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Sammenfatning 

 
 
Paracetamol er førstehåndsvalget ved behandling av kortvarige moderate smerter, og i 
anbefalte doser gir den lite bivirkninger. For personer med kortvarige og moderate 
smerter der paracetamol ikke gir nok smertelindring alene, kan kombinasjonen av 
paracetamol og ibuprofen gi en begrenset tilleggseffekt. Ibuprofen er et tredje alternativ 
ved kortvarige smerter, men har flere bivirkninger enn paracetamol og kan ikke brukes 
av enkelte pasientgrupper, i tillegg til at den kan interagere med andre legemidler.  
 
For å få nærmere innsikt om kombinasjonen av paracetamol og ibuprofen har noen 
hensikt, ble 10 studier valgt fra Pub Med og Web of Science. I Resultatdelen presenteres 
8 av disse, mens øvrige ligger som grunnlag i innledning og diskusjon.  
 
Det er utført en rekke studier som undersøker om denne kombinasjonen er 
hensiktsmessig ved ulike typer smerte og febertilstander. I resultatdelen kommer det 
frem at kombinasjonen av paracetamol og ibuprofen har en raskere febernedsettende 
virkning hos barn i forhold til legemidlene alene. Studiene viser også at denne 
kombinasjonen ikke har noen hensikt ved muskel/skjellet smerter. Studiene som er 
brukt har ulike individ og aldersforskjeller, og kan derfor være vanskelig å 
sammenligne.  
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1. Introduksjon 

 
Kombinasjonen av lave doser paracetamol (500 mg) og ibuprofen (200/400 mg) er 
svært utbredt i Norge. Reseptfrie pakninger av paracetamol og ibuprofen utgjorde en 
andel på henholdsvis 55 % og 45 % av totalt salg i DDD av disse legemidlene i 2012(1). 
Hvor paracetamol og ibuprofen ligger på topp 3 over mest solgte reseptfrie legemidler i 
Norge (1). En undersøkelse utført av statistisk sentralbyrå viste at så mange som 28 % i 
aldersgruppen 16-80 år har brukt smertestillende midler uten resept de siste 14 dager 
(2). Dette funnet tyder på et stort forbruk av reseptfrie smertestillende midler og også 
en eventuell høy kombinasjon da både paracetamol og ibuprofen er blant topp tre 
solgte reseptfrie legemidlene. Ved en analyse gjennomført i reseptregisteret.no ses det 
en stor forskjell ved rekvirering av paracetamol og ibuprofen. I 2013 fikk 0,11 % av den 
Norske befolkningen (5 080 148 millioner) rekvirert ibuprofen mens 7,56 % fikk 
rekvirert paracetamol (2). I 2012 publiserte dagbladet en artikkel som frarådet 
kombinasjonen av paracetamol og ibuprofen (3). Denne artikkelen førte til forvirring 
hos en del kunder da en slik kombinasjon ofte blir anbefalt både reseptfritt og 
reseptpliktig. På bakgrunn av denne artikkelen er det valgt å undersøke dette nærmere 
ved å ta for seg studier som ser på bruken av paracetamol og ibuprofen ved ulike 
sykdomstilstander.  
 
Paracetamol er i den farmakoterapautiske gruppen analgetikum og antipyretikum med 
ATC-kode N02BE01. Dens indikasjon er lette til moderate kortvarige smerter som 
hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter i forbindelse 
med feber og forkjølelse. Vanlig reseptfri døgndose for voksne er 500-1000 mg,                       
3 ganger daglig og vil ha effekt i 4-6 timer, mens den reseptpliktige døgndosen er inntil   
4 gram, warfarin brukere bør ikke overstige døgndose på 2 gram. (4).  Den analgetiske 
effekten kommer av at paracetamolmolekylet kan fange opp og uskadeliggjøre frie 
radikaler som forekommer ved en vevsskade. Den antipyretiske effekten skyldes 
innvirkning på det varmeregulerende området i sentral nervesystemet (CNS) som 
resulterer til et økt varmetap (4). Paracetamol har en lignende smertelindrende effekt 
som ibuprofen, men betraktes ikke helt som et NSAIDs da den ikke hemmer enzymet 
cyklooksygenase slik andre NSAIDs gjør. I tillegg påvirker den ikke 
blodplateaggregasjon eller gjør skade på ventrikkelslimhinnen som er vanlige 
bivirkning ved bruk av NSAIDs. Det er likevel mulig at paracetamol har en annen 
innvirkning på syntesen av prostaglandiner og leukotriner, men dette er ikke klarlagt. 
Paracetamol er i dag et førstehåndsvalg av smertestillende og febernedsettende for barn 
og voksne, dette i all hovedgrunn for sine få bivirkninger sammenlignet med andre 
analgetika. Den alvorligste bivirkningen er ved overdosering (10-15 g) da dette kan gi 
fatale skader på lever. Dette inntreffer når leverenzymene som katalyserer de normale 
konjugeringsreaksjonene er mettet, som igjen fører til at paracetamol blir metabolisert 
til en toksisk metabolitt som forårsaker nekrose (celledød i leveren) (5). Paracetamol 
går under de kjente varenavnene: Paracet, Pamol, Panodil og Pinex i Norge, å finnes i 
kombinasjoner med flere typer legemidler som Codein, Coffein og acetylsalisylsyre.  
 
