksomheder, både i Danmark og England. Jeg havde dog rigeligt svært ved blot at finde 

én virksomhed i hvert land og baserede således min analyse på én dansk virksomhed og én engelsk 

virksomhed. Den danske virksomhed består af kun af ni medarbejdere, og til trods for tilladelse til 

at kontakte samtlige medarbejdere fik jeg kun svar fra virksomhedens administrerende direktør. 

Denne spørgeskemaundersøgelse er således ikke så repræsentativ, som man kunne ønske sig, men 

giver dog et billede af en branche, som tilsyneladende mener, at Europa-Parlamentets, Rådets og 

Kommissionens nuværende lovkrav og anbefalinger til indlægssedler kan forbedres. Hvad angår 
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den engelske konsulentvirksomhed, var resultatet mere eller mindre det samme. Jeg kontaktede 

virksomhedens Readability Testing Manager i England og fik tilladelse til at sende mit online 

spørgeskema, men også her valgte kun lederen af den pågældende medarbejdergruppe at besvare 

spørgsmålene. 

Sidst men ikke mindst overvejede jeg at interviewe flere sprogeksperter for at få så mange 

anbefalinger som overhoved muligt til udarbejdelse af danske indlægssedler. Jeg kontaktede alle 

fem sprogeksperter fra Lægemiddelstyrelsens projekt om indlægssedler tilbage i 2004, men kun to 

ønskede at deltage. Annie Hagel og Lotte Holm havde tidligere analyseret danske indlægssedler, og 

mine interviews med dem gav mig de svar, jeg havde brug for. Kvalitative interviews med de 

translatører, som rent faktisk arbejder med udarbejdelsen af danske indlægssedler, kunne derimod 

have været et spændende modstykke til sprogeksperternes anbefalinger. Jeg fravalgte dog dette, da 

jeg frygtede, at deres svar ville være for ”farvede” af EU’s lovkrav, og da jeg allerede havde fået 

svar fra to konsulentvirksomheder omkring udarbejdelsen og afprøvningen af danske indlægssedler.   

7.2 Teori 

Ved at benytte både almen viden om læsefærdigheder, teknisk og medicinsk oversættelsesteori samt 

EU og Lægemiddelstyrelsens lovkrav forsøgte jeg at belyse problematikken omkring indlægssedler 

fra alle sider. Jeg kunne have inddraget langt flere teoretikere, eksempelvis Peter Newmark, Lita 

Lundquist eller Theo Raynor, men fravalgte dette, da deres teorier i for høj grad fokuserer på 

oversættelsesprocesser og forskelle på skriftlig og mundtlig information og således ville flytte fokus 

fra formidlingen af indlægssedler til oversættelsen af dem.  
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8. Konklusion 

Idéen til og baggrunden for udarbejdelsen af dette speciale skal findes i danske medicinbrugeres 

generelle utilfredshed med læsbarheden af danske indlægssedler. Utilfredsheden kommer blandt 

andet til udtryk i den spørgeskemaundersøgelse blandt ældre danskere, der er foretaget i forbindelse 

med dette speciale, og til trods for dårlige læsefærdigheder blandt ældre danskere, forsøger over 

halvdelen af dem alligevel at læse og forstå indholdet af indlægssedlerne - nogle med større succes 

end andre. I dette speciale har jeg derfor forsøgt at afdække, hvorfor danske indlægssedler 

tilsyneladende er så svære at læse og forstå, og hvorvidt læsbarheden af dem kan forbedres og 

tilpasses ældre danskere.  

Når en dansk medicinalvirksomhed skal udarbejde en indlægsseddel, er der en lang række lovkrav 

fra EU, der skal overholdes, og disse udgør i høj grad en udfordring for medicinalvirksomheden. 

Lovkravene spænder lige fra skrifttype og skriftstørrelse til udformning og struktur, og hver 

indlægsseddels indhold skal stemme overens med det pågældende lægemiddels fagsproglige 

produktresumé. Danske indlægssedlers indhold er med andre ord baseret på en tekst beregnet til 

medicinske eksperter, og det er derfor vigtigt, at danske medicinalvirksomheder i formidlingen af 

deres indlægssedler tager højde for, at målgruppe og formål (skopos) skifter fra produktresumé til 

indlægsseddel, og at ældre medicinbrugere ikke nødvendigvis har samme læsefærdigheder, 

uddannelse, baggrund eller sproglige kompetencer som medicinske eksperter. For at hjælpe 

medicinalvirksomhederne på vej lancerede Europa-Kommissionen i 2009 en ny og revideret udgave 

af deres readability guideline og kom med råd og anbefalinger til, hvordan man som 

medicinalvirksomhed udarbejder en læsbar og brugervenlig indlægsseddel, og til hvordan man 

afprøver den på lægemidlets tiltænkte målgruppe. Europa-Kommissionen opfordrede her alle 

medicinalvirksomheder til at søge professionel hjælp til opgaven. 

I specialets analyseafsnit er der foretaget en analyse af 26 ældre danske medicinbrugeres holdning 

til læsbarheden af danske indlægssedler, to readability konsulentvirksomheders holdning til EU’s 

lovkrav og disses indflydelse på læsbarheden af danske indlægssedler, samt to sprogeksperters 

holdning til læsbarheden og målgruppetilpasningen af danske indlægssedler. Denne analyse viser, at 

godt halvdelen af ældre danske medicinbrugere har svært ved at læse og forstå indlægssedler, og at 

EU’s lovgivning på området har været en fordel for læsbarheden, men at den nu forhindrer 

yderligere forbedringer i formidlingen af indlægssedlernes indhold. Dertil kommer at danske 

medicinalvirksomheder tilsyneladende ikke følger anbefalingerne i Europa-Kommissionens 
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readability guideline, og at denne undladelse kombineret med ældre danskeres baggrund og dårlige 

læsefærdigheder kan mindske læsbarheden af danske indlægssedler. Samlet set viser analysen altså, 

at danske medicinalvirksomheder ikke i tilstrækkelig grad tager højde for indlægssedlernes formål 

og målgruppe, og at der i den samlede formidling synes at være en sammenhæng mellem de 

kommunikative barrierer (eksperter - lægmænd) og manglen på læsbarhed. 

Ud af de 26 adspurgte ældre medicinbrugere mente 11 at have brug for mere brugervenlige og let 

læselige indlægssedler. Modsat mente sprogeksperterne Lotte Holm og Annie Hagel, at danske 

indlægssedler ikke er egnet til nogen ældre medicinbrugere, og at danske medicinalvirksomheder 

tilsyneladende ikke har den nødvendige kommunikative baggrundsviden, hvilket resulterer i 

indlægssedler, der ikke er forståelige eller læsbare for medicinbrugerne. Selvom ”kun” 11 ud af de 

26 ældre ønskede forbedrede indlægssedler, udgør de dog næsten halvdelen af de adspurgte 

medicinbrugere. Det må derfor siges, at den generelle kritik af indlægssedlernes læsbarhed er til at 

forstå. Om danske indlægssedler i højere grad kan tilpasses ældre medicinbrugere og formidles på 

en mere læsbar måde, er dog det væsentligste spørgsmål. 

Specialets analyse peger på, at lovgivningen begrænser og udfordrer medicinalvirksomhederne (og 

readability konsulentvirksomhederne), og at den forhindrer dem i at opnå læsbare og 

brugertilpassede indlægssedler. Med udgangspunkt i specialets empiriske data må det derfor 

konkluderes, at en væsentlig grund til, at medicinalvirksomhederne udarbejder dårligt læsbare 

indlægssedler, er, at de af EU rent formidlingsmæssigt er bundet på hænder og fødder, og at de 

mangler den nødvendige kommunikative baggrundsviden. Dette indikerer altså, at danske 

indlægssedler i højere grad kan tilpasses ældre medicinbrugere, og at anvisningerne ligeledes kan 

formidles mere læsbart – både hvad angår sprogbrug og layout. Var medicinalvirksomhederne i den 

samlede formidling bedre til at tage højde for målgruppe, formål og læsefærdigheder, ville de kunne 

opnå et bedre resultat på trods af lovmæssige begrænsninger og manglende baggrundsviden.          
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9. Perspektivering  

Alle kender indlægssedler. Små, sammenfoldede brugsanvisninger, der følger med både 

receptpligtig og håndkøbsmedicin og vejleder syge mennesker om virkning, anvendelse og dosering 

af diverse lægemidler. Formålet er at gøre danske medicinbrugere mere selvhjulpne og derved 

mindske trækket på sundhedssektoren, men sprogeksperter ansat af Lægemiddelstyrelsen pegede 

allerede i 2004 på et klart behov for forbedringer i de såkaldte indlægssedler, herunder på 

muligheder for et bedre sprogbrug og en bedre samlet formidling. 

Der synes at være flere forklaringer på, hvorfor indlægssedlerne er så svære at læse og forstå. En af 

dem er de formelle bestemmelser om indhold, struktur og udformning. En anden at 

indlægssedlernes sprog og layout gør dem uegnede til deres formål og lader medicinbrugerne i 

stikken. Uanset hvad står danske medicinalvirksomheder nu med et stort formidlingsmæssigt 

problem, og samfundet med et stadigt stigende ønske om øget forsigtighed og præcision i 

omgangen med medicin. 

For at sætte fokus på denne problemstilling og komme med eventuelle løsningsforslag valgte jeg at 

undersøge lovgivningens rolle og de involverede parters holdninger. Jeg fik dog ikke helt de 

resultater, jeg havde regnet med, men bestemt stof til eftertanke. Lovgivningen skal sikre, at alle 

væsentlige informationer følger med det enkelte lægemiddel og bliver af både sprogeksperter og 

readability konsulentvirksomheder set som en fordel. I visse tilfælde dog mest for 

medicinalvirksomhederne. Spørger man sprogeksperterne og konsulentvirksomhederne om sprog, 

layout og formidling, er den gode udvikling dog efter lovgivningens indførelse dog gået i stå, og 

forbedringer vil kræve, at hensynet til medicinbrugerne vægtes højere end formalia. 

Det offentliges kommunikation er i stigende grad blevet digitaliseret, og meget foregår nu over 

internettet. Denne tendens har den new zealandske virksomhed Drugsite Trust taget til efterretning 

og oprettet hjemmesiden www.drugs.com, hvor medicinbrugere nu kan oprette en Personal 

Medication eRecord og få tilsendt e-mails om eventuelle kontravirkninger eller downloade 

indlægssedler og artikler om egne lægemidler i et langt mere læsevenligt format. Umiddelbart 

virker dette som en fornuftig og moderne måde at formidle på og er helt i tråd med 

digitaliseringstendensen. En sådan formidling kunne på sigt afskaffe indlægssedlerne, som vi 

kender dem i dag, og spare medicinalvirksomhederne både tid, penge og papir – men den egner sig 

måske ikke til dette speciales fokusgruppe. 
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Mange ældre har på nuværende tidspunkt hverken computer eller internet, og medicinpakninger 

uden vejledning ville med stor sandsynlighed gøre dem utrygge. Derfor mener jeg, at danske 

medicinalvirksomheder for nu bør fokusere på at forbedre formidlingen af indlægssedlernes 

formelle indhold og vente med at digitalisere eller afskaffe indlægssedlerne, til målgruppen er klar 

til det. Det er dog positivt, at virksomheder allerede nu overvejer og lancerer hjemmesider som 

www.drugs.com, og om 10 år vil det sikkert være en god løsning på problematikken omkring 

ulæsbare indlægssedler. Men for ældre medicinbrugere i 2011 vil det nok bare gøre ondt værre.  
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10. Abstract 

Helpful patient information or a source of confusion?  

A thesis on the readability of Danish patient information leaflets  

Despite extensive legislation from the EU institutions, many older Danes have trouble reading and 

understanding patient information leaflets (PILs) for non-prescription and prescription medication. 

Consequently, there is a general dissatisfaction with the quality and readability of Danish PILs, and 

medication users often blame the pharmaceutical companies.  

Due to this general dissatisfaction, this thesis seeks to uncover the reason why Danish 

pharmaceutical companies seem to produce PILs that do not live up to the expectations and reading 

skills of older Danish medication users, and how to possibly adapt the readability to those users.    

In order to uncover that, this thesis includes a number of translation and communication theories, 

which are relevant when communicating health-related information to medication users, and 

surveys on the reading skills of Danish adults. These surveys include the International Adult 

Literacy Survey, which forms the basis of any analysis of reading skills, and deals with the 

fundamental abilities to read and understand everyday texts.  

While it is always important to gain knowledge of a target group’s reading skills before 

communicating information to it, it is also important to consider the type of information. When 

dealing with user guides and medical language, any communicator should therefore keep the 

purpose and design of the target text in mind, and for this reason, this thesis includes Vermeer’s 

Skopos theory, Byrne’s theories on readability and usability, Resurreció & Davies’ theories on 

patient information, and the expert opinions of Lotte Holm and Annie Hagel, which are employed 

to analyze the purpose, language and design of Danish PILs.     

Obtaining insight into the purpose and design of a text prior to communicating it is very important, 

when one seeks to produce a readable target text. However, when this target text is subject to 

extensive legislation, there is an extra set of rules to be followed. The directives and 

recommendations for producing a Danish PIL - laid down by the EU institutions and the Danish 

Medicines Agency - are also included in the theory section of this thesis as well as the opinions of 

readability consultancies. All pharmaceutical companies are encouraged to seek assistance from 

readability consultancies, and all Danish PILs must comply with the legislation in order to be 

marketed and of high quality.  
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These areas of theory and surveys collectively form the basis of the analysis in this thesis. 26 

opinions of older Danish medication users have been gathered for the analysis and 11 of these claim 

to need more readable PILs. The general dissatisfaction with the readability of Danish PILs 

therefore seems understandable. 

