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Sammanfattning 
Inledning 
Paracetamol är det analgetika som används mest i Sverige och säljs under olika 
handelsnamn. I november 2009 beslutade läkemedelsverket att vissa receptfria 
läkemedel kunde säljas i dagligvaruhandeln. Efter flera rapporter från 
Giftinformationscentralen om en fördubblad förfrågningar angående 
paracetamolförgiftningar där 67 % av frågorna från sjukvården rörde paracetamol, så 
valde läkemedelsverket i november 2015 att begränsa försäljningen av paracetamol i 
tablettform till endast apoteken. Idag säljs paracetamol i en maximal förpackning på 20 
tabletter. I Europa har flera andra länder infört restriktioner på förpackningsstorlek av 
paracetamol och där har man kunnat se positiva effekter direkt efter restriktionen. 
Dock är långtidseffekter på inrapporterade dödsfall orsakat av paracetamol, antal 
levertransplantationer samt antal paracetamolförgiftningar omdiskuterade.  

Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka på vilken effekt begränsad förpackningsstorlek 
för paracetamol har.  

Metod 
Arbetet är en litteraturstudie som främst jämfört resultaten från olika för- och efter 
studier som utförts i samband med restriktioner om begränsad förpackningsstorlek på 
paracetamol. Informationen hämtades mellan mars och april månad 2016 genom olika 
sökningar i databasen PubMed samt olika källor på internet såsom; Fass och 
Läkemedelsverket. Artiklar sållades ut genom att abstract lästes för att sedan läsas i sin 
helhet. 

Resultat 
Resultaten från de olika studierna visar att överdoseringar är knutna till antalet 
tabletter i förpackningen av paracetamol. När det gäller antalet avsiktliga 
överdoseringar av paracetamol så såg man ingen större skillnad före och efter 
restriktioner på paracetamols förpackningsstorlek. Dock kunde man se en signifikant 
skillnad i antalet akuta avsiktliga överdoseringar efter restriktionerna. Personer vars 
avsikt är att överdosera paracetamol tar oftast det som finns tillgängligt hemma, 
speciellt om överdoseringen är impulsiv. Studier visar ingen större förändring på 
antalet förgiftningar där paracetamol är inkluderat, dock så ser man en signifikant 
minskning på antalet intagna tabletter vid en överdosering.  

Diskussion 
De undersökta studierna visade på goda effekter vid begränsad förpackningsstorlek där 
man sett en minskning av antalet akuta avsiktliga överdoseringar, antalet intagna 
tabletter, leverpåverkan och levertransplantationer samt antal dödsfall. 
Svårighetsgraden på förgiftningarna minskar vid begränsad förpackningsstorlek. Dock 
borde frågeställningar som en begränsning av antalet förpackningar samt ytterligare 
begränsningar på förpackningsstorleken studeras. Även om man ser goda effekter på 
begränsad förpackningsstorlek så bör man inte vara tillfredställande med de resultaten, 
då siffrorna för antalet inrapporterade paracetamol förgiftningar samt dödsfall är 
alldeles för hög, både i Sverige och i de länder som studierna gjorts i. 

Slutsats 
Effekterna av begränsad förpackningsstorlek visar på att frekvensen av antalet 
avsiktliga överdoseringar är oförändrad, dock ser man en minskning på antalet akut 
avsiktliga överdoseringar, dödsfall, leverpåverkan samt levertransplantationer. 
 
Nyckelord: acetaminophen, paracetamol, product packaging, effects 



 

 
  



 

 

Förkortningsordlista 
GIC= Giftinformationscentralen  
 
NPIC= The National Poisons Information Centre  
 
LUA-ordningen= reseptfrie legemidler utenom apotek  
 
NAPQI= N-acetyl-p-bensokinon-imin  
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Introduktion 
Paracetamol syntetiserades år 1893 men fick inget genomslag på grund av biverkningar 
som förmodligen orsakades utav kontaminering (1). Först på 1950-talet började 
paracetamol användas som smärtstillande. Idag använder man paracetamol mot feber 
och lättare smärtor och så länge man använder paracetamol rätt så är den ofarlig, men 
överdoserar man så riskerar man svåra leverskador som kan bli livshotande. Har man 
nedsatt njurfunktion eller en hög konsumtion av alkohol så kan höga doser av 
paracetamol i samband med det ge allvarliga skador (1). 

Paracetamol och bakgrund  
 
Paracetamol är det analgetika som används mest i Sverige och säljs under olika 
handelsnamn såsom Alvedon, Pinex, Panodil och Pamol. Trots att paracetamol har 
använts i över hundra år så är verkningsmekanismen inte helt känd men det finns 
några olika teorier. Man tror att paracetamols analgetiska effekt hänger ihop med 
molekylens förmåga att fånga upp och oskadliggöra fria OH- och O-radikaler som 
bildas vid tex vävnadsskador (2). Forskare från England och Lunds universitet har 
presenterat en studie som visat att det inte är molekylen paracetamol i sig som har sin 
smärtstillande effekt utan att det är en toxisk biprodukt N-acetyl-p-bensokinon-imin 
(NAPQI) som ger denna effekt. NAPQI bildas i kroppen när paracetamol bryts ner och i 
studien så visar det att NAPQI aktiverar TRPA1-protein som stoppar signalerna i 
smärtnerverna. NAPQI har tidigare visat sig vara det ämne som orsakar leverskadorna 
(3, 4) 
 
I november 2009 beslutade läkemedelsverket att vissa receptfria läkemedel kunde 
säljas utanför apoteket men i november 2015 så beslutades att paracetamol i 
tablettform skulle säljas endast på apotek på grund av antalet förgiftningar som har 
rapporterats in. Beslutet grundas på ökningen av antalet självskadeförgiftningar av 
paracetamol där tillgängligheten av paracetamol i tablettform ansågs vara en 
betydelsefull faktor (1). 
 