Ibuprofen tilhører gruppen ikke steroid antiinflammatorisk legemiddel (NSAIDs) med 
ATC-kode M01A E01. Den inneholder propionsyraderivatet p-isobutyl-hydratropasyre 
med det generiske navnet ibuprofen, og er i den farmakoterapautiske gruppen 
antiinflammatorisk, analgetikum og antipyretikum (4). Dens indikasjon er milde til 
moderate smerter, tannpine, feber, smerter ved mindre operative inngrep og ulike 
inflammasjonstilstander. NSAIDs er betegnelsen på legemidler som hemmer 
aktiviteten til enzymet cyklooksygenase (COX). Ibuprofens effekt kommer av at den 
hemmer aktiviteten til enzymet COX og dermed reduserer syntesen av prostaglandiner 
og tromboxaner som sensibiliserer smertereseptorene i vev men også i 
sentralnervesystemet. Ibuprofens antiinflammatorisk virkning skjer ved at redusert 
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syntese av prostaglandiner fører til redusert vasodilatasjon og indirekte ødem. Den 
analgetiske effekten kommer av at reduksjon av prostaglandiner fører til mindre 
sensitivisering av nosiseptive nerver, mens den antipyretiske effekten kommer av at 
prostaglandiner i CNS påvirker hypotalamus til å heve temperaturen og hvor NSAIDs 
hindrer dette (5). COX finnes i små mengder i nesten alt vev og er svært viktig for å 
opprettholde ulike fysiologiske funksjoner som blodplate aggresjon, magesyre og 
nyregjennomblødning (4). Gastrointestinale bivirkninger er den mest vanlige uønskede 
virkningen ved bruk av NSAIDs, dette forekommer ved at redusert syntese av 
prostaglandiner som har sin hensikt i å inhibere syntesen av magesyren resulterer i økt 
forekomst av magesyrer som deretter gjør skade på mageslimhinnen (5). Hemmingen 
av COX i ulike typer vev fører derfor til flere uønskede effekter og av den grunn er 
ibuprofen kontraindisert hos personer som har hatt magesår, hjertesvikt, nyresvikt og 
bruk av warfarin (5). Ibuprofen er kjent under varenavnene Burana, Ibumetin og Ibux. 
 
 
 
 
 

2. Hensikt 

Formålet med denne litteraturstudien er å få fordypede kunnskaper om paracetamol og 
ibuprofen i kombinasjon. For å gjøre arbeidet mer oversiktlig kommer disse 
spørsmålene til å bli brukt i litteraturstudien. 
 

 Hvilke effekter har ibuprofen og paracetamol på kroppen? 

 Har de best effekt sammen eller hver for seg? 

 I hvilke tilfeller er kombinasjon hensiktsmessig? 

 Fører denne kombinasjonen til overforbruk av ibuprofen når vi vet at 
paracetamol er førstevalget? 

 Har antall forgiftninger økt av paracetamol etter innføringen av LUA 
(legemidler utenom apotek)? 
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3. Metode 

 
Denne litteraturstudien er basert på artikler som er hentet fra databasen PubMed og 
web of science, i perioden 2014-04-01 til 2014-05-23, 13 artikler er lest hvorav 8 blir 
brukt her, da de andre ikke var relevante for studiens formål. Ved søking i pubmed ble 
søkeordene «paracetamol and ibuprofen» brukt, der det kom opp over 1400 artikler. 
Begrenset søket på mennesker og publisert de siste 10 årene. Med disse begrensningene 
ga treffet ca. 617 artikler.  
 
 
Disse ordene ble senere benyttet og kombinert i PubMed: 
 

 Paracetamol  

 Ibuprofen  

 Combination 

 Acetaminophen 

 Paracetamol AND past 

 NSAID 

 Pain relief 

 OTC 

 Tolerability 

 Efficiency 
 
 

Begrensninger som ble brukt var: 
 

 Humans 

 Published in the last 5 years 

 Published in the last 10 years 
 
Google ble brukt med søkeordet «paracetamol og ibuprofen i kombinasjon» der 
Relis.no hadde en artikkel angående denne kombinasjonen.  
 
Et review (oversiktsartikkel) ble funnet i pubmed som blir brukt som 
bakgrunnsinformasjon til diskusjonen. I Tidskriftet for den norske legeforening brukte 
jeg søkeordet «paracetamolforgiftning» hvorav søket ga 12 treff, hvor jeg da plukket ut 
«Paracetamolforgiftninger etter innføring av ny salgssordning» 
 
FASS, folkehelseinstituttet, Rang and Dale’s pharmacology og illustrert farmakologi ble 
brukt som bakgrunnsinformasjon i innledningen.  
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4. Resultater 

 

4.1. Hvilke negative effekter kan ibuprofen og paracetamol ha på kroppen? 

4.1.1. Sammenligning i toleranse av Paracetamol, Aspirin og Ibuprofen for 

korttidsbruk hos pasienter med muskel/ skjellet smerter 

 
Le Parc et al (7). utførte en blindet randomisert kontrollstudie for å undersøke og 
sammenligne toleransen av de mest brukte reseptfrie legemidlene: paracetamol, 
ibuprofen og aspirin ved smerter i forbindelse med muskel/skjellet smerter og andre 
typer smerter som for eksempel ved feber og influensa. Denne studien ble utført og 
sammenlignet med en tidligere studie «the pain study» (8). der halvparten av 
pasientene ble behandlet for muskel, ledd og sene eller ryggsmerter (MSC) og dermed 
sammenlignet de toleransen av disse legemidlene med pasienter uten disse MSC 
tilstander, som for eksempel influensa, hodepine og feber symptomer.  
 
For å bli inkludert i studien måtte pasientene ha MSC smerter, de ble da sammenlignet 
med pasienter i kontrollgruppen som hadde andre typer smerter som influensa, feber, 
sår hals, tannpine, hodepine, menssmerter eller andre typer smerter. Pasientene fikk 
utdelt opptil 6 tabletter per dag av enten aspirin 500 mg, paracetamol 500 mg eller 
ibuprofen 200 mg og behandlingen skulle vare i opptil 7 dager. Deltakerne noterte når 
de tok legemidlene og om de fikk noen bivirkninger. Alle deltakerne ble fulgt opp av en 
lege dagen etter oppstart og etter endt studie for å forsikre seg at pasientene fikk notert 
eventuelle bivirkninger og at de forsto studiens hensikt.  
 
Det var totalt 4291 pasienter med MSC tilstanden og 4342 pasienter i kontrollgruppen, 
Den fant at ibuprofen ble like godt tolerert som paracetamol og signifikant bedre 
tolerert enn aspirin. Det ble rapportert flest signifikante bivirkninger hos pasienter som 
ble behandlet med aspirin, der hele 20% av deltakerne opplevde slike uønskede 
effekter. Tilsvarende tall for rapporterte bivirkninger av paracetamol var 17 %. Lavest 
rapportering av bivirkninger, 15 %, var ved bruk av ibuprofen. Studien fant at pasienter 
med vanlig muskel tilstand tolererer ibuprofen like godt som paracetamol og at 
førstevalget for korte perioder på 6 dager like godt kan være ibuprofen.  

