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Skillnader i biverkningsinformation för läkemedel inom samma 
utbytbarhetsgrupp 

 
Helin Cetinkaya 

 
Fördjupningsprojekt i farmakoterapi D, 30 hp. Apotekarprogrammet. Inera AB, handledare: Birgit 

Eiermann. Examinator: Margareta Hammarlund- Udenaes 
 

 

Introduktion: Idag kan ett ordinerat läkemedel ersättas av ett medicinskt likvärdigt 

läkemedel på apotek om det är utbytbart. För utbytbara läkemedel ska informationen om 

bland annat säkerheten vara likadan ur patientsäkerhetssynpunkt. 

Syfte: Det första syftet med studien var att ta reda på om, hur och i vilken omfattning 

biverkningsinformationen skilde sig inom olika utbytesgrupper. Det andra syftet var att 

undersöka vad eventuella skillnader kunde bero på och hur dessa kunde påverka 

patienterna. Valet av dessa syften baserades på att det fanns en allmän ovetskap kring 

huruvida det förekom variationer i biverkningsinformationen eller inte, där denna 

ovetskap kunde påverka patientsäkerheten.   

Metoder: Biverkningsinformation från samtliga produktresuméer i 25 utbytesgrupper 

undersöktes genom en kvantitativ innehållsanalys. Skillnader mellan utbytesgrupperna 

kategoriserades och kvantifierades, och det insamlade materialet beskrevs med deskriptiv 

statistik.  

Resultat: Från samtliga 25 utbytesgrupper analyserades totalt 195 preparat. I endast 27 

av 195 preparat överensstämde biverkningsinformationen helt, och det upptäcktes 

sammanlagt 2482 skillnader. Det fanns avvikelser i samtliga utbytesgrupper. Som mest 

förekom det skillnader i kategorin tillagda biverkningar (572), följt av skillnader i 

frekvenser (569) samt skillnader i användningen av termer för samma biverkan (514).   

Slutsats: Det förekom stora skillnader i biverkningsinformationen mellan utbytbara 

läkemedel. Särskilt borttagna biverkningar eller biverkningar som har redovisats under 

olika frekvenser kan skapa felaktiga slutsatser för hälso- och sjukvårdspersonal. Det är en 

patientsäkerhetsrisk att det föreligger så stora skillnader i biverkningsinformationen 

mellan läkemedel som byts ut på apotek och ansvarig myndighet ska se över hur 

informationen för utbytbara läkemedel kan likställas. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Introduktion: Idag är det möjligt att ett läkemedel som har ordinerats av en läkare kan 

bytas ut till ett annat likvärdigt läkemedel på apotek. Läkemedelsverket upprätthåller en 

lista av grupper som består av likvärdiga produkter som apotekspersonal utgår ifrån när 

de ska byta ut ett läkemedel. De likvärdiga produkterna som apoteken tillhandahåller 

skiftar periodvis i pris, vilket syftar till att hålla nere läkemedelskostnaden. På grund av 

att priset varierar ska apoteken erbjuda kunden olika läkemedelsprodukter vid olika 

tillfällen. Då dessa produkter bedöms som likvärdiga bör även deras information om 

bland annat biverkningar vara densamma. Därför är det viktigt att ta reda på om de 

dokumenterade biverkningarna för likvärdiga produkter stämmer överens.  

Syfte: Det första syftet med studien var att ta reda på om, hur och i vilken omfattning 

biverkningsinformationen skilde sig inom olika utbytesgrupper. Det andra syftet var att 

undersöka vad eventuella skillnader kunde bero på och hur dessa kunde påverka 

patienterna. Valet av dessa syften baserades på att det här området var okänt sedan 

tidigare.  

Metod: För att uppfylla syftet utfördes en innehållsanalys av biverkningsinformationen 

för 25 olika utbytesgrupper, där ett preparat inom varje utbytesgrupp valdes ut som mall 

som de andra preparaten inom gruppen jämfördes med. Avvikelser i 

biverkningsinformationen sammanställdes varefter de grupperades efter antal och typ av 

avvikelse.  

Resultat: Majoriteten av alla preparat (168 av 195) i varje utbytesgrupp hade avvikelser i 

biverkningsinformationen i relation till det utvalda preparatet inom varje grupp. Ingen 

grupp hade likadan information för samtliga preparat, och totalt upptäcktes 2482 

skillnader. De vanligaste skillnaderna var biverkningar med olika frekvenser, synonymer, 

antal och systemorganklasser.  

Slutsats: Sammanfattningsvis kan dessa avvikelser utgöra en risk för patienter om de 

läser biverkningsinformationen, och för läkare som baserar sina beslut på informationen. 

Särskilt borttagna biverkningar eller biverkningar som redovisas under olika frekvenser 

kan skapa felaktiga slutsatser för hälso- och sjukvårdspersonal. Ansvarig myndighet ska 

se över hur informationen för utbytbara läkemedel kan likställas. Patienten har även rätt 

att känna till alla risker med ett läkemedel.    
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1. Introduktion 
Idag finns ett stort utbud av läkemedel på den svenska marknaden och ännu fler står på 

tröskeln till försäljning. I takt med att patent löper ut finns det ett utbud av generika på 

den svenska marknaden. Företagen som gör dessa läkemedel ska se till att produkterna 

har samma verksamma substans, beredning och styrka (1). För att ett läkemedelsföretag 

ska få sälja sin produkt behöver de inför godkännande ett officiellt dokument som 

beskriver läkemedlets egenskaper och villkoren för marknadsföring. Dokumentet kallas 

för produktresumé (SPC, Summary of Product Characteristic) vars innehåll föreskrivare, 

apotekspersonal och patient med flera kan ta del av. Produktresumén ska bland annat 

innehålla information om effekt och säkerhet. Kraven gällande effekt och säkerhet är 

densamma för generikaföretagen som för företagen som tillverkar originalläkemedlet (1). 

I Sverige är det Läkemedelsverket som säkerställer att dessa krav uppfylls (2). Då 

majoriteten av den svenska befolkningen har intagit eller intar ett läkemedel är det av stor 

vikt att läkemedlet inte får ge upphov till större skada än nytta (3). Enligt Socialstyrelsen 

har ungefär 66 procent av den svenska befolkningen hämtat ut ett receptbelagt läkemedel 

under år 2015 (4). På grund av rådande lagstiftning ska ett receptbelagt läkemedel bytas 

ut genom ett generiskt utbyte mot det billigaste, likvärdiga preparatet som finns 

tillgängligt. Syftet med generiska utbyten är att patienten ska få det preparat som har lägst 

pris, vilket frigör skattepengar som kan användas inom angelägna områden (5). På grund 

av att en patient kan få olika preparat inom en utbytesgrupp beroende på vilket som har 

lägst pris vid tillfället för expedieringen, är det ytterst viktigt att informationen gällande 

effekt och säkerhet stämmer överens i produktresuméerna för dessa läkemedel. 
 

1.1.  Godkännande av läkemedel 
När ett läkemedelsföretag vill ansöka om godkännande för ett läkemedel i Europa kan det 

välja mellan fyra huvudsakliga ansökningsprocedurer (3).   

1. Central procedur: ett läkemedel som blir godkänt i alla EU-länder samtidigt har 

gått via den centrala proceduren efter att European Medicin Agency (EMA) har 

fått rekommendation från läkemedelsmyndigheterna att godkänna det.  
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2. Ömsesidig procedur: om företaget väljer att endast ansöka om godkännande i 

enskilda länder går ansökan istället via den ömsesidiga proceduren. I den 

ömsesidiga proceduren använder företaget ett godkännande från ett land som har 

godkänt läkemedlet tidigare som underlag för att få godkännande i ett nytt land.  

3. Decentraliserad procedur: när ett läkemedelsföretag önskar godkännande i ett land 

utan hänvisning till ett tidigare godkännande går ansökan via den decentraliserade 

proceduren. 

4. Nationell procedur: om företaget väljer att ansöka om godkännande i ett enda land 

går ansökan via den nationella proceduren.  

Granskningen av en läkemedelsansökan brukar ta ett par år innan ett beslut kan tas (3). I 

Sverige är det Läkemedelsverket som granskar läkemedelsansökningar och tar beslut om 

ett läkemedel blir godkänt eller inte. För var och en av dessa fyra procedurer är det 

läkemedelsmyndigheterna i de berörda länderna som utför granskningen av ansökan och 

utreder ifall ett läkemedel ska godkännas eller inte. Ett läkemedel kan börja säljas när det 

har blivit godkänt. 

 

1.2.  Produktresumé  
I syfte att erhålla ett godkännande för försäljning av en produkt krävs det att en 

produktresumé ska ingå i ansökan (6). Produktresumén är ett officiellt dokument som 

innehåller auktoritativ information om ett läkemedel (1). Den ska bland annat innehålla 

en deklaration om aktiv(a) substans(er) och hjälpämnen, terapeutisk indikation, dosering 

och administreringssätt, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar etc. I 

det här projektet har fokus lagts på sektionen om biverkningar som hittas under kapitel 

4.8. Denna sektion omfattar alla biverkningar från säkerhetsstudier, kliniska prövningar 

och spontana rapporter (6). I samtliga fall ska det ha konstaterats, efter noggrann 

utvärdering, att det finns ett misstänkt orsakssamband mellan läkemedlet och den 

oönskade effekten. Sambandet baseras på hur ofta en biverkan förekommer i kliniska 

prövningar eller på resultat från epidemiologiska studier (6,7).   

