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Sammanfattning 

Inledning 

Läkemedelsbiverkningar är negativa effekter av läkemedelsbehandling utöver de 

förväntade terapeutiska effekter som läkemedlet används för, och utgör ett stort problem 

i sjukvården då de medför lidande och skador för drabbade patienter. År 2001 visade 

beräkningar att läkemedelsbiverkningar var orsaken till 3 % av alla dödsfall i Sverige, 

och att ca 2-10 % av alla sjukhusinläggningar beror på läkemedelsbiverkningar.  

Syfte  

Syftet var att undersöka prevalens av läkemedelsbiverkningar som orsak till sjukhusvård 

och hur stor del av dessa som kunde beräknas ha varit möjliga att undvika, genom att 

söka och sammanställa information från vetenskapliga artiklar. 

Metod 

Litteratur söktes på databasen PubMed och tillhandahölls även av handledare. Studier 

som publicerats innan år 2000 exkluderades ur litteraturstudien, likaså studier som 

studerat specifika patientgrupper.  Till läkemedelsbiverkningar innefattades inte felaktig 

läkemedelsbehandling som missbruk och överdoseringar, utan dessa exkluderades. 

Studier från olika länder och olika typer av sjukhusinrättningar utgjorde inte en 

begränsning.  

Resultat 

7 prospektiva studier inkluderades i litteraturstudien, vilka var publicerade mellan år 

2004 – 2008 och utfördes på sjukhus. Prevalensen av läkemedelsbiverkningar varierade 

mellan 2,7 – 48,4 % i de olika studierna och andelen biverkningar som definitivt skulle 

ha kunnat förebyggts varierade mellan 9 – 85,7 %.  

Diskussion 

Resultatet för prevalens av läkemedelsbiverkningar beräknades genom att dividera det 

totala antalet läkemedelsbiverkningar med det totala antalet patientepisoder, eller 

patientantal när detta angetts. Olika metoder användes av de olika författarna för att 

identifiera läkemedelsbiverkningar och beräkna hur många av dessa som ansågs kunde 

förebyggas. I många fall utgjordes insamlingen av ansvariga författare, läkare, 

farmaceuter eller andra utbildade specialister och deras kliniska bedömning. För att 

minska risken för bias kunde datan kontrolleras av utomstående med kunskap inom 

ämnet. Artiklarna som jämfördes kunde ha olika primära eller sekundära 

frågeställningar och använda olika sjukhusinrättningar eller avdelningar, men 

presenterade alla resultat för läkemedelsbiverkningsprevalensen och hur många av 

läkemedelsbiverkningarna som kunde undvikas.  

Slutsats  

Resultatet tyder på att läkemedelsbiverkningar fortsätter bidra till sjukhusinläggningar 

i vården. Fler studier bör genomföras för att följa utvecklingen av 

läkemedelsbiverkningsprevalens under 2000-talet för att öka kunskapen och bidra till 

möjligheterna att upptäcka och förebygga läkemedelsbiverkningar i vården idag. 

 

Nyckelord: Läkemedelsbiverkning, sjukhusinläggning, patientsäkerhet, epidemiologi.
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Introduktion 

Läkemedels negativa effekter 

I dagens sjukvård används läkemedel som behandling för många sjukdomstillstånd, som 

enda behandling eller som komplement till andra behandlingsalternativ. Ett godkänt 

läkemedel kräver en dokumenterad effekt för sin indikation, vilken ska överväga 

läkemedlets negativa effekter i hänsyn till sjukdomens eller tillståndets allvarlighetsgrad 

(1). Negativa effekter av läkemedel kallas biverkningar, eller internationellt adverse drug 

reactions (ADRs), och är effekter som är oönskade och medför skada eller obehag för 

patienten som använder läkemedlet (2). Enligt World Health Organization (WHO) 

defineras läkemedelsbiverkningar ”An adverse drug reaction (ADR) is a response to a 

medicine which is noxious and unintended, and which occurs at doses normally used in 

man” (3). Läkemedelsbiverkningar uppstår alltså vid terapeutisk behandling med ett 

läkemedels standarddosering och normala doseringsintervall (2, 4).  

Ett annat sätt att beskriva läkemedelsbiverkningar är att använda definitionen av 

Edwards och Aronson, som beskriver en läkemedelsbiverkning som “An appreciably 

harmful or unpleasant reaction, resulting from an intervention related to the use of a 

medicinal product, which predicts hazard from future administration and warrants 

prevention or specific treatment, or alteration of the dosage regimen, or withdrawal of 

the product (5)”. Denna definition beskriver problemet mer övergripande i och med att 

läkemedelsbiverkningar kan variera i svårighetsgrad och påpekar att åtgärder relaterade 

till läkemedelsbehandling kan vara nödvändiga (5). 

Klassificering av läkemedelsbiverkningar 

Det finns olika klassifikationssystem för att definera läkemedelsbiverkningar och hur 

dessa ska bedömas kliniskt, ett vanligt sätt att dela in biverkningar i typerna A och B. Typ 

A-biverkningar brukar uppstå genom påverkan på kroppens receptorer på andra platser 

i kroppen än på målorganet eller målreceptorerna. De negativa effekterna framkallas 

genom att läkemedlets farmakologiska egenskaper påverkar kroppen på fler sätt än de 

man önskar (2).  Typ A-biverkningar brukar också kallas dosberoende, då de kan 

förväntas förvärras av högre doser av läkemedlet och många typ A-biverkningar kan 

förutses då de härör från läkemedlets verkningsmekanismer (6). De beräknas utgöra ca 

90 % av läkemedelsbiverkningar i jämförelse med typ B-biverkningar (2). 