Idag finns det närmare 5600 försäljningsställen runtom i landet som är anmälda hos 
läkemedelsverket. 900 receptfria läkemedel är godkända för försäljning inom 
öppenvårdsapotek varav 600 av dem får säljas i dagligvaruhandeln. Med hänsyn till att 
beslutet endast gäller paracetamol i tablettform så ansåg läkemedelverket att 
tillgängligheten till värk och febernedsättande inte skulle påverkas så mycket eftersom 
paracetamol i brus- och flytande form har samma effekt som i tablettform. Paracetamol 
i tablettform går att få tag i på de 1350 öppenvårdsapotek runt om i landet samt hos 
olika apoteksombud (1). 

Vanligaste läkemedelsförfrågan till Giftinformationscentralen 
 
Sedan november 2009 när paracetamol började säljas i dagligvaruhandeln så har 
giftinformationscentralen (GIC) följt utvecklingen noggrant. Till en början så såg man 
ingen större ökning på frågor angående paracetamol förgiftningar. Men sedan år 2010 
så har förfrågningarna inte bara ökat markant utan de har fördubblats (5). Man har sett 
en ökning på 15-20% per år på förfrågningar om paracetamol. Under år 2014 så stod 
sjukvården för 67% av frågorna gällande paracetamol och 50% gällande ibuprofen som 
ingår i samma kategori. År 2014 visade resultaten på en ökning på 86% för paracetamol 
och 37% för ibuprofen. Om man jämför med ibuprofen så ser man inte alls samma 
ökning (6). Under år 2015 så har GIC fått in ca 3000 förfrågningar om paracetamol, 
under samma tidsperiod så har man fått in ca 750 förfrågningar om ibuprofen (5). Av 
totalt 4070 frågor om ungdomar mellan 10-19 år som inkom om överdoserat läkemedel 
stod paracetamol för 20 %. Av totalt 22737 förfrågningar för vuxna stod paracetamol 
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för 10 % (5). Dock finns det ett stort mörkertal eftersom många läkare är så vana vid 
paracetamolförgiftningar att de inte konsulterar GIC.  
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Överdosering av paracetamol 
 
Vid en normal dosering av paracetamol så är det väldigt ovanligt med biverkningar, 
men överskrider man dygnsdoseringen med en dubblering så får man en förgiftning på 
en gång. Just därför är det väldigt vanligt med oavsiktliga förgiftningar med 
paracetamol i jämförelse med andra läkemedel. Hos äldre patienter är det däremot 
väldigt vanligt med kroniska förgiftningar då många äldre av misstag överdoserar 
eftersom paracetamol florerar under olika handelsnamn. Hos yngre personer är det 
vanligare med avsiktliga överdoseringar; både impulsiva och planerade 
överdoseringarna där syftet kan vara självmord. Oftast har personer med avsiktlig 
överdosering intagit det läkemedel som finns närmast tillhands och i dessa fall så spelar 
tillgängligheten till paracetamol en avgörande roll (7, 8). Vid svårhanterlig smärta, som 
tex. tandvärk, är det vanligare med terapeutiska överdoseringar (7). 
 
De första symtomen av paracetamolförgiftning är oftast illamående, kräkningar samt 
magsmärtor. Det som är speciellt för paracetamolförgiftningar är att de inte har 
specifika symtom utan det är först i ett sent skede som patienterna söker sjukvård. 
Detta leder till en begränsad behandlingsmöjlighet och följderna är väldigt allvarliga 
både för individen själv men även för samhället. Vid överdosering av paracetamol är 
leverskador den vanligaste där man många gånger måste utföra en levertransplantation 
i livräddande syfte och i värsta fall så kan patienten avlida efter några dagar (9).  
 
Tar man en rekommenderad dos av paracetamol så metaboliseras det mesta av 
paracetamolet genom konjugering med glukuronid och sulfat i levern. Det vattenlösliga 
syrakomplexet utsöndras därefter via njurarna i urinen. Om man överdoserar 
paracetamol så blir konjugationsförmågan i levern mättat och paracetamol 
metaboliseras istället av Cytokrom P450 enzymen som oxiderar det till en 
intermediärmetabolit, N-acetyl-p-bensokinon-imin (NAPQI). Vid en överdosering så 
tar leverns förråd av glutation slut så att NAPQI inte kan konjugeras och resultatet blir 
en leverskada. Vid en kronisk hög konsumtion av alkohol så ökar Cytokrom p450 
enzymet CYO2E1 och resultatet av det blir att paracetamol blir toxiskt i lägre doser (2). 
 
Om man kommer in till sjukhuset ca 8-10 timmar efter överdosering av paracetamol så 
kan man sätta in en antidotbehandling med acetylcystein för att undvika leverskador. 
Det acetylcystein gör är att den ökar bildandet av glutation i levern vilket är nödvändigt 
för metaboliseringen av en toxisk dos av paracetamol utan att det uppstår allvarliga 
biverkningar. Sjukvårdsinsatserna som krävs är stora, patienten blir oftast inlagd på 
antingen intensiven eller akuten där man får en infusion på acetylcystein under ca 20 
timmar, ibland mer. Förutom det så krävs det regelbundna blodprovskontroller för 
övervakning av leverfunktionen. I de allvarliga fallen så kan det krävas en överflyttning 
till leverenheten för behandling och en eventuell levertransplantation (7).  