 

Hela produktresumén bör kontrolleras regelbundet och uppdateras vid behov för att 

försäkra att lämplig information om läkemedlets säkerhetsprofil når ut till vårdpersonal 
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(6). För att informationen i sektion 4.8 ska vara tydlig och lättillgänglig bör den 

struktureras enligt följande rekommendationer enligt den europeiska kommissionens 

riktlinjer:  

a. Sammanfattning av säkerhetsprofilen 

b. Översiktstabell över biverkningar 

c. Beskrivning av utvalda biverkningar 

d. <Barn> 

e. <Särskild(a) population(er)> 

Om det är relevant och data finns ska företagen ha ett särskilt avsnitt för barn och 

särskilda populationer (6). Det är därför frivilligt för företagen om de vill ha med punkt d 

och e. I det här projektet analyserades data från ”Översiktstabellen över biverkningar”. 

Översiktstabellen är antingen en enda tabell eller också en strukturerad lista som ska 

innehålla alla biverkningar. Vid undantagsfall kan dock separata tabeller accepteras när 

biverkningsprofilen skiljer sig markant beroende på hur en produkt används, som till 

exempel när en produkt används för olika indikationer eller vid olika doseringsregimer. 

  

Biverkningar som presenteras i biverkningstabellen bör grupperas efter frekvens och 

systemorganklasser (SOC) enligt Medical Dictionary For Regulatory Activities 

(MedDRA) (8). Generellt gäller att en biverkan bör tilldelas den SOC som är mest 

relevant relaterat till målorganet (6). Biverkningar som är vanligast ska stå först, och 

biverkningarna inom varje frekvensgrupp ska ordnas med fallande allvarlighetsgrad. 

Namnen som används för varje frekvensgrupp ska också följa standardvillkor som är 

etablerade i varje officiellt språk enligt följande konvention: Mycket vanlig (≥1/10); 

vanlig (≥1/100 till <1/10); mindre vanlig (≥1/1000 till <1/100); sällsynt (≥1/10 000 till 

<1/1000); mycket sällsynt (<1/10 000). I vissa fall kan ”ingen känd frekvens” anges om 

det inte går att beräkna en frekvens utifrån tillgänglig data. 

 

Frekvensen uppskattas med hjälp av datakällor från kliniska prövningar, säkerhetsstudier 

och/eller från spontana rapporter (6). Uppskattningen beror på datainsamlingens kvalité 

och på utvärderingen av orsakssambandet. Om valet av en frekvens baseras på olika 

datakällor ska kategorin som representerar den högsta frekvensen väljas om inte en mer 
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specifik metod har använts och därmed resulterat i en uppskattning med högre validitet. 

Datakällorna ska utgå från populationer som har följt rekommendationer från SPC 

dokumentet om dos och behandlingstid för att uppskattningen ska anses vara valid (1,6). 

 

MedDRA är ett verktyg som utvecklades i slutet av 1990-talet och som består av specifik 

och standardiserad terminologi som används för att underlätta utbyte av information om 

medicinska produkter internationellt (8). SOC används för att klassificera 

biverkningsinformation och exempel på systemorganklasser är njurar och urinvägar, blod 

etc. (9). En förteckning av alla systemorganklasser (SOC LIST) finns i Appendix, tabell 

A2.  
 

1.3.  Biverkningsdatabas 
Biverkningsöversikten (BIKT) är en databas som innehåller information om biverkningar 

av läkemedel på den svenska marknaden, och den baseras på information som finns i 

SPC-dokumenten (10). BIKT- databasen produceras av Swedish Institute for Drug 

Informatics (SIDI) och Inera. SIDI är en icke-vinstdrivande organisation som främjar 

skapandet och delandet av korrekt information om läkemedel och farmakologi. 

Informationen från SIDI om läkemedel och läkemedelsterapi är oberoende, vetenskaplig 

och evidensbaserad (11). Inera är ett aktiebolag som leds av en politisk styrelse och som 

ägs gemensamt av alla landsting och regioner i Sverige (10). Bolaget har fått i uppdrag att 

koordinera landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete samt utveckla 

tjänster till förmån för vård- och omsorgspersonal, invånare och beslutsfattare. BIKT 

täcker i dagsläget ungefär 73 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. 
 

1.4.  Efter godkännandet  
Informationen i ett SPC- dokument uppdateras genom hela livscykeln av en produkt 

allteftersom ny data dyker upp (12). Detta beror på att det görs så kallade fas IV studier 

efter godkännandet i syfte att undersöka hur läkemedlet fungerar i klinisk praxis i 

relevant patientpopulation. I dessa studier finns möjlighet att finna nya 

användningsområden för enskilda patientgrupper, följa biverkningsprofilen och göra 

eventuella korrigeringar. Förutom detta, kan de nationella läkemedelsmyndigheterna få 
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tillgång till biverkningsrapporter från sjukvårdspersonal eller direkt från patienter (13). 

Biverkningsrapporterna överförs sedan till databasen EudraVigilance där de analyseras 

tillsammans med data från kliniska prövningar, medicinsk litteratur eller data från 

läkemedelsmyndigheter utanför EU. Detta görs i syfte att identifiera ny 

säkerhetsinformation. Informationen som tillhandahålls av databasen utvärderas ständigt 

av apotekare, läkare och experter. Nytillkommen information granskas av de nationella 

läkemedelsmyndigheterna och av EMA, som sedan sätts i relation till säkerhetsprofilen 

för ett läkemedel och andra läkemedel som behandlar samma sjukdom. 

 

Kunskapen om ett läkemedel utvecklas när det kommer ut på marknaden och det gäller 

inte minst kunskapen om biverkningar (14). Det är först när ett läkemedel har använts av 

ett stort antal människor som särskilda biverkningar kan upptäckas. Därför är det av stor 

betydelse att det finns en fungerande säkerhetsövervakning av alla läkemedel under hela 

perioden som de finns på marknaden. Säkerhetsövervakning av läkemedel definieras av 

Världshälsoorganisationen (WHO) som vetenskap och verksamhet för att upptäcka, 

bedöma, förstå och förhindra biverkningar eller andra läkemedelsrelaterade problem (15).  

 

Innehavarna av försäljningstillståndet är skyldiga att etablera ett farmakovigilanssystem 

för att säkerställa övervakning och tillsyn av sina läkemedel (14). De behöver säkerställa 

att produktsäkerheten är övervakad, att myndigheter informeras om eventuella ändringar 

som kan påverka försäljningstillståndet och att produktinformationen är aktuell. Som en 

del av försäljningstillståndet har Europa kommission även rätt att kräva att innehavarna 

av försäljningstillståndet utför studier om effekt och säkerhet efter godkännandet. Då 

biverkningsprofilen förändras under läkemedlets livscykel på marknaden görs 

regelbundna nytta-riskförhållanden för att undersöka om nyttan överväger riskerna med 

läkemedlet under hela livscykeln (1,6). Allvarligare biverkningar kan accepteras ju större 

nytta läkemedlet ger.  

 

1.5.  Utbytbara läkemedel 
Utbytbara läkemedel är receptbelagda läkemedel som kan bytas ut på apotek. Utbytet 

syftar till att hålla nere kostnaden för läkemedel, vilket frigör miljardbelopp som kan 
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användas inom exempelvis svensk hälso-och sjukvård (16). På grund av att priset för ett 

läkemedel varierar kan apoteken erbjuda kunden olika läkemedel vid olika tillfällen 

(5,16). Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som beslutar om vilket av 

de generiskt utbytbara läkemedlen som ska ha lägst pris och utses till periodens vara (16, 

17).  

 

Läkemedel som är utbytbara är medicinskt likvärdiga ifråga om sammanvägd effekt och 

säkerhet, vilket innebär att de är bioekvivalenta och har samma verksamma substans, 

beredningsform och styrka (1, 17). Det som däremot kan skilja är utseenden, 

produktnamn, produktinformation och tillsatsämnen såsom färgämnen, 

konserveringsmedel, parfym, smak och hjälpsubstanser som laktos (17). Eventuella 

skillnader i produktinformationen innebär inte medicinska skillnader. För att läkemedel 

ska kunna bytas ut måste det ingå i högkostnadsskyddet enligt 21 § i lagen om 

läkemedelsförmåner (SFS 2002:160) (18). Det är TLV som beslutar vilka läkemedel som 

ska ingå i högkostnadsskyddet samt deras pris. Det är läkemedelsföretagen själva som 

skickar in en ansökan om subvention till TLV om de önskar att ett läkemedel ska 

subventioneras (19). 

 

Läkemedelsverket skapar en särskild lista som består av grupper av utbytbara läkemedel 

(17). Grupper av utbytbara läkemedel kallas för utbytesgrupper eller utbytbarhetsgrupper. 

Listan över utbytbarhetsgrupper omfattar inte bara generiska preparat utan även 

parallellimporterade och parallelldistribuerade läkemedel. Parallelldistribution handlar 

om att ett läkemedel som har godkänts inom den centrala proceduren säljs i ett annat 

EES-land än det land som läkemedlet ursprungligen marknadsfördes i (20). Ett 

parallellimporterat läkemedel är ett godkänt läkemedel som importeras från ett EU/EES-

land för att marknadsföras i Sverige efter ett tillstånd från Läkemedelsverket (21). 

Läkemedelsverket jämför sedan det parallellimporterade läkemedlet med liknande 

godkända läkemedel i Sverige, och avgör om det är utbytbart (20, 21). 

Parallellimporterade läkemedel kan vara både originalläkemedel eller generiska 

läkemedel (21). När ett läkemedel ska bytas ut mot något annat på ett apotek, utgår 

personalen från listan över utbytbara preparat som har fastställts av 
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Läkemedelsverket(17). 