4.1.2. Reseptfrie NSAID legemidler og dens risiko for gastrointestinale 

bivirkninger 

 
NSAID (Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs) er en av de mest brukte legemidlene. 
Selv om risikoen for gastrointestinale bivirkninger er kjent ved reseptpliktige NSAIDs, 
er ikke risikoen like godt kjent ved reseptfrie NSAIDs. Hensikten med denne studien av 
Thomas et al. (9). var å kartlegge bruken av reseptfrie NSAID og dens bivirkning, for 
deretter å se på profesjonell og egenpleie mot dette. Studiedesignet de brukte var 
telefonintervju der et tilfeldig antall av personer over 40 år ble ringt og spurt om de 
hadde brukt NSAID i 4 av de 7 siste dagene, deretter ble de sammenlignet med en 
kontrollgruppe som ikke hadde brukt noen form for NSAID de siste 30 dagene. NSAID 
brukerne og kontrollgruppen skulle rangere sin helse-status hvor 61,7 % av de som ikke 
brukte NSAID rapporterte sin helsetilstand veldig bra eller strålende, mot 49,2 % av 
NSAID brukerne. Konklusjonen av denne studien var at reseptfrie NSAID hadde 
likheter av gastrointestinale bivirkninger med reseptpliktige NSAIDs. Færre personer 
rapporterte bivirkninger til sin lege ved bruk av reseptfrie NSAID, de egenbehandlet 
sine bivirkninger med reseptfrie legemidler mot gastrointestinale plager. Selv om 
reseptfrie NSAIDs har lavere doser ser det ikke ut til at dette skaper færre bivirkninger 
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enn reseptpliktige NSAIDs. Derimot egenbehandler NSAID brukerne sine bivirkninger 
oftere enn ikke-brukere når gastrointestinale plager opptrer.  

4.2. Har de best effekt sammen eller hver for seg? 
 

4.2.1. Kombinert paracetamol og ibuprofen som smertestillende til voksne 

etter oral kirurgi 

 
A.F Merry et al. (10). utførte en randomisert kontrollert studie på voksne over 16 år 
som hadde en eller flere visdomstenner fjernet under operasjon. Denne studien ble 
utført for å finne ut om paracetamol (acetaminophen som den kalles i USA) og 
ibuprofen alene, eller i kombinasjon ga best smertelindring etter fjerning av en eller 
flere visdomstenner i underkjeven.  
 
Det ble utdelt tabletter med 500 mg paracetamol og 150 mg ibuprofen. Deltakerne ble 
bedt om å ta 2 tabletter av medisinen de fikk utdelt like før operasjonen ble utført, 
deretter 4 ganger per dag i inntil 48 timer etter operasjonen. Ved sterke smerter fikk 
pasientene i tillegg tilbud 10 µg fentanyl intravenøst etter operasjonen eller 30 mg 
kodein tabletter ved behov etter hjemreise. Inkluderingskriterinene i studien var at 
pasientene måtte være 16 år eller eldre, ikke veie under 50 kg, og at de ikke hadde 
inntatt NSAIDs innen 24 timer før operasjonen. Pasientene kunne heller ikke ha noen 
aktive infeksjoner, allergier, astma eller magesår.  
 
Etter operasjonen ble pasientene spurt om å notere sine smerter i en dagbok via en 
visual analouge scale (VAS), dette skulle utføres før første medisininntak, like etter 
inntaket og 1-2 timer etter operasjonen, og gjentakende i de påfølgende 48 timer. For å 
måle farmakokinetiske data ble blodprøver tatt på sykehuset, en halv time etter første 
tablettinntak, i slutten av bedøvelsen, og deretter en eller to blodprøver i en annen 
tidsperiode etter operasjonen. Det ble laget en individuell tid/konsentrasjons profil for 
hvert av virkestoffene for å sammenligne de mot hverandre. Det var totalt 122 pasienter 
inkludert i studien. 40 pasienter fikk utdelt kombinasjon av paracetamol og ibuprofen, 
39 pasienter fikk kun ibuprofen og 43 pasienter fikk kun paracetamol. Pasientene fikk 
skriftlig og muntlig informasjon før studiestart, og ble randomisert i en av de tre 
gruppene. Effektanalysen ble beregnet i en ITT (intention-to-treat) base som kunne 
sammenligne VAS scorene til de ulike pasientgruppene.  
 
De fleste bivirkninger som ble rapportert var milde eller moderate, og det ble ikke 
rapportert noen alvorlige bivirkninger som blødende magesår. Ibuprofen var det 
legemidlet som hadde færrest bivirkninger knyttet til studien i løpet av disse 48 timene, 
men dette var ikke signifikante funn.  
 
Studien viser at kombinasjonsgruppen hadde mindre smerter innen de første  
48 timene etter operasjonen enn pasientene som brukte ibuprofen eller paracetamol 
alene. Studien regner også med at compliance (Hvilken grad pasientene følger legens 
råd av legemiddelbruk) blir bedre med akutte smerter, dersom det var en tablett med 
denne kombinasjonen av legemidler enn to forskjellige tabletter med ett virkestoff i 
hver. Studien fant også at flere pasienter hadde behov for smertestillende supplement i 
form av for eksempel kodein, og diskuterer derfor behovet for at også tilsette dette i 
kombinasjonstablett med ibuprofen og paracetamol.  Denne studien var beregnet for 
voksne og varte i en kort periode og hadde bare sirka 40 pasienter i hver gruppe, 
ibuprofen og paracetamol er godt tolererte og kjente legemidler og regner derfor med at 
andre aldersgrupper også ville fått et likt resultat.  
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4.2.2. Randomisert kontrollert studie måler effekten av paracaetamol, 