Förpackningens inverkan 
 
I Sverige får paracetamol i tablettform endast säljas på apotek i maximal förpackning 
på 20 st tabletter sedan november 2015 (10). Läkemedelsverket har kunnat se en ökad 
andel av förgiftningar av paracetamol sedan 2009 då man valde att tillåta vissa 
receptfria läkemedel att säljas i dagligvaruhandeln (11). Även i andra länder såsom 
England och Irland har man kunnat se en effekt på begränsad förpackningsstorlek av 
paracetamol efter restriktioner. Dock så är de effekter väldigt omdiskuterade om 
begränsade förpackningsstorlek verkligen har en långtids effekt på inrapporterade 
dödsfall, paracetamol förgiftningar samt påverkan på levertransplantation där 
paracetamol har en inverkan (12, 13). I en studie som läkemedelsverket gjorde så visade 
den att den svenska befolkningen hade en balanserad inställning till riskerna med 
receptfria läkemedel. Studien visade även att 90 % av befolkningen hade 
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smärtstillande, febernedsättande eller inflammationshämmande hemma vilket kan 
tolkas som att den typen av läkemedel inhandlas i syfte att de ska vara lättillgängliga 
om behovet uppstår (14). 
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Syfte 
Syftet med undersökningen är att undersöka vilken effekt begränsad 
förpackningsstorlek för paracetamol har. 
 
De frågeställningarna som har ställts är: 
 
Har begränsningar av förpackningsstorleken av paracetamol påverkat antalet anmälda 
förgiftningar av paracetamol? 
 
Hur har antalet avsiktliga samt oavsiktliga paracetamolförgiftningar påverkats av en 
begränsad förpackningsstorlek? 
 
Vilken effekt har begränsad förpackningsstorlek på paracetamol med hänsyn till antalet 
levertransplantationer samt antalet inrapporterade dödsfall på grund av paracetamol 
förgiftningar? 
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Metod 
Detta arbete är en litteraturstudie som baserats på orginalartiklar som är sökta i 
databasen Pubmed. Andra informationskällor såsom Läkemedelsverket, Fass, 
Giftinformationscentralen har använts. De träffar som har gjorts i Pubmed har 
sorterats genom att abstracts lästes och artiklar inkluderats om innehållet har passat 
frågeställningarna i denna undersökning. De artiklar som funnits intressanta har lästs i 
sin helhet för att ligga till grund för denna undersökning. Sökningar i Pubmed har 
gjorts både med och utan Mesh-termer samt med söktermerna ”pracetamol”, 
”acetaminophen”, ”product packaging”, ”drug packaging”, ”reduced pack size” ”effects” 
 
Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. 
 
Datum 
 

Sökord 
(pubmed) 

Begränsningar 
 

Träffar 
(n) 

Nr i 
referens-
lista 

160324 ((reduced[All Fields] AND 
(pack[All Fields] AND 
size[All Fields])) AND 
"Acetaminophen"[Mesh]) 

  9 13,  

160324 ((paracetamol) AND 
package size) AND effects 
 

 5 12 

160406 "Acetaminophen"[Mesh] 
AND "Sweden"[Mesh] 

 29 7, 8,  

160406 (paracetamol) AND 
product packaging 

 151 15, 16, 17, 18 

160412 TRPA1 mediates spinal 
antinociception induced 
by acetaminophen and the 
cannabinoid Delta9-
tetrahydrocannabiorcol 
AND (Clinical Trial[ptyp]) 

Clinical trial 1 3 
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Resultat 
Studie 1 

Keith Hawton et. al: 

Impact of different pack sizes of paracetamol in the United Kingdom and Ireland 
on intentional overdoses: a comparative study (2011) (15) 
 
I syfte att minska antalet dödliga överdoseringar i Storbritannien så införde man år 
1998 en ny lag om begränsad förpackningsstorlek av paracetamol till maximum 32 
tabletter på apotek samt maximum 16 tabletter i varuhandeln. I Irland införde man 
samma reform år 2001 med en begränsad förpackningsstorlek på 24 respektive 12 
tabletter. Denna studie jämförde resultaten av överdoseringar mellan Irland och 
Storbritannien med hänsyn till förpackningsstorleken av paracetamol. Forskarna 
studerade data från personer över 10 år mellan 2002-2007 från sex sjukhus i 
Storbritannien samt alla allmänsjukhus i Irland. Begränsningar i data sattes till dubbel 
dosering av maximala rekommenderad terapeutisk dosering. Med hjälp av Chisquare, 
Mann-Whitney. U samt Kruskal Wallis metoder så jämfördes data av antalet 
konsumerade tabletter och antalet sålda paracetamol förpackningar i både 
Storbritannien och Irland. Analyseringen gjordes utav sammanslagen data, och delades 
åt utefter åldersgrupper, kön samt intagen alkohol i samband med överdosering av 
paracetamol. Under perioden 2002-2007 rapporterades det in 31,107  fall av 
självförgiftning av sjukhusen i Storbritannien samt 42,877 fall i Irland (40 sjukhus-34 
inräknade i 2002, 37 i 2003, 38 mellan 2004-2005 samt 40 sjukhus inräknade mellan 
2006-2007). Av dessa inrapporterade självförgiftningar var paracetamol involverat i 
32,8 % utav fallen i Storbritannien samt 21,1 % av fallen i Irland. Information om 
antalet intagna tabletter vid överdoseringar saknades i 10,3 % av fallen i Storbritannien 
samt 9,2 % i Irland. Intagna tabletter som är färre än 4 tabletter exkluderades i studien. 
Fall med avsaknad information om kön eller patienter under 10 år exkluderades. Detta 
gällde 0.5 % av inrapporterade överdosering av paracetamol både i Storbritannien samt 
i Irland. Inkluderade fall som studerats i Storbritannien var 4858 samt 3509 i Irland. 
Resultaten visade att antalet fall med kvinnor var högre hos irländska patienter än hos 
patienter i Storbritannien. Åldersspridningen hos de två länderna visade att det var ett 
större antal rapporterade fall hos yngre patienter i Irland medan det var äldre patienter 
i England.  
 