 

När Läkemedelsverket bedömer vilka läkemedel som ska vara utbytbara använder de 

läkemedelsinformation som har erhållits vid utredningen inför läkemedlets godkännande 

som underlag (19).  Listan över utbytesgrupper uppdateras regelbundet, då 

Läkemedelsverket sammanställer förslag till kompletteringar av utbytesgrupperna. De 

berörda företagen får därefter förslagen utskickade på remiss. Berörda företag utgörs av 

innehavarna av marknadsföringstillståndet och alla rapporterade ombud som innehar 

produkterna. Läkemedelsverket bedömer därefter eventuella kommentarer som har 

inkommit från de berörda företagen när remisstiden har gått ut, varefter ett beslut fattas.  
 

1.5.1. Farmaceuternas roll vid utbytet 
Farmaceuten som expedierar ett läkemedel är skyldig att meddela om det är aktuellt med 

ett byte (22). Farmaceuten ska, i möjligaste mån, kunna försäkra sig om att patienten har 

förstått vad utbytet innebär. Informationen som ges ut vid ett byte är viktig då den kan 

bidra till att förhindra oro, missförstånd och osäkerhet kring det. Informationen kan även 

påverka huruvida en patient följer ordinationen korrekt eller inte. Dialogen mellan 

farmaceuten och patienten kring utbytet är följaktligen av betydelse för patientens 

förståelse samt en lyckad läkemedelsbehandling. Patienten ska själv kunna bedöma om 

ett byte ska genomföras eller inte, och förstå att det får konsekvenser för kostnaden om 

bytet inte görs.  

 

Den expedierande farmaceuten ska bedöma om ett utbyte lämpar sig för patienten utifrån 

patientens medicinska behov och särskilda förutsättningar (22). Farmaceuten ska kunna 

identifiera patienter som behöver ytterligare kontakt med sina förskrivare om det finns 

skäl att misstänka att patienterna till exempel är allergiska mot ett hjälpämne.  

Farmaceuten kan, bortsett från detta, motsätta sig ett utbyte om det innebär en stor 

olägenhet för patienten. Om farmaceuten motsätter sig ett utbyte måste detta 

dokumenteras i expeditionsstödet och styrkas med en anledning. En anledning till att 

motsätta sig ett utbyte kan till exempel vara om en patient är ordinerad delade doser men 

det läkemedel som patienten har fått vid utbytet kan inte delas. En annan anledning kan 



UPPSALA UNIVERSITET Skillnader i biverkningsinformation för läkemedel som tillhör 
samma utbytbarhetsgrupp  

 HT-2016  

 
 

 

 

13 

vara att det finns skillnader i bipacksedlarna mellan de utbytbara preparaten och att detta 

kan antas ge upphov till en sämre läkemedelsanvändning för den enskilde patienten. 

 

1.6.  Bakgrund till studien 
Många tidigare studier har ställt frågan om informationen i produktresuméer kan skilja 

sig mellan preparat som innehåller samma substans och har samma styrka, 

läkemedelsform och indikation. Eriksson et al. (2014) gjorde en studie där de ämnade 

jämföra produktinformationen för 40 olika läkemedel som marknadsförs i både Danmark 

och USA, med avseende på likheter och olikheter i biverkningsinformationen (23). De 

jämförde enskilda biverkningar i produktinformationen beträffande typ och frekvens. De 

kom fram till att mindre än hälften av alla studerade biverkningar överensstämde mellan 

länderna samt att biverkningar som hade olika frekvenser utgjorde sex procent. De 

framställde även att den största delen av avvikelser förklarades av biverkningar som 

endast hade angetts i ett land, vilket författarna till studien påtalade var problematiskt då 

viktig säkerhetsinformation helt hade uteslutits i ett av länderna.   

 

I en studie som gjordes av Pfistermeister et al. (2013) var syftet att förbättra säkerheten 

för receptförskrivning av psykofarmaka genom att göra en internationellt gällande 

datauppsättning (24). De gjorde en djupgående jämförelse av produktinformationen för 

topp tio förskrivna psykofarmaka. Jämförelsen gjordes mellan Tyskland, Schweiz, 

England och USA. Författarna kom fram till att det förelåg en betydande variation i 

indikations-, varningar och försiktighets- och kontraindikationsavsnittet för samma 

läkemedel mellan länderna och utifrån detta påtalade de att det finns ett behov av ett 

bättre internationellt samarbete och en standardisering av produktinformationen. En 

annan studie, av Kesselheim et al. (2012), visar att säkerhetsinformationen för 20 

läkemedel varierade väldigt mycket mellan Kanada, USA, England och Australien, samt 

att antalet biverkningar som rapporterades var i genomsnitt 50 procent högre i Kanada 

jämfört med USA (25). Även denna studie visar att det är nödvändigt att alla länder som 

marknadsför samma läkemedel borde utöka ett samarbete i syfte att ge ut mer enhetlig 

produktinformation.  
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I en annan studie som utfördes av Khanal et al. (2014) granskades produktinformationen 

hos generika från olika företag, angående doseringsrekommendationerna för patienter 

med nedsatt njurfunktion (26). Undersökningen omfattade 28 generiska läkemedel och 

alla deras tillgängliga fabrikat. De kom fram till att det fanns bristande information i 88 

av 155 dokument (57 %) av alla undersökta dokument, samt att doseringen för 

njurpatienterna skiljde sig i 37 av 155 dokument (24 %). Utifrån resultaten ansåg de att 

produktinformationen bör standardiseras för att säkerställa optimal läkemedelsdosering 

till patienter med nedsatt njurfunktion, samt att det är nödvändigt att regelbundet 

uppdatera produktinformationen. 

 

I Warrers et al. (2014) studie var syftet att jämföra information om graviditet och amning 

i produktresuméer för tre olika läkemedel i Australien, USA, Danmark och England (27). 

Författarna gjorde detta genom att manuellt undersöka produktinformationen för 

läkemedel som marknadsfördes av samma läkemedelsföretag i de olika länderna. De kom 

fram till att informationen gällande graviditet och amning för läkemedel som 

marknadsfördes av samma läkemedelsföretag påverkades av landet som marknadsförde 

läkemedlet ifråga. Vidare påtalade författarna att detta potentiellt kunde leda till att 

gravida och ammande fick olämplig förskrivning samt att foster och ammande spädbarn 

kunde exponeras för onödiga risker. Men å andra sidan framställde de att omotiverade 

varningar mot amning kunde resultera i att spädbarn avvändes från att ammas i onödan. 

 

Pfistermeister et al. (2014) ämnade i deras studie undersöka kritisk information i 

produktresuméer för tre stora läkemedelsmarknader (USA, England och Tyskland) (28). 

De utvärderade innehållet i kontraindikations- och biverkningsavsnittet för ett 

representativt urval av läkemedel som marknadsfördes i USA, England och Tyskland. De 

kom fram till att innehållet avvek mellan de olika läkemedelsmarknaderna, samt att 

produktresumén för generiska läkemedel endast hade identiska kontraindikationer i 10 % 

(England), 20 % (Tyskland) och 60 % (USA) av fallen. Innehållet kunde skilja sig 

markant beroende på vilken produktresumé förskrivaren utgick ifrån. En produktresumé 

för ett läkemedel kunde exempelvis varna om att samtidigt intag med ett annat läkemedel 

var kontraindicerat medan produktresumén för det andra läkemedlet inte meddelade att 
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det förelåg någon kontraindikation mellan dessa.  Författarna uppgav att det var 

problematiskt att informationen i produktresuméerna för likvärdiga läkemedel kunde 

avvika på det sättet, då det bland annat kunde lämna förskrivaren konfunderad. 

Cornelius et al. (2016) ämnade i deras studie jämföra konsistensen av biverkningsdata i 

produktresuméer för originalläkemedel, mellan USA och Europa (29). De gjorde en 

jämförande granskning av produktinformationen för antidepressiva och antikonvulsiva 

medel som marknadsfördes av samma läkemedelsföretag i USA och Europa. I studien 

kom de fram till att antalet rapporterade biverkningar skiljde sig mellan 

läkemedelsföretagen, där dokumenten i USA i genomsnitt bestod av 77 fler biverkningar 

jämfört med Europa. De fann också att majoriteten av alla biverkningstermer skiljde sig 

mellan världsdelarna, samt att källan till biverkningsrapporten angavs oftare i de 

amerikanska dokumenten jämfört med de europeiska dokumenten. 

 

Då tidigare studier har visat att samma läkemedel kan ha stora variationer i 

produktresumén med avseende på bland annat biverkningsinformationen mellan olika 

länder, fanns det ett behov av att även undersöka om biverkningsinformationen varierade 

för generiska läkemedel inom ett land. Det som gjorde att detta arbete skilde sig från 

andra studier beträffande problemformulering och genomförande, var att det inte har 

forskats om generiska läkemedel i Sverige tidigare. Den här studien gick ut på att 

undersöka innehållet i tabellinformationen under biverkningsavsnitt 4.8 i produktresumén 

för läkemedel inom samma utbytbarhetsgrupp. 
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2. Syfte 
Det första syftet med arbetet var att undersöka om, hur och i vilken omfattning 

biverkningsinformationen skilde sig inom olika utbytesgrupper. Det andra syftet var att ta 

reda på vad eventuella skillnader i biverkningsinformationen kunde bero på samt hur 

detta kunde påverka patienterna.  