ibuprofen og paracetamol- ibuprofen kombinasjon i behandling av barn 

med feber 

 
Studien av vyas et al. (11). fant sted ved en barneavdeling på et universitetssykehus i 
India fra juli 2009 til november 2010. De sammenlignet effekten av paracetamol, 
ibuprofen og kombinasjonen av disse i behandling av barn mellom 6 måneder til 12 år 
med feber over 38˚C. Det ble brukt et øretermometer for å måle kroppstemperaturen, 
da dette ga et raskt resultat og var mer behagelig for pasientene, enn andre typer 
termometer. Temperaturen ble målt tre ganger hver time i 4 timer etter administrering. 
Det var opprinnelig totalt 468 barn med i studien, 180  barn ble ekskludert fra studien 
som hadde kjent allergi mot studiens medisiner, infeksjoner, blodsykdommer, 
vannkopper, dårlig immunforsvar, gulsott, symptomer på magesår, kronisk lever eller 
nyresykdom, dehydrering, medisinert med blodfortynnende warfarin, astma eller en 
kroppsvekt under 7 kg. 155 barn hadde tatt en form for smertestillende de siste 6 
timene og var dermed ikke gunstig for studien. Det gjenstod da totalt 99 barn som ble 
randomisert i tre omtrentlig like store behandlingsgrupper; kun paracetamol, kun 
ibuprofen eller ibuprofen og paracetamol i kombinasjon.  
 
I sammenligningen ses en signifikant forskjell mellom de tre gruppene. Barna som fikk 
en kombinasjon av paracetamol og ibuprofen viste seg å ha den beste febernedsettende 
effekten. Gruppen som fikk kun paracetamol viste dårligst febernedsettende effekt.  
Feberen hos barna i kombinasjonsgruppen hadde minsket med 2,19˚C, 
ibuprofengruppen med 1,87˚C og paracetamolgruppen hadde redusert feberen med 
1,48˚C. Dette samsvarer med en tidligere nevnt studie som ble gjennomført av 
Erlewyn-Lajeunesse et al. (12) bortsett fra at den studien finner en signifikant forskjell 
mellom ibuprofen og kombinasjonsgruppen, noe denne ikke gjør.  
 

4.2.3. Ibuprofen målt mot paracetamol mot disse i kombinasjon i 

smertelindring i forbindelse med muskel/skjellet skader på akuttmottaket 

 
Denne randomiserte studien av Bondarsky et al. (13). ser nærmere på hvilken effekt 
ibuprofen eller paracetamol alene eller i kombinasjon har på muskel/skjellet smerter. 
Da det er kjent at muskel/skjelett smerter ved skader er av de vanligste årsakene til 
henvendelser til akuttmottaket, og ibuprofen og paracetamol er av de mest kjente og 
brukte legemidlene mot denne type smerte. Pasientene fra akuttmottaket som ville 
delta i studien ble randomisert i tre grupper, og fikk utdelt konvolutter med enten 1 
gram paracetamol og 2 placebotabletter, ibuprofen 800 mg og 2 placebotabletter eller 
ibuprofen og paracetamol tabletter i samme styrke. Metoden studien brukte var 
randomisert og dobbelblindet, der pasienter på akuttmottaket med muskel/skjelett 
skader innen de siste 24 timene skulle rangere sin smerte fra 0 til 10 der ti var sterkest, 
dette skulle gjentas etter 20, 40 og 60 minutter etter tablettinntak. Etter endt studie ble 
pasientene tilbudt mer smertestillende, hvorav 11 i ibuprofen gruppen hadde behov for 
dette, 10 fra paracetamol gruppen mens bare 5 pasienter fra kombinasjonsgruppen 
hadde behov for mere smertestillende etter endt studietid. Det ble fortsatt ikke funnet 
noen grunn til at kombinasjonsgruppen hadde mer smertestillende effekt enn de andre 
gruppene fordi smertescoren og behovet for mere smertestillende var ganske lik i alle 
gruppene etter 60. minutter.  
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4.2.4. En randomisert kontrollert studie av ibuprofen, paracetamol eller 

en kombinasjonstablett med paracetamol/ibuprofen til pasienter med 

knesmerter 

 
Denne studien av Dohery et al. (14). ser på sammenligningen og sikkerheten av 
reseptfri kombinasjon av paracetamol og ibuprofen for personer med kroniske kne-
smerter. Studien ser på korttidsbehandling (10 dager) og langtidsbehandling (13 uker) 
dens fordeler og bivirkninger. Ved slike typer smerter er paracetamol førstehandsvalg 
på grunn av ibuprofens bivirkningsprofil. Grunnen til en kombinasjon av paracetamol 
og ibuprofen brukes er hvis paracetamol ikke har tilstrekkelig med effekt alene. 
Inkluderingskriteriene for å bli med i denne studien var at personene var over 40 år, 
hadde hatt kne-smerter i de 4-7 siste dagene og ofte i løpet av siste tre måneder. 
Personene ble randomisert i fire nesten like store grupper der behandlingsgruppene 
fikk 2 kombinasjonstabletter som inneholdt ibuprofen 200 mg/ paracetamol 500 mg, 
gruppe to fikk utdelt 1 kombinasjonstablett som inneholdt ibuprofen 200 mg/ 
paracetamol 500 mg og 1 placebo tablett, gruppe tre fikk 2 tabletter ibuprofen 200 mg 
og gruppe fire fikk 2 tabletter med paracetamol 500 mg. Legemidlene skulle tas 3 
ganger per dag med minst 6 timers mellom hver dose. Pasientene skulle bokføre sine 
smerter via et spørreskjema på dag en og etter dag 10, uke 7 og uke 13. Spørreskjemaet 
omhandlet blant annet deres funksjon og livskvalitet som vises i tabell I. 
 
 
Tabell. I. omarbeidet fra (14). 

 
 
 
 
Bruken av 2 tabletter med ibuprofen og paracetamol fikk et signifikant bedre resultat i 
smertelindring, pasientens funksjon og livskvalitet i sammenligning med paracetamol 
alene i kort og langtidsbruk. Mange pasienter trenger smertestillende i en lengre 
periode enn tre dager, noe som motstrider kombinasjonstablettens indikasjon. Studien 
ble laget for å se på legemidlenes toleranse og effekt i 13 uker.  
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4.3. Fører denne kombinasjonen til overforbruk av ibuprofen når vi vet at 
paracetamol er førstevalget? 
 