När det gäller antalet intagna tabletter så kan man se klara toppar som motsvarar det 
maximala antalet tabletter som får säljas på apotek samt i dagligvaruhandeln. I 
Storbritannien kunde man se toppar på 16 samt 32 tabletter och i Irland på 12 samt 24 
tabletter. Även toppar vid multipla antalet paracetamol paket kunde avläsas. Resultaten 
visade dock även toppar vid jämnt antal tablett såsom 10, 20 tabletter etc. Hos båda 
länderna så kunde man även se ett höge antal överdoseringar hos män än hos kvinnor. 
Även hos den äldre gruppen kunde man se ett högre antal överdoseringar än hos yngre 
människor både när det gäller män och kvinnor (15). Författarna i denna studie menar 
att resultaten från denna studie visar att personer som överdoserar paracetamol intar 
antalet tabletter som finns tillgängliga i förpackningsstorleken.  
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Studie 2.  

E Donohoe et. al: 

Pack-size legislation reduces severity of paracetamol overdoses in Ireland (16) 
 
I denna retrospektiva observationsstudie studerades om reformen av begränsad 
förpackningsstorlek hade någon effekt på överdosering av paracetamol i Irland. Med 
hjälp information från The National Poisons Centre (NPIC) studerades data under två 
24-månaders perioder före och efter oktober månad år 2001. Inklusionskriterier i 
denna studie var all akut avsiktliga överdosering med en enda verksam substans 
antingen i tablett eller i kapsel form på patienter över 10 år. Exklusionskriterier i denna 
studie var patienter under 10 år, kronisk och förskjutna överdoseringar samt okänd 
antal intagna tabletter vid en överdosering vid förfrågan. Totalt ingick 2132 fall av 
överdoseringar av paracetamol i denna studie som stämde överens med inklusions 
kriterierna. 1198 fall i perioden före oktober 2001 samt 934 fall i perioden efter oktober 
2001. Antalet avsiktlig överdosering av paracetamol visade sig vara oförändrade mellan 
dessa två perioderna (se tabell 2).  
 
Tabell 2. Paracetamolöverdoseringar som en proportion av total antal avsiktlig 
överdosering före och efter restriktioner av förpackningsstorlek.  
 

 Före restrik-
tionen 

% av 
avsiktlig 

överdosering 

Efter 
restrik-
tionen 

% av 
avsiktlig 

överdosering 
Total 

paracetamol 
 

 
1198 

 
14.09% 

 
934 

 
14.10% 

Total 
avsiktlig 

överdosering 
 

 
8502 

  
6618 

 

 
Dock så kunde man se en signifikant skillnad i antalet akut avsiktlig överdosering av 
paracetamol efter restriktionerna av förpackningsstorleken av paracetamol (se tabell 3). 
Man kan även se en liten skillnad i minskning av antalet fall som involverar 12 tabletter 
eller mindre. När det gäller 13-24 tabletter så kan man här se en signifikant skillnad på 
en minskning av antalet fall (16). 
 
Tabell 3. Akuta Paracetamolöverdoseringar grupperade efter antalet intagna 
tabletter (16).  
 
Antalet tabletter Före 

restriktionen 
(N=1198) 

Efter 
restriktionen 
(N=934) 

p (värde <0.05 är 
statistisk 
signifikant) 

0-12 379 358 0.242 

13-24 412 272 <0.001 

>24 407 304 0.0006 
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Studie 3.  

Keith Hawto et. al: 

Long term effect of reduced pack sizes of paracetamol on poisoning deaths and 
liver transplant activity in England and Wales: interrupted time series analyses 
(2013) (17) 
 
Med hjälp av en ”interrupted time series”-analys undersökte Keith Hawton med sitt 
team de långsiktiga effekterna av en begränsad förpackningsstorlek av paracetamol i 
Storbritannien med hänsyn till dödsfall samt leverskador orsakat av 
paracetamolförgiftning. I studien använde forskarna data över antalet dödsfall i 
England och Wales mellan 1993 och 2009, för att undersöka om restriktionerna över 
förpackningsstorleken av paracetamol har haft någon effekt över antalet dödsfall 
orsakat av paracetamol överdosering. Man samlade även in data från leverenheter över 
levertransplantationer i England och Wales mellan 1995-2009. Med hjälp av samtlig 
data utförde man en före och efter design genom att använda sig utav ”interrupted time 
series”. Resultaten från denna studie visade att när det gäller antalet registrerade för 
levertransplantation samt utförda levertransplantation minskade efter restriktionerna 
1998 (se tabell 4). Författarnas slutsats i denna studie var att efter restriktionerna 1998 
så såg man en signifikant minskning i antalet dödsfall orsakat av 
paracetamolförgiftning i England och Wales över en 11-årig period. Man såg även en 
minskning i dödsfall orsakat av andra förgiftningar än paracetamol mellan år 1998-
2009, dock mindre än vad som visades för förgiftningar med paracetamol. Orsaken till 
detta har inget med restriktionen att göra. Författarna såg även en signifikant 
minskning gällande antalet registrerade för lever transplantation samt antal utförda 
levertransplantationer pga. paracetamolförgiftningar. Slutligen så menar författarna att 
effekten av restriktionen 1998 reflekterar det faktum att folk vars avsikt är att 
överdosera paracetamol tar det som finns tillgängligt i hemmet, speciellt om 
överdoseringen är impulsiv. Även om patienter tenderar att avsiktligt överdosera och 
handlar in specifikt för det syftet så är antalet tabletter mer begränsat än före 
restriktionen och överdoseringen orsakar förhoppningsvis inte lika stora skador (17). 
 