 

Valet av dessa syften baserades på att det fanns en allmän ovetskap kring huruvida 

biverkningsinformationen mellan utbytbara läkemedel varierade eller inte. Denna 

ovetskap kunde i sin tur påverka patientsäkerheten.  

 

2.1. Frågeställningar 
Ø Avvek biverkningsavsnittet för läkemedel inom samma utbytesgrupp, och i 

sådana fall på vilket sätt? 

Ø Vad kunde eventuella avvikelser i biverkningsavsnittet för utbytbara läkemedel 

bero på? 

Ø Hur kunde patienten påverkas av de eventuella avvikelserna som fanns i 

biverkningsavsnittet? 
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3. Material och metoder 

3.1. Studiedesign 
Biverkningsinformation i olika utbytesgrupper analyserades genom en kvantitativ 

innehållsanalys. Biverkningsinformationen erhölls ifrån analysverktyget bikt-

differ.docker.sil som jämförde biverkningstabeller för alla läkemedel inom olika 

utbytesgrupper. Analysen gick ut på att jämföra innehållet i olika biverkningstabeller 

genom att undersöka förekomsten av skillnader i biverkningsinformationen mellan 

utbytbara läkemedel samt vid förekomst mäta omfattningen av dessa skillnader. Vid 

jämförelsen övervägdes alla biverkningar oavsett om de förekom väldigt sällan eller 

ansågs som ofarliga. Det gjordes därför ingen avgränsning i den bemärkelsen. 

Utbytesgrupper som har analyserats listas i stycke 4.2.  

 

3.2. Urval och population  
Vilka utbytesgrupper som valdes till arbetet bestämdes genom att identifiera läkemedel 

med stor förskrivning i Sverige under 2015 enligt antalet definierade dagliga doser 

(DDD). DDD för ett läkemedel definieras som den förmodade medeldosen till vuxna vid 

underhållsbehandling vid läkemedlets huvudindikation (30).  Antalet DDD hämtades från 

Socialstyrelsen statistikdatabas (31). Förskrivningen avsåg samtliga regioner i Sverige, 

alla åldrar och båda könen. Inklusionskriterier som användes i studien var att antalet 

DDD för läkemedel, med den ovan nämnda inställningen, skulle överstiga 40 miljoner, 

att läkemedel skulle vara utbytbara och att alla produktresuméer som förekom inom en 

utbytesgrupp skulle finnas med i BIKT-databasen. Urvalet i denna studie utgjordes dels 

av läkemedel som bestod av olika utbytesgrupper med olika styrkor och dels av 

läkemedel som bestod av en enda utbytesgrupp med en styrka. Anledningen till att det 

både inkluderades läkemedel med flera utbytesgrupper och läkemedel med en enda 

utbytesgrupp var för att få en så bred variation som möjligt såtillvida att resultatet skulle 

kunna problematiseras på en mer flexibel nivå samt för att arbetet skulle kunna göras 

inom tidsramen som fanns för projektet. 
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Statistiska undersökningar görs ofta för att ge information om en mängd individer. Denna 

mängd brukar benämnas population (32). Trots benämningen måste inte populationens 

individer alltid vara människor, utan individerna kan vara alltifrån bilar, företag, län eller 

konkurser och så vidare. I detta arbete utgjordes populationen av utbytbara läkemedel på 

den svenska marknaden. På grund av det stora antalet utbytbara läkemedel samt 

tidsbegränsningen var det inte möjligt att utföra en totalundersökning, det vill säga att 

mäta alla utbytesgrupper i Sverige. Därför gjordes en stickprovsundersökning istället, där 

ett urval ur populationen studerades. Stickprovet var slumpmässigt utvalt ur ett register 

som innehöll alla utbytbara läkemedel i Sverige. Registret erhölls av företaget Inera AB. 

Det slumpmässiga urvalet kontrollerades därefter beträffande de inklusionskriterier som 

hade fastställts. Då slumpmässiga stickprov sägs vara en kopia i miniatyr av 

populationen, kunde därför relativt säkra slutsatser om populationen dras. 
 

3.3. Material 
3.3.1. Datainsamling  
Som analysverktyg användes ett gränssnitt som visade varje utbytesgrupp för sig. 

Analysverktyget visade data från BIKT-databasen (33). Perioden för datainsamlingen var 

2016-10-20 till och med 2016-11 20, och då hade BIKT totalt 1875 olika utbytesgrupper 

och 3233 SPC dokument. För varje utbytesgrupp valdes ett läkemedel (SPC dokument) 

slumpmässigt ut som ”master” (eller referenstabell) som de resterande substanserna i 

samma grupp jämfördes med. Eventuella skillnader mellan tabellerna extraherades 

manuellt och angavs som siffervärden under olika kategorier (en beskrivning av alla 

kategorier finns längre ner i stycke 3.3.1). Beräkningen av skillnaderna gjordes med hjälp 

av kalkylblad i Microsoft Excel. 

 

Data som erhölls ifrån analysverktyget var i textformat. Texten innehöll 

biverkningsinformation som var ordnad under kategorierna frekvenser och 

systemorganklasser. För varje utbytesgrupp listade analysverktyget på ett systematiskt 

sätt alla möjliga skillnader som förelåg mellan biverkningstabellerna inom gruppen. Figur 

1 visar hur informationen kunde se ut i BIKT: 
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Figur 1: Läkemedel inom utbytesgruppen Paracetamol (tablett 500 mg). Det som har markerats med blått var 
läkemedelsprodukten inom utbytesgruppen som valdes ut till master och som användes som utgångspunkt i jämförelsen 
mellan de övriga, röd-markerade preparaten. Den blå rutan överst visar att det har förekommit skillnader i 
biverkningsdata mellan de olika preparaten, samt att preparaten Panodil® och Alvedon® hade identiska 
biverkningstabeller. Källa: bikt-differ.docker.sil.intern/side_effects 

	

Tabell 1 visar biverkningstabellen som valdes ut som referenstabell inom utbytesgruppen 

Paracetamol, 500 mg. Det var således denna tabell som övriga biverkningstabeller inom 

samma utbytesgrupp jämfördes mot (figur 1).  

 
Tabell 1: Biverkningstabell för mastern inom utbytesgruppen Paracetamol (tablett 500 mg). 
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Verktyget listade alla skillnader som fanns mellan biverkningstabellerna från de olika 

preparaten. Eftersom alla skillnader även innefattade mindre skillnader såsom 

användning av en extra punkt, ett mellanslag, ett översatt ord och så vidare, gjordes en 

avgränsning. Avgränsningen gick ut på att biverkningstabellerna klassificerades som 

identiska om de hade samma tabellinformation och tabellutseende. Skillnader som inte 

påverkade graden av samstämmighet ignorerades, och det gällde följande skillnader: 

1. Alla punkter, kommatecken, kolontecken, mellanslag, versaler och gemener 

2. Stavningsvarianter och obetydliga stavfel 

3. Biverkningar som förklarades med olika språk (engelska och svenska), som 

exempelvis ”hjärtsvikt” i den ena tabellen och ”heart failure” i den andra  

4. Biverkningar som stod i olika följd under samma frekvens  

 

Vid innehållsanalysen gjordes en kategorisering av materialet. Kategoriseringen utfördes 

för att plocka ut informationen på ett systematiskt och effektivt sätt. Innehållsanalysen 

ledde fram till sammanlagt tio kategorier, och de som framkom var:  

1. Placering av samma biverkan under olika systemorganklasser (SOC)  

2. Borttagen SOC 

3. Tillagd SOC 

4. Placering av biverkan under olika frekvenser 

5. Olika ord för samma biverkan 

6. Borttagen biverkan 

7. Tillagd biverkan 

8. Övergripande begrepp 

9. Skillnad i mängden information kring en biverkan 

10. Motsägelsefull biverkningsinformation 

 

Kategori 1 studerades genom att undersöka om en och samma biverkan tillhörde olika 

systemorganklasser jämfört med referenstabellen som databasen slumpmässigt hade tagit 

fram för utbytbarhetsgruppen ifråga. Antal skillnader noterades.  
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Kategori 2 och 3 studerades genom att undersöka om SOC: ar hade tagits bort respektive 

lagts till relaterat till referenstabellen. Det genomfördes primärt en beräkning av antalet 

SOC: ar i varje läkemedelstabell, och därefter togs det reda på vilka SOC: ar som fanns i 

respektive tabell. Antal skillnader noterades.  

  

Kategori 4 studerades genom att kontrollera om samma biverkan hade olika 

frekvensangivelser jämfört med mastern för utbytbarhetsgruppen. Antal skillnader 

noterades. För den här kategorin avsåg jämförelsen både biverkningar som hade samma 

namn samt biverkningar som var synonymer till varandra.  

 

Kategori 5 undersöktes genom att studera ifall samma biverkan hade beskrivits med olika 

termer mellan olika biverkningstabeller inom samma utbytesgrupp. Detta undersöktes 

genom att kontrollera ifall biverkningar, som hade markerats som icke-identiska av 

databasen, var synonymer till varandra eller inte. Antal synonymer noterades med en 

siffra. Om biverkningarna däremot inte var synonymer till varandra utan hade helt olika 

innebörd tillordnades skillnaden kategori 6 eller 7. Kategori 6 respektive 7 handlade om 

biverkningar som var borttagna respektive tillagda relaterat till referenstabellen. Antal 

skillnader noterades med en siffra.  

            

Kategori 8 studerades på liknande sätt som kategori 5, men här var det inte användningen 

av synonymer som undersöktes utan snarare användningen av övergripande begrepp. 