4.3.1. Risiko for ufrivillig overdose med reseptfrie paracetamol produkter 

 
Studien av Michael S Wolf et al. (15). så nærmere på prevalensen av potensielt misbruk 
og overdosering av legemidler uten resept som inneholdt paracetamol i kombinasjon 
eller alene. Tabell II under viser kategoriseringen av misbruket i denne studien. 
 
Tabell II. Omarbeidet fra (15). 

1. Feildosering av et 
paracetamolprodukt 
 

 

2. Overstige maksimal 
daglig dose 

3. Identifisere at det ville 
vært trygt å ta to 
paracetamolholdige 
reseptfrie legemidler i 
kombinasjon 

 
 
Denne studien ble utført mellom september 2009 og mars 2011 i form av en 
intervjubasert tverrsnittstudie. Totalt 500 personer mellom 18-80 år deltok i studien og 
disse ble tilfeldig utplukket ved ulike helse og omsorgstjenester. Intervjuene ble utført 
på to forskjellige legekontor, mens de ventet på sin legetime. Intervjuet gikk ut på å 
kartlegge pasientenes forståelse og bruk av de ulike legemidlene som ble fremstilt. Det 
ble plassert 5 forskjellige bokser med reseptfrie legemidler som enten inneholdt 500 
mg paracetamol gelekapsler, 200 mg ibuprofen kapsler, 200 mg naproxen kapsler, 650 
mg paracetamol kapsler eller 250 mg paracetamol tabletter der pasientene skulle vise 
hvor mye de ville tatt av hvert enkelt legemiddel i løpet av en 24 timers periode. 
Intervjuet fortsatte deretter med å spørre om de kunne ta flere av legemidlene samtidig 
og hvordan de ville fordelt dosen i løpet av døgnet, det ble også notert om pasientene 
leste bruksanvisningen på legemidlet.  
 
Resultatet av denne studien viser at deltakerne med lavere utdannelse og dårligere 
leseferdigheter hadde en høyere risiko for å overdosere legemidlene og i tillegg lettere 
for å mistolke dosering. 
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5. Diskusjon 

 
Legemidler som ibuprofen og paracetamol er smertestillende og betennelsesdempende 
legemidler som er mye brukt hele verden over. Disse legemidlene selges reseptfritt i 
pakninger på 20 tabletter i Norge, og kan også kjøpes på andre handelssteder enn 
apotek. God tilgjengelighet kan bidra til at legemidlene blir sett på som ufarlige, og 
anses som trygt å bruke. Tross legemidlenes hensikt å lindre en rekke forskjellige 
smerte, feber- og betennelsestilstander, har de også uheldige bivirkninger hvor de 
vanligste er gastrointestinale ved ibuprofenbruk og leverskader ved paracetamolbruk.  
Det har vært en rekke avisoppslag angående ibuprofen og paracetamol i kombinasjon, 
og om disse legemidlene er trygge å kombinere. Ettersom paracetamol og ibuprofen er 
blant de mest solgte reseptfrie legemidlene i Norge, er dette en interessant 
problemstilling. 
 
I studie en (7). sammenligner forskerne toleransen av paracetamol, aspirin og 
ibuprofen ved muskel/skjellet smerter. Her blir altså ibuprofen tolerert like godt som 
paracetamol, og at førstevalget ved slike typer smerter likegodt kan være ibuprofen. 
Behandlingen skulle vare i 7 dager, noe som får meg til å tenke at det ville oppstått flere 
bivirkninger av ibuprofen hvis studien hadde vart over lengre tid.  
 
Målet med studie to (9). var å se på reseptfrie NSAIDs (Non-steroidal anti-inflamatory 
drugs) og prevalensen av dens gastrointensiale bivirkninger. NSAID er blandt de mest 
brukte legemidlene, selv om risikoen for gastrointensiale bivirkninger er kjent ved 
reseptpliktige NSAIDs, er ikke risikoen like godt kjent ved reseptfrie NSAIDs. 
Hensikten med denne studien var å kartlegge bruken av reseptfrie NSAID og dens 
bivirkninger, for deretter å se på profesjonell og egenpleie mot denne uheldige 
bivirkningen. Konklusjonen av denne studien var at reseptfrie NSAID hadde likheter av 
gastrointestinale bivirkninger med reseptpliktige NSAIDs. Færre personer rapporterte 
bivirkninger til sin lege ved bruk av reseptfrie NSAID, de egenbehandlet sine 
bivirkninger med reseptfrie legemidler mot gastrointestinale plager. Selv om reseptfrie 
NSAIDs finnes i lavere doser (200 mg og 400 mg) ser det ikke ut til at dette skaper 
færre bivirkninger enn reseptpliktige NSAIDs. Derimot egenbehandler NSAID 
brukerne sine bivirkninger oftere enn ikke-brukere når gastrointestinale bivirkninger 
opptrer.  
 
Dette funnet er interessant fordi man skulle tro at lavere doser (reseptfri) ibuprofen 
ikke ville skapt like mye bivirkninger som høyere doser. Da reseptfrie legemidler ofte 
anses å være tryggere, kanskje til og med ufarlige med tanke på tilgjengeligheten 
utenom apotek. I dette tilfellet ser vi at brukerne av reseptfri NSAID også 
egenbehandler seg mot dens bivirkninger, noe som gjør at jeg tror at brukerne er klar 
over denne kjente bivirkningen av legemidlet og derfor vet hvordan man skal 
egenbehandle dette problemet.  
 
I studie tre (10). undersøkes kombinasjonen paracetamol og ibuprofen i 
sammenligning med legemidlene alene har best effekt etter oral kirurgi hos voksne over 
16 år. Denne studien forsket på paracetamol (acetaminophen som den kalles i USA) 
eller ibuprofen alene, eller en kombinasjon av disse ga best smertelindring etter 
fjerning av en eller flere visdomstenner i underkjeven.  
 