Tabell 4. Beräknad effekt gällande lever-registation samt levertransplantation för 
personer över tio år i England samt Wales efter restriktionerna 1998 (17). 
 
 
Paracetamol 
involverade 
 

 
Före 
restriktionerna  

 
Efter 
restriktionerna 

 
Registrerade 
 

 
18 

 
7 

 
Transplanterade 
 

 
8 

 
5 

 
All lever trans-
plantation  
 

 
132 

 
149 
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Studie 4 

O. Morgan et. al: 

Paracetamol (acetaminophen) pack size restrictions and poisoning severity: time 
trends in enquiries to a UK poisons centre (2007) (18) 
  
Genom att samla data gällande ålder, kön, antal tabletter eller kapsel av paracetamol 
via St Thomas´Poisons Unit i London, mellan år 1996 och 2004 så utfördes en för och 
efter studier på effekterna av begränsad förpackningsstorlek utav paracetamol. Under 
studiens gång så rapporterades det in ca 140 000 patienter med misstänkt 
paracetamolförgiftning till St Thomas´Poisons Unit, ca 11 % av alla inrapporterade 
förgiftningar. Resultaten grupperades efter ålder, kön samt antalet intagna tabletter (se 
tabell 5 och 6). Resultaten från St Thomas´Poisons Unit visade ingen förändring på 
storleken av alla förgiftningar där paracetamol är inkluderat. Däremot så kan man se en 
signifikant minskning i antalet tabletter som är intagna vid överdoseringar, både när 
det gäller den manliga samt det kvinnliga könet (vilket kan användas som index för att 
fastställa förgiftningsgradens svårighet) (18). 
 
Tabell 5. Antal patienter förgiftade av paracetamol samt all läkemedel under 1996-
2004 (18). 
 
År Paracetamol All läkemedel Paracetamol i % av all 

läkemedel 
1996 21 533 192 227 11.2 
1997 23 435 200 575 11.7 
1998 19 125 189 985 10.1 
1999 18 181 186 728 9.7 
2000 16 519 158 858 10.4 
2001 14 444 130 004 11.1 
2002 10 979 89 960 12.2 
2003 8 136 64 436 12.6 
2004 7 125 56 204 12.7 
total 139 478 1 268 977 11.0 
a 3 månader av data i dessa år är baserade på beräknade värden. 
 
Tabell 6. Median nummer av antalet paracetamol tabletter intagna av förgiftade 
patienter mellan 1996-2004 (18). 
 
 
År 
 

 
Män 

 
Kvinnor 

Före restriktionen 
 

 

1996 25 20 
1997 25 20 
1998 24 20 
Efter restriktionen  
 

 

1999 21 16 
2000 20 16 
2001 21 16 
2002 20 16 
2003 20 16 
2004 20 16 
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Studie 5.  

Anne S. Ersbøll et. al: 

Changes in the pattern of paracetamol use in the periconception period in a 
Danish cohort (2015) (19) 
 
2013 infördes restriktioner på begränsad förpackningsstorlek av paracetamol i 
Danmark. I denna retrospektiva och cross-sectional studie studerade man effekterna av 
begränsad förpackningsstorleken med hänsyn till gravida kvinnor. Data samlades in 
från Copenhagen Pregnancy Cohort, där gravida kvinnor som födde på Rigshospitalet i 
Köpenhamn mellan 2012-2014 fick besvara ett e-mail med frågor baserade på 
sociodemografisk karakteristiska, reproduktiva, hälsa, livsstil och läkemedelsfaktorer. 
Dessa resultat samlades in som grund för denna studie. Man jämförde även i denna 
studie användningen av paracetamol före och efter restriktionen av stora paket av 
paracetamol som infördes i oktober 2013.  Data samlades in mellan september 2012-
maj 2014. Totalt fick 10 209 e-mailet med frågorna, kvinnor som bytte sjukhus eller 
fick missfall exkluderades ur studien. Totalt inkluderades 8650 kvinnor i studien. 
Kvinnorna fick besvara frågor såsom ”har du tagit någon form av smärtstillande 
under en 3 månaders period under din graviditet? (ja/nej) och Tar du någon form av 
smärtstillande just nu? (ja/nej)”; om en kvinna svarade ja fick hon fylla i namnet på 
smärtstillande. De kvinnor som svarade med daglig användning av paracetamol eller en 
till två gånger i veckan ansågs vara frekventa användare. Resultaten visade att 5212 
kvinnor (60.3 %) har använt antingen receptbelagd eller receptfria smärtstillande 
någon gång under en 3-mån period under deras graviditet. 3045 kvinnor (35.5 %) 
använde paracetamol. 468 (5.4 %) kvinnor rapporterade de hade använt annan 
ospecificerad analgetikum eller febernedsättande läkemedel. Majoriteten av de som 
svarade att de använde läkemedel mindre än en gång per vecka. 338 kvinnor (3.9 %) 
svarade att de använde paracetamol frekvent (se tabell 7). Resultaten visade att innan 
det datumet så använde 1777 (35.3 %) av 5039 kvinnor paracetamol under 3 månaders 
period innan graviditeten. Efter det datumet så använde 1268 (35.1 %) av 3611 kvinnor 
paracetamol (p=0.88). Antalet kvinnor som använde paracetamol under ett tidigt skede 
i graviditeten var 354 (7 %) respektive 209 (5.8 %) (p <0.05). Dessa resultat visar på en 
signifikant minskning av proportionerna av kvinnor med paracetamol användning i ett 
tidigt skede av graviditeten efter att restriktionerna infördes i oktober 2013 (19). 
 