Övergripande begrepp var begrepp som angav olika sjukdomsbilder som till exempel 

hud- och överkänslighetsreaktioner: klåda, urtikaria, exantem, fotosensivitet.  

 

Kategori 9 kontrollerades genom att undersöka om mängden information kring en och 

samma biverkan skiljde sig mellan biverkningstabellerna inom en utbytesgrupp. Detta 

kunde exempelvis gälla användning av flera adjektiv som beskrev en och samma 

biverkan jämfört med referenstabellen. 

   

Kategori 10 studerades genom att se om det fanns motsägelsefull information kring en 

och samma biverkan mellan biverkningstabeller inom samma utbytbarhetsgrupp. Det 
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kunde exempelvis gälla en biverkan som beskrevs som farlig för barn i den ena 

biverkningstabellen men som beskrevs som farlig för vuxna i den andra tabellen.  

 

Samtliga kategorier beaktades vid datainsamlingen, men vissa skillnader som 

kategoriserades var allvarligare än andra. Skillnader som räknades som allvarliga var 

borttagna biverkningar, biverkningar med olika frekvensangivelser och biverkningar med 

motsägelsefull information.  

 

3.3.2. Begreppsförklaringar  

• SOC olika: antalet biverkningar som var placerade under olika 

systemorganklasser jämfört med mastern.  

• Borttagen SOC (SOC-): antalet systemorganklasser som var borttagna jämfört 

med referenstabellen. 

• Tillagd SOC (SOC+): antalet systemorganklasser som var tillagda jämfört med 

mastern. 

• Frekvens (frekv): antalet biverkningar som hade olika frekvenser relaterat till 

referenstabellen. 

• Synonymer (syn): antalet biverkningar som hade förklarats med olika synonymer 

jämfört med referenstabellen. 

• Borttagen biverkan (biv-): antalet biverkningar som var borttagna i relation till 

referenstabellen. 

• Tillagd biverkan (biv+): antalet biverkningar som var tillagda i förhållande till 

referenstabellen. 

• Övergripande begrepp (övergr. begr.): antalet biverkningar som förklarades med 

övergripande begrepp jämfört med referenstabellen. 

• Mängden information (info): antalet biverkningar som innehöll olika mycket 

information jämfört med mastern. 

• Grova skillnader (grov skilln): antalet biverkningar som innehöll motsägande 

information relaterat till referenstabellen. 
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3.3.3. Materialbearbetning 
Efter att ha överfört ord och meningar till siffervärden erhölls en stor mängd insamlade 

siffror i obearbetad form. Bedömningen som gjordes var att datamaterialet behövde 

bearbetas och sammanställas på ett överskådligt sätt för att kunna generera potentiellt ny 

kunskap. Materialbearbetningen gjordes med hjälp av deskriptiv statistik, som gick ut på 

att beskriva företeelsen som studerades (32) genom att organisera, sammanfatta och ge en 

generell överblick över det insamlade materialet (34).  

 

I resultatdelen har 11 tabeller redovisats. I 10 av 11 tabeller har olika utbytesgrupper 

slagits ihop eftersom samlingen av SPC dokument såg likadan ut mellan de olika 

utbytesgrupperna. Denna materialbearbetning grundades på metoden kategorisering. 

Kategorisering innebär att information som är av likvärdig karaktär sätts ihop på olika 

sätt (35). Detta kan göras för att reducera informationen till mer översiktliga budskap.  

 

I diskussionsavsnittet har resultatet från denna undersökning diskuterats tillsammans med 

resultat från andra forskare. Deras forskning har presenterats i sektionen bakgrund till 

studien. Artiklarna om den tidigare forskningen erhölls från företaget.  
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4. Resultat 

4.1. Studiens urvalsgrupp 
 

Totalt analyserades utbytesgrupper från 15 olika läkemedel (figur 2). Urvalsgruppen 

bestod av utbytbara läkemedel vars SPC fanns med i BIKT- databasen och som hade en 

förskrivning på mer än 40 miljoner DDD i Sverige under år 2015. Det mest försålda 

läkemedlet i denna urvalsgrupp var omeprazol med en förskrivning på över 178 miljoner 

DDD i Sverige under år 2015. 

 
Figur 2: Läkemedelsgrupper som analyserades i studien kom från de substansgrupper som visas i figuren. Siffrorna 

anger antalet DDD som förskrevs under år 2015. Staplarna visar substansnamn och deras ATC-kod. 

 

4.2.  Avvikelser i biverkningsavsnittet  
Från 15 läkemedel (figur 2) analyserades totalt 25 olika utbytesgrupper (tabell 2) då det 

gjordes en analys på mer än en styrka för vissa läkemedel. En styrka motsvarade en 

utbytesgrupp och eftersom det gjordes en analys på mer en än styrka för vissa läkemedel 

blev antalet utbytesgrupper (25) fler än antalet läkemedel (15). Det fanns i sin tur ett 

178	749	274	

174	382	129	

148	826	202	

119	754	962	

117	394	426	

98	571	476	

93	686	738	

92	977	148	

91	682	152	

81	482	610	

69	924	547	

69	013	945	

44	892	307	

43	664	740	

41	567	967	

0,0E+00	 5,0E+07	 1,0E+08	 1,5E+08	 2,0E+08	

A02BC01	Omeprazol	

C08CA01	Amlodipin	

C10AA01	Simvastatin	

C03CA01	Furosemid	

N02BE01	Paracetamol	

C09AA05	Ramipril	

C07AB02	Metoprolol	

C08CA02	Felodipin	

N06AB06	Sertralin	

N05CF01	Zopiklon	

A10BA02	Metformin	

N06AB04	Citalopram	

G03AC09	Desogestrel	

G03AA07	Levonorgestrel	och	etinylestradiol	

N05CF02	Zolpidem	

Antal	försålda	DDD	år	2015	
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flertal läkemedelsprodukter inom varje utbytesgrupp där dessa läkemedelsprodukter kom 

från olika innehavare med olika SPC: er. Från samtliga 25 utbytesgrupper erhölls totalt 

195 SPC: er (tabell 2), där biverkningstabellerna studerades med avseende på likheter och 

skillnader inom respektive utbytesgrupp. Inom samtliga utbytesgrupper valdes det, som 

tidigare nämnts, slumpmässigt ut en referenstabell (Appendix, referenstabeller) av 

databasen som resterande biverkningstabeller inom respektive utbytesgrupp jämfördes 

med. Vid innehållsanalysen fanns det inte en enda utbytesgrupp där samtliga 

läkemedelsprodukter uppvisade samma biverkningsinformation. Utbytesgruppen där 

informationen överensstämde mest var levonorgestrel/etinylestradiol med 67 % 

överensstämmelse. I totalt 14 av 25 utbytesgrupper (56 %) skilde sig samtliga 

biverkningstabeller från varandra. Skillnader förekom i genomsnitt i 86 % av fallen, det 

vill säga i 168 av 195 SPC: er.  

 

För att förtydliga vissa avvikelser har samtliga utbytesgrupper som fanns i de undersökta 

läkemedlen skrivits ut (tabell 2). I tabell 2 har utbytesgrupperna amlodipin 5/10 mg, 

simvastatin 10/20/40 mg, metoprolol 50/100/200 mg, felodipin 5/10 mg samt sertralin 

50/100 mg presenterats separat. Observera att vissa av dessa utbytesgrupper har slagits 

ihop i resterande tabeller (tabell 3-13).  
 
Tabell 2: Utbytbarhetsgrupper som har analyserats, totala antalet SPC-dokument per grupp samt antalet SPC-dokument 

som har uppvisat skillnader i biverkningsöversikten.  

Utbytbarhetsgrupp	 Antal	SPC	

dokument	

Olika	SPC	

dokument	

Skillnad	i	%	

Omeprazol	10	mg,	enterotablett/kapsel	 6	 3	 50	%	

Omeprazol	20	mg,	enterotablett/kapsel	 11	 11	 100	%	

Omeprazol	40	mg,	enterotablett/kapsel	 9	 6	 67	%	

Amlodipin	5	mg,	tablett		 12	 12	 100	%	

Amlodipin	10	mg,	tablett	 12	 12	 100	%	

Simvastatin	10	mg,	tablett	 10	 8	 80	%	

Simvastatin	20	mg,	tablett	 10	 8	 80	%	

Simvastatin	40	mg,	tablett	 10	 8	 80	%	

Simvastatin	80	mg,	tablett	 6	 6	 100	%	

Furosemid	20	mg	tablett	 3	 3	 100	%	
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Paracetamol	500	mg,	tablett	 6	 6	 100	%	

Ramipril	10	mg,	tablett/kapsel	 8	 8	 100	%	

Metoprolol	50	mg,	tablett	 8	 6	 75	%	

Metoprolol	100	mg,	tablett	 8	 6	 75	%	

Metoprolol	200	mg,	tablett	 8	 6	 75	%	

Felodipin	5	mg,	tablett	 5	 5	 100	%	

Felodipin	10	mg,	tablett	 5	 5	 100	%	

Sertralin	50	mg,	tablett	 10	 10	 100	%	

Sertralin	100	mg,	tablett	 10	 10	 100	%	

Zopiklon	5	mg,	tablett	 4	 4	 100	%	

Metformin	1000	mg,	tablett	 8	 3	 38	%	

Citalopram	10	mg,	tablett	 9	 7	 78	%	

Desogestrel	75	µg,	tablett	 8	 8	 100	%	

Levonorgestrel/etinylestradiol:	0,15/0,03	

mg,	tablett	

3	 1	 33	%	

Zolpidem	5	mg,	tablett	 6	 6	 100	%	

Totalt		 195	 168	 86	%	

 