Ved sterke smerter fikk pasientene i tillegg tilbud 10 µg fentanyl intravenøst etter 
operasjonen på klinikken eller 30 mg kodein tabletter ved behov etter hjemreise.  
Bivirkningene som ble rapportert var milde eller moderate, og det ble ikke rapportert 
noen alvorlige bivirkninger som blødende magesår. Ibuprofen var det legemidlet som 
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hadde færrest bivirkninger knyttet til studien i løpet av disse 48 timene, men dette var 
ikke signifikante funn.  
 
Studien viser at kombinasjonsgruppen hadde mindre smerter innen de første 48 
timene etter operasjonen enn pasientene som brukte ibuprofen eller paracetamol alene. 
Studien regner også med at compliance (Hvilken grad pasientene følger legens råd av 
legemiddelbruk) blir bedre med akutte smerter, dersom det var en tablett med denne 
kombinasjonen av legemidler enn to forskjellige tabletter med ett virkestoff i hver. 
Studien fant også at flere pasienter hadde behov for smertestillende supplement i form 
av for eksempel kodein, og diskuterer derfor behovet for at også tilsette dette i 
kombinasjonstablett med ibuprofen og paracetamol.   
Denne studien var beregnet for voksne og varte i en kort periode og hadde bare sirka 40 
pasienter i hver gruppe, ibuprofen og paracetamol er godt tolererte og kjente legemidler 
og regner derfor med at andre aldersgrupper også ville fått et likt resultat.  
 
I studie fire (11). ville vyas et al. Sammenligne effekten av paracetamol, ibuprofen og 
kombinasjonen av disse i behandling av barn mellom 6 måneder til 12 år med feber 
over 38˚C. Totalt 99 barn ble randomisert i tre omtrentlig like store 
behandlingsgrupper; kun paracetamol, kun ibuprofen eller ibuprofen og paracetamol i 
kombinasjon.  
 
I sammenligningen ses en signifikant forskjell mellom de tre gruppene. Barna som fikk 
en kombinasjon av paracetamol og ibuprofen viste seg å ha den beste febernedsettende 
effekten. Gruppen som fikk kun paracetamol viste dårligst febernedsettende effekt.  
Feberen hos barna i kombinasjonsgruppen hadde minsket med 2,19˚C, 
ibuprofengruppen med 1,87˚C og paracetamolgruppen hadde redusert feberen med 
1,48˚C.  
 
Dette resultatet var overaskende da det viser seg at paracetamol hadde minst effekt og 
fortsatt er førstehåndsvalget av febernedsettende for barn. Dette kommer nok av at 
ibuprofen har flere uheldige bivirkninger, og derfor ikke bør brukes til barn i denne 
alderen.  
 
Studie fem (13). undersøkte hvilken effekt ibuprofen eller paracetamol alene eller i 
kombinasjon har på muskel/skjelletsmerter hos pasienter på akuttmottaket. Ibuprofen 
og paracetamol er av de mest kjente og brukte legemidlene mot denne type smerte. 
Pasientene som deltok i studien ble randomisert i tre grupper, og fikk utdelt 
konvolutter med enten 1 gram paracetamol og 2 placebotabletter, ibuprofen 800 mg og 
2 placebotabletter eller ibuprofen og paracetamol tabletter i samme styrke. Pasientene 
på akuttmottaket med muskel/skjelett smerter de siste 24 timene skulle rangere sin 
smerte fra 0 til 10 der 10 var sterkest, dette skulle gjentas etter 20, 40 og 60 minutter 
etter tablettinntak. Etter endt studie ble pasientene spurt om de trengte mer 
smertestillende, hvorav 11 i ibuprofen gruppen hadde behov for dette, 10 fra 
paracetamol gruppen mens bare 5 pasienter fra kombinasjonsgruppen hadde behov for 
mere smertestillende etter endt studietid. Det ble fortsatt ikke funnet noen grunn til at 
kombinasjonsgruppen hadde mer smertestillende effekt enn de andre gruppene fordi 
smertescoren var ganske lik i alle gruppene etter 60. minutter. I motsetning til andre 
studier viser det seg at kombinasjonsgruppen ikke hadde noen smertelindrende fordel 
fremfor legemidlene alene. Dette fordi smertescoren og nødvendigheten av andre 
smertestillende midler ikke var forskjellig i de tre gruppene. Denne studien motstrider 
hva andre studier har kommet frem til, dette kan komme av at det er forskjell i  
individer, smerteterskel, indikasjon, studiens varighet.  
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Studie seks av Michael S Wolf et al. (15). så nærmere på prevalensen av potensielt 
misbruk og overdosering av legemidler uten resept som inneholdt paracetamol i 
kombinasjon eller alene. Misbruket i denne studien ble kategorisert i 3 forskjellige 
grupper. Dette var en intervjubasert tverrsnittstudie. Der totalt 500 personer mellom 
18-80 år deltok og disse ble tilfeldig utplukket ved ulike helse og omsorgstjenester. 
Intervjuene ble utført på to forskjellige legekontor, mens de ventet på sin legetime. 
Intervjuet gikk ut på å kartlegge pasientenes forståelse og bruk av de ulike legemidlene 
som ble fremstilt. Pasientene skulle vise hvor mye de ville tatt av hvert enkelt 
legemiddel i løpet av en 24 timers periode. Intervjuet fortsatte deretter med å spørre 
om de kunne ta flere av legemidlene samtidig og hvordan de ville fordelt dosen i løpet 
av døgnet, det ble også notert om pasientene leste bruksanvisningen på legemidlet.  
 
Resultatet av denne studien viser at deltakerne med lavere utdannelse og dårligere 
leseferdigheter hadde en høyere risiko for å overdosere legemidlene og i tillegg lettere 
for å mistolke dosering. Dette kan kobles til at personer med lavere utdannelse er 
uoppmerksomme, og mindre nøye på hvordan de skal bruke et legemiddel. Dette 
studieresultatet kom ikke som noe sjokk, da dårligere utdannelse har en sammenheng 
med dårligere konsentrasjon, oppfølging og fornuftig tankegang i andre tilfeller. Siden 
læring og utdanning har betydning for helsen, vil ulikheter i utdanning og læring ha 
betydning for ulikheter i helse. 
 