The analysis indicates that the legislation limits and challenges the pharmaceutical companies, and 

that it keeps them from producing readable and customized PILs. Generally, all Danish 

pharmaceutical companies are in terms of communication bound hand and foot and lack 

communicative knowledge. It would therefore seem that Danish PILs can be adapted to older 

medication users in a higher degree, and that the instructions in similar fashion can be 

communicated in a more readable way – both in terms of language and design. If Danish 

pharmaceutical companies paid more attention to purpose, target group, and reading skills, they 

would most likely achieve a better result – despite legal limitations and lack of communicative 

knowledge.  
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BILAG 1 – Interview med Annie Hagel 

Interview med journalist, cand. mag., og master i professionel kommunikation Annie Hagel 

omkring indlægssedler. Annie Hagel arbejder som kommunikationsrådgiver i Videncenter 

for Arbejdsmiljø og analyserede tilbage i 2004 indlægssedler for Lægemiddelstyrelsen. 

Interview med Annie Hagel om læsbarheden (readability) af danske indlægssedler og om 

lovgivningens indflydelse herpå. Formålet er at undersøge, om Europa-Parlamentets, Rådets og 

Kommissionens krav til den enkelte indlægsseddel forringer læsbarheden, og om sprogbrug, 

typografi og layout er tilpasset formål og målgruppe.  

Spørgsmål: 

1. Har du ud over projektet for Lægemiddelstyrelsen tilbage i 2004 beskæftiget dig med 

danske indlægssedler eller andre former for patientinformation? 

Ikke direkte, men jeg har igennem alle årene undervist offentligt ansatte i at skrive et 

forståeligt sprog til borgerne og beskæftiget mig med sundhed og sundhedsledelse. 

Derudover har jeg også undervist sygeplejersker og andre i at lave patientinformation. 

 

2. Hvad var dit indtryk af danske indlægssedler i 2004 og hvad er dit indtryk af dem nu? 

Nu er der det ved indlægssedler, at man sjældent læser dem. Det sker jo næsten aldrig, og 

jeg har ikke spekuleret så meget over forskellen. Men når jeg ser dem, du har givet mig, kan 

jeg se en kæmpestor forskel. Altså dengang, som det også fremgår af rapporten, syntes jeg, 

at de var fuldstændigt forfærdelige – helt uforståelige. Én ting er, at de er skrevet med småt, 

så man skal have forstørrelsesglas, men de var også fyldt med alt det modsatte af, hvad jeg 

kalder godt sprog. Altså mange passiver, mange lange sammensatte ord – alt det, der bliver 

påpeget i rapporten. Virkelig, virkelig slemt. De var, hvad man kalder meget afsender-

orienterede. Slet ikke rettet mod dem, der skulle bruge dem.    

 
3. Er danske indlægssedler efter din mening tilpasset et bestemt formål eller en bestemt 

målgruppe? 

Jeg kan ikke se, at danske indlægssedler som sådan er tilpasset en bestemt målgruppe. Den 

ene af dem, du har givet mig (Ritalin) er åbenbart tilpasset en bestemt målgruppe (børn), 

men det er første gang, jeg nogensinde har oplevet det. I øvrigt synes jeg, at den er ret flot, 



den her indlægsseddel, når jeg tænker på, hvordan det har været. Jeg kan godt lide den 

sammenlignet med alt, hvad jeg ellers har set.  

 

Den anden indlægsseddel (Oncovin) kan man ikke se, hvilken målgruppe den er rettet til. 

Ikke andet end at man skriver ”De” i den, og det undrer mig lidt. Men formålet med 

indlægssedler må jo være, at folk skal læse dem og forstå, hvad deres medicin gør ved dem. 

Jeg synes også, det er en styrke, at man har lavet den her opbygning. Altså en disposition til 

dem, der skal skrive den, for så vidt jeg husker, var indlægssedlerne tidligere ét stort rod, og 

man kunne ikke se nogen klar disposition. Det må være en stor hjælp til dem, der skal sidde 

og skrive dem. At de har sådan en model at gå efter. Og så har jeg heller ikke set før, at 

indlægssedlerne er delt op med information til patienterne og information til lægerne. 

 

Jeg har faktisk en lille sjov historie, som jeg gerne vil fortælle dig, og som jeg tror er 

relevant. Jeg har en svigermor, som af forskellige grunde får forskellige slags medicin, og 

pludselig fik hun store problemer med diarré. Hun gik i 8 uger og kunne ikke forstå, hvad 

der var galt og gik til læge. Lægen sendte hende på hospitalet, og hun stod så til en af de her 

grumme undersøgelser, og det var hun selvfølgelig ikke meget for. Indtil vi så spurgte 

hende, om hun havde kigget på sine indlægssedler, og om hun havde fået noget ny medicin. 

Man ved jo, at forskellige lægemidler kan reagere mod hinanden, og det viste sig faktisk, at 

hun havde fået noget ny medicin, hvor en af bivirkningerne så var diarré. Og det havde 

lægen ikke læst, og min svigermor bebrejdede selvfølgelig sig selv, at hun ikke havde læst 

indlægssedlen. Men vi ved jo, hvordan vi har det med indlægssedler. Men lægen burde have 

været klar over medicinens bivirkninger, og når hun så kommer 14 dage efter og siger, at 

hun har det her problem, burde han have reageret. Det siger lidt om, at det ikke står for godt 

til, men det var i hvert fald et eksempel på en indlægsseddel, der kunne læses og anvendes, 

men som bare ikke blev det, før skaden var sket.     

 
4. Er danske indlægssedler egnet til ældre danske medicinbrugere? 

Det synes jeg jo ikke, de er. Jeg kan jo godt se, at man har gjort rigtig meget, og at der er 

sket rigtig meget med sproget, men der er jo det her problem, at det er skrevet med en skrift, 

som er meget svær at læse. Nu nævner du, at teksten skal skrives med punkt 11, men 11 er 

også meget lidt. Det har selvfølgelig noget at gøre med, at der skal stå en hulens bunke, og 

at det skal ligge inde i sådan en lille æske. Så jeg ved ikke rigtig, hvad man skal gøre ved 



det. Det må jeg indrømme. Jeg kan godt se problemet, for det er jo en enorm mængde 

information. Jeg ved ikke, om man kunne bruge noget mere papir eller kigge endnu mere 

læser-orienteret på det og trække de vigtigste oplysninger op i indledningen. Denne her 

opstilling er jo på en måde meget god, men den er også rigid. Den er meget systematisk, og 

dem, der skriver den vil udfylde alle punkter. Kunne man eventuelt bare bruge denne 

disposition som udgangspunkt og så kun tage de vigtigste oplysninger, sætte et link ind, og 

så kan brugerne læse sig til resten på medicinalvirksomhedens hjemmeside. Men det har jo 

også noget med lovgivningen at gøre, at det alt sammen skal være der. Men jeg tænker, at 

hvis man virkelig skulle være læservenlig, så burde man overveje, hvad der er vigtigst her. 

Især hvis læserne er ældre og ikke ser så godt. Ældre kan jo være så mange, men selve det at 

teksten er så lille, og at det kan gøre det sværere at forstå indlægssedlen. Man kan ikke 

overskue det.     

 
5. Hvad forstår du ved termen læsbarhed? 

Ved læsbarhed forstår jeg, at teksten er målrettet til den, der skal læse den i så høj grad som 

muligt. Og hvis det er en bred målgruppe, så mener jeg, at nogle sproglige principper må 

gøre sig gældende. Fx at man bruger aktiv i stedet for passiv, ikke for mange ing- og -else 

former, for mange lange sammensatte ord. I det hele taget at sproget formidler og ikke 

forstyrrer. At man har et sprog, som man så at sige ikke lægger mærke til. Og det er der 

nogle principper for. Nogle af dem, som jeg nævnte før.  

 
6. EU og Lægemiddelstyrelsen stiller strenge krav til danske indlægssedler, blandt andet 

til tekststørrelse, skrifttype, brug af standardsætninger samt oplysningernes 

rækkefølge. Teksttypen skal svare til Times New Roman, brødtekst skal være 11 pt., 

overskrifter 14 pt., der bør ikke anvendes passivt sprog, kursiv, store bogstaver eller 

understregninger, og oplysningernes rækkefølge skal være således: 

 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

NAVN PÅ LÆGEMIDDEL 

OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE 



2. FØR ANVENDELSE 

3. ANVENDELSE 

Herunder evt. illustrationer. 

4. BIVIRKNINGER 

5. OPBEVARING 

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

Gavner eller forringer disse krav efter din mening læsbarheden? (vis to konkrete 

indlægssedler) 

Jeg synes, at de både kan være en fordel og en ulempe. Jeg synes først og fremmest, det er 

en fordel for dem, der skal skrive dem, og at de ved, der er en logik i det, de skal skrive. 

Men ulempen er, at opstillingen er rigid, og at den skal bruges på alle – uanset om der er 

noget, der er vigtigere end andet i forhold til dem, der skal bruge medicinen. Den er en 

fordel på én måde, fordi den giver en systematik, men også en barriere, fordi der står så 

meget i indlægssedlen, og man ikke ved, hvad det vigtigste er. Der må være noget, der er 

vigtigere end andet.    

7. Hvad synes du om disse to indlægssedler? (indholdets formidling, den kommunikative 

kvalitet (sprog, layout, design, illustrationer) samt oplysningernes relevans) 

 

Der er i hvert fald ikke brugt illustrationer. Men det kan jeg også godt forstå, fordi det så 

ville fylde meget mere. Men jeg synes, at indlægssedlen til Ritalin er noget af det bedste, jeg 

har set længe. Det jeg især godt kan lide ved den, er det lille indledende afsnit, der forklarer 

medicinens navn, og hvilket stof den indeholder. Jeg synes egentlig den i sin start er meget 

læsevenlig. Nu ser vi lige bort fra størrelsen på skriften. Indlægssedlen til Oncovin 

forekommer mig ikke ligeså god. Den starter fx ikke med at introducere, hvad vi har med at 

gøre. Og jeg ved ikke hvorfor de siger ”De”. Et andet problem kunne være, at det drejer sig 

om væske til injektion, og hvis man selv skal sprøjte det ind, ville det da være rart med en 

illustration af, hvordan man skulle gøre det. Det er helt klart en mangel. Eller også 

forudsætter indlægssedlen, at det har man fået vist. Og så synes jeg, at sproget godt kunne 

blive bedre, og skriftstørrelsen større. Der er stadigvæk noget at arbejde med. 



8. Kan læsbarheden af danske indlægssedler forbedres? 

Hvis ja – hvordan og af hvem? 

Det synes jeg helt klart. Der er sket store fremskridt i forhold til 2004. Indlægssedlerne er 

blevet mere læsevenlige, og der bliver taget hensyn til dem, der skal læse dem. Men der er 

stadig meget at gøre. Nu kender jeg jo ikke lovgivningen på området så godt, og jeg ved 

ikke, om den hindrer nogle af de ting, jeg har foreslået. Det ville i hvert fald være rart, hvis 

man kunne få en større skriftstørrelse – både i brødtekst og overskrifter. Generelt kunne man 

godt ønske sig, at de havde nogle kommunikationsfolk til at gå indlægssedlerne kritisk 

igennem, og at de prøvede dem af på nogle flere personer.  

 

Det bedste ville være, hvis man kunne lave en superkort indlægsseddel og så sige, at resten 

må patienterne læse på et link. Nu er der jo også en ny generation af ældre, og de vil 

muligvis kunne benytte nyere teknologi. Man kan selvfølgelig også bare spørge sin læge 

eller på apoteket.   

  

 

 



BILAG 2 – Interview med Lotte Holm 

Interview med fuldmægtig Lotte Skov Holm omkring indlægssedler. Lotte arbejder pt. i 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og er ansvarlig for HR og kommunikation. 

Hun analyserede i 2004 indlægssedler for Lægemiddelstyrelsen. 

Interview med Lotte Holm om læsbarheden (readability) af danske indlægssedler og om 

lovgivningens indflydelse herpå. Formålet er at undersøge, om Europa-Parlamentets, Rådets og 

Kommissionens krav til den enkelte indlægsseddel forringer læsbarheden, og om sprogbrug, 

typografi og layout er tilpasset formål og målgruppe.  

Spørgsmål: 

1. Har du ud over projektet for Lægemiddelstyrelsen tilbage i 2004 beskæftiget dig med 

danske indlægssedler eller andre former for patientinformation? 

Nej, det har jeg ikke. 

 

2. Hvad var dit indtryk af danske indlægssedler i 2004 og hvad er dit indtryk af dem nu? 

De var meget dårlige i 2004. Og det var helt generelt. Jeg kan ikke huske nogle specifikke 

indlægssedler, men når man som patient står og er syg eller nervøs, gør en dårlig 

indlægsseddel bestemt ikke situationen bedre. Hvad angår indlægssedler i dag, bruger jeg 

ikke selv medicin og har derfor ikke noget sammenligningsgrundlag.  

 
3. Er danske indlægssedler efter din mening tilpasset et bestemt formål eller en bestemt 

målgruppe? 

Nogle var måske, men som udgangspunkt nej.  

 
4. Er danske indlægssedler egnet til ældre danske medicinbrugere? 

Nej, det synes jeg ikke. Der er flere ting i det – nu er jeg jo ikke selv pensionist endnu, men 

det kan fx være, at hænderne ryster. De fysiske betingelser. Og så er der jo faktorer som 

uddannelsesniveau og læsefærdigheder. Hvor vant til at læse er de her personer. Nu taler jeg 

ikke kun om ældre medicinbrugere, de er jo kun et segment af indlægssedlernes samlede 

målgruppe. Men ser man generelt på ældre og den situation, de befinder sig i, synes jeg ikke, 

indlægssedlerne er egnet til dem. 