Skillnader som förekom i innehållsanalysen visas i tabell 3 (se begreppsförklaringar 

under stycke 3.3.2 för en beskrivning av de ingående begreppen). I tabell 3 har 

utbytesgrupperna inom substanserna amlodipin, simvastatin, metoprolol, felodipin och 

sertralin har slagits ihop. Anledningen till att dessa utbytesgrupper har slagits ihop var för 

att de hade samma uppsättning SPC: er. SPC dokumenten inom dessa utbytesgrupper var 

således densamma mellan utbytesgrupperna, med samma innehavare och antal. Detta 

innebar i sin tur att de sammanslagna utbytesgrupperna hade likadana skillnader. På 

grund av denna sammanslagning blev antalet rader (18) i tabell 3 annorlunda gentemot 

antalet rader (25) i tabell 2, men det är fortfarande lika många utbytesgrupper (25) i båda 

tabellerna. Vissa rader i tabell 3 består således av mer en än utbytesgrupp jämfört med 

tabell 2 där varje rad består av en enda utbytesgrupp. 
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Tabell 3: Fördelning av skillnader mellan olika utbytesgrupper. De absoluta siffrorna anger antalet skillnader som 

observerades vid innehållsanalysen. Översta raden anger vilken typ av skillnad det gäller: SOC olika= Biverkningar 

som tillhörde olika SOC: ar; SOC - =Borttagen SOC; SOC + = Tillagd SOC; Frekv= biverkningar som har tilldelats 

olika frekvenser; Syn= Synonym; Biv - = Borttagen biverkan; Biv + = Tillagd biverkan; Övergr. Begr.= Övergripande 

begrepp; Info = Olika mycket information kring samma biverkan; Grov skilln = Grova skillnader.  

		 SOC	
olika	

SOC	
-	

SOC
+	 Frekv	 Syn	 Biv	-	 Biv	+	 Övergr.	

begr.	 Info	 Grov	
skilln	

Omeprazol	10	mg	 3	 		 		 		 		 1	 1	 		 3	 		

Omeprazol	20	mg	 4	 		 		 1	 		 1	 1	 		 5	 		

Omeprazol	40	mg	 4	 		 		 1	 1	 		 1	 		 5	 		

Amlodipin	5,	10	mg	 		 		 		 22	 90	 4	 8	 2	 6	 		

Simvastatin	10,	20,	40	mg	 		 		 		 		 42	 12	 21	 12	 9	 		

Simvastatin	80	mg	 		 		 		 		 11	 3	 3	 4	 5	 	
Metoprolol	50,	100,	200	mg	 75	 6	 33	 174	 129	 66	 183	 		 51	 		

Felodipin	5,	10	mg	 18	 12	 		 80	 10	 78	 4	 16	 26	 		

Sertralin	50,	100	mg	 		 		 		 208	 26	 40	 64	 		 16	 		

Zopiklon	5	mg	 8	 3	 2	 		 6	 1	 11	 		 1	 		

Metformin	1000	mg	 1	 		 1	 1	 2	 		 1	 		 5	 		

Citalopram	10	mg	 		 		 1	 19	 118	 8	 94	 		 8	 		

Furosemid	20	mg	 2	 5	 4	 36	 6	 67	 49	 1	 19	 3	
Paracetamol	500	mg	 1	 4	 13	 5	 7	 25	 83	 1	 6	 		

Ramipril	10	mg	 		 		 5	 		 20	 		 5	 		 3	 		

Desogestrel	75	µg	 		 		 		 		 7	 1	 7	 		 		 		
Levonorgestrel/etinylestradi
ol	0,15/0,03	mg	 		 3	 		 		 		 19	 		 		 2	 		

Zolpidem	5	mg			 8	 18	 3	 22	 39	 31	 36	 1	 23	 		

Totalt		 124	 51	 62	 569	 514	 357	 572	 37	 193	 3	

 

Samtliga utbytesgrupper skilde sig i biverkningsinformationen (tabell 3). Vissa 

utbytesgrupper avvek i ett fåtal kategorier medan andra avvek i betydligt fler. Flest 

skillnader förekom i kategorin tillagda biverkningar (572), följt av skillnader i frekvenser 

(569), synonymer (514) samt borttagna biverkningar (357). ”Grova skillnader” 

observerades i en utbytesgrupp och var således den skillnad som var minst vanlig. Av de 

studerade substanserna hade furosemid avvikelser i samtliga kategorier, paracetamol och 

zolpidem i nio av tio kategorier samt felodipin och metoprolol i åtta av tio kategorier.  
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 4.2.1. Systemorganklasser 
I tabell 4 har utbytesgrupperna inom substanserna metoprolol och felodipin slagits ihop. 

Totalt hade 13 utbytesgrupper biverkningar som var klassificerade till olika 

systemorganklasser i förhållande till referenstabellen inom respektive utbytesgrupp 

(tabell 4). Referenstabellerna finns i Appendix (referenstabeller). För att korrigera för att 

utbytesgrupperna hade olika många SPC dokument delades antalet avvikelser per 

utbytesgrupp med antalet SPC: er som skilde sig inom utbytesgrupperna. Denna 

korrigering gav upphov till ett värde som motsvarade det genomsnittliga antalet 

avvikelser per SPC (tabell 4), det vill säga det genomsnittliga antalet avvikelser som 

respektive SPC uppvisade gentemot referenstabellen inom utbytesgruppen. I 

biverkningsinformationen för alla metoprolol-preparat förekom det oftast att samma 

biverkan var placerad under olika SOC: ar, med mer än 4 gånger per SPC (där en SPC 

motsvarade en biverkningstabell). För metoprolol innebar detta således att varje 

biverkningstabell som skilde sig mot referenstabellen hade mer än 4 biverkningar som 

var placerade under olika SOC: ar jämfört med referenstabellen. Motsvarande värde för 

zopiklon var 2 biverkningar per biverkningstabell (tabell 4).  
 
Tabell 4: Fördelningen av biverkningar som har tilldelats olika systemorganklasser. ”Totala antalet SPC dokument” 

beskriver hur många SPC: er som skilde sig inom utbytesgruppen ifråga. ”Antalet genomsnittliga skillnader per SPC” 

anger hur många skillnader som i genomsnitt kunde påträffas i respektive SPC jämfört med referenstabellen (Appendix, 

referenstabeller) inom utbytesgruppen. 

		 Antal	skillnader	 Totala	antalet	SPC	
dokument	

Antalet	
genomsnittliga	
skillnader	per	SPC	

Omeprazol	10	mg	 3	 3	 1,00	
Omeprazol	20	mg	 4	 11	 0,36	
Omeprazol	40	mg	 4	 6	 0,67	
Metoprolol	50,	100,	200	mg	 75	 18	 4,17	
Felodipin	5,	10	mg	 18	 10	 1,80	
Zopiklon	5	mg	 8	 4	 2,00	
Metformin	1000	mg	 1	 3	 0,33	
Furosemid	20	mg	 2	 3	 0,67	
Paracetamol	500	mg	 1	 6	 0,17	
Zolpidem	5	mg	 8	 6	 1,33	
 

I tabell 5 har utbytesgrupperna inom substanserna metoprolol och felodipin slagits ihop. 

Totalt hade 10 utbytesgrupper systemorganklasser som var borttagna jämfört med 

referenstabellen inom respektive utbytesgrupp (tabell 5). Referenstabellerna finns i 
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Appendix (referenstabeller). Efter att ha korrigerat för att antalet SPC dokument skilde 

sig mellan de olika utbytesgrupperna erhölls ett värde som motsvarade det genomsnittliga 

antalet avvikelser per SPC (tabell 5). Detta värde beskrev det genomsnittliga antalet 

avvikelser som respektive SPC uppvisade gentemot referenstabellen inom 

utbytesgruppen. I biverkningsinformationen för zolpidem och 

levonorgestrel/etinylestradiol förekom det oftast att SOC: ar hade tagits bort, med mer än 

3 gånger per SPC (där SPC motsvarade en biverkningstabell). För zolpidem respektive 

levonorgestrel/etinylestradiol innebar detta således att varje biverkningstabell som skilde 

sig mot referenstabellen hade mer än 3 SOC: ar som var borttagna jämfört med 

referenstabellen. Motsvarande värde för furosemid var omkring 2 borttagna SOC: ar per 

biverkningstabell.  

 
Tabell 5: Antalet systemorganklasser som hade tagits bort i förhållande till referenstabellen (Appendix, 

referenstabeller) för respektive utbytesgrupp. ”Totala antalet SPC dokument” beskriver hur många SPC: er som skilde 

sig inom utbytesgruppen ifråga. ”Antalet genomsnittliga skillnader per SPC” anger hur många skillnader som i 

genomsnitt kunde påträffas i respektive SPC jämfört med referenstabellen inom utbytesgruppen. 