En norsk studie ser nærmere på om det er noen sammenheng med forekomst, 
dødelighet og alvorlighetsgrad av paracetamolforgiftninger etter innføringen av 
ordningen med salg utenom apotek (LUA-ordningen) (16). Denne ordningen ble 
innført i Norge i 2003 og paracetamol pakninger på 10 g ble da tillatt solgt i dagligvare, 
bensinstasjoner o.l. I Norge var det rapportert i gjennomsnitt 1-2 dødsfall og 500 
sykehusinnleggelser på grunn av paracetamolforgiftninger fra en tidligere studie som 
foregikk mellom 1990-1998.  
Antall paracetamoloverdoser viste seg og ikke være signifikant forskjell fra økningen i 
antallet innleggelser, mens antallet pasienter som fikk leverpåvirkning og leverskade 
var økende. Henvendelser til giftinformasjonen viste seg å være økende mellom disse to 
periodene.  
 
Antall levertransplantasjoner og antall henvendelser til giftinformasjonen har økt etter 
innføringen av den nye salgsordningen. Dette kan tyde på at økt tilgjengelighet av 
paracetamol har skapt mer forvirring ved kjøp utenom apotek, og at kundene ikke får 
noen informasjon om legemidlet, som igjen fører til flere henvendelser til 
giftinformasjonen. Antall flere pasienter med leverskade/ leverpåvirkning etter 
innføringen av ny salgsordning har økt, men tallene er ganske lave og derfor vanskelig å 
tolke. Paracetamoldødsfall i følge dødsårsaksregisteret var lav i Norge (ca. 6-7 dødsfall 
årlig) og antallet dødsfall har ikke økt etter innføringen av LUA. Den lave frekvensen av 
paracetamol relaterte dødsfall i Norge, sammenlignet med andre vestlige land, kan 
skyldes at paracetamolforgiftning er mindre brukt som selvmords metode og fordi det 
selges mindre pakningsstørrelser.  
Det kan tenkes at disse tallene hadde vært lettere å tolke hvis studien hadde sett på 
dette om noen år, da ville kanskje tallene vært større, og dermed lettere å sammenligne. 
Resultatene tyder på at forekomsten av paracetamolforgiftninger totalt og alvorlige 
forgiftninger har økt etter innføring av LUA, men at dette ikke har ført til en økning i 
fatale tilfeller. 
 
Etter å ha lest disse artiklene ses en fordel ved å kombinere paracetamol og ibuprofen 
hvis paracetamol ikke har nok effekt alene, dette gjelder både barn og voksne. Ved 
kortvarige smerter og feber slik som indikasjonen for disse reseptfrie legemidlene 
tilsier. Jeg kan ikke se noen grunn til at ibuprofen ikke skal brukes til enkelte personer 
da denne viser seg og være et raskt og effektivt febernedsettende legemiddel, mens 
kombinasjonen av paracetamol og ibuprofen ikke viser seg å være like effektiv ved 
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muskel/skjellet smerter. Ved smerter i forbindelse med fjerning av visdomstenner eller 
oral kirurgi viser det seg at pasienter som fikk utdelt kombinasjon av paracetamol og 
ibuprofen hadde mindre smerter innen de første 48 timene etter operasjonen enn 
pasientene som brukte ibuprofen eller paracetamol alene. Det finnes mange studier der 
de fleste konkluderer med at det er en terapeutisk gevinst ved å gi paracetamol og 
ibuprofen samtidig forutsatt at pasientene ikke har en av mange kontraindikasjoner 
ved bruk av ibuprofen. 
 
I likhet med paracetamol kan ibuprofen kjøpes på andre utsalgssteder enn apotek, hvor 
informasjon om bruk av legemidlet ikke skal gis fra ansatte.  
Folkehelseinstituttet har tall på at 1 av 2 personer kjøper paracetamol og ibuprofen i 
butikk isteden for apotek! (1). Med tanke på uheldige bivirkninger og interaksjoner med 
andre legemidler ses viktigheten ved å gi kunder som kjøper ibuprofen på apotek den 
informasjonen man trenger for å minske uheldige tilfeller av bivirkninger eller 
interaksjoner.  
 
 
I følge en oversiktsartikkel som sammenligner risiko opp mot fordeler i bruken av 
reseptfrie smertestillende legemidler for barn er paracetamol og ibuprofen de mest 
kjøpte reseptfrie legemidlene i Australia og Europa. Disse to legemidlene anses å være 
sikre, men det antas å være en sammenheng mellom paracetamolbruk og tilfeller i 
utvikling av astma hos barn (17). Studien konkluderer med at paracetamol er sikrere 
enn ibuprofen, mens ved muskel/skjellet smerter er ibuprofen foretrukket på grunn av 
dens bedre effekt.  
 
 
Fører denne kombinasjonen til overforbruk av ibuprofen når vi vet at paracetamol er 
første valget? Jeg fant ingen studier som kunne svare på dette spørsmålet.  
Men i følge norsk statistikk er paracetamol og ibuprofen blant de topp tre mest solgte 
smertestillende legemidlene både reseptpliktig og reseptfritt. Noe som kan tyde på at 
paracetamol og ibuprofen brukes sammen, og kanskje derfor også fører til unødvendig 
overforbruk av ibuprofen når paracetamol er førstevalget og kanskje tilstrekkelig 
smertelindrende og febernedsettende alene i enkelte tilfeller.  
 
Man skulle tro at effekten av to ulike smertestillende legemidler som paracetamol og 
ibuprofen har en bedre effekt i kombinasjon hvis man sammenligner med andre 
situasjoner som for eksempel blodtrykkssenkende legemidler, der man sjelden bruker 
bare et legemiddel alene. Ofte kombineres flere legemidler for å få bedre effekt. Derfor 
kan det tenkes at denne kombinasjonen av smertestillende også har en bedre effekt 
sammen enn hver for seg. Men igjen er paracetamol førstevalget ved smerter og feber, 
og kombinasjon av paracetamol og ibuprofen i noen tilfeller kan vise seg å være 
unødvendig, da ibuprofen kun gir en liten tilleggseffekt. Denne kombinasjonen kan føre 
til unødvendig bruk av ibuprofen. Samtidig er det mange som ikke skal bruke ibuprofen 
på grunn av dens bivirkninger. 
 