 



5. Hvad forstår du ved termen læsbarhed? 

Læsbart er for mig noget, der kan forstås. Forstås er ikke nødvendigvis kun ensbetydende 

med læses. Så når jeg taler læsbarhed, mener jeg, at man skal kunne bruge den information, 

man får og omsætte den til handling. Det er vist, hvad man hos jer kalder usability og 

readability.   

 
6. EU og Lægemiddelstyrelsen stiller strenge krav til danske indlægssedler, blandt andet 

til tekststørrelse, skrifttype, brug af standardsætninger samt oplysningernes 

rækkefølge. Teksttypen skal svare til Times New Roman, brødtekst skal være 11 pt., 

overskrifter 14 pt., der bør ikke anvendes passivt sprog, kursiv, store bogstaver eller 

understregninger, og oplysningernes rækkefølge skal være således: 

 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

NAVN PÅ LÆGEMIDDEL 

OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE 

2. FØR ANVENDELSE 

3. ANVENDELSE 

Herunder evt. illustrationer. 

4. BIVIRKNINGER 

5. OPBEVARING 

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

Gavner eller forringer disse krav efter din mening læsbarheden? (vis to konkrete 

indlægssedler) 

Ja, det synes jeg helt bestemt. Mht. skriftstørrelse og skrifttype er det gængse krav, i hvert 

fald i samtlige standardbreve og sådan noget. Jeg har så bare aldrig set disse krav udført i en 

indlægsseddel før, og jeg tror aldrig, de er nået op på en størrelse 11. Men det er helt 

fornuftige krav, og det indhold man ønsker fra EU er helt klart noget, der har relevans for 



patienten. Problemet kommer, når man begynder at grave ned i, hvad der egentlig står i de 

forskellige afsnit. Så vidt jeg husker, var de mest problematiske afsnit ”virkning og 

anvendelse”. Disse afsnit henvendte sig jo nærmest kun til læger, og det er uheldigt, når det 

er her, man som patient selv skal ind og sortere i oplysningerne og beslutte sig for, om man 

vil bruge den her medicin eller ej. Man skal som patient føle sig så informeret, at man har 

mulighed for at vælge medicinen til eller fra.      

7. Hvad synes du om disse to indlægssedler? (indholdets formidling, den kommunikative 

kvalitet (sprog, layout, design, illustrationer) samt oplysningernes relevans) 

Jesus, hvor er det langt! Det er jo stadig et væg til væg tæppe. Jeg kan godt se, at de har 

været inde og rette lidt i layoutet, men det er jo slet, slet ikke nok. Jeg husker dem faktisk 

ikke som så lange i 2004. Men med hensyn til layoutet – hvis jeg havde det mindste problem 

med at læse, ville jeg jo blive afskrækket fra at læse de her indlægssedler på forhånd. Hvis 

jeg derimod selv syntes, at jeg var god til at læse og meget interesseret, ville jeg nok sætte 

mig ned og starte fra en ende af. Jeg kan godt se hist og pist, at de har gjort meget ud af den 

personlige sprogtone, men det helt overvejende problem er, at indlægssedlen ikke inviterer 

til, at man overhoved går i gang med at læse den. Det kan måske overvinde, hvis man er 

typen, der er grundig og gerne vil sætte sig ind i tingene og har et behov for at få de her 

oplysninger. Eller hvis éns barn har behov for det, så kan man godt overvinde nogle 

strabadser.  

 

Nu er den ene indlægsseddel vandret og den anden lodret, og jeg vil mene, at den lodrette er 

lettere at skimme henover. Men det har nok ikke den store betydning for læsbarheden. 

Skriftstørrelsen er derimod alt, alt for lille. Og de måtte gerne bruge nogle flere symboler, fx 

i forbindelse med advarsler. 

 

Jeg tænker også, at man om ti år måske kunne afskaffe indlægssedler. Der er alle jo på 

nettet, og der er slet ikke nogen grund til at have alt det her. På nuværende tidspunkt ville 

noget sådant ikke være ideelt for ældre, men det er fint, at virksomhederne gør sig de tanker, 

prøver nogle ting af og får sig nogle erfaringer. Når så det ældre segment er klar til 

teknologisk formidling om en ti års tid, er virksomhederne det også. Især i Danmark, som 

rent teknologisk er meget langt fremme. I andre EU-lande ville der nok gå længere tid, før 

den slags blev aktuelt. I nogle lande er de jo ikke engang i nærheden af vores niveau.  



 

Herudover synes jeg, at man fra EU’s side har en tendens til at overinformere i 

indlægssedlerne. Man er nødt til at sortere i oplysningerne. Indlægssedlerne er alt for 

omfattende, og visse afsnit kunne godt udelades, hvis grafikken ellers var udformet på en 

sådan måde, at man kunne overskue det. Man sidder alligevel kun og skimmer hen over en 

indlægsseddel, man læser ikke slavisk fra ende til anden. Eller det vil sige, at det gør de 

læsestærke. De læsesvage vil som udgangspunkt læse fra start til slut. De er enormt 

autoritetstro. De bliver ved en sætning, og de læser den igen og igen, indtil de tror, de har 

forstået den. Faktisk ved jeg, at LO for nylig har gennemført eye-tracking tests på 

forskellige medlemmer for på den måde at vurdere læsbarheden af teksterne på deres 

hjemmeside, og resultatet var ganske skrækkeligt. De fleste af deres medlemmer er 

ufaglærte og dermed ofte læsesvage, og LO måtte efterfølgende justere deres tekster for at 

sikre, at deres medlemmer forstod dem. 

 

En indlægsseddel er en støttetekst til den information, man har fået fra sin læge. Den kan 

godt tjene som supplement, fordi man tit ikke kan huske halvdelen af, hvad lægen sagde. 

Også fordi man måske ikke når at tale med lægen om alt – så kan man gå hjem, sætte sig 

ned og måske opdage, at der er ekstra bivirkninger eller ting man skal være opmærksom på. 

Man kan så diskutere, om alle afsnittene er relevante for medicinbrugerne, men hvis man 

skal kunne være sin egen læge, bør de nok indgå. Spørgsmålet er, om en indlægsseddel er en 

selvforklarende tekst uden hjælp fra læge og sundhedspersonale, eller om det er en 

støttetekst. Alt i alt synes jeg ikke, at der er den store forskel fra 2004 og til nu.     

 

8. Kan læsbarheden af danske indlægssedler forbedres? 

Hvis ja – hvordan og af hvem? 

Man ville kunne gøre uendelig meget, men det koster jo nogle penge hos virksomhederne, 

og det er den store barriere. Det kræver noget mere papir og et bedre layout. Teksten er 

blevet klart bedre, men indlægssedlernes layout og mangel på illustrationer skriger jo til 

himlen. Og så er der stadigvæk indhold, som måske kunne udelades. Teksten virker 

afskrækkende på forhånd. Man ved som patient ikke, hvor man skal begynde, og hvor man 

skal slutte. Det første man tænker er, at man skal være professor i medicin for at forstå 

teksten. Det er bare indtrykket. Design og layout halter alvorligt. Man skal tænke mere 



målgruppe, lægen får jo allerede sin egen information. Lovkravene fra EU er fine nok, men 

måske kunne man målrette det lidt mere og lave anbefalingerne om layout om til krav. 

Større skriftstørrelse og teknisk læsbare skrifttyper. Hvis layout osv. ikke står klokkeklart 

som krav, så bør de det. Virksomhederne benytter sig ikke nok af anbefalingerne – pga. 

udgifter og økonomi, og hvis der skal gøres noget ved det, så skal EU lave lovkrav om det. 

Man kunne også koge indholdet ned til det allervigtigste, øge skriftstørrelsen og bruge 

illustrationer og så vedlægge et link til en hjemmeside, hvor man forklarede de vigtigste ting 

én gang til og derudover præsenterede alle sekundære data. I Danmark ligger alle de 

vigtigste blanketter nu på nettet, og så har man Borgerservice, hvor man kan ringe eller 

møde op. Dette princip kunne man måske bruge i indlægssedlerne.  

 

Indlægssedlerne kan altså forbedres, men EU kan ikke gøre ret meget ud over at lave 

anbefalingerne om til lovkrav. Så kan virksomhederne helt frivilligt vælge at bruge mere 

papir på indlægssedler og layout. Men det kræver plads. Det skal se appetitligt ud. De skal 

bruge farver og gøre indtrykket bedre. Medicinalvirksomhederne tvivler selv på, hvor 

mange der reelt læser indlægssedlerne og overvejer derfor hvor stor umage (penge), det er 

værd. Det ville jeg selv gøre. Valgte de farver og et bedre layout, ville det dog have en vis 

signalværdi og fortælle noget om dem selv. Man får allerede info hos læge eller på apotek, 

så selv den helt optimale indlægsseddel ville nok ikke blive læst 100 %. 
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Rapport for Jacobsen Pharma

Email

Fornavn

Efternavn

Status Gennemført

Sprog

[LAUNCH] Indlægssedler_DK_JacobsenPharma

Hvor længe har De arbejdet med readability testing af indlægssedler? Mere end 5 år

Hvor stor er efterspørgslen på readability testing af indlægssedler i Danmark? Stor

Hvor lang tid har De til at gennemføre en readability test? En måned

Tilpasser De indlægssedlernes læsbarhed til en bestemt målgruppe eller et bestemt formål? Ved specielle lægemidler kræves en særlig
målgruppe, f. eks. ved diabetes.

Hvori består en readability test? (sæt gerne flere krydser) Typografi og layout
Sprogbrug (latin/brancheudtryk, aktivt/
passivt sprog)
Illustrationer
Oplysningernes relevans

Er Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens lovkrav til indlægssedler efter Deres
mening en fordel eller en ulempe?

Fordel

Mener De, at der er behov for mere brugervenlige og læsbare indlægssedler? Ja

Hvor gammel er De? 51 – 65

Er De mand eller kvinde? Kvinde

Kan Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens nuværende lovkrav til indlægssedler
forbedres?

Ja
Guideline er ok, men der kræves
mere frihed til et egnet format af en
indlægsseddel. Loven reducerer egen
kreativitet.

Bilag 3
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Rapport for TRAC Services

Email

First name

Last name

Status Completed

Language

QUESTIONTEXT MISSING Indlægssedler_TRACServicesUK

How long have you been involved in PIL testing? More than 5 years

How big is the demand for PIL testing in the UK? Small

How much time do you have to complete a PIL test? Our process form start to finish is six to
eight weeks but we can have multiple user
tests ongoing at any one time

Do you tailor the readability of PILs to a specific target group or purpose? No
We try to make the leaflet accessible to as
many people as possible so write it in a
tired an tested style

What does a PIL test consist in? (you may tick off more than one box) Typography and layout
Language (use of Latin/trade terms, active/
passive voice)
Figures and graphic representations
Order of information
Relevance of information

Do you consider the legal requirements (on PILs) of the European Parliament, Council and
Commission an advantage or disadvantage?

Advantage
It is an advantage as the quality of PILs
have clearly improve since the change in
regulations. It has become a bit stagnant
now and some companies seem to miss
the point. The introduction of the new QRD
template will be a good move forward

Do you believe that more userfriendly and readable PILs are needed? Yes
Often assessors who decide the content
of the leaflet have no expereince in
information design or user testing so
request inappropriate informaion which
is of little use to the reader to be included
in the leaflets. If it could be left to the
company to decide the content, leaflets
could become much more simple and user
friendly

How old are you? 25 – 30

Are you a male or a female? Female

Bilag 4
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Could the current legal requirements (on PILs) of the European Parliament, Council, and
Commission be improved in any way?

Yes
I think the industry could benefit from a
standardisation and consistency of leaflets
especially for common generics. Also, I
thnk more flexibility in the content would
allow for better quality PILs

Bilag 4



BILAG 5 - Ældresagen 

Spørgeskema om indlægssedler 

Dette er et spørgeskema om de brugsanvisninger, der følger med, når man køber sin 

medicin på apoteket. Formålet er at undersøge, om disse brugsanvisninger er til at læse og 

forstå. Undersøgelsen er en del af et medicin-sprogligt speciale og 100% anonym. Den 

tager ikke mere end 5 minutter, og jeg håber, at De vil være med. 

PÅ FORHÅND TAK. 

  Total 

Læser De brugsanvisningen til 
Deres medicin? 

Procent Antal 

Altid  65% 17 

Nogen gange 35% 9 

Aldrig 0% 0 

Total 100% 26 

Base 26 

 

  Total 

Hvis De kun læser indlægssedlen 
nogen gange eller aldrig, 

hvorfor? 
Procent Antal 

Jeg kan ikke læse 
brugsanvisningen 

0% 0 

Jeg foretrækker mundtlig 
information fra egen læge 

46% 12 

Den interesserer mig ikke 4% 1 

Andet: 50% 13 

Total 100% 26 

Base 26 

 (Andet:) 
 Jeg læser bl.a. om evt. bivirkninger, NÅR jeg formoder at være ramt af bivirkninger. Ellers 

holder jeg mig til lægens information. 
 Der står en masse, men det er svært at drage konklusion og forstå meningen. / Desuden betyder 

medicinreglerne, at apoteket giver mig medicin fra forskellige producenter fra gang til gang. / 
Så jeg føler, at jeg er nødt til stole på lægen. 



 Der er smurt alt for meget på, som kan skabe forvirring. Bør være formuleret mere enkelt, så 
alle kan forstå det. / I øvrigt bliver vi mere og mere bevidste om medicin med dertilhørende 
bivirkninger. 

 
  Total 

Hvilke oplysninger læser De? Procent Antal 

Dosering 65% 17 

Medicinens indhold og virkning 62% 16 

Bivirkninger 88% 23 

Andet: 8% 2 

Total 223% 58 

Base 26 

(Andet:) 
 Kronikere får løbende samme medicin og holder op med at læse indlægssedlerne 

 
  Total 

Er brugsanvisningen let eller 
svær at forstå? 