Typ B-biverkningar brukar skiljas från typ A-biverkningar på grund av att de inte kan 

kopplas till läkemedlets farmakologiska verkan och att de inte räknas som dosberoende 

(2, 6). Typ B-biverkningar är ofta immunologiskt eller allergiskt utlösta och kan därför 

sällan predikteras (2). Att använda dessa klassificeringar inkluderar sällan alla sorters 

biverkningar, klassifikationssystemet har förutom de ovanstående typ A och B-

biverkningarna utvecklats vidare till och med till typ F-biverkningar. Dessa berör 

biverkningar som kan uppstå efter långtidsbehandling, biverkningar som uppstår med 

avslutad behandling och med terapimisslyckande (7).  

Läkemedelsbiverkningar i sjukvården 

 

Läkemedelsbiverkningar är kända för att ge patienter läkemedelsproblematik och 

lidande, och är en bidragande faktor för sjukhusinläggningar (8, 9). Redan på 1960-

talet indikerade data på att läkemedelsbiverkningar stod för upp till 10-20 % av alla 

sjukhusinläggningar, och trots att siffrorna anses ha sjunkit sedan dess utgör 

fortfarande läkemedelsbiverkningar ett signifikant problem inom sjukvården (9). Idag 

beräknas läkemedelsbiverkningsrelaterade inläggningar på sjukhus utgöra ca 2-6 % av 
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alla inläggningar, om än vissa studier visat på siffror över 10 % (4, 2). Även om många 

biverkningar som drabbar läkemedelsbehandlande patienter inte leder till sjukhusvård, 

utan kan anses som lindriga och de positiva kliniska effekter som läkemedlen ger 

uppväger för obehaget av dessa, så visade forskning år 2001 att läkemedelsbiverkningar 

bidrar till ungefär 3 % av alla dödsfall i Sverige (2). Läkemedelsbiverkningar utgör en 

stor kostnad för samhället på grund av ökade vårdinsatser i och med inläggning på 

sjukhus (4). 

Adverse Drug Events 

Förutom läkemedelsbiverkningar som typ A- och B-biverkningar och andra faktorer som 

kan påverka läkemedelsbehandlingens effekt, finns även begrepp för handhavandefel. 

Mellan begreppen Adverse drugs events (ADE) och ADRs har det utgjorts en skillnad, då 

ADEs innefattar samma information som ADRs men även läkemedelsproblematik som 

orsakats av överdosering och felmedicinering (2). Men sedan en förändrad lagstiftning i 

EU år 2012, räknas numera även missbruksanvändning och annan felaktig användning 

in i begreppet läkemedelsbiverkningar i Europa (10). 

Förebyggande av läkemedelsbiverkningar 

Ett sätt att utvärdera till vilken grad läkemedelsbiverkningar kan förebyggas är att 

använda en utvärdering från Hallas et al, se tabell 1. Patientfallet bedöms utifrån ifall 

eventuella förebyggande åtgärder skulle ha kunnat förhindrat utvecklingen av 

biverkningar, och metoden kan klassificera patientfallet efter hur troligt det är att 

förebygga den specifika läkemedelsbiverkningen (11). En annan metod är att använda en 

skala från Schumock och Thompson, där information om patienten och dennes 

läkemedels-och symtomhistoria granskas, och fallet utvärderas enligt ett frågeformulär, 

se tabell 2. Den läkemedelsbierkning som undersöks kan anses ha varit möjlig att 

förebygga om minst en fråga kan besvaras med svaret ”ja” (12) . Utöver dessa nämnda 

metoder finns även andra sätt att utvärdera ADRs och hur dessa kan ha kunnat 

förebyggas (13). 

Tabell 1. Utvärdering om till vilken grad en läkemedelsbiverkning kan ha förebyggts. 

Omarbetad information från referens 11. 

’Definitely 

avoidable’ 

’Possibly 

avoidable’ 

’Not avoidable’ ’Unevalueable’ 

Läkemedelsbiverkni

ngen berodde på en 

läkemedelsbehandli

ng som var orimlig 

eller inte följde 

normala 

terapeutiska 

rekommendationer. 

 

Läkemedelsbiverkni

ngen berodde inte på 

en felaktig 

ordination men 

händelsen kunde 

inte kunnat 

undvikas med 

normal 

behandlingsuppföljn

ing eller vanliga 

vårdåtgärder. 

 

Läkemedelsbiverkn

ingen var inte 

möjlig att undvika, 

eller var en 

oförutsedd 

händelse trots 

läkemedelsbehandl

ing som följer 

normala 

terapeutiska 

rekommendationer

. 

 

Läkemedelsbiverkni

ngen kunde inte 

utvärderas eller så 

var resultatet 

motstridande.  
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Tabell 2. Frågeformulär för att bedöma om en läkemedelsbiverkning kan förebyggas. 

Omarbetad information från referens 13. 

Frågeformulär – Vid svar ”ja” kan läkemedelsbiverkningen ha kunnat förebyggas. 

1 Var läkemedlet opassande för patientens sjukdomstillstånd? 

2 Var administreringsintervallet, administreringssättet eller dosen opassande för 

patienten med tanke på vikt, ålder eller sjukdomsgrad? 

3 Var inte rekommenderad läkemedelsuppföljning eller uppföljande 

behandlingsprovtagningar genomförda? 