		 Antal	skillnader	 Totala	antalet	SPC	
dokument	

Antalet	
genomsnittliga	
skillnader	per	SPC	

Metoprolol	50,	100,	200	mg	 6	 18	 0,33	
Felodipin	5,	10	mg	 12	 10	 1,20	
Zopiklon	5	mg	 3	 4	 0,75	
Furosemid	20	mg	 5	 3	 1,67	
Paracetamol	500	mg	 4	 6	 0,67	
Levonorgestrel/etinylestradiol	
0,15/0,03	mg	 3	 1	 3,00	

Zolpidem	5	mg	 18	 6	 3,00	
 

I tabell 6 har utbytesgrupperna inom substansen metoprolol slagits ihop. SOC: ar som 

hade lagts till jämfört med referensmallen för respektive grupp observerades i 

sammanlagt 10 utbytesgrupper (tabell 6). Referenstabellerna finns i Appendix 

(referenstabeller). Efter att ha korrigerat för att antalet SPC dokument skilde sig mellan 

de olika utbytesgrupperna erhölls ett värde som motsvarade det genomsnittliga antalet 

avvikelser per SPC (tabell 6). Detta värde beskrev det genomsnittliga antalet avvikelser 

som respektive SPC uppvisade gentemot referenstabellen inom utbytesgruppen. För 

paracetamol förekom denna avvikelse mest med mer än 2 gånger per SPC (där en SPC 

motsvarade en biverkningstabell). För paracetamol innebar detta att varje 
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biverkningstabell som skilde sig mot referenstabellen hade mer än 2 SOC: ar som var 

tillagda jämfört med referenstabellen. Motsvarande värde för metoprolol var omkring 1,8 

tillagda SOC: ar per biverkningstabell.  
	

Tabell 6: Antalet systemorganklasser som hade lagts till relaterat till referenstabellen (Appendix, referenstabeller) för 

respektive utbytesgrupp. ”Totala antalet SPC dokument” beskriver hur många SPC: er som skilde sig inom 

utbytesgruppen ifråga. ”Antalet genomsnittliga skillnader per SPC” anger hur många skillnader som i genomsnitt kunde 

påträffas i respektive SPC jämfört med referenstabellen inom utbytesgruppen. 

		 Antal	skillnader	 Totala	antalet	SPC	
dokument	

Antalet	genomsnittliga	
skillnader	per	SPC	

Metoprolol	50,	100,	200	mg	 33	 18	 1,83	
Zopiklon	5	mg	 2	 4	 0,50	
Metformin	1000	mg	 1	 3	 0,33	
Citalopram	10	mg	 1	 7	 0,14	
Furosemid	20	mg	 4	 3	 1,33	
Paracetamol	500	mg	 13	 6	 2,17	
Ramipril	10	mg	 5	 8	 0,63	
Zolpidem	5	mg	 3	 6	 0,50	
 
4.2.2. Biverkningsfrekvenser 
I tabell 7 har utbytesgrupperna inom substanserna amlodipin, metoprolol, felodipin och 

sertralin slagits ihop. Totalt hade 16 utbytesgrupper biverkningar med olika 

frekvensangivelser jämfört med referenstabellerna inom respektive utbytesgrupp (tabell 

7). Referenstabellerna finns i Appendix (referenstabeller). Efter att ha korrigerat för att 

antalet SPC dokument var olika mellan de olika utbytesgrupperna erhölls ett värde som 

motsvarade det genomsnittliga antalet avvikelser per SPC (tabell 7). Detta värde beskrev 

det genomsnittliga antalet avvikelser som respektive SPC uppvisade gentemot 

referenstabellen inom utbytesgruppen. För furosemid förekom denna avvikelse mest, med 

mer än 12 gånger per SPC. För furosemid innebar detta att varje biverkningstabell som 

skilde sig mot referenstabellen hade mer än 12 biverkningar som hade olika frekvenser 

jämfört med referenstabellen. Motsvarande värde för sertralin var omkring 10 

biverkningar per biverkningstabell. 
 

Tabell 7: Antalet biverkningar som har tilldelats olika frekvenser inom olika utbytesgrupper. Utbytesgrupperna och 

deras respektive styrkor, för vilka avvikelsen gällde, presenteras i kolumnen längs till vänster. ”Totala antalet SPC 

dokument” beskriver hur många SPC: er som skilde sig inom utbytesgruppen ifråga. ”Antalet genomsnittliga skillnader 
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per SPC” anger hur många skillnader som i genomsnitt kunde påträffas i respektive SPC jämfört med referenstabellen 

(Appendix, referenstabeller) inom utbytesgruppen. 

		 Antal	skillnader	 Totala	antalet	SPC	
dokument		

Antalet	
genomsnittliga	

skillnader	per	SPC			

Omeprazol	20	mg	 1	 11	 0,09	
Omeprazol	40	mg	 1	 6	 0,17	
Amlodipin	5,	10	mg	 22	 24	 0,92	
Metoprolol	50,	100,	200	mg	 174	 18	 9,67	
Felodipin	5,	10	mg	 80	 10	 8,00	
Sertralin	50,	100	mg	 208	 20	 10,40	
Metformin	1000	mg	 1	 3	 0,33	
Citalopram	10	mg	 19	 7	 2,71	
Furosemid	20	mg	 36	 3	 12,00	
Paracetamol	500	mg	 5	 6	 0,83	
Zolpidem	5	mg			 22	 6	 3,67	
 

4.2.3. Termer och begrepp 
I tabell 8 har utbytesgrupperna inom substanserna amlodipin, simvastatin, metoprolol, 

felodipin och sertralin slagits ihop. Biverkningar som förklarades med synonymer jämfört 

med referenstabellerna inom respektive utbytesgrupp observerades i sammanlagt 22 

utbytesgrupper. Referenstabellerna finns i Appendix (referenstabeller). Efter att ha 

korrigerat för att antalet SPC dokument skilde sig mellan de olika utbytesgrupperna 

erhölls ett värde som motsvarade det genomsnittliga antalet avvikelser per SPC (tabell 8). 

Detta värde beskrev det genomsnittliga antalet avvikelser som respektive SPC uppvisade 

gentemot referenstabellen inom utbytesgruppen. För citalopram förekom denna avvikelse 

mest, med nästintill 17 gånger per SPC. För citalopram innebar detta att varje 

biverkningstabell som skilde sig mot referenstabellen hade omkring 17 biverkningar som 

hade förklarats med andra termer jämfört med referenstabellen. Motsvarande värde för 

metoprolol var 7 biverkningar per biverkningstabell.  I Appendix, tabell A3 listas alla 

synonymer som förekom vid innehållsanalysen. 

 
Tabell 8: Antalet synonymer som har använts för att beskriva samma biverkan inom olika utbytesgrupper. ”Totala 

antalet SPC dokument” beskriver hur många SPC: er som skilde sig inom utbytesgruppen ifråga. ”Antalet 

genomsnittliga skillnader per SPC” anger hur många skillnader som i genomsnitt kunde påträffas i respektive SPC 

jämfört med referenstabellen (Appendix, referenstabeller) inom utbytesgruppen. 

		 Antal	skillnader	 Totala	antalet	SPC	
dokument		

Antalet	genomsnittliga	
skillnader	per	SPC		
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Omeprazol	40	mg	 1	 6	 0,17	
Amlodipin	5,	10	mg	 90	 24	 3,75	
Simvastatin	10,	20,	40	mg	 42	 24	 1,75	
Simvastatin	80	mg	 11	 6	 1,83	
Metoprolol	50,	100,	200	mg	 129	 18	 7,17	
Felodipin	5,	10	mg	 10	 10	 1,00	
Sertralin	50,	100	mg	 26	 20	 1,30	
Zopiklon	5	mg	 6	 4	 1,50	
Metformin	1000	mg	 2	 3	 0,67	
Citalopram	10	mg	 118	 7	 16,86	
Furosemid	20	mg	 6	 3	 2,00	
Paracetamol	500	mg	 7	 6	 1,17	
Ramipril	10	mg	 20	 8	 2,50	
Desogestrel	75	µg	 7	 8	 0,88	
Zolpidem	5	mg			 39	 6	 6,50	
 

I tabell 9 har utbytesgrupperna inom substansen simvastatin slagits ihop. Biverkningar 

som förklarades med övergripande begrepp jämfört med referenstabellerna inom 

respektive utbytesgrupp upptäcktes i sammanlagt 11 utbytesgrupper (tabell 9). 

Referenstabellerna finns i Appendix (referenstabeller). Efter att ha korrigerat för att 

antalet SPC dokument var olika mellan de olika utbytesgrupperna erhölls ett värde som 

motsvarade det genomsnittliga antalet avvikelser per SPC (tabell 9). Detta värde beskrev 

det genomsnittliga antalet avvikelser som respektive SPC uppvisade gentemot 

referenstabellen inom utbytesgruppen. För felodipin förekom denna avvikelse mest, med 

omkring 2 gånger per SPC. För felodipin innebar detta att varje biverkningstabell som 

skilde sig mot referenstabellen hade omkring 2 biverkningar som hade förklarats med 

övergripande begrepp jämfört med referenstabellen. Motsvarande värde för simvastatin 

(80 mg) var 0,7 biverkningar per biverkningstabell.  I Appendix, tabell A4 listas alla 

övergripande begrepp som förekom vid innehållsanalysen. 

 
Tabell 9: Antalet biverkningar som har förklarats med övergripande begrepp inom olika utbytesgrupper. ”Totala antalet 

SPC dokument” beskriver hur många SPC: er som skilde sig inom utbytesgruppen ifråga. ”Antalet genomsnittliga 

skillnader per SPC ” anger hur många skillnader som i genomsnitt kunde påträffas i respektive SPC jämfört med 

referenstabellen (Appendix, referenstabeller) inom utbytesgruppen. 