Procent Antal 

Let 31% 8 

Middel 50% 13 

Svær 19% 5 

Total 100% 26 

Base 26 

 

  Total 

Hvad synes De om skriftstørrelse 
og skrifttype? 

Procent Antal 

Let at læse 8% 2 

Svær at læse 8% 2 

For småt 58% 15 

Tilpas 31% 8 

Total 104% 27 

Base 26 

 

 

 



  Total 

Er der brugt ord på latin eller 
forkortelser, som De ikke forstår? 

Procent Antal 

Ja 35% 9 

Nej 65% 17 

Total 100% 26 

Base 26 

 

  Total 

Ville De foretrække 
brugsanvisninger med billeder? 

Procent Antal 

Ja 8% 2 

Nej 92% 24 

Total 100% 26 

Base 26 

 

  Total 

Har De nogensinde været nødt til 
at bede læge eller apotek om 

hjælp til at forstå en 
brugsanvisning? 

Procent Antal 

Ofte 4% 1 

Nogen gange 19% 5 

Aldrig 77% 20 

Total 100% 26 

Base 26 

 

  Total 

Har De nogensinde taget 
medicinen forkert, fordi De ikke 

havde forstået 
brugsanvisningen? 

Procent Antal 

Ofte 0% 0 

Nogen gange 8% 2 

Aldrig 92% 24 

Total 100% 26 

Base 26 



 
  

Total 

Hvor gammel er De? Procent Antal 

60 – 65 19% 5 

65 – 70 46% 12 

70 – 80 27% 7 

80 – 90 8% 2 

Total 100% 26 

Base 26 

 

  Total 

Er De mand eller kvinde? Procent Antal 

Mand 31% 8 

Kvinde 69% 18 

Total 100% 26 

Base 26 

 

  Total 

Hvilken uddannelse har De? Procent Antal 

Folkeskole 35% 9 

Gymnasium 19% 5 

Faglært 58% 15 

Universitet  4% 1 

Total 115% 30 

Base 26 

 

  Total 

Har De behov for mere 
brugervenlige og letlæselige 

brugsanvisninger? 
Procent Antal 

Ja 42% 11 

Nej 58% 15 

Total 100% 26 

Base 26 



 
Total 

Kan De nævne navnet på én af 
Deres mediciner? 

Procent Antal 

Nej 8% 2 

Ja 92% 24 

Total 100% 26 

Base 26 

Navne på mediciner: 
 Plavix 
 Lamictal 
 Tager sjældent biokemisk medicin, højest et par Panodiler. / Biokemisk medicin er symptom- 

dæmpende, men ikke helbredende. 
 Losarstad 
 Simvastatin 
 Ibumetin 
 Symbicore 
 Vibeden 
 Marevan  / Simvastin / Bisolvon 
 Ibumitin 
 Humira 40 mg / Methotrexat sandoz 2,5 mg / Folimet 5 mg 
 Metformin 
 Myonil uno 
 Metformin 
 Atacand Zid 16mg/12,5mg / Centyl med kaliumklorid 2,5mg/573mg 
 Centyl med Kalium / Micardis  / Metoprololsuccinat 
 OxyNorm 
 Allopurinol 
 Lithium 
 Corodil 
 Isoptin Retard / Ancozan Comp 
 Panodil Retard 
 Eltroxin / Simvastatin / Centyl 
 Corodil 

 



Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De
begynder at bruge medicinen.
• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse

den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er

mere, De vil vide.
• Lægen har ordineret Oncovin til Dem person-

ligt. Lad derfor være med at give det til andre.
Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme symptomer, som De har.

• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning
bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke
er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge

Oncovin
3. Sådan skal De bruge Oncovin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Oncovin er et cytostatikum, der bruges til be -
handling af forskellige former for kræft. Det virker
ved at hæmme cellernes deling.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BE -
GYNDER AT BRUGE ONCOVIN 

Brug ikke Oncovin
• hvis De er overfølsom over for vincristinsulfat

eller et af de øvrige indholdsstoffer.
• hvis De lider af en muskelsygdom.
• hvis De har en sygdom i knoglemarven.

Advarsel: Oncovin bør kun anvendes under tilsyn
af en læge med særligt kendskab til kræft -
behandling. Oncovin må kun anvendes intra -
venøst (i en vene). Oncovin må aldrig gives 
intra tekalt (i hjerneskallen), da en sådan admini-
stration er dødelig.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Oncovin 
• hvis De lider af dårlig leverfunktion
• hvis De lider af en hjertesygdom forårsaget af

utilstrækkelig blodforsyning af hjertemusklen.
• hvis De lider af dårlig nyrefunktion.
• hvis De er i samtidig behandling med neuro -

toksiske lægemidler.

Når De håndterer Oncovin, skal det gøres med
forsigtighed. Undgå at få det i øjnene, da dette
kan forårsage irritation og øjenskade. Skyl øjnene
omhyggeligt hvis De skulle få Oncovin i øjnene.

De bør undgå at få visse former for vacciner mens
De er i behandling med Oncovin.

Oncovin kan forårsage ufrivillig barnløshed.
Derfor kan udtagning af sæd før behandlingens
start være hensigtsmæssigt.

Oncovin kan have skadelige virkninger. Derfor bør
mænd og kvinder, som er seksuelt aktive anvende
sikker beskyttelse under og op til seks måneder
efter behandlingen. 

Oncovin indeholder methylparahydroxybenzoat
og propylparahydroxybenzoat som kan forårsage
allergiske reaktioner og i sjældne tilfælde kramper.

Brug af anden medicin 
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis
De bruger anden medicin eller har brugt det for
nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er
købt på recept.

For Oncovin skal De specielt være opmærksom
ved samtidig anvendelse af følgende 
medicin:
• Neurotoksiske lægemidler kan give kraftige

bivirkninger.
• Ciclosporin (middel til hæmning af immun -

forsvaret – bruges bl.a. efter organtransplan -
tationer).

• Allopurinol (middel til forebyggelse og behand-
ling af urinsyregigt) 

• Pyridoxin (vitamin B6)
• Isoniazid (middel til behandling af tuberkulose

og infektioner forårsaget af visse atypiske
myko bakterier)

• Itraconazol (middel til svampeinfektioner)
• Dactinomycin (middel til Wilm’s tumor)
• Mitomycin (middel til kræftbehandling) bør und-

gås pga. risikoen for alvorlige kramper og akut
åndenød.

• Bleomycin (middel til kræftbehandling).
• Nifedipin (middel til hjertesygdomme) og andre

lægemidler til behandling af hjertesygdomme i
samme gruppe.

• Phenytoin (til epilepsi) kan øge risiko for epilep-
tiske anfald.

• Digoxin (middel til hjertet).
• Doxorubicin (middel til kræftbehandling) 
• Vaccinationer kan have en nedsat virkning, hvis

de gives under behandling og op til 1 år efter
endt behandling med Oncovin.

• Methotrexat (middel til kræftbehandling)

Brug af Oncovin sammen med mad og drikke
Ikke relevant.

Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De
bruger nogen form for medicin.

Graviditet:
De må ikke bruge Oncovin under graviditet.

Både mænd og kvinder skal bruge sikker præ -
ven tion mens de bruger Oncovin og i 6 måneder
efter endt behandling.

Amning:
Hvis De ammer, må De ikke bruge Oncovin. Hvis
behandling er nødvendig skal amning ophøre.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Oncovin kan især ved starten af behandlingen 
og ved øgning af dosis på grund af bivirkninger
påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene
maskiner i mindre eller ubetydelig grad.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE ONCOVIN
Tag altid Oncovin nøjagtigt efter lægens anvisning.
Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Oncovin bør kun anvendes under tilsyn af en
læge med særligt kendskab til kræftbehandling.
Er De i tvivl så spørg lægen. 

Doseringer bestemmes af lægen og er individuel
fra patient til patient.

Oncovin må kun anvendes intravenøst (i en vene).

Hvis De har brugt for meget Oncovin injek -
tions væske
Snak med lægen om Deres dosering. Symp -
tomerne på overdosering er som beskrevet under
afsnittet ”Bivirkninger” og er relateret til dosis. 

Hvis De holder op med at bruge Oncovin
Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget,
De er i tvivl om. 

4. BIVIRKNINGER
Oncovin kan som al anden medicin give bivirk -
ninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger er generelt relateret til dosis, jo højere
en dosis De får, jo større risiko er der for at De får
bivirkninger.

Den mest almindelige bivirkning er hårtab.

Bivirkningerne er nedenfor opdelt efter alvorlig-
hed og hyppighed. Følgende er registreret.

Alvorlige bivirkninger: 
• Meget almindelige bivirkninger (forekommer

hos flere end 1 ud af 10 behandlede). 
Formindskelse af antallet af de hvide blodlege-
mer i blodet (leukopeni). 
Delvis lammelse.

• Almindelige bivirkninger (forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 
Blodmangel og nedsat antal blodplader i blodet.
Isoleret delvis lammelse og muskelparalyse
(fuldstændig lammelse uden antydning af
muskel bevægelse)

• Ikke almindelige bivirkninger (forekommer
hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 
Forstyrrelser i centralnervesystemet med tab af
bevidsthed, koma og forstyrrelse af hjernens
funktion.
Alvorlige krampelignede sammentrækninger i
lungerne og akut åndenød.1

Alvorlige allergiske reaktioner.
• Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 behandlede). 
Forbigående blindhed og blindhed. 
Midlertidige eller permanente hørelidelser 
(delvis eller total døvhed) 2.
Betændelse i bugspytkirtlen. 
Betændelse i bindevæv.
Utilstrækkelig sekretion af et hormon (SIADH,
Schwartz-Bartters syndrom) med nedsat kon-
centration af natrium i blodet, og væske til -
bageholdelse.
Sekundær kræftlidelse.

• Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra
forhåndenværende data):
Hjertelidelser som blodprop i hjertet og bryst-
krampe.3

Forbigående forøget forekomst af blodplader i
blodet.
Forhøjet urinsyrekoncentration i blodet, (som
kan føre til akut nyresvigt).
Budd-Chiaris syndrom (tillukning af blodårer 
fra leveren; leversygdom) (specielt hos børn).

Ikke alvorlige bivirkninger: 
• Meget almindelige bivirkninger (forekommer

hos flere end 1 ud af 10 behandlede). 
Lidelser i nerver og muskler 4, nervesygdom
med føleforstyrrelser, unormale følefornemmel-
ser fra huden, f.eks i form af myrekryben,
brænden, kløen, soven og prikken samt 
følelsesløshed i fingerspidser eller tæer; smer-
ter fra nerver, tab af reflekser, muskelsvaghed
og manglende koordinering af ens bevægelser.
Hængende øjne.
Hæshed.
Forstoppelse, mavekramper, mavesmerter,
kvalme, opkastning. 5

Hårtab, som regel kommer håret igen.
Appetitmangel.

• Almindelige bivirkninger (forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 
Motoriske vanskeligheder, drop-foot (den hæn-
gende fodstilling ved lammelse af fodleddets
strækkemuskler), svimmelhed, lammelser i
ansigtet og lammelse af stemmebånd. 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Oncovin® 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning
vincristinsulfat
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Delvis lammelse af øjenmuskelen.
Smerter i hals og svælg.
Diarré og hindret tarmpassage.
Hududslæt.
Kæbesmerter, muskelsmerter, knoglesmerter,
rygsmerter, smerter i hænder og fødder.
Irritation og betændelse på injektionsstedet.
Rastløs uro og hallucinationer.

• Ikke almindelige bivirkninger (forekommer
hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 
Vægttab. 
Hovedpine, kramper (særligt hos børn).
Betændelse og overfladedefekt af den orale
slimhinde, blødninger i maven, perforering
og/eller vævsdød.
Abnorm stor vandladning (stort urinvolumen),
smerter (svien og skæren) i forbindelse med
vandladningen, tilbageholdelse af urin blære-
slaphed og urininkontinens.
Forhøjet blodtryk, for lavt blodtryk.
Feber

• Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem
1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Hjerte -
 rytmeforstyrrelser og hurtig hjerterytme.
Dobbeltsyn, lidelse i synsnerven eller nedbryd-
ning.
Midlertidige eller permanente hørelidelser 
(delvis eller total døvhed) 3.
Lysfølsomhed.
Væskeansamlinger.
Psykose, depression, rastløs uro, søvnløshed,
konfusion, delirium (tilstand med bevidstheds -
uklarhed i form af nedsat opfattelse af omgi -
velserne og svækket opmærksomhed, nedsat
umiddelbar genkaldelse og korttidshukom-
melse, desorientering, øget eller nedsat psy-
komotorisk aktivitet og udtalte søvnforstyr -
relser).

• Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra
forhåndenværende data):
Øget urinsyreniveau i blod og urin. 
Forbigående hjerterytme ændringer.
Smerter fra ørespytkirtlen.
Ufrivillig barnløshed hos mænd og kvinder
(manglende forekomst af sædceller i sæden og
udeblevet menstruation). Afhængigt af patien-
tens alder og den totale dosis kan det være
irreversibelt (vende tilbage). Testikelsmerter.

1 Disse reaktioner er typisk forekommet ved kombina-
tionsbehandling med mitomycin (se ”Brug af anden
medicin”). Reaktionerne kan forekomme umiddelbart
i forbindelse med Oncovin behandling eller forsinket.

2 Behandling med Oncovin kan medføre beskadigelse
af nerver. Skaderne omfatter delvis eller total døvhed,
som kan være midlertidig eller permanent samt
balanceproblemer, svimmelhed, uvilkårlige ensartede
på hinanden følgende øjenbevægelser og vertigo
(svimmelhed af den type der opstår under og efter
rotation med tiltagende eller aftagende hastighed,
eller når man står på dækket af et skib i søgang). 