4 Har patienten haft reaktioner från läkemedlet tidigare eller en känd allergi? 

5 Berodde läkemedelsbiverkningen på en läkemedelsinteraktion? 

6 Fanns det toxiska serumkoncentrationer av läkemedel? 

7 Berodde läkemedelsbiverkningen på dålig följsamhet? 

 

Att studera hur stor andel av alla sjukhusinläggningar som beror av 

läkemedelsbiverkningar har länge varit av intresse, och många studier har gjorts inom 

området, men det varierar fortfarande vad som anses vara en normal frekvens. Normala 

värden beräknas ligga runt 2-10 % (2, 4). Detta tyder på att läkemedelsbiverkningar i 

sjukvården fortfarande utgör ett stort problem och fortfarande är av vikt att studera. 

Genom att undersöka hur många läkemedelsbiverkningar som uppkommer kan man 

även beräkna hur många som bör ha kunnat undvikas. Särskilt viktigt kan det vara för 

vårdpersonal att få en ökad medvetenhet för att läkemedelsbiverkningar är ett 

förekommande problem och arbeta  för att förebygga dessa (15). 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka prevalens av 

läkemedelsbiverkningar som var orsak till sjukhusvård och till vilken grad dessa ansetts 

kunnat förebyggas.  

Metod 

Litteratur till studien söktes på databasen PubMed, med hjälp av MeSH-termer och 

frisökning, med fokus på sökorden ’Adverse Drug Reactions’, ’Adverse Drug’ och 

’hospital’ i olika kombinationer, begränsningar gjordes till ’clinical trial’. Många av 

studierna inkluderade i denna litteraturstudie tillhandahölls dock av ansvarig 

handledare. 

 

Tabell 3. Tabell över litteratursökning. 

Litteratursökning på PubMed 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Valda 

referenser 

2016-02-15 (adverse[All 

Fields] AND 

drug[All Fields]) 

AND 

("hospitals"[MeSH 

Terms] OR 

"hospitals"[All 

Fields] OR 

"hospital"[All 

Fields]) AND 

Clinical 

Trial[ptyp] 

Clinical Trial 38947 träffar 

men 

underrubriken 

”Titels with 

your search 

terms” gav 20 

träffar.  

13, 17 

Studier från handledare 

Tillhandahölls Valda referenser  

2015-12-22 4, 8, 9, 15, 16 

 

Inklusions-/och exklusionsskriterier 

Studier som undersökte frekvensen av läkemedelsbiverkningar och till vilken grad 

läkemedelsbiverkningar ansågs kunna förebyggas inkluderades, att de gjorts på olika 

typer av sjukhus eller sjukvårdsavdelningar utgjorde inte en begränsning. Studier från 

olika länder kunde inkluderas. Studier som undersökte frekvensen av ADEs istället för 

ADRs exkluderades, likaså studier genomförda innan år 1995, och även studier som 

fokuserat på specifika patientgrupper. 
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Resultat 

Studier inkluderade 

De 7 studier som utgör basen av denna litteraturstudie var prospektiva studier där den 

kortaste studien varade i 2 veckor, och den längsta i 1 ½ år. Alla studier utfördes på 

sjukhusinrättningar mellan åren 2004 – 2008. Studiepopulationen varierade mellan 125 

- 18820 inläggningar/patienter och sammanfattade totalt 2438 studerade 

läkemedelsbiverkningar. Alla studier presenterade data för prevalens av 

läkemedelsbiverkningar och beräknade hur många av dessa biverkningar kunde 

undvikas. 

Prevalens för läkemedelsbiverkningar 

Resultaten av studiernas undersökningar angående frekvens av läkemedelsbiverkningar 

varierade mellan 2,7 – 48,4 %, se tabell 11. I de olika studierna nämndes antal 

patientepisoder eller inläggningar och ibland antal patienter, eller båda. En patient 

kunde ha flera läkemedelsbiverkningar, som beräknades in i det totala antalet 

läkemedelsbiverkningar. 

Till vilken grad läkemedelsbiverkningar anses ha kunnat förebyggas 

Alla studier hade data för hur många av läkemedelsbiverkningar som beräknades kunna 

förebyggas, varav 5 hade kategoriserat data i alternativen ’definitely avoidable’ (eller 

’definitely preventable’),  ’possibly avoidable’ (eller ’probably preventable’ eller ’possibly 

preventable’, ’possibly avoidable’) eller ’not avoidable’ (eller ’unavoidable’ eller ’not 

preventable’). Dessa kategorier sammanfattades i tabell 12.  
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Adverse-drug-reaction related admissions to a hospital in Scotland (4). 

I en 2 veckor lång studie som undersökte 1101 akuta sjukhusinläggningar på ett sjukhus 

i Skottland 2008. Det var en prospektiv observationsstudie där farmaceuter på sjukhuset 

undersökte prevalensen av läkemedelsbiverkningar och undvikbarhet av dessa, vilket 

även inkluderade icke-receptbelagda läkemedel. Farmaceuterna använde ett formulär 

som utformats för att identifiera läkemedelsbiverkningar och alla biverkningar som 

upptäckts kontrollerades av författarna, vilka var utbildade farmaceuter. Patientfall med 

patienter under 16 år eller kvinnor med obstretriska eller gynekologiska besvär uteslöts, 

även patienter med medveten eller omedveten överdos eller som lagts in på grund av 

dålig följsamhet till sin läkemedelsbehandling. Ingen anledning angavs för dessa 

exklusionskriterier. Läkemedlen som var främst involverade i läkemedelsbiverkningar 

var non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) och kardiovaskulära läkemedel, 

inklusive aspirin som användes som trombocytaggregationshämmande läkemedel. De 

vanligaste biverkningarna var gastrointestinal blödning (GI-blödning), som rektal 

blödning, övre eller nedre GI-blödning. Definitionen för läkemedelsbiverkningar var den 

av WHO och för att undersöka prevalens av läkemedelsbiverkningar användes metoden 

av Hallas et al. 