 
En analyse fra 2013 utført ved reseptregisteret.no viser at 1,4 per 1000 innbyggere i 
Norge får rekvirert ibuprofen på resept, mens så mange som 78,59 per 1000 innbyggere 
får rekvirert paracetamol ved samme år. Tallet viser dog kun hva som rekvireres og gir 
ingen formening om denne kombinasjonen for reseptfri paracetamol og ibuprofen. 
Derimot kan det spekuleres i en mye høyere kombinasjon når dette resultatet 
sammenlignes med rapporten som sier at ibuprofen og paracetamol er blant de topp 3 
mest solgte reseptfrie legemidlene. (1) 
 
 



13 
 

Det finnes flere typer studiedesign som kan benyttes for å undersøke effekten av 
ibuprofen og paracetamol eller deres kombinasjon for smertelindring og eller 
bivirkning. Studiene inkludert i resultatdelen består i all hovedsak av randomiserte 
kontrollerte studier (RCT) i ulike varianter, men også tverrsnittstudie og strukturert 
intervju. Randomisering forekommer når seleksjonen av individene som skal 
inkluderes i studien er avgjort ved en tilfeldighet. Ved en randomiserte kontrollerte 
studier blir individer tilfeldig delt inn i grupper og tildelt ulik behandling hvor den ene 
gruppen kan være kontroll gruppen eller gruppen som blir sammenlignet (randomisert 
comparative studie).  Det er også inkludert en blindet randomisert studie som vil si at 
forskerne ikke har kjennskap til testpersonene eller hva de er blitt eksponert for slik at 
forskerne kan unnvike bias. Tverrsnittstudie (cross-sectional study) studerer 
eksponering og resultat/utfall i en befolkning ved ett vist tidspunkt, studiemetoden har 
ingen tidssammenheng (18).  
 
Bias og confounders er vanlige fenomener innen studier som kan resultere i feilaktige 
resultater. For å forhindre dette er valg av riktig studiedesign og nøye planlegging 
ekstremt viktig. Bias forekommer i studier når resultatet skiller seg på en systematisk 
måte fra de sanne verdiene, mens confounders forekommer når en annen variabel er en 
risikofaktor for sykdommen eller bivirkningen som studeres. Et godt eksempel på 
confounder er hvis en studie hadde sett på sammenhengen mellom personer med gule 
fingrer og lungekreft, da ville man sett en stor sammenheng. Gule fingrer er selvsagt 
ikke årsaken til lungekreft men en assosiasjon og hvor da røykere blir en confounder. 
For å være en confounder må variablene være assosiert med eksponeringen, men ikke 
en konsekvens av eksponeringen. Samt at den må være assosiert med utfallet, men 
samtidig uavhengig av eksponeringen (18). Det finnes alltid en risiko for at bias og 
confounder forekommer i studier, derfor er det viktig å ha et kritisk syn til studiene 
som blir publisert. 
 
Studiene som er plukket ut og brukt er nøye gransket, og vurdert etter klinisk relevans. 
Men i noen av studiene blir VAS-score brukt, der pasientene skal notere sine smerter i 
en skala som senere blir brukt for å sammenligne opplevd smerte. Dette er en bias som 
må vurderes fordi smerteterskelen er forskjellig fra hvert individ. Derfor blir ofte 
smerter vanskelig å måle og sammenligne.   
 
 
 

6. Konklusjon 

Det finnes ingen tall på tilfeller der paracetamol og ibuprofen kombineres. Men man 
kan tydelig se forskjell på prevalensen av antall utskrevne resepter på paracetamol og 
ibuprofen, der paracetamol regjerer. I sammenligning med salg av reseptfrie legemidler 
er paracetamol og ibuprofen blant de tre mest solgte reseptfrie legemidlene, noe som 
kan tyde på at denne kombinasjonen er mye mer vanlig blant selvmedisinering og 
egenpleie. Det viser seg også at det selges like mye paracetamol og ibuprofen i 
dagligvare som fra apotek, noe som er et litt skremmende fakta i og med 
bivirkningsprofilen og kontraindikasjonene disse legemidlene har.   
 
I en oversiktsartikkel av  Arencibia et al. (17). sammenlignes risikoen opp mot fordelen 
i bruk av ulike reseptfrie smertestillende for barn, da både ibuprofen og paracetamol 
anses å være trygge i bruk. Paracetamol er fortsatt førstehåndsvalget da det 
sannsynligvis opptrer flere bivirkninger ved bruk av ibuprofen.   
 
Ved rådgiving av kunder som handler paracetamol og/ eller ibuprofen på apotek bør 
paracetamol fortsatt være førstehåndsvalget til barn og voksne. Hvis dette ikke gir nok 
effekt kan en kombinasjon av paracetamol og ibuprofen brukes da dette viser seg å ha 
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en god effekt på feber og tannsmerter, forutsatt at ibuprofen tolereres godt. Det er 
viktig med kundekommunikasjon, der behovskartlegging ved kjøp av smertestillende, 
febernedsettende og betennelsesdempende kjøpes. Ved å gi gode råd ved ulike 
smertetilstander angående valg av legemidler vil man minske faren for bivirkninger og 
muligens overforbruk, da reseptfrie legemidler kun skal brukes i korte perioder.  
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9. Ordliste 

 
Over The Counter (OTC): Legemidler som utleveres uten resept 
 
LUA: legemidler utenom apotek f.eks daglivarebutikker, bensinstasjoner o.l 
 
Compliance: Hvilken grad pasientene følger legens råd av legemiddelbruk 
 
ED: Emergency department- Akuttmottak 
 
NSAID: Non-Steroidal Anti-Inflamatory Drug, antiinflamatorisk legemiddel 
 
RCT: Randomiserte kontrollerte studier 
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