3 Hjertelidelser som blodprop i hjertet og brystkrampe
er rapporteret, særligt i kombination med andre
lægemidler til behandling af kræft eller efter stråling.

4 Forekomsten af bivirkninger i nerverne er relateret til
dosis og alder. De muskelrelaterede bivirkninger star-
ter oftest med unormale følefornemmelser fra huden,
f.eks. i form af myrekryben, brænden, kløen, soven og
prikken og sansefor styrrelser, ved fortsat behandling
kan der opstå sygdom i nervesystemet og senere
alvorlige motoriske forstyrrelser. Bivirkningerne kan
vedvare gennem hele behandlingen, men oftest for-
svinder de i løbet af uger til måneder efter endt
behandling. Hos nogle patienter kan bivirkninger ved-
vare flere måneder efter overstået behandling.
Der er høj risiko for disse bivirkninger hos patienter
med eksisterende lidelser i nervesystemet.

5 På grund af nerveskade, opstår mavetarm bivirknin-
ger i form af forstoppelse, mavekramper og smerter,
kvalme, opkastning, diarré og inkontinens.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning
bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive ind-
berettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om
bivirkninger kan blive bedre.

Patienter og pårørende kan også indberette
bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
De finder skema og vejledning under Bivirkninger
på Lægemiddelstyrelsens netsted 
http://meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar Oncovin ved 2° C til 8° C.

Brug ikke Oncovin efter den udløbsdato, der står
på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste
dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere
medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke
smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skral-
despanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Oncovin indeholder:
• Aktivt stof: Vincristinsulfat
• Øvrige indholdsstoffer: 
• Methyl- og propylparahydroxybenzoat (E218 +

E216). Mannitol. Eddikesyre. Natriumacetat.
Vand til injektionsvæsker.

Oncovin må kun fortyndes med isotonisk natri um -
chlorid- og isotonisk glucoseinfusionsvæske.

Udseende og pakningsstørrelser
Oncovin er en klar, farveløs opløsning. 
Oncovin findes i hætteglas indeholdende 1 ml og
2 ml vincristinsulfat 1 mg/ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og
fremstiller
Markedsføringsindehaver
PharmaCoDane ApS
Marielundvej 46 A, 2730 Herlev

Fremstiller
cell pharm GmbH
Feodor-Lynen-Str. 35, D-30625 Hannover,
Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 
november 2010.

--------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er kun til læger og sund-
hedspersonale:
Deklaration
1 ml indeholder: vincristinsulfat 1 mg, mannitol
100 mg, methylparahydroxybenzoat 1,3 mg, pro-
pylparahydroxybenzoat 0,2 mg og vand til injek -
tionsvæsker op til 1 ml.

Håndtering
Arbejdstilsynets regler for håndtering af cyto -
statika skal følges.
Håndtering af injektionsvæsken bør så vidt muligt
foregå i stinkskab under samtidig anvendelse 
af handsker og kittel. Hvis ikke stinkskab findes,
tilrådes desuden anvendelse af maske og beskyt-
telsesbriller. Trykkes luft eller overskydende op -
løsning ud af sprøjten inden brug, bør dette
foregå mod et sterilt gazekompres.

Tilberedning
Præparatet er klar til brug, men kan efter behov
fortyndes med natriumchlorid infusionsvæske 
9 mg/ml til koncentrationer mellem 0,01 mg/ml og
1 mg/ml.

Administration
Oncovin-opløsningen injiceres intravenøst enten
ved infusion eller ved direkte intravenøs injektion.

Injektionstiden er ca. 1 minut. Dosering på mere
end 2 mg undgås sædvanligvis.

Advarsel
Kun til intravenøs brug. Intratekal admini-
stration er fatal.
Særlig information vedr. administration: Når vin-
cristinsulfat tilberedes i andet end originalbehol -
deren, f.eks. injektionssprøjte indeholdende en
specifik dosis, skal denne mærkes: „INTRATEKAL
INDGIFT KAN MEDFØRE DØDEN. KUN TIL
INTRAVENØST BRUG“.

Bemærk
Ved dosering og administration bør udvises stor
forsigtighed. Vincristinsulfat er kun til intravenøs
brug. Opstår lækage til det omkringliggende væv
under indgiften vil dette forårsage voldsom irrita-
tion, og administrationen bør afbrydes med det
samme. Eventuel resterende opløsning bør gives
i en anden vene. Lokal varme og indgift af hyalu-
ronidase kan fordele den fejladministrerede dosis
og ofte mindske ubehaget herved.

Det bør undgås at injicere vincristinsulfat i små
vener eller vener i ekstremiteter med blod- eller
lymfeansamlinger. Før injektion af lægemidlet
anbefales det at injicere saltvandsopløsning, for
at sikre, at nålen er korrekt placeret i venen.
Rensning af nålen ved afslutning af vincristinsul-
fat injektionen, kan forebygge lokal irritation ved
injektionsstedet.

Før og under behandlingen og før hvert behand-
lingsforløb bør lever- og nyrefunktion, blodbillede
og neurologiske funktioner undersøges. Da infek-
tion i nogle tilfælde kan være fatal, bør den næste
dosis kun gives efter grundig vurdering af det kli-
niske billede herunder tegn på myelosuppression
eller infektion. Det samme gælder hvis der opstår
neurologiske symptomer, da alvorlig neuropati
kan opstå hvis behandlingen fortsættes.

Beskyttelse
Affald (flasker, gazekompresser, sprøjter, kanyler
osv.) der har været i kontakt med injektions-
væsken, behandles i overensstemmelse med
Arbejdstilsynets regler om håndtering af cyto -
statika.

Kommer stoffet i kontakt med øjnene kan dette
forårsage alvorlig irritation, hvorfor øjnene skylles
grundigt med vand umiddelbart efter. Ved ved -
varende irritation kontaktes læge.

Får man stoffet på huden skylles med vand.

Opbevaring
Præparatet og den færdigtilberedte opløsning
skal opbevares ved 2°C – 8°C (i køleskab).
Færdigtilberedt opløsning bør af hygiejniske
grunde anvendes inden 24 timer.

For yderlige information se venligst produkt spe-
cifikationen (SPC) som findes på Læge middel -
styrelsens netsted http://laegemiddelstyrelsen.dk.

923 5354 0005
1011   DK
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Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller 
dosering end angivet i denne information. Følg altid 
lægens anvisning og oplysningerne på 
doseringsetiketten. 

3. S
ådan skal du tage R

italin

Tag altid Ritalin nøjagtigt efter lægens anvisning. 
Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

 •Din læge vil normalt starte behandlingen med en 
lav dosis og øge den gradvist efter behov. 

 •Den maksimale dosis pr. dag er 60 mg.
 •Tag Ritalin en eller to gange daglig 
(fx til  morgenmaden og/eller frokosten). 

 •Tabletterne skal tages sammen med vand.
 •Du kan knække tabletterne, så de bliver lettere 
at synke.

H
vis du ikke h

ar fået det b
edre efter 1 m

ån
eds 

b
eh

an
dlin

g. 
Hvis du ikke får det bedre, skal du sige det til din 
læge. Lægen vil måske afgøre, at en anden form for 
behandling er nødvendig. 
H

vis R
italin ikke bru

ges korrekt
Hvis Ritalin ikke bruges korrekt, kan det resultere i 
abnorm adfærd. Det kan også betyde, at du begynder 
at blive afhængig af medicinen. Fortæl det til din 
læge, hvis du nogensinde har misbrugt eller været 
afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller 
 narkotika. 
Denne medicin er kun til dig eller dit barn. Du må 
ikke give den til andre, selvom deres symptomer 
ligner dine eller dit barns.
H

vis du h
ar taget for m

ange R
italin-tabletter 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du 
har taget flere Ritalin-tabletter end lægen har fore-
skrevet. Tag pakningen med og fortæl, hvor meget 
der er taget.
Symptomer på overdosering kan fx være: opkast-
ning, føle sig urolig, rysten, ufrivillige bevægelser 
bliver værre, muskeltrækninger, anfald (kan efter-
følges af koma), føle sig meget lykkelig, forvirring, 
se, føle eller høre ting, der ikke er virkelige 
(hallucina tioner), sveden, rødmen, hovedpine eller 
høj feber, anderledes hjerterytme (langsom, hurtig 
eller ujævn), højt blodtryk, udvidede pupiller og 
tørhed i næse og mund.

H
vis du h

ar glem
t at tage R

italin

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for 
den glemte dosis. Hvis du glemmer en dosis, skal du 
vente til tidspunktet for den næste dosis. 

H
vis du h

older op m
ed at tage R

italin

Hvis du pludselig holder op med at tage denne medi-
cin, kan ADHD-symptomerne vende tilbage, eller 
bivirkninger som fx depression kan opstå.
 Lægen vil måske gradvist nedsætte mængden af den 
daglige medicin, før du holder op med at tage Ritalin. 
Tal med din læge, før du holder op med at tage Rita-
lin.

T
ing, som

 din læ
ge vil gøre, når du er i 

b
eh

an
dlin

g

D
in læ

ge vil foretage nogle un
dersøgelser

 •før du starter – for at sikre sig, at Ritalin er sik-
kert og vil hjælpe.

 •når du er startet – undersøgelserne vil blive fore-
taget mindst hver 6. måned, men muligvis oftere. 
De vil også blive foretaget, når dosis ændres.

 •Disse undersøgelser vil omfatte:
 

– forespørgsel om din appetit 
 

– måling af højde og vægt 
 

– måling af blodtryk og hjerterytme 
 

–  forespørgsel om du har problemer med humø-
ret, din psykiske tilstand, eller andre usædvan-
lige følelser. Eller om disse er blevet værre, 
mens du har taget Ritalin.

L
ang

tidsbeh
andling

Det er ikke nødvendigt at blive ved med at tage Rita-
lin altid. Hvis du tager Ritalin i mere end et år, vil din 
læge stoppe behandlingen en kort tid, det kan fx ske i 
en skoleferie. Det vil vise, om der stadig er brug for 
medicinen. 
Hvis du har flere spørgsmål om brugen af dette 
 produkt, kan du spørge din læge eller på apoteket.

4. B
ivirkninger

Methylphenidat kan som al anden medicin give 
bi virkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selvom 
nogle mennesker får bivirkninger, synes de fleste, at 
methylphenidat hjælper dem. Din læge vil tale med 
dig om disse bivirkninger.

N
ogle bivirkninger kan væ

re alvorlige. H
vis du 

får nogen af de bivirkninger, der er anført 
n

edenfor, skal du straks søge læ
ge:

A
lm

in
delige (Forekom

m
er h

os m
ellem

 1 og 10 u
d 

af 100 patienter):
 •ujævn hjerterytme (palpitationer)
 •humørforandringer eller humørsvingninger eller 
personlighedsændringer

Ikke alm
in

delige (Forekom
m

er h
os m

ellem
 1 og 

10 u
d af 1.000 patienter):

 •tanker om eller lyst til at begå selvmord 
 •ser, føler eller hører ting, der ikke er virkelige, 
disse er tegn på psykose

 •ukontrolleret tale eller bevægelser (Tourettes syn-
drom)

 •tegn på allergi, som fx udslæt, kløe eller nældefe-
ber, hævelser i ansigtet, hævede læber, hævet 
tunge eller hævelser i andre kropsdele, stakåndet-
hed, hvæsende åndedræt eller åndedrætsbesvær

S
jæ

ldn
e (Forekom

m
er h

os m
ellem

 1 og 10 u
d af 

10.000 patienter):
 •følelse af usædvanlig opstemthed, hyperaktiv og 
uden hæmninger (mani)

M
eget sjæ

ldn
e (Forekom

m
er h

os fæ
rre en

d 1 u
d 

af 10.000 patienter):
 •hjerteanfald
 •anfald (krampeanfald, krampetrækninger, epilep-
tiske anfald)

 •afskalning af huden eller purpurrøde pletter
 •muskelkramper, som du ikke kan kontrollere, som 
påvirker dine øjne, hoved, hals, krop og nervesy-
stem pga. midlertidig mangel på blodtilførsel til 
hjernen

 •lammelse eller bevægelses- og synsproblemer, 
talebesvær (kan være tegn på problemer med 
blodkarrene i hjernen)

 •nedsat antal blodlegemer (røde, hvide og blodpla-
der), hvilket kan gøre dig mere modtagelig for 
infektioner og gøre, at du lettere bløder og får blå 
mærker

 •pludselig stigning af kropstemperaturen, meget 
højt blodtryk og alvorlige krampeanfald (”Malignt 
neuroleptikasyndrom”). Det er ikke sikkert, om 
denne bivirkning skyldes methylphenidat eller 
andre lægemidler, der tages i kombination med 
methylphenidat.

B
ivirkninger, h

vor h
yppigh

eden ikke er ken
dt:

 •uønskede tanker, som bliver ved med at vende 
 tilbage

 •uforklarlig besvimelse, brystsmerter, kortåndet-
hed (kan være tegn på hjerteproblemer),

Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført 
ovenfor, skal du straks søge læge.
A

n
dre bivirkninger kan også forekom

m
e; h

vis de 
bliver alvorlige, skal du fortæ

lle det til din læ
ge 

eller på apoteket:

M
eget alm

in
delige (Forekom

m
er h

os flere en
d 

1 u
d af 10 patienter)

 •hovedpine 
 •nervøsitet
 •søvnløshed.

A
lm

in
delige (Forekom

m
er h

os m
ellem

 1 og 10 u
d 

af 100 patienter):
 •ledsmerter 
 •tør mund 
 •høj temperatur (feber)
 •usædvanligt hårtab, eller at håret bliver tyndere
 •usædvanlig søvnig eller døsig 
 •appetitløshed eller nedsat appetit
 •kløe, udslæt eller hævet, rødt kløende udslæt 
(nældefeber) 

 •hoste, ondt i halsen eller irritation i næse og svælg 
 •højt blodtryk, hurtig hjerterytme (takykardi)
 •svimmelhed, bevægelser, du ikke kan kontrollere, 
usædvanlig aktiv

 •aggressivitet, uro, nervøsitet, deprimeret, irrita-
bel, unormal adfærd.