 

Tabell 4. Resultat för studie (4). 

 
Studie  
Enligt 
referen
s. 

Prevalens av 
läkemedelsbiverkningar 

Undvikbarhet av 
läkemedelsbiverkningar 

Antal 
läkemedels
biverkning
ar 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar / 
Antal 
studerade 
patientepisod
er 
(antal 
patienter). 
 

Läkemedelsbi
verkningar i 
% 
Läkemedelsbive
rkningar/ 
Studerade 
patientepisoder 
(patienter). 
 

‘Definitely 
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

’Possibly  
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
möjligtvis 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

’Not 
avoidable’ 
Icke 
undvikbara 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

4 30 / 1101 2,7 % 4 / 30 (13,3 
%) 
 

21 / 30 (70,0 
%) 

4 /30 (13,3 
%) 
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Readmissions and adverse drug reactions in internal medicine: the 

economic impact (8). 

En prospektiv kohortstudie från 2004, utförd i Tyskland, undersökte prevalens av 

läkemedelsbiverkningar vid sjukhusinläggningar för att undersöka om dessa kunde 

förutspå ytterligare sjukhusinläggningar i framtiden. Totalt 1000 inläggningar 

studerades under 18 månader, där återinläggningar undersöktes under 6 månader efter 

identifiering av patienter med läkemedelsbiverkningar, dessa återinläggningar 

analyserades för att undersöka om de kunde leda till fler inläggningar. Patienter som 

blivit inlagda på sjukhus inom ett halvår innan studiens start exkluderades, anledningen 

angavs ej. Under studieperioden undersöktes inlagda patienter dagligen för att 

undersöka om läkemedelsbiverkningar uppstått, av ett team av utbildade läkare och 

farmaceuter. De läkemedel mest involverade i läkemedelsbiverkningar var läkemedel 

som påverkade det centrala nervsystemet, inga specifika läkemedelssubstanser angavs. 

De vanligaste biverkningarna var GI-biverkningar. Artikeln presenterade data för 

undvikbarhet av läkemedelsbiverkningar, och använde sig av metoden av Schumock et 

al för detta. Definitionen av läkemedelsbiverkningar var enligt WHO. 

 

Tabell 5. Resultat för studie (8). 

 
Studie  
Enligt 
referen
s. 

Prevalens av 
läkemedelsbiverkningar 

Undvikbarhet av 
läkemedelsbiverkningar 

Antal 
läkemedels
biverkning
ar 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar / 
Antal 
studerade 
patientepisod
er 
(antal 
patienter). 
 

Läkemedelsbi
verkningar i 
%  
Läkemedelsbive
rkningar/ 
Studerade 
patientepisoder 
(patienter). 

‘Definitely 
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

’Possibly  
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
möjligtvis 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

’Not 
avoidable’ 
Icke 
undvikbara 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

4 305 / 1000 

(630) 

30,5 % (48,4 %) 135 / 305 

(44,3 %) 

- - 
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Adverse drug reactions in hospital in-patients: a pilot study (9). 

En prospektiv observationsstudie som studerade totalt 125 patienter under 2 veckor på 

ett sjukhus i England år 2005. Studien utfördes på ett universitetssjukhus på 5 olika 

avdelningar. Patienter som lagts in på dessa avdelningar studerades av en farmaceut 

under hela sjukhusvistelsen. Övrig sjukhuspersonal och avdelningsfarmaceuter kunde 

även rapportera in misstänkta läkemedelsbiverkningar till ansvarig farmaceut. Alla 

upptäckta läkemedelsbiverkningar kontrollerades av den ansvariga farmaceuten och 

studieförfattarna. Syftet var att undersöka prevalens av läkemedelsbiverkningar i 

förberedelse för att utföra en större studie. Den vanligaste läkemedelsbiverkningen var 

obstipation på grund av opioider. Specifika läkemedelssubstanser inom opioidgruppen 

angavs men inte vilket som bidragit till flest biverkningar. Data för undvikbarhet 

presenterades och metoden av Hallas et al användes. Läkemedelsbiverkningar 

definerades enligt Edwards och Aronson. Presenterat resultat i artikeln för prevalens av 

läkemedelsbiverkningar var 19,2 %. 

 

Tabell 6. Resultat för studie (9). 

 
Studie  
Enligt 
referen
s. 

Prevalens av 
läkemedelsbiverkningar 

Undvikbarhet av 
läkemedelsbiverkningar 

Antal 
läkemedels
biverkning
ar 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar / 
Antal 
studerade 
patientepisod
er 
(antal 
patienter). 
 

Läkemedelsbi
verkningar i 
%  
Läkemedelsbive
rkningar/ 
Studerade 
patientepisoder 
(patienter). 

‘Definitely 
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi.
verkningar 
(%) 

’Possibly  
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
möjligtvis 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

’Not 
avoidable’ 
Icke 
undvikbara 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

4 27 / (125) (21,6 %) 3 / 27 (11,1 

%) 

13 / 27 (48,1 

%) 

11 / 27 (40,7 

%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Incidence of hospital admissions due to adverse drug reactions in France: 

the EMIR study (13).  