Tabell 7. Prevalens av läkemedelsanvändning under 3 månader före graviditeten 
samt i tidigt stadie av graviditeten (19). (n=8650) 
             3 Månader före 

graviditeten 
Tidig stadie av 
graviditeten 
 

n % n % 

Läkemedelsanvändning generellt, 
total användning 

5212 60.3 1717 19.8 

Paracetamol, total användning 
 

3045 35.2 563 6.5 

Paracetamol, daglig användning 
 

63 0.7 16 0.2 

Paracetamol, 1-2 ggr per vecka 
 

275 3.2 60 0.7 

Paracetamol, mindre än en gång per 
vecka 

2678 31.0 60 0.7 

Paracetamol, frekvent användning, 
ej rapporterad 

30 0.3 6 0.1 

Ospecificerad analgetika samt 
febernedsättande, total användning 

468 5.4 30 0.3 



 12 

Studie 6 

Christian Haga et. al: 

Paracetamolforgiftninger etter innføring av ny salgsordning (2011) (20) 8 

 
Efter reformen i Norge November 2003 som innebar att man tillät försäljning av 
receptfria läkemedel utanför apoteken (LUA-ordningen), ville man studera hur 
förekomsten av 10g-paketen i dagligvaruhandeln har gett för effekter. I denna studie 
gjorde studieförfattarna en före- och efterstudie för att undersöka om den ökade 
tillgängligheten har visat några förändringar i förekomst, allvarlighetsgraden och 
dödligheten av paracetamol. Man studerade perioden 2001-2002 före reformen samt 
perioden 2005-2006 efter reformen. Data från olika sjukhus om inläggning av 
patienter på somatiska avdelningar, antal dödsfall, serum-paracetamol-analyser samt 
hur många förfrågningar som ställts till giftinformationen, samlades in. Patienter som 
hade intagit paracetamol som kombinationspreparat eller som hade intagit ett dygns 
dos på 3 g paracetamol eller mindre blev exkluderade i studien. Resultaten visade att 
ökning av paracetamol överdoser inte var signifikant annorlunda från ökningen av 
totala antalet inlagda på sjukhus (p= 0.68) (se tabell 8).  
 
Tabell 8. Antalet inlagda med paracetamol överdoser samt totalt antal inlagda vid 
somatiska avdelningar före och efter reformen (20). 
 

Sjukhus Typ av 
inlagda 

Antal 
2001-2001 

Antal 
2005-2006 

Ändring 
% 

 
Akershus 

Universitetsykehuset 
 

Paracetamol 
överdoser 

73 79 + 21 

Inläggningar 
 

66 061 86 923 +32 

 
Haukeland 

Universitetsykehuset 
 

Paracetamol 
Överdoser 

88 92 +5 

Inläggningar 
 
 

130 014 153 628 +18 

 
Sykehuset 

Fredrikstad 
 

Paracetamol 
överdoser 

38 57 +50 

Inläggningar 
 

83 161 92 432 +11 

 
Totalt 

 

Paracetamol 
överdoser 

199 228 +15 

Inläggningar 
 

279 236 332 983 +19 

 
Av de patienter som blev inlagda visade det sig dock en ökning i antalet som fick 
leverpåverkan samt en leverskada (se tabell 9).  
 
Tabell 9. Antal patienter med leverpåverkan bland paracetamolförgiftade före och 
efter reformen. I parentesen anges antal totala inlagda med paracetamolförgiftning 
vid de tre sjukhusen (tabell 10) (20). 
 

 ALAT >3 x referensområdet ALAT >3 x referensområdet 
2001-2002 5 (199) 3 (199) 
2005-2006 12 (228) 11 (228) 
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Antalet förfrågningar till giftinformationscentralen visade på en ökning efter reformen 
samt i antal utförda serum-paracetamol analyser vid de utvalda sjukhusen som deltog i 
studien (se tabell 10,11). Antalet inlagda med paracetamol överdosering samt antalet 
dödsfall ökade inte signifikant under studieperioden (20). 
 
Tabell 10. Antal serum-paracetamol analyser vid de utvalda sjukhusen före och efter 
reformen. I parantes anges totala antalet förgiftningar på de tre utvalda sjukhusen 
(20). 
 
 2001-2002 

 
2005-2006 Ändring (%) 

Akershus 
universitetsykehuset 

1004 (926) 1 132 (1 149) + 13 

Sykehuset 
Fredrikstad 

1 124 (1 137) 1 527 (1 259) + 36 

Haukeland 
universitetsykehuset 

1 592 (1008) 1 543 (1 446) -3 

Sykehuser i Vestfod 
 

1 072 1 000 -7 

Sykehuset Buskerud 1 091 1 282 +18 
St Olavs hospital 

 
459 640 +39 

Sykehuset Telemark 234 324 +39 
Aker 

universitetsykehuset 
456 641 +41 

Totalt 
 

7 032 8 089 +15 

 
 
Tabell 11. Antal förfrågningar till giftinformationen angående paracetamol före 
samt efter reformen (20).  
 