 •mavesmerter, diaré, kvalme, ubehag i maven og 
opkastninger. Disse bivirkninger forekommer nor-
malt i begyndelsen af behandlingen og kan mind-
skes ved at tage medicinen sammen med mad.

Ikke alm
in

delige (Forekom
m

er h
os m

ellem
 1 og 

10 u
d af 1.000 patienter):

 •forstoppelse
 •ubehag i brystet
 •blod i urinen 
 •rysten eller skælven
 •dobbeltsyn eller sløret syn
 •muskelsmerter, muskeltrækninger
 •stakåndethed eller brystsmerter
 •forhøjede levertal (ses i blodprøver) 
 •vrede, rastløshed eller lyst til at græde, overdre-
ven bevidsthed om omgivelserne, søvnproblemer.

S
jæ

ldn
e (Forekom

m
er h

os m
ellem

 1 og 10 u
d af 

10.000 patienter):
 •ændringer i sexlyst
 •at føle sig desorienteret 
 •udvidede pupiller, synsbesvær 
 •forstørrede bryster hos mænd 
 •ekstrem megen sveden, rødme af huden, rødt, 
hævet hududslæt

M
eget sjæ

ldn
e (Forekom

m
er h

os fæ
rre en

d 1 u
d 

af 10.000 patienter):
 •hjerteanfald 
 •pludselig død
 •muskelkramper
 •små, røde pletter på huden
 •betændelse i eller blokerede arterier i hjernen
 •unormal leverfunktion – herunder leversvigt og 
koma 

 •ændringer i prøveresultater – herunder lever- og 
blodprøver

 •selvmordsforsøg, unormale tanker, manglende 
følelser eller sindsbevægelser, gøre tingene om og 
om igen, være besat af én ting 

 •fingre og tæer er følelsesløse, snurrer og skifter 
farve (fra hvide til blå og derefter røde), når det er 
koldt (’Raynauds syndrom’) 

B
ivirkninger, h

vor h
yppigh

eden ikke er ken
dt:

 •migræne 
 •meget høj feber 
 •langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag 
 •et større krampeanfald (‘grand mal-krampeanfald’)
 •at tro ting, der ikke er sande, forvirring
 •alvorlige mavesmerter, ofte sammen med kvalme 
og opkastning

 •problemer med blodkarrene i hjernen (slagtil-
fælde, cerebral artritis eller cerebral okklusion).

V
irkninger på væ

kst 
Når methylphenidat tages i mere end et år, kan det 
medføre nedsat vækst hos nogle børn. Dette rammer 
færre end 1 ud af 10 børn. 

 •Der kan være manglende vægtøgning eller højde-
vækst. 

 •Din læge vil omhyggeligt holde øje med din højde 
og vægt, og hvor godt du spiser. 

 •Hvis du ikke vokser som forventet, kan behandlingen 
med methylphenidat blive stoppet i en kort periode. 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er 

generende eller bliver værre, eller du får bivirknin-
ger, som ikke er nævnt her.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til 
Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan 
blive bedre. 
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirk-
ninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. 
Du finder skema og vejledning under ”Bivirkninger” 
på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbi-
virkning.dk.

5. O
pb

evaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Sørg for at opbevare din medicin et sikkert sted, så der 
ikke er andre, der kan tage den, især yngre søskende.
Brug ikke Ritalin efter den udløbsdato, der står på 
pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i 
den nævnte måned.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 
Opbevares i original emballage for at beskytte mod 
fugt.
 Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicin-
rester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medi-
cinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

R
italin in

deh
older:

 •A ktivt stof: methylphenidathydrochlorid. En tablet 
indeholder 10 mg methylphenidathydrochlorid.

 •Øvrige indholdsstoffer: kalciumfosfat, lactose, 
hvedestivelse, gelatine, magnesiumstearat, 
talkum

U
dseen

de og pakningsstørrelser
Ritalin-tabletter fås i én styrke: 10 mg. 
Produktet fås i blisterpakninger med 30 tabletter.
In

deh
aver af m

arkedsføringstilladelse og 
frem

stiller:
Novartis Healthcare A/S
Lyngbyvej 172
2100 København Ø
E-mail: skriv.til@

novartis.com
D

enn
e in

dlæ
gsseddel blev sidst revideret 

sep
tem

b
er/

2010

In
dlæ

gsseddel: Inform
ation til brugeren

R
italin®, 10 m

g, tabletter
Methylphenidat
Denne medicin hedder Ritalin og indeholder det 
aktive stof ’methylphenidathydrochlorid’. Navnet 
’methylphenidat’ vil også blive brugt her i indlægs-
sedlen.
L

æ
s denn

e in
dlæ

gsseddel grun
dig

t in
den du 

eller dit barn b
eg

yn
der at tage m

edicin
en.

 –Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse 
den igen.

 –Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, 
du vil vide.

 –Lægen har ordineret Ritalin til dig eller dit barn per-
sonligt. Lad derfor være med at give det til andre. 
Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de 
samme symptomer, som du eller dit barn har.

 –Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning 
bliver værre, eller du eller dit barn får bivirknin-
ger, som ikke er nævnt her.

O
versig

t over in
dlæ

gssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ritalin
3. Sådan skal du tage Ritalin 
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
H

vis læ
gen h

ar ordin
eret R

italin til dit barn, så 
væ

r opm
æ

rksom
 på at al inform

ation i denn
e 

in
dlæ

gsseddel er h
enven

dt til dit barn (læ
s ”dit 

barn” i stedet for ”du” eller ”dig”).

1. V
irkning og anven

delse

A
nven

delse
Ritalin bruges til behandling af ADHD (‘Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder’).

 •Det bruges til børn og unge mellem 6 og 18 år.
 •Det bruges først, når der er forsøgt med behand-
linger, der ikke omfatter medicin. Fx rådgivning og 
adfærdsterapi. 

Ritalin må ikke bruges til behandling af ADHD hos 
børn under 6 år eller hos voksne. Man ved ikke, om 
det er sikkert eller til gavn for disse patientgrupper.
V

irkning
Ritalin har en gavnlig virkning på aktiviteten i visse 
dele af hjernen, som er underaktive. Medicinen kan 
være med til at forbedre opmærksomhed (varighed) 
og koncentration og dæmpe impulsiv adfærd. 
Medicinen gives som en del af et behandlings-
program, der normalt omfatter:

 •psykologisk
 •undervisnings- og 
 •socialterapi. 

Den skal ordineres af læger, som har erfaring inden 
for adfærdsproblemer hos børn og unge. ADHD kan 
ikke helbredes, men sygdommen kan styres ved 
hjælp af behandlingsprogrammer.
O

m
 A

D
H

D
Børn og unge med ADHD har svært ved at:

 •sidde stille og
 •koncentrere sig.

Det er ikke noget, de kan gøre for.
Mange børn og unge kæmper for at gøre disse ting. 
På grund af ADHD kan de have problemer i hverda-
gen. Det kan være svært for børn og unge med ADHD 
at lære og at læse lektier. Det er svært for dem at 
opføre sig pænt hjemme, i skolen og andre steder. 
ADHD påvirker ikke intelligensen hos barnet eller 
den unge.
A

n
dre anven

delser af m
eth

ylph
enidat: 

N
arkolep

si
 •Lægerne ordinerer undertiden Ritalin til behand-
ling af narkolepsi.

 •Narkolepsi er en søvnforstyrrelse. Patienter med 
narkolepsi har tilbagevendende anfald af overdre-
ven søvnighed om dagen, selvom de sover godt 
om natten.

 •Ritalin 10 mg bruges til at styre overdreven søv-
nighed om dagen.

 •Diagnosen narkolepsi skal stilles af en læge på 
grundlag af registrering af søvn/vågenhedsmønstre.

2. D
et skal du vide, før du b

eg
yn

der at tage 
m

eth
ylph

enidat

Tag ikke m
eth

ylph
enidat, h

vis:

 •du er overfølsom (allergisk) over for methylpheni-
dat eller et af de øvrige indholdsstoffer (se listen i 
afsnit 6)

 •du har problemer med skjoldbruskkirtlen 
 •du har forhøjet tryk i øjet (glaukom)
 •du har en svulst i binyren (et fæokromocytom)
 •du har en spiseforstyrrelse, dvs. ikke føler sult eller 

lyst til at spise – fx ‘anorexia nervosa’ (anoreksi)
 •du har meget højt blodtryk eller forsnævring af 

blodkarrene, hvilket kan give smerter i arme og ben
 •du nogensinde har haft hjerteproblemer – fx et 
hjerteanfald, ujævn hjerterytme, smerter og 
ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom, eller 
hvis du har et medfødt hjerteproblem

 •du har haft problemer med blodkarrene i hjernen 
– fx et slagtilfælde, hævelse og svækkelse af et 
blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blod-
kar eller betændelse i blodkarrene (vaskulitis)

 •du inden for de sidste 14 dage har taget en MAO-
hæmmer, som er en type medicin mod depression 
– Se ”Brug af anden medicin”

 •du har psykiske helbredsproblemer, som fx
 

–  en ’psykopatisk’ eller ’borderline-’ personlighed
 

–  unormale tanker eller syner, eller en sygdom, 
der hedder ’skizofreni’

 
–  tegn på en alvorlig sindstilstand som fx:

 
 

�
  lyst til at begå selvmord

 
 

�
  alvorlig depression, hvor du er meget ked af 
det og føler, at du er uduelig og håbløs

 
 

�
  mani, hvor du føler dig ualmindeligt opstemt, 
hyperaktiv og uden hæmninger.

Du må ikke tage methylphenidat, hvis noget af oven-
stående passer på dig. Hvis du ikke er sikker, skal 
du tale med din læge eller apoteket, før du tager 
methylphenidat. Methylphenidat kan gøre disse 
 problemer værre.
Tal m

ed din læ
ge eller apoteket før 

b
eh

an
dlingen, h

vis:
 •du har problemer med lever eller nyrer
 •du har haft anfald (krampeanfald, krampetræk-
ninger eller epileptiske anfald) eller unormale 
hjerneskanninger (EEG’er) 

 •du nogensinde har misbrugt eller været afhængig 
af alkohol, receptmedicin eller narkotika

 •du er en pige og er begyndt at menstruere 
(se afsnittet ’Graviditet, amning og prævention’ 
nedenfor)

 •du har trækninger i kroppen, som er svære at 
 kontrollere, eller du gentager lyde og ord

 •du har højt blodtryk
 •du har et hjerteproblem, som ikke står i afsnittet 
’Tag ikke’ ovenfor

 •du har et psykisk problem, som ikke står i afsnit-
tet ’Tag ikke’ ovenfor. Andre psykiske problemer 
kan være:

 
–  Du lider af humørsvingninger (fordi du er 

manisk eller deprimeret – kaldes ’bipolar 
sygdom’)

 
–  Du begynder at blive aggressiv eller vred, eller 

du bliver mere aggressiv
 

–  Du ser, hører eller føler noget, der ikke er der 
(hallucinationer)

 
–  Du tror noget, der ikke er sandt (vrangfore-

stillinger)
 

–  Du føler dig unormalt mistroisk (paranoia)
 

–  Du føler dig urolig, nervøs eller anspændt
 

–  Du føler dig deprimeret eller føler skyld. 
Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis noget 
af ovenstående passer på dig, før behandlingen 
påbegyndes. Methylphenidat kan gøre disse 
problemer værre. Din læge vil følge med i, hvordan 
medicinen påvirker dig. 
Forespørgsler, som

 din læ
ge vil stille, før du 

beg
yn

der at tage m
eth

ylph
enidat

Disse forespørgsler skal bruges til at afgøre, om 
methylphenidat er den rigtige medicin for dig . 
Lægen vil spørge om:

 •eventuel anden medicin, som du tager
 •om der har været pludselige, uforklarlige dødsfald 
i familien

 •eventuelle andre medicinske problemer (fx hjerte-
problemer), som du selv eller din familie har

 •hvordan du har det, fx om du er glad eller ked af 
det, har mærkelige tanker, eller om du har haft det 
sådan tidligere

 •om der er nogen i familien, der har ’tics’ (ufrivil-
lige, gentagne krampetrækninger i dele af krop-
pen, eller ufrivillig gentagelse af lyde eller ord)

 •alle psykiske problemer eller adfærdsproblemer, 
som du eller nogen i din familie nogensinde har 
haft. Lægen vil tale med dig for at finde ud af, om 
der er risiko for, at du får humørsvingninger (fra at 
være manisk til at blive deprimeret – det kaldes 
’bipolar sygdom’) Lægen vil undersøge, hvordan 
du har haft det psykisk indtil nu, og om der er 

nogen i familien, der har begået selvmord, eller 
som har bipolar sygdom eller en depression.

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger, som 
du kan. Det gør det lettere for lægen at afgøre, om 
methylphenidat er den rigtige medicin for dig. Lægen 
vil måske beslutte, at der er brug for andre medicin-
ske undersøgelser, før du begynder at tage denne 
medicin.
B

rug af an
den m

edicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du 
bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på 
recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, 
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tag ikke methylphenidat, hvis du:

 •tager medicin af typen MAO-hæmmer, som bruges 
mod depression, eller har taget MAO-hæmmere 
inden for de sidste 14 dage. Hvis du tager MAO-
hæmmere sammen med methylphenidat, kan det 
medføre en pludselig stigning i blodtrykket.