En prospektiv studie i Frankrike utförd 2007 med syftet att undersöka prevalens och 

undvikbarhet av läkemedelsbiverkningar under 2 veckor. Studien genomfördes i 61 

slumpmässigt utvalda sjukhusavdelningar i olika sjukhus, och studerade totalt 2692 

patienter. Patienter som var inlagda på sjukhusavdelningen mindre än 24 timmar 

exkluderades. Även patienter med läkemedelsbiverkningar som utvecklats under 

sjukhusvistelsen men som flyttats till studerad avdelning eller patienter som lagts in på 

grund av en överdos uteslöts ur studien. Författarna konsulterade sjukhuspersonalen vid 

misstankar om läkemedelsbiverkningar och patientens ordinarie läkare kunde kontaktas 

för ytterligare information. Vaskulära biverkningar var de vanligaste 

läkemedelsbiverkningarna som uppstod, vilka dessa var specificerades ej. De vanligaste 

läkemedlen var antitrombotiska och antineoplastiska läkemedel (läkemedel mot cancer), 

dessa stod för samma frekvens av biverkningar men läkemedelssubstanser angavs inte. 

Alla upptäckta läkemedelsbiverkningar kontrollerades sedan av en kommitté, som 

bestod av utbildade läkare och kliniska farmakologer. Läkemedelsbiverkningar 

definerades enligt WHO och för att undersöka till vilken grad läkemedelsbiverkningar 

kunde förebyggas användes en fransk metod.  

 

Tabell 7. Resultat för studie (13). 

 
Studie  
Enligt 
referen
s. 

Prevalens av 
läkemedelsbiverkningar 

Undvikbarhet av 
läkemedelsbiverkningar 

Antal 
läkemedels
biverkning
ar 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar / 
Antal 
studerade 
patientepisod
er 
(antal 
patienter). 
 

Läkemedelsbi
verkningar i 
%  
Läkemedelsbive
rkningar/Stude
rade 
patientepisoder 
(patienter). 

‘Definitely 
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

’Possibly  
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
möjligtvis 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

’Not 
avoidable’ 
Icke 
undvikbara 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

13 97 / 2692 3,6 % 31 / 97 (32,0 

%) 

16 / 97 (16,5 

%) 

16 / 97 (16,5 

%) 
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Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: prospective 

analysis of 18820 patients (15). 

En prospektiv observationsstudie utförd år 2004 i två sjukhus i England, ett 

universitetssjukhus och ett allmänt sjukhus där totalt 18820 patienter vid 

sjukhusinläggning undersöktes för att undersöka prevalens av läkemedelsbiverkningar, 

till hur stor grad dessa kunde undvikas och hur lång sjukhusvistelse 

läkemedelsbiverkningarna bidrog till. Studien pågick i 6 månader och patienterna lades 

in på akutmottagningar eller liknande avdelningar. I studien exkluderades kvinnor med 

gynekologiska eller obstretriska problem, patienter under 16 år eller patienter som lagts 

in på grund av överdoser eller dålig följsamhet till sin läkemedelsbehandling. Anledning 

till att dessa patienter uteslöts ur studien angavs ej. Författarna använde sig av 

definitionen för läkemedelsbiverkningar av Edwards och Aronson, och bedömde 

undvikbarhet med hjälp av metoden av Hallas et al. Bedömningen av 

läkemedelsbiverkningen utfördes av författarna och även efterföljande kontroller av 

data. Författarna var utbildade inom klinisk farmakologi, var farmaceuter eller 

sjuksköterskor. Den vanligaste läkemedelsgruppen var NSAIDs, där aspirin och 

diklofenak var de läkemedel som orsakade flest läkemedelsbiverkningar. GI-blödning 

var den vanligaste läkemedelsbiverkningen, oftast orsakad av aspirin.  

 

Tabell 8. Resultat för studie (15). 

 
Studie  
Enligt 
referen
s. 

Prevalens av 
läkemedelsbiverkningar 

Undvikbarhet av läkemedelsbiverkningar 

Antal 
läkemedels
biverkning
ar 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar / 
Antal 
studerade 
patientepisod
er 
(antal 
patienter). 
 

Läkemedel
sbiverknin
gar i %  
Läkemedelsb
iverkningar/ 
Studerade 
patientepisod
er 
(patienter). 

‘Definitely 
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

’Possibly  
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
möjligtvis 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

’Not 
avoidable’ 
Icke undvikbara 
läkemedelsbiver
kningar. (%) 

15 1225 / 18820 6,5 % 107 / 1225 
(9,0 %) 
 

733 / 1225 
(63,0 %) 

340 / 1225 (28,0 
%) 
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Adverse Drug Reactions in Hospital In-Patients: A Prospective Analysis of 

3695 Patient-Episodes (16). 

Under 6 månader undersöktes läkemedelsbiverkningar som utvecklades under 

sjukhusinläggning på ett sjukhus i England år 2008. Totalt 2695 patientepisoder 

studerades, där endast läkemedelsbiverkningar som inträffade under sjukhusbesöket 

inkluderades. Patienter som hade läkemedelsbiverkningar som inte utvecklades under 

sjukhusvistelsen exkluderades. Studien genomfördes  för att undersöka prevalens av 

sjukhusinducerade biverkningar, eventuella riskfaktorer och undvikbarhet av dessa. 

Även hur läkemedelsbiverkningarna påverkade längden av sjukhusinläggning 

undersöktes. Patienter studerades under veckodagar av ansvarig farmaceut, patienter 

som lades in på helger exkluderades. Misstänkta läkemedelsbiverkningar kunde 

kontrolleras av farmaceuter på sjukhusavdelningarna. De vanligaste involverade 

läkemedlen var loopdiuretikum, främst furosemid. Vilken biverkning som var vanligast 

förekommande angavs inte. Definitionen för läkemedelsbiverkningar av Edwards och 

Aronson användes och metoden för undvikbarhet var Hallas et al. Det presenterade 

resultatet för läkemedelsbiverkningsprevalens i artikeln var 14,7 %. 

 

Tabell 9. Resultat för studie (16). 

 
Studie  
Enligt 
referen
s. 