 2001-2002 2005-2006 Ändring (5) 
 

Antal inlagda med fara för 
allvarlig paracetamol 
förgiftning 

250 579 + 131 

Antal förfrågningar från 
sjukhus angående 
paracetamol 

164 408 +149 

Totalt antal förfrågningar 
angående paracetamol 
 

858 1 518 +77 

Totalt antal förfrågningar 
till giftinformationen 
 

66 596 78 010 +17 
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Sammanfattning av vetenskapliga studier 

I tabell 14 presenteras en sammanställning över vad som studerats i de olika studierna 
samt resultaten med hänsyn till effekterna på en begränsad förpackningsstorlek av 
paracetamol. I studie 1 jämförs antalet intagna tabletter med antalet sålda 
förpackningar med maximal storlek i Storbritannien och Irland. (12). I studie 2 (16), 3 
(17), 4 (18), 5 (19), jämfördes olika data före och efter restriktionen av 
förpackningsstorlek av paracetamol. Slutligen i studie 6 (20) jämfördes effekterna av en 
ökad tillgänglighet på 10g-paket i dagligvaruhandeln före och efter reformen.  

Tabell 12. Sammanfattande tabell över resultaten i de olika studierna. 

Studie Det som studerats Skillnad 

1 (15) Antalet konsumerade tabletter i jämförelse med 
antalet sålda paracetamolförpackningar vid 
paracetamolförgiftningar 

Klara toppar med antalet 
intagna tabletter som 
motsvarar maximal 
förpackningsstorlek 

2 (16) Antalet avsiktliga överdoseringar med hänsyn till 
antalet intagna tabletter 

Oförändrad 

Antalet akut avsiktliga överdoseringar med 
hänsyn till antalet intagna tabletter 

Signifikant minskning  

3 (17) Antal dödsfall efter begränsad 
förpackningsstorlek av paracetamol  

Signifikant minskning 

Antal registrerade samt utförda lever-
transplantationer efter begränsad 
förpackningsstorlek av paracetamol  

Signifikant minskning  

4 (18) Antal inrapporterade paracetamolförgiftningar Ingen förändring 

Antal intagna tabletter vid 
paracetamolförgiftningar 

Signifikant minskning  

5 (19) Paracetamol användning i ett tidigt skede vid 
graviditet 

Signifikant minskning 

6 (20) Ökning av paracetamolförgiftningar Ingen signifikant 
förändring 

Antal leverpåverkan samt leverskada Ökning 

Antal förfrågningar till giftinformationscentralen Ökning 

Antal utförda serum-paracetamol analyser Ökning 

Antal inlagda med paracetamolöverdosering Ingen signifikant skillnad 

Antal dödsfall 

 

Ingen signifikant skillnad  
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Diskussion 
Metoddiskussion  
 
Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida begränsad förpackningsstorlek på 
paracetamol har påverkat effekten på antalet överdoseringar, levertransplantationer 
samt antal inrapporterade dödsfall på grund av överdosering av paracetamol. Genom 
att utföra en litteraturstudie baserad på sex orginalartiklar har frågeställningarna 
kunnat besvaras. Med hänsyn till arbetets syfte var en litteraturstudie baserad på för- 
och efter studier den rimligaste metoden att använda. En brist i detta arbete är att det 
inkluderats för få studier från olika länder. Anledningen till detta är att det fanns inga 
relevanta studier från Sverige som kunde inkluderats i arbetet.  Dock så visar resultaten 
mer eller mindre detsamma i de länder som studierna inkluderat, därav kan man dra 
slutsatsen att samma resultat kommer förmodligen synas i Sverige efter en begränsad 
förpackningsstorlek på paracetamol. 

Resultatdiskussion 

Har begränsningar av förpackningsstorleken av paracetamol påverkat antalet 
anmälda förgiftningar av paracetamol? 
 
Resultaten från studien i Norge (20) visade att en ökad tillgänglighet har negativa 
effekter, där antalet förfrågningar till giftinformationen har ökat samt antal serum-
paracetamol analyser efter införingen av LUA-ordningen. Dock så har inte antalet 
inläggningar på sjukhuset ökat. Man har ingen direkt förklaring till varför 
förfrågningarna till giftinformationen har ökat då de toxiska gränserna har varit 
densamma i de båda perioderna under studiens gång (20). Dock så kan det förklaras i 
en ökad förbrukning av paracetamol har lett till en ökad felanvändning av paracetamol. 
Det ökade antalet av förfrågningar kan även förklaras i en ökad kompetens hos de 
anställda på giftinformationen som lett till att vårdenheter konsulterar mer med dem. 
Det kan även förklaras i att krav på dokumentation på sjukhusen har lett till ökade 
förfrågningar, sjukhusen som har patienter med allvarlig paracetamolförgiftningar 
ringer kanske flera gånger för rådgivning vilket leder till att giftinformationen 
registrerar samma fall flera gånger.  
 