Hvis du tager andre former for medicin, kan 
methylphenidat have indflydelse på, hvor godt 
medicinen virker, eller det kan give bivirkninger. 
Hvis du tager nogen af følgende former for medicin, 
skal du tale med din læge eller apoteket, før du tager 
methylphenidat:

 •anden medicin mod depression 
 •medicin mod alvorlige psykiske problemer
 •medicin mod epilepsi
 •medicin, der bruges til at sænke eller øge blod-
trykket 

 •nogle midler mod hoste og forkølelse, som inde-
holder stoffer, der kan påvirke blodtrykket. 
Det er vigtigt, at du forhører dig på apoteket, 
når du køber nogen af disse produkter

 •medicin, som fortynder blodet for at forhindre 
blodpropper.

Hvis du er det mindste i tvivl, om noget af den 
 medicin, du tager, er med på listen ovenfor, skal 
du spørge din læge eller på apoteket, før du tager 
methylphenidat.
H

vis du skal opereres
Fortæl det til din læge, hvis du skal opereres. 
Methylphenidat bør ikke tages på operationsdagen, 
hvis der bruges en bestemt type bedøvelsesmidler. 
Det skyldes, at der er en risiko for, at blodtrykket 
stiger pludseligt under operationen. 

N
arkotikatest

Denne medicin kan give et positivt resultat ved 
test for brug af narkotika. Det gælder også de 
dopingtests, der bruges i forbindelse med sport.

B
rug af m

eth
ylph

enidat sam
m

en m
ed m

ad og 
drikke

Hvis du tager methylphenidat sammen med mad, 
kan det være med til at forhindre mavesmerter, 
kvalme, eller at du kaster op.

M
eth

ylph
enidat sam

m
en m

ed alkoh
ol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne 
medicin. Det kan gøre bivirkningerne værre. Husk, at 
nogle former for mad og medicin indeholder alkohol.

G
raviditet, am

ning og præ
vention

Man ved ikke, om methylphenidat vil påvirke et ufødt 
barn. Fortæl det til din læge eller på apoteket, før du 
tager methylphenidat, hvis du:

 •er seksuelt aktiv. Lægen vil tale med dig om 
prævention.

 •er gravid eller tror, at du måske er gravid. 
Lægen vil afgøre, om du må tage methylphenidat. 

 •ammer eller har planer om at amme. Det er muligt, 
at methylphenidat går over i modermælken. Lægen 
vil derfor afgøre, om du må amme, mens du tager 
methylphenidat.

Trafik- og arb
ejdssikkerh

ed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. 
Det betyder, at Ritalin kan give bivirkninger, som kan 
påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes 
sikkert i trafikken.
Du kan føle dig svimmel, have svært ved at fokusere 
eller se skarpt, når du tager methylphenidat. Hvis 
noget af dette sker, kan det være farligt at foretage 
sig visse ting som fx at køre bil, betjene maskiner, 
køre på cykel, ride eller klatre i træer. 

V
ig

tig inform
ation om

 nogle af de ø
vrige 

in
dh

oldsstoffer i R
italin

Denne medicin indeholder lactose (en sukkerart). 
Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis 
lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse 
 sukkerarter.
Denne medicin indeholder hvedestivelse. Hvis du har 
hvedeallergi (bortset fra cøliaki), bør du ikke tage 
Ritalin.
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Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller 
dosering end angivet i denne information. Følg altid 
lægens anvisning og oplysningerne på 
doseringsetiketten. 

3. S
ådan skal du tage R

italin

Tag altid Ritalin nøjagtigt efter lægens anvisning. 
Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

 •Din læge vil normalt starte behandlingen med en 
lav dosis og øge den gradvist efter behov. 

 •Den maksimale dosis pr. dag er 60 mg.
 •Tag Ritalin en eller to gange daglig 
(fx til  morgenmaden og/eller frokosten). 

 •Tabletterne skal tages sammen med vand.
 •Du kan knække tabletterne, så de bliver lettere 
at synke.

H
vis du ikke h

ar fået det b
edre efter 1 m

ån
eds 

b
eh

an
dlin

g. 
Hvis du ikke får det bedre, skal du sige det til din 
læge. Lægen vil måske afgøre, at en anden form for 
behandling er nødvendig. 
H

vis R
italin ikke bru

ges korrekt
Hvis Ritalin ikke bruges korrekt, kan det resultere i 
abnorm adfærd. Det kan også betyde, at du begynder 
at blive afhængig af medicinen. Fortæl det til din 
læge, hvis du nogensinde har misbrugt eller været 
afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller 
 narkotika. 
Denne medicin er kun til dig eller dit barn. Du må 
ikke give den til andre, selvom deres symptomer 
ligner dine eller dit barns.
H

vis du h
ar taget for m

ange R
italin-tabletter 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du 
har taget flere Ritalin-tabletter end lægen har fore-
skrevet. Tag pakningen med og fortæl, hvor meget 
der er taget.
Symptomer på overdosering kan fx være: opkast-
ning, føle sig urolig, rysten, ufrivillige bevægelser 
bliver værre, muskeltrækninger, anfald (kan efter-
følges af koma), føle sig meget lykkelig, forvirring, 
se, føle eller høre ting, der ikke er virkelige 
(hallucina tioner), sveden, rødmen, hovedpine eller 
høj feber, anderledes hjerterytme (langsom, hurtig 
eller ujævn), højt blodtryk, udvidede pupiller og 
tørhed i næse og mund.

H
vis du h

ar glem
t at tage R

italin

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for 
den glemte dosis. Hvis du glemmer en dosis, skal du 
vente til tidspunktet for den næste dosis. 

H
vis du h

older op m
ed at tage R

italin

Hvis du pludselig holder op med at tage denne medi-
cin, kan ADHD-symptomerne vende tilbage, eller 
bivirkninger som fx depression kan opstå.
 Lægen vil måske gradvist nedsætte mængden af den 
daglige medicin, før du holder op med at tage Ritalin. 
Tal med din læge, før du holder op med at tage Rita-
lin.

T
ing, som

 din læ
ge vil gøre, når du er i 

b
eh

an
dlin

g

D
in læ

ge vil foretage nogle un
dersøgelser

 •før du starter – for at sikre sig, at Ritalin er sik-
kert og vil hjælpe.

 •når du er startet – undersøgelserne vil blive fore-
taget mindst hver 6. måned, men muligvis oftere. 
De vil også blive foretaget, når dosis ændres.

 •Disse undersøgelser vil omfatte:
 

– forespørgsel om din appetit 
 

– måling af højde og vægt 
 

– måling af blodtryk og hjerterytme 
 

–  forespørgsel om du har problemer med humø-
ret, din psykiske tilstand, eller andre usædvan-
lige følelser. Eller om disse er blevet værre, 
mens du har taget Ritalin.

L
ang

tidsbeh
andling

Det er ikke nødvendigt at blive ved med at tage Rita-
lin altid. Hvis du tager Ritalin i mere end et år, vil din 
læge stoppe behandlingen en kort tid, det kan fx ske i 
en skoleferie. Det vil vise, om der stadig er brug for 
medicinen. 
Hvis du har flere spørgsmål om brugen af dette 
 produkt, kan du spørge din læge eller på apoteket.

4. B
ivirkninger

Methylphenidat kan som al anden medicin give 
bi virkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selvom 
nogle mennesker får bivirkninger, synes de fleste, at 
methylphenidat hjælper dem. Din læge vil tale med 
dig om disse bivirkninger.

N
ogle bivirkninger kan væ

re alvorlige. H
vis du 

får nogen af de bivirkninger, der er anført 
n

edenfor, skal du straks søge læ
ge:

A
lm

in
delige (Forekom

m
er h

os m
ellem

 1 og 10 u
d 

af 100 patienter):
 •ujævn hjerterytme (palpitationer)
 •humørforandringer eller humørsvingninger eller 
personlighedsændringer

Ikke alm
in

delige (Forekom
m

er h
os m

ellem
 1 og 

10 u
d af 1.000 patienter):

 •tanker om eller lyst til at begå selvmord 
 •ser, føler eller hører ting, der ikke er virkelige, 
disse er tegn på psykose

 •ukontrolleret tale eller bevægelser (Tourettes syn-
drom)

 •tegn på allergi, som fx udslæt, kløe eller nældefe-
ber, hævelser i ansigtet, hævede læber, hævet 
tunge eller hævelser i andre kropsdele, stakåndet-
hed, hvæsende åndedræt eller åndedrætsbesvær

S
jæ

ldn
e (Forekom

m
er h

os m
ellem

 1 og 10 u
d af 

10.000 patienter):
 •følelse af usædvanlig opstemthed, hyperaktiv og 
uden hæmninger (mani)

M
eget sjæ

ldn
e (Forekom

m
er h

os fæ
rre en

d 1 u
d 

af 10.000 patienter):
 •hjerteanfald
 •anfald (krampeanfald, krampetrækninger, epilep-
tiske anfald)

 •afskalning af huden eller purpurrøde pletter
 •muskelkramper, som du ikke kan kontrollere, som 
påvirker dine øjne, hoved, hals, krop og nervesy-
stem pga. midlertidig mangel på blodtilførsel til 
hjernen

 •lammelse eller bevægelses- og synsproblemer, 
talebesvær (kan være tegn på problemer med 
blodkarrene i hjernen)

 •nedsat antal blodlegemer (røde, hvide og blodpla-
der), hvilket kan gøre dig mere modtagelig for 
infektioner og gøre, at du lettere bløder og får blå 
mærker

 •pludselig stigning af kropstemperaturen, meget 
højt blodtryk og alvorlige krampeanfald (”Malignt 
neuroleptikasyndrom”). Det er ikke sikkert, om 
denne bivirkning skyldes methylphenidat eller 
andre lægemidler, der tages i kombination med 
methylphenidat.

B
ivirkninger, h

vor h
yppigh

eden ikke er ken
dt:

 •uønskede tanker, som bliver ved med at vende 
 tilbage

 •uforklarlig besvimelse, brystsmerter, kortåndet-
hed (kan være tegn på hjerteproblemer),

Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført 
ovenfor, skal du straks søge læge.
A

n
dre bivirkninger kan også forekom

m
e; h

vis de 
bliver alvorlige, skal du fortæ

lle det til din læ
ge 

eller på apoteket:

M
eget alm

in
delige (Forekom

m
er h

os flere en
d 

1 u
d af 10 patienter)

 •hovedpine 
 •nervøsitet
 •søvnløshed.

A
lm

in
delige (Forekom

m
er h

os m
ellem

 1 og 10 u
d 

af 100 patienter):
 •ledsmerter 
 •tør mund 
 •høj temperatur (feber)
 •usædvanligt hårtab, eller at håret bliver tyndere
 •usædvanlig søvnig eller døsig 
 •appetitløshed eller nedsat appetit
 •kløe, udslæt eller hævet, rødt kløende udslæt 
(nældefeber) 

 •hoste, ondt i halsen eller irritation i næse og svælg 
 •højt blodtryk, hurtig hjerterytme (takykardi)
 •svimmelhed, bevægelser, du ikke kan kontrollere, 
usædvanlig aktiv

 •aggressivitet, uro, nervøsitet, deprimeret, irrita-
bel, unormal adfærd.

 •mavesmerter, diaré, kvalme, ubehag i maven og 
opkastninger. Disse bivirkninger forekommer nor-
malt i begyndelsen af behandlingen og kan mind-
skes ved at tage medicinen sammen med mad.

Ikke alm
in

delige (Forekom
m

er h
os m

ellem
 1 og 

10 u
d af 1.000 patienter):

 •forstoppelse
 •ubehag i brystet
 •blod i urinen 
 •rysten eller skælven
 •dobbeltsyn eller sløret syn
 •muskelsmerter, muskeltrækninger
 •stakåndethed eller brystsmerter
 •forhøjede levertal (ses i blodprøver) 
 •vrede, rastløshed eller lyst til at græde, overdre-
ven bevidsthed om omgivelserne, søvnproblemer.

S
jæ

ldn
e (Forekom

m
er h

os m
ellem

 1 og 10 u
d af 

10.000 patienter):
 •ændringer i sexlyst
 •at føle sig desorienteret 
 •udvidede pupiller, synsbesvær 
 •forstørrede bryster hos mænd 
 •ekstrem megen sveden, rødme af huden, rødt, 
hævet hududslæt

M
eget sjæ

ldn
e (Forekom

m
er h

os fæ
rre en

d 1 u
d 

af 10.000 patienter):
 •hjerteanfald 
 •pludselig død
 •muskelkramper
 •små, røde pletter på huden
 •betændelse i eller blokerede arterier i hjernen
 •unormal leverfunktion – herunder leversvigt og 
koma 

 •ændringer i prøveresultater – herunder lever- og 
blodprøver

 •selvmordsforsøg, unormale tanker, manglende 
følelser eller sindsbevægelser, gøre tingene om og 
om igen, være besat af én ting 

 •fingre og tæer er følelsesløse, snurrer og skifter 
farve (fra hvide til blå og derefter røde), når det er 
koldt (’Raynauds syndrom’) 

B
ivirkninger, h

vor h
yppigh

eden ikke er ken
dt:

 •migræne 
 •meget høj feber 
 •langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag 
 •et større krampeanfald (‘grand mal-krampeanfald’)
 •at tro ting, der ikke er sande, forvirring
 •alvorlige mavesmerter, ofte sammen med kvalme 
og opkastning

 •problemer med blodkarrene i hjernen (slagtil-
fælde, cerebral artritis eller cerebral okklusion).

V
irkninger på væ

kst 
Når methylphenidat tages i mere end et år, kan det 
medføre nedsat vækst hos nogle børn. Dette rammer 
færre end 1 ud af 10 børn. 

 •Der kan være manglende vægtøgning eller højde-
vækst. 

 •Din læge vil omhyggeligt holde øje med din højde 
og vægt, og hvor godt du spiser. 