Prevalens av 
läkemedelsbiverkningar 

Undvikbarhet av 
läkemedelsbiverkningar 

Antal 
läkemedels
biverkning
ar 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar / 
Antal 
studerade 
patientepisod
er 
(antal 
patienter). 
 

Läkemedelsbi
verkningar i 
%  
Läkemedelsbive
rkningar/ 
Studerade 
patientepisoder 
(patienter). 

‘Definitely 
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

’Possibly  
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
möjligtvis 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

’Not 
avoidable’ 
Icke 
undvikbara 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

16 733 / 3695 

(3322) 

19,8 % (22 %) 47 / 733 (6,4 

%) 

344 / 733 

(46,9 %) 

342 / 733 

(46,7 %) 
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Admissions to a medical intensive care unit related to adverse drug 

reactions (17).  

Prevalens och undvikbarhet av läkemedelsbiverkningar undersöktes i en prospektiv 

studie från USA, där totalt 281 patienter studerades på en intensivvårdsavdelning under 

en period om 19 veckor. Alla inlagda patienter inkluderades, men exkluderades ifall de 

lagts in för överdoser eller lagts in under en helg. Detta på grund av att alla patienter 

kontrollerades av en klinisk farmaceut, men endast under veckodagar. Ifall patienten 

utvecklade symtom för en läkemedelsbiverkan endast under sjukhusinläggningen 

exkluderades denna, eftersom behandlingen på avdelningen lett till detta. Alla patienter 

studerades tills att de skrevs ut eller dog. Kontroll av läkemedelsbiverkningar gjordes 

efter studiens slut av en farmacistudent. Den vanligaste läkemedelsbiverkningen var GI-

blödning, som oftast berodde på aspirin, som monoterapi eller i kombination med andra 

läkemedel. Aspirin var också det läkemedel som angavs bidra till flest 

läkemedelsbiverkningar totalt. Metoden för att undersöka undvikbarhet som användes 

var av Schumock et al, och definitionen för läkemedelsbiverkningar var av WHO. 

 

Tabell 10. Resultat för studie (17). 

 
Studie  
Enligt 
referen
s. 

Prevalens av 
läkemedelsbiverkningar 

Undvikbarhet av 
läkemedelsbiverkningar 

Antal 
läkemedels
biverkning
ar 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar / 
Antal 
studerade 
patientepisod
er 
(antal 
patienter). 
 

Läkemedelsbi
verkningar i 
%  
Läkemedelsbive
rkningar/Stude
rade 
patientepisoder 
(antal 
patienter). 

‘Definitely 
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

’Possibly  
avoidable’ 
Antal 
läkemedelsbi
verkningar 
som ansetts 
möjligtvis 
kunna 
förebyggas / 
Totalt antal 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

’Not 
avoidable’ 
Icke 
undvikbara 
läkemedelsbi
verkningar. 
(%) 

17 21 / (281) (7,5%) 18 / 21 (85,7 

%) 

- - 
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Tabell 11. Sammanfattande tabell för prevalens för läkemedelsbiverkningar. 

 

Studie  

Enligt referens. 

 

Antal 

läkemedelsbiverkningar 

Antal 

läkemedelsbiverkningar / 

Antal studerade 

patientepisoder 

(antal patienter). 

 

Läkemedelsbiverkningar 

i %  

Läkemedelsbiverkningar/ 

Studerade patientepisoder 

(patienter). 

4 30 / 1101 2,7 % 

8 305 / 1000 (630) 30,5 % (48,4 %) 

9 27 / (125) (21,6 %) 

13 97 / 2692 3,6 % 

15 1225 / 18820 6,5 % 

16 733 / 3695 (3322) 19,8 % (22 %) 

17 21 / (281) (7,5%) 

 

 

Tabell 12. Sammanfattande tabell för förebyggande av läkemedelsbiverkningar. 

 

Studie 

Enligt 

referens. 

 

‘Definitely avoidable’ 

Antal 

läkemedelsbiverkningar 

som ansetts kunna 

förebyggas / Totalt 

antal 

läkemedelsbiverkningar. 

(%) 

 

’Possibly  avoidable’ 

Antal 

läkemedelsbiverkningar 

som ansetts möjligtvis 

kunna förebyggas / 

Totalt antal 

läkemedelsbiverkningar. 

(%) 

 

’Not avoidable’ 

Icke undvikbara 

läkemedelsbiverkningar. 

(%) 

4 4 / 30 (13,3 %) 21 / 30 (70,0 %) 4 / 30 (13,3 %) 

8 135 / 305 (44,3 %) - - 

9 3 / 27 (11,1 %) 13 / 27 (48,1 %) 11 / 27 (40,7 %) 

13 31 / 97 (32,0 %) 16 / 97 (16,5 %) 16 / 97 (16,5 %) 

15 107 / 1225 (8,7 %) 733 / 1225 (59,8%) 340 / 1225 (27,8 %) 

16 47 / 733 (6,4 %) 344 / 733 (46,9 %) 342 / 733 (46,7 %) 

17 18 / 21 (85,7 %) - - 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I den här litteraturstudien har 7 studier inkluderats, som alla undersökte prevalens av 

läkemedelsbiverkningar och även presenterade data för hur stor grad av dessa 

identifierade läkemedelsbiverkningar som borde ha kunnat undvikas. Förutom att 

studera dessa förhållanden kunde syftet med  studierna vara att undersöka 

läkemedelsbiverkningar i andra aspekter, de kunde till exempel undersöka ekonomiska 

förhållanden, förhållanden på en specifik sjukhusavdelning eller inkludera icke-

receptbelagda läkemedels roll i biverkningsutvecklingen.  