Man har även kunnat se klara toppar på antalet överdoseringar för maximala antalet 
tabletter i en singel förpackning och även vid multipla sålda paket av den begränsade 
storleken (15). Man kunde även se klara toppar vid överdoseringar på antalet jämna 
tabletter, 10, 15, 20 tabletter etc. Detta grundas med störst sannolikhet på när 
patienter, anhöriga eller personal tillfrågas vid respektive tillfälle om antalet intagna 
tabletter vid överdosering, så anges ett jämnt avrundat tal i hur många tabletter 
patienten har intagit vilket väcker frågan om man bör begränsa antalet tillåtna 
paracetamolförpackningar utan recept. Dessa resultat visar även att patienter oftast tar 
vad som finns tillgängligt i hemmet vid en överdosering. Resultaten visade dock på en 
begränsad effekt av förhållandet mellan förpackningsstorlek och antalet överdoseringar 
av paracetamol, vilket är svårt att tolka om en ytterligare begränsning av 
förpackningsstorleken av paracetamol kan ge en positiv effekt på 
paracetmolförgiftningar.  
 
Även i de fall där det gäller gravida kvinnor visade resultaten på goda effekter där man 
kunde se en signifikant minskning i antalet kvinnor som använda paracetamol, både 
regelbundet eller mer sällan, i ett tidigt stadie av graviditeten efter begränsningarna av 
förpackningsstorleken av paracetamol (19). Att användningen av paracetamol 
minskades dramatiskt vid jämförelse i perioden före samt i början av graviditeten tyder 
på en medvetenhet som kvinnorna har i samhället om riskerna med läkemedel vid en 
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graviditet. Dock så är risken stor att många kvinnor inte var medvetna om deras 
graviditet de första 3-4 veckorna (19). 

Hur har antalet avsiktliga samt oavsiktliga paracetamolförgiftningar påverkats 
av en begränsad förpackningsstorlek? 
 
Resultaten från studierna visade på en signifikant minskning på antalet tabletter som 
intogs vid överdoseringar med paracetamol (16, 18). Detta visar på att patienter som 
avser en akut överdosering oftast tar till hand de tabletterna som finns i hemmet, vid 
flera tillfällen har man en redan bruten förpackning vilket innebär att det blir svårare 
att överdosera stora mängder om man inte har haft det i avseende och inhandlat i just 
det syftet. Däremot så kunde man inte se någon förändring på frekvensen av antalet 
paracetamol överdoseringar.  
 
De toppar som man kunde se på jämna antalet tabletter vid överdoseringar tolkas som 
en bias vid rapportering där antalet tabletter som intogs vid överdoseringen antingen 
överskattas eller underskatta av antingen patienten, vårdpersonal eller eventuellt ett 
vittne som rapporterar in händelsen. Oftast så gavs informationen om antalet tabletter 
som kan divideras med 5, dvs 15, 20, 25 tabletter. Men så länge felet är konstant så är 
det inget som stör resultaten i studierna. Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen 
att en begränsad förpackningsstorlek har effekt på akuta avsiktliga överdoseringar där 
patienter tar de läkemedel som finns tillgängliga i hemmet (18).  

Vilken effekt har begränsad förpackningsstorlek på paracetamol med hänsyn till 
antalet levertransplantationer samt antalet inrapporterade dödsfall på grund av 
paracetamol förgiftningar? 
 
Resultaten visade på en signifikant minskning av antalet döda samt antalet 
levertransplantationer vid överdosering av paracetamol efter restriktionen 1998 (17). 
Däremot såg man ingen minskning av förgiftningar där paracetamol var inblandad med 
andra läkemedel eller alkohol. Reduktionen av antalet levertransplantationer kan ha 
påverkats av att man ändrade strategi på sjukhuset vid mottagande av patienter med 
paracetamolförgiftningar; antidot-behandling sattes in tidigare och intensivvården 
effektiviserades. Detta är faktorer som även kan ha en icke-signifikant skillnad i antalet 
dödsfall som observerades under studiens gång (17).  Resultaten visade på att 
effekterna av restriktionen att personer som avsiktligt vill överdosera paracetamol 
oftast tar det man finner i hemmet, speciellt om överdoseringen är impulsiv. Även om 
personer inhandlar specifikt för detta syfte så är antalet paracetamol mindre efter 
restriktionen, även om man inhandlar flera paket. Men trots resultaten på minskning 
av antalet dödsfall så kan man fortsatt se höga siffror på dödsfall, och frågan borde 
ställas om man inte borde begränsa förpackningsstorleken ytterligare på paracetamol.  
Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att dessa studier har visat på goda effekter av 
begränsad förpackningsstorlek där man sett en minskning av antalet akuta avsiktliga 
överdoseringar, antalet intagna tabletter, leverpåverkan och levertransplantationer 
samt antal dödsfall. Svårighetsgraden på förgiftningarna minskar vid begränsad 
förpackningsstorlek. Dock borde frågeställningar som en begränsning av antalet 
förpackningar samt ytterligare begränsningar på förpackningsstorleken studeras. Även 
om man ser goda effekter på begränsad förpackningsstorlek så bör man inte vara 
tillfredställande med de resultaten då siffrorna för antalet inrapporterade 
paracetamolförgiftningar samt dödsfall är alldeles för hög, både i Sverige och i de 
länder som studierna gjorts i. 
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Slutsats 
Effekterna av begränsad förpackningsstorlek visar på att frekvensen av antalet 
avsiktliga överdoseringar är oförändrad, dock ser man en minskning på antalet akut 
avsiktliga överdoseringar, antalet dödsfall, och antalet leverpåverkan samt 
levertransplantationer. 
 

Tack 
Ett stort tack till min handledare för all hjälp samt till mina nära och kära som har 
stöttat mig under arbetets gång.  
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