 •Hvis du ikke vokser som forventet, kan behandlingen 
med methylphenidat blive stoppet i en kort periode. 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er 

generende eller bliver værre, eller du får bivirknin-
ger, som ikke er nævnt her.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til 
Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan 
blive bedre. 
Patienter eller pårørende kan også indberette bivirk-
ninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. 
Du finder skema og vejledning under ”Bivirkninger” 
på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbi-
virkning.dk.

5. O
pb

evaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Sørg for at opbevare din medicin et sikkert sted, så der 
ikke er andre, der kan tage den, især yngre søskende.
Brug ikke Ritalin efter den udløbsdato, der står på 
pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i 
den nævnte måned.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 
Opbevares i original emballage for at beskytte mod 
fugt.
 Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicin-
rester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medi-
cinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

R
italin in

deh
older:

 •A ktivt stof: methylphenidathydrochlorid. En tablet 
indeholder 10 mg methylphenidathydrochlorid.

 •Øvrige indholdsstoffer: kalciumfosfat, lactose, 
hvedestivelse, gelatine, magnesiumstearat, 
talkum

U
dseen

de og pakningsstørrelser
Ritalin-tabletter fås i én styrke: 10 mg. 
Produktet fås i blisterpakninger med 30 tabletter.
In

deh
aver af m

arkedsføringstilladelse og 
frem

stiller:
Novartis Healthcare A/S
Lyngbyvej 172
2100 København Ø
E-mail: skriv.til@

novartis.com
D

enn
e in

dlæ
gsseddel blev sidst revideret 

sep
tem

b
er/

2010

In
dlæ

gsseddel: Inform
ation til brugeren

R
italin®, 10 m

g, tabletter
Methylphenidat
Denne medicin hedder Ritalin og indeholder det 
aktive stof ’methylphenidathydrochlorid’. Navnet 
’methylphenidat’ vil også blive brugt her i indlægs-
sedlen.
L

æ
s denn

e in
dlæ

gsseddel grun
dig

t in
den du 

eller dit barn b
eg

yn
der at tage m

edicin
en.

 –Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse 
den igen.

 –Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, 
du vil vide.

 –Lægen har ordineret Ritalin til dig eller dit barn per-
sonligt. Lad derfor være med at give det til andre. 
Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de 
samme symptomer, som du eller dit barn har.

 –Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning 
bliver værre, eller du eller dit barn får bivirknin-
ger, som ikke er nævnt her.

O
versig

t over in
dlæ

gssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ritalin
3. Sådan skal du tage Ritalin 
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
H

vis læ
gen h

ar ordin
eret R

italin til dit barn, så 
væ

r opm
æ

rksom
 på at al inform

ation i denn
e 

in
dlæ

gsseddel er h
enven

dt til dit barn (læ
s ”dit 

barn” i stedet for ”du” eller ”dig”).

1. V
irkning og anven

delse

A
nven

delse
Ritalin bruges til behandling af ADHD (‘Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder’).

 •Det bruges til børn og unge mellem 6 og 18 år.
 •Det bruges først, når der er forsøgt med behand-
linger, der ikke omfatter medicin. Fx rådgivning og 
adfærdsterapi. 

Ritalin må ikke bruges til behandling af ADHD hos 
børn under 6 år eller hos voksne. Man ved ikke, om 
det er sikkert eller til gavn for disse patientgrupper.
V

irkning
Ritalin har en gavnlig virkning på aktiviteten i visse 
dele af hjernen, som er underaktive. Medicinen kan 
være med til at forbedre opmærksomhed (varighed) 
og koncentration og dæmpe impulsiv adfærd. 
Medicinen gives som en del af et behandlings-
program, der normalt omfatter:

 •psykologisk
 •undervisnings- og 
 •socialterapi. 

Den skal ordineres af læger, som har erfaring inden 
for adfærdsproblemer hos børn og unge. ADHD kan 
ikke helbredes, men sygdommen kan styres ved 
hjælp af behandlingsprogrammer.
O

m
 A

D
H

D
Børn og unge med ADHD har svært ved at:

 •sidde stille og
 •koncentrere sig.

Det er ikke noget, de kan gøre for.
Mange børn og unge kæmper for at gøre disse ting. 
På grund af ADHD kan de have problemer i hverda-
gen. Det kan være svært for børn og unge med ADHD 
at lære og at læse lektier. Det er svært for dem at 
opføre sig pænt hjemme, i skolen og andre steder. 
ADHD påvirker ikke intelligensen hos barnet eller 
den unge.
A

n
dre anven

delser af m
eth

ylph
enidat: 

N
arkolep

si
 •Lægerne ordinerer undertiden Ritalin til behand-
ling af narkolepsi.

 •Narkolepsi er en søvnforstyrrelse. Patienter med 
narkolepsi har tilbagevendende anfald af overdre-
ven søvnighed om dagen, selvom de sover godt 
om natten.

 •Ritalin 10 mg bruges til at styre overdreven søv-
nighed om dagen.

 •Diagnosen narkolepsi skal stilles af en læge på 
grundlag af registrering af søvn/vågenhedsmønstre.

2. D
et skal du vide, før du b

eg
yn

der at tage 
m

eth
ylph

enidat

Tag ikke m
eth

ylph
enidat, h

vis:

 •du er overfølsom (allergisk) over for methylpheni-
dat eller et af de øvrige indholdsstoffer (se listen i 
afsnit 6)

 •du har problemer med skjoldbruskkirtlen 
 •du har forhøjet tryk i øjet (glaukom)
 •du har en svulst i binyren (et fæokromocytom)
 •du har en spiseforstyrrelse, dvs. ikke føler sult eller 

lyst til at spise – fx ‘anorexia nervosa’ (anoreksi)
 •du har meget højt blodtryk eller forsnævring af 

blodkarrene, hvilket kan give smerter i arme og ben
 •du nogensinde har haft hjerteproblemer – fx et 
hjerteanfald, ujævn hjerterytme, smerter og 
ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom, eller 
hvis du har et medfødt hjerteproblem

 •du har haft problemer med blodkarrene i hjernen 
– fx et slagtilfælde, hævelse og svækkelse af et 
blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blod-
kar eller betændelse i blodkarrene (vaskulitis)

 •du inden for de sidste 14 dage har taget en MAO-
hæmmer, som er en type medicin mod depression 
– Se ”Brug af anden medicin”

 •du har psykiske helbredsproblemer, som fx
 

–  en ’psykopatisk’ eller ’borderline-’ personlighed
 

–  unormale tanker eller syner, eller en sygdom, 
der hedder ’skizofreni’

 
–  tegn på en alvorlig sindstilstand som fx:

 
 

�
  lyst til at begå selvmord

 
 

�
  alvorlig depression, hvor du er meget ked af 
det og føler, at du er uduelig og håbløs

 
 

�
  mani, hvor du føler dig ualmindeligt opstemt, 
hyperaktiv og uden hæmninger.

Du må ikke tage methylphenidat, hvis noget af oven-
stående passer på dig. Hvis du ikke er sikker, skal 
du tale med din læge eller apoteket, før du tager 
methylphenidat. Methylphenidat kan gøre disse 
 problemer værre.
Tal m

ed din læ
ge eller apoteket før 

b
eh

an
dlingen, h

vis:
 •du har problemer med lever eller nyrer
 •du har haft anfald (krampeanfald, krampetræk-
ninger eller epileptiske anfald) eller unormale 
hjerneskanninger (EEG’er) 

 •du nogensinde har misbrugt eller været afhængig 
af alkohol, receptmedicin eller narkotika

 •du er en pige og er begyndt at menstruere 
(se afsnittet ’Graviditet, amning og prævention’ 
nedenfor)

 •du har trækninger i kroppen, som er svære at 
 kontrollere, eller du gentager lyde og ord

 •du har højt blodtryk
 •du har et hjerteproblem, som ikke står i afsnittet 
’Tag ikke’ ovenfor

 •du har et psykisk problem, som ikke står i afsnit-
tet ’Tag ikke’ ovenfor. Andre psykiske problemer 
kan være:

 
–  Du lider af humørsvingninger (fordi du er 

manisk eller deprimeret – kaldes ’bipolar 
sygdom’)

 
–  Du begynder at blive aggressiv eller vred, eller 

du bliver mere aggressiv
 

–  Du ser, hører eller føler noget, der ikke er der 
(hallucinationer)

 
–  Du tror noget, der ikke er sandt (vrangfore-

stillinger)
 

–  Du føler dig unormalt mistroisk (paranoia)
 

–  Du føler dig urolig, nervøs eller anspændt
 

–  Du føler dig deprimeret eller føler skyld. 
Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis noget 
af ovenstående passer på dig, før behandlingen 
påbegyndes. Methylphenidat kan gøre disse 
problemer værre. Din læge vil følge med i, hvordan 
medicinen påvirker dig. 
Forespørgsler, som

 din læ
ge vil stille, før du 

beg
yn

der at tage m
eth

ylph
enidat

Disse forespørgsler skal bruges til at afgøre, om 
methylphenidat er den rigtige medicin for dig . 
Lægen vil spørge om:

 •eventuel anden medicin, som du tager
 •om der har været pludselige, uforklarlige dødsfald 
i familien

 •eventuelle andre medicinske problemer (fx hjerte-
problemer), som du selv eller din familie har

 •hvordan du har det, fx om du er glad eller ked af 
det, har mærkelige tanker, eller om du har haft det 
sådan tidligere

 •om der er nogen i familien, der har ’tics’ (ufrivil-
lige, gentagne krampetrækninger i dele af krop-
pen, eller ufrivillig gentagelse af lyde eller ord)

 •alle psykiske problemer eller adfærdsproblemer, 
som du eller nogen i din familie nogensinde har 
haft. Lægen vil tale med dig for at finde ud af, om 
der er risiko for, at du får humørsvingninger (fra at 
være manisk til at blive deprimeret – det kaldes 
’bipolar sygdom’) Lægen vil undersøge, hvordan 
du har haft det psykisk indtil nu, og om der er 

nogen i familien, der har begået selvmord, eller 
som har bipolar sygdom eller en depression.

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger, som 
du kan. Det gør det lettere for lægen at afgøre, om 
methylphenidat er den rigtige medicin for dig. Lægen 
vil måske beslutte, at der er brug for andre medicin-
ske undersøgelser, før du begynder at tage denne 
medicin.
B

rug af an
den m

edicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du 
bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på 
recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, 
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tag ikke methylphenidat, hvis du:

 •tager medicin af typen MAO-hæmmer, som bruges 
mod depression, eller har taget MAO-hæmmere 
inden for de sidste 14 dage. Hvis du tager MAO-
hæmmere sammen med methylphenidat, kan det 
medføre en pludselig stigning i blodtrykket.

Hvis du tager andre former for medicin, kan 
methylphenidat have indflydelse på, hvor godt 
medicinen virker, eller det kan give bivirkninger. 
Hvis du tager nogen af følgende former for medicin, 
skal du tale med din læge eller apoteket, før du tager 
methylphenidat:

 •anden medicin mod depression 
 •medicin mod alvorlige psykiske problemer
 •medicin mod epilepsi
 •medicin, der bruges til at sænke eller øge blod-
trykket 

 •nogle midler mod hoste og forkølelse, som inde-
holder stoffer, der kan påvirke blodtrykket. 
Det er vigtigt, at du forhører dig på apoteket, 
når du køber nogen af disse produkter

 •medicin, som fortynder blodet for at forhindre 
blodpropper.

Hvis du er det mindste i tvivl, om noget af den 
 medicin, du tager, er med på listen ovenfor, skal 
du spørge din læge eller på apoteket, før du tager 
methylphenidat.
H

vis du skal opereres
Fortæl det til din læge, hvis du skal opereres. 
Methylphenidat bør ikke tages på operationsdagen, 
hvis der bruges en bestemt type bedøvelsesmidler. 
Det skyldes, at der er en risiko for, at blodtrykket 
stiger pludseligt under operationen. 

N
arkotikatest

Denne medicin kan give et positivt resultat ved 
test for brug af narkotika. Det gælder også de 
dopingtests, der bruges i forbindelse med sport.

B
rug af m

eth
ylph

enidat sam
m

en m
ed m

ad og 
drikke

Hvis du tager methylphenidat sammen med mad, 
kan det være med til at forhindre mavesmerter, 
kvalme, eller at du kaster op.

M
eth

ylph
enidat sam

m
en m

ed alkoh
ol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne 
medicin. Det kan gøre bivirkningerne værre. Husk, at 
nogle former for mad og medicin indeholder alkohol.

G
raviditet, am

ning og præ
vention

Man ved ikke, om methylphenidat vil påvirke et ufødt 
barn. Fortæl det til din læge eller på apoteket, før du 
tager methylphenidat, hvis du:

 •er seksuelt aktiv. Lægen vil tale med dig om 
prævention.

 •er gravid eller tror, at du måske er gravid. 
Lægen vil afgøre, om du må tage methylphenidat. 

 •ammer eller har planer om at amme. Det er muligt, 
at methylphenidat går over i modermælken. Lægen 
vil derfor afgøre, om du må amme, mens du tager 
methylphenidat.

Trafik- og arb
ejdssikkerh

ed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. 
Det betyder, at Ritalin kan give bivirkninger, som kan 
påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes 
sikkert i trafikken.
Du kan føle dig svimmel, have svært ved at fokusere 
eller se skarpt, når du tager methylphenidat. Hvis 
noget af dette sker, kan det være farligt at foretage 
sig visse ting som fx at køre bil, betjene maskiner, 
køre på cykel, ride eller klatre i træer. 

V
ig

tig inform
ation om

 nogle af de ø
vrige 

in
dh

oldsstoffer i R
italin

Denne medicin indeholder lactose (en sukkerart). 
Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis 
lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse 
 sukkerarter.
Denne medicin indeholder hvedestivelse. Hvis du har 
hvedeallergi (bortset fra cøliaki), bør du ikke tage 
Ritalin.
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