Gemensamt för alla studier var att de undersökte läkemedelsbiverkningar för patienter i 

sjukhusmiljö i samband med inläggning för sjukhusvård. En studie inkluderade endast 

läkemedelsbiverkningar som utveckats på sjukhus (16). De andra inkluderade studierna 

undersökte antingen biverkningar som anledning till sjukhusvård eller undersökte 

allmänt prevalens av läkemedelsbiverkningar (4, 8, 9, 13, 15, 17).  

Eftersom de olika artiklarna fokuserade på olika huvudfrågeställningar och även hur 

läkemedelsbiverkningarna uppkommit kunde metoderna i hur de undersökte dessa 

variera och därmed leda till bias. De olika artiklarna använde olika sätt att definera 

läkemedelsbiverkningar, antingen genom WHOs definition eller enligt Edwards och 

Aronson, vilket kan ha lett till att skillnader i identifiering av dessa uppstått, då den 

senare beskriver mer utförligt om vad en läkemedelsbiverkning kan innefatta (5).  

Insamlande av data för potentiella läkemedelsbiverkningar i sjukhusmiljö skedde i flera 

studier av utsedda läkare, farmaceuter, eller studieförfattarna själva. Ofta gjordes 

utvärderingarna av biverkningarna tillsammans med sjukhuspersonalen. 

Bedömningarna gjordes oftast med hjälp av patientjournaler och läkemedelslistor (16). 

Vissa studier använde sig av förarbetade metoder för att identifiera 

läkemedelsbiverkningar hos patienter, men identifiering utgjordes till största del av 

kliniska bedömningar av ansvarig sjukvårdspersonal eller research-teamet som utförde 

studien. Det betyder att upptäckta biverkningar hos patienter baseras på klinisk 

bedömning, vilken kan leda till varierade resultat med tanke med ansvarig persons 

erfarenhet eller kunskap. För att gardera sig mot eventuella felaktiga bedömningar valde 

de flesta studier att låta utbildade läkare, farmaceuter eller specialister utvärdera de 

misstänkta läkemedelsbiverkningarna som identifierats ytterligare. Men även denna 

extra ansträngning kan inte garantera ett korrekt resultat.  

Sökningen begränsades till studier utförda efter år 2000, där de äldsta inkluderade 

studierna är publicerade år 2004 och den nyast inkluderade studien utfördes år 2008. 

Från år 2004 fram till idag har det gått över 10 år, vilket kan bidra till bias då ändrade 

läkemedelsbehandlingar och vårdrutiner kan ha förändrat förhållandena för 

läkemedelsbiverkningar fram till idag. Artiklar som innehöll undersökningar om ADEs 

istället för ADRs exkluderades ur litteratursökningen, då vissa studier specifikt uteslutit 

både medvetna eller omedvetna överdoseringar (4, 13, 15, 17).  Eftersom inte alla 

undersökningar i denna litteraturstudie hade utförts i Europa, och dessutom utförts 

innan år 2012, så gällde inte lagstiftningen där läkemedelsmissbruk eller överdoseringar 

inkluderades till läkemedelsbiverkningar. I en strävan att undvika bias har därmed ADEs 

och överdoseringar exkluderas för att kunna utgå från samma sorts 

läkemedelsbiverkningar. Vissa studier specificerade dock inte om de uteslutit någon typ 

av läkemedelsbiverkningar, eller specifikt uteslutit läkemedelsöverdoseringar, utan 

hänvisade endast till definitionen för läkemedelsbiverkningar av WHO eller Edwards och 

Aronson (8, 9, 16).  
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Vid beräkning av prevalens av läkemedelsbiverkningar användes data för totalt antal 

biverkningar som upptäckts under studiens gång och som presenterats i artikeln, antalet 

biverkningar kunde vara större än antalet patienter med en läkemedelsbiverkning, ifall 

patienter i studien bedömdes att ha flera stycken. Det totala antalet studerade 

inläggningar framfördes olika i olika studier, där totala antalet patienter eller totala 

antalet patientepisoder kunde presenteras. Antal patienter som studerats kunde vara 

mindre än antalet patientepisoder, ifall patienterna involverade i studien lagts in flera 

gånger och därmed inkluderats mer än en gång. Detta förhållande gör att det 

procentuella resultatet, se tabell 11, kan variera beroende på om man använder data för 

antal patienter eller antal patientepisoder studerade. 

För att studera om de biverkningar som uppstått i en undersökning kunnat förebyggas 

har olika hjälpmedel används, där 4 av 7 studier använt sig av metoden utvecklad av 

Hallas et al (4, 9, 11, 15, 16). Frågeformuläret utvecklat av Schumock och Thornton 

användes i 2 studier (8, 12, 17) och den sista studien använde sig av en metod utvecklad 

i Frankrike (13). Data för hur många läkemedelsbiverkningar som skulle ha kunnat 

förebyggas baserades på de resultat som angetts i artiklarna. Resultaten i denna studie 

har presenterats uppdelade i flera kategorier eller endast som totalt antal undvikbara 

läkemedelsbiverkningar, se tabell 12, vilket gör en korrekt jämförelse relativt svår. 

Dessutom har resultatet från de olika metoderna generaliserats till en överblickande 

tabell, trots att man använt olika tillvägagångssätt för att kategorisera data.  

Trots att man använt metoder och hjälpmedel för att undersöka om 

läkemedelsbiverkningar kan ha varit undvikbara baseras undersökningen på en klinisk 

bedömning av en ansvarig läkare, farmaceut eller författare, den mänskliga faktorn kan 

alltid bidra till felaktiga resultat trots att åtgärder vidtagits för att undvika bias.  

 

Resultatdiskussion 

De 7 studier inkluderade i denna litteraturstudie presenterade incidens för 

läkemedelsbiverkningar mellan 2,7 % och 48,4 %, se tabell 11. Dessa resultat bygger på 

presenterade data för totalt antal läkemedelsbiverkningar som upptäckts under 

studiernas gång dividerat med det totala antalet patientepisoder studerade, eller där 

patientepisoder inte redovisats så har totalt antal studerade patienter istället använts. 

Genom att beräkna på detta sätt har vissa av resultaten i denna litteraturstudie skiljt sig 

från de presenterade resultaten i artiklarna, där ofta patientantalet använts för att 

presentera mängden läkemedelsbiverkningar. I en studie (9) berodde skillnaden i 

resultat på att man beräknat antalet patienter med minst en läkemedelsbiverkning 

(n=24) dividerat med totalt antal studerade patienter (n=125) istället för att beräkna 

totalt antal läkemedelsbiverkningar (n=27) dividerat med totalt antal studerade 

patienter, vilket gav en resultatdifferens på 2,4 %. I en annan studie (16) beräknades även 

där patientantalet med minst 1 läkemedelsbiverkning (n=545) dividerat med totalt antal 

patientepisoder (n=3695), istället för att beräkna det totala antalet upptäckta 

läkemedelsbiverkningar (n=733). Skillnaden i resultat mellan den här litteraturstudien 

och artikeln var mellan 5,1 – 7,3 % beroende på ifall beräkning gjordes på alla studerade 

patientepisoder eller totalt antal patienter som studerats (9). I de fall där både 

patientepisoder och patientantal använts angavs båda i tabell 11.  

Ett medeltal för prevalensen ligger mellan 13,2 – 16 % för alla studier, beroende på om 

beräkning görs för totalt antal patientepisoder eller totalt antal patienter, se tabell 11. 

Resultaten inom detta intervall kan anses som höga värden för det antal 

läkemedelsbiverkningar som leder till sjukhusvård.  Det betyder att mer än 1 av 10 

patienter som läggs in på sjukhus har ett läkemedelsrelaterat problem. De resultat som 
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presenterats för undvikbarhet differerade kraftigt mellan studier, de 

läkemedelsbiverkningar som ansågs definitivt kunna förebyggas varierade mellan 8,7 – 

85,7 %. Den stora skillnaden mellan studierna kan bland annat bero på olika 

tillvägagångssätt att bedöma patientfallen, på den kliniska bedömning som gjorts eller 

skillnader i storlek för patientpopulationen. 

I varje studie angavs läkemedel som varit mest involverade i de studerade 

läkemedelsbiverkningar som uppkommit, dessa kunde presenteras i antingen 

läkemedelsgrupper, som enskilda läkemedelssubstanser  eller båda. I de flesta studier 

angavs även de vanligast förekommande biverkningar som uppkommit, även här kunde 

de data som redovisades skilja sig åt, i och med att vissa studier angav 

läkemedelsbiverkningar i organsystem eller som mer specifik läkemedelsbiverkning. I 

och med skillnaderna i data så kunde resultatet av vilket läkemedel och vilken 

läkemedelsbiverkning som oftast uppstod inte sammanfattas. 

Som nämnts tidigare så anses en stor andel av de biverkningar som uppmärksammats 

vara av typ A, i vissa fall upp till 90 % (2). Dessa bedöms till stor del kunna förebyggas 

då de i många fall är dosberoende eller kan förutses på grund av att man känner till den 

farmakologiska effekten av läkemedlet i kroppen (2, 6). Av den prevalens av 

läkemedelsbiverkningar, i denna litteraturstudie totalt 2438 läkemedelbiverkningar, har 

resultatet gett att mellan 8,7 - 85,7 % bör definitivt ha kunnat förebyggas. Det betyder att 

212 – 2089 av dessa 2438 biverkningar kunnat förebyggas. Skulle alla typ A-

biverkningar kunna förebyggats, med antagandet att de består av 90 % av alla 

läkemedelsbiverkningar, hade detta lett till att totalt 2240 av alla uppmärksammade 

läkemedelsbiverkningar hade undvikits. Trots en så stor andel av 

läkemedelsbiverkningar rent teoretiskt bör kunna förebyggas är det inte troligt att det 

skulle införlevas i vården. Över tid har andelen läkemedelsbiverkningar som lett till 

sjukhusvård minskat men de kan inte helt undvikas (2, 14). Nya behandlingar och nya 

läkemedel kan hela tiden bidra till outforskad problematik. Genom att arbeta aktivt med 

att öka kunskap hos vårdpersonal, utveckla nya verktyg för att följa upp behandling och 

patientanpassa denna bör andelen läkemedelsbiverkningar kunna minskas (14). 

 

Slutsats 

I denna litteraturstudie var prevalensen för läkemedelsbiverkningar mellan 2,7 – 48,4 

%, vilket gav ett medeltal på 13,2 - 16 % och av dessa läkemedelsbiverkningar ansågs 

mellan 9 – 85, 7 % kunna förebyggas. Detta tyder på att läkemedelsbiverkningar 

fortsätter bidra till sjukhusinläggningar i vården och fortfarande utgör en  risk för 

patientsäkerheten. Fler studier bör genomföras för att följa utvecklingen av 

läkemedelsbiverkningsprevalens under 2000-talet för att öka kunskapen och bidra till 

möjligheterna att upptäcka och förebygga läkemedelsbiverkningar i vården idag. 

 

Tack  

Tack till Martin Bäckström för handledning under denna litteraturstudie. Tack till Åsa 

Bergström och Lina Strandelin för visat stöd under arbetets gång.  
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