		 Antal	skillnader	 Totala	antalet	
SPC	dokument	

Antalet	genomsnittliga	
skillnader	per	SPC	

Amlodipin	5,	10	mg	 2	 24	 0,08	
Simvastatin	10,	20,	40	mg	 12	 24	 0,50	
Simvastatin	80	mg	 4	 6	 0,67	
Felodipin	5,	10	mg	 16	 10	 1,60	
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Furosemid	20	mg	 1	 3	 0,33	
Paracetamol	500	mg	 1	 6	 0,17	
Zolpidem	5	mg			 1	 6	 0,17	
 

I tabell 10 har utbytesgrupperna i substanserna amlodipin, simvastatin, metoprolol, 

felodipin och sertralin slagits ihop. Totalt hade 24 utbytesgrupper biverkningar som 

förklarades med olika mycket information i relation till referenstabellen inom respektive 

utbytesgrupp (tabell 10). Referenstabellerna finns i Appendix (referenstabeller). Efter att 

ha korrigerat för att antalet SPC dokument skilde sig mellan de olika utbytesgrupperna 

erhölls ett värde som motsvarade det genomsnittliga antalet avvikelser per SPC (tabell 

10). Detta värde beskrev det genomsnittliga antalet avvikelser som respektive SPC 

uppvisade gentemot referenstabellen inom utbytesgruppen. För furosemid förekom denna 

avvikelse mest, med i genomsnitt 6 gånger per SPC (där en SPC motsvarade en 

biverkningstabell). För furosemid innebar detta att varje biverkningstabell som skilde sig 

mot referenstabellen hade omkring 6 biverkningar som hade förklarats med olika mycket 

information i relation till referenstabellen. Motsvarande värde för zolpidem var omkring 

4 biverkningar per biverkningstabell.  
 
Tabell 10: Antalet biverkningar som har beskrivits med olika mycket information inom olika utbytesgrupper. 

Utbytesgrupperna och deras respektive styrkor redovisas i kolumnen längs till vänster.  ”Totala antalet SPC dokument” 

beskriver hur många SPC: er som skilde sig inom utbytesgruppen ifråga. ”Antalet genomsnittliga skillnader per SPC” 

anger hur många skillnader som i genomsnitt kunde påträffas i respektive SPC jämfört med referenstabellen (Appendix, 

referenstabeller) inom utbytesgruppen. 

		 Antal	skillnader	 Totala	antalet	SPC	dokument	
Antalet	genomsnittliga	
skillnader	per	SPC	

Omeprazol	10	mg	 3	 3	 1,00	
Omeprazol	20	mg	 5	 11	 0,45	
Omeprazol	40	mg	 5	 6	 0,83	
Amlodipin	5,	10	mg	 6	 24	 0,25	
Simvastatin	10,	20,	40	mg	 9	 24	 0,38	
Simvastatin	80	mg	 5	 6	 0,83	
Metoprolol	50,	100,	200	mg	 51	 18	 2,83	
Felodipin	5,	10	mg	 26	 10	 2,60	
Sertralin	50,	100	mg	 16	 20	 0,80	
Zopiklon	5	mg	 1	 4	 0,25	
Metformin	1000	mg	 5	 3	 1,67	
Citalopram	10	mg	 8	 7	 1,14	
Furosemid	20	mg	 19	 3	 6,33	
Paracetamol	500	mg	 6	 6	 1,00	
Ramipril	10	mg	 3	 8	 0,38	
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Levonorgestrel/etinylestradiol	0,15/0,03	
mg	 2	 1	 2,00	

Zolpidem	5	mg			 23	 6	 3,83	

 

Biverkningar som har förklarats med motsägelsefull information observerades i endast en 

utbytesgrupp (tabell 11). Detta observerades endast hos furosemid som kunde ses i 

genomsnitt en gång per SPC (där en SPC motsvarade en biverkningstabell). För 

furosemid innebar det här att varje biverkningstabell som skilde sig mot referenstabellen 

hade 1 biverkan som hade förklarats med motsägelsefull information jämfört med 

referenstabellen. Samtliga referenstabeller finns i Appendix (referenstabeller). 

 
Tabell 11: visar antalet biverkningar som har förklarats med motsägelsefull information inom en utbytesgrupp. ”Totala 

antalet SPC dokument” beskriver hur många SPC: er som skilde sig inom utbytesgruppen ifråga. ”Antalet 

genomsnittliga skillnader per SPC” anger hur många skillnader som i genomsnitt kunde påträffas i respektive SPC 

jämfört med referenstabellen (Appendix, referenstabeller) inom utbytesgruppen. 

		 Antal	skillnader	 Totala	antalet	
SPC	dokument	

Antalet	genomsnittliga	
skillnader	per	SPC	

Furosemid	20	mg	 3	 3	 1,00	
 

4.2.4. Omfattningar 
I tabell 12 har utbytesgrupperna i substanserna amlodipin, simvastatin, metoprolol, 

felodipin och sertralin slagits ihop. Biverkningar som hade tagits bort i förhållande till 

referenstabellen observerades i totalt 22 utbytesgrupper (tabell 12). Samtliga 

referenstabeller finns i Appendix (referenstabeller). Efter att ha korrigerat för att antalet 

SPC dokument skilde sig mellan de olika utbytesgrupperna erhölls ett värde som 

motsvarade det genomsnittliga antalet avvikelser per SPC (tabell 12). Detta värde beskrev 

det genomsnittliga antalet avvikelser som respektive SPC uppvisade gentemot 

referenstabellen inom utbytesgruppen. För furosemid förekom denna avvikelse mest, med 

i genomsnitt 22 gånger per SPC (där en SPC motsvarade en biverkningstabell). För 

furosemid innebar detta således att varje biverkningstabell som skilde sig mot 

referenstabellen hade omkring 22 biverkningar som var borttagna gentemot 

referenstabellen. Motsvarande värde för levonorgestrel/etinylestradiol var omkring 19 

borttagna biverkningar per biverkningstabell. 
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Tabell 12: Antalet biverkningar som var borttagna jämfört med referenstabellen (Appendix A3-A18) för respektive 

utbytesgrupp. Utbytesgrupperna och deras respektive styrkor redovisas i kolumnen längs till vänster. ”Totala antalet 

SPC dokument” beskriver hur många SPC: er som skilde sig inom utbytesgruppen ifråga. ”Antalet genomsnittliga 

skillnader per SPC” anger hur många skillnader som i genomsnitt kunde påträffas i respektive SPC jämfört med 

referenstabellen (Appendix, referenstabeller) inom utbytesgruppen. 

		 Antal	skillnader	 Totala	antalet	SPC	dokument	

Antalet	
genomsnittliga	

skillnader	per	SPC	

Omeprazol	10	mg	 1	 3	 0,33	
Omeprazol	20	mg	 1	 11	 0,09	
Amlodipin	5,	10	mg	 4	 24	 0,17	
Simvastatin	10,	20,	40	mg	 12	 24	 0,50	
Simvastatin	80	mg	 3	 6	 0,50	
Metoprolol	50,	100,	200	mg	 66	 18	 3,67	
Felodipin	5,	10	mg	 78	 10	 7,80	
Sertralin	50,	100	mg	 40	 20	 2,00	
Zopiklon	5	mg	 1	 4	 0,25	
Citalopram	10	mg	 8	 7	 1,14	
Furosemid	20	mg	 67	 3	 22,33	
Paracetamol	500	mg	 25	 6	 4,17	
Desogestrel	75	µg	 1	 8	 0,13	
Levonorgestrel/etinylestradiol	0,15/0,03	mg	 19	 1	 19,00	
Zolpidem	5	mg			 31	 6	 5,17	

 

I tabell 13 har utbytesgrupperna i substanserna amlodipin, simvastatin, metoprolol, 

felodipin och sertralin slagits ihop. Biverkningar som hade lagts till jämfört med 

referensmallen observerades i totalt 24 utbytesgrupper (tabell 13). Referenstabellerna 

finns i Appendix (referenstabeller). Efter att ha korrigerat för att antalet SPC dokument 

skilde sig mellan de olika utbytesgrupperna erhölls ett värde som motsvarade det 

genomsnittliga antalet avvikelser per SPC (tabell 13). Detta värde beskrev det 

genomsnittliga antalet avvikelser som respektive SPC uppvisade gentemot 

referenstabellen inom utbytesgruppen. I biverkningsinformationen för furosemid förekom 

denna avvikelse mest, med i genomsnitt 16 gånger per SPC (där en SPC motsvarade en 

biverkningstabell). För furosemid innebar detta således att varje biverkningstabell som 

skilde sig mot referenstabellen hade omkring 16 biverkningar som var tillagda gentemot 

referenstabellen. Motsvarande värde för paracetamol var omkring 14 tillagda 

biverkningar per biverkningstabell.  
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Tabell 13: Antalet biverkningar som var tillagda jämfört med referenstabellen (Appendix, referenstabeller) för 

respektive utbytesgrupp. Utbytesgrupperna och deras styrkor listas i kolumnen längst till vänster. ”Totala antalet SPC 

dokument” beskriver hur många SPC: er som skilde sig inom utbytesgruppen ifråga. ”Antalet genomsnittliga skillnader 

per SPC” anger hur många skillnader som i genomsnitt kunde påträffas i respektive SPC jämfört med referenstabellen 

inom utbytesgruppen. 

		
Antal	skillnader	

	
Totala	antalet	SPC	
dokument	

Antalet	
genomsnittliga	
skillnader	per	SPC	

Omeprazol	10	mg	 1	 3	 0,33	
Omeprazol	20	mg	 1	 11	 0,09	
Omeprazol	40	mg	 1	 6	 0,17	
Amlodipin	5,	10	mg	 8	 24	 0,33	
Simvastatin	10,	20,	40	mg	 21	 24	 0,88	
Simvastatin	80	mg	 3	 6	 0,50	
Metoprolol	50,	100,	200	mg	 183	 18	 10,17	
Felodipin	5,	10	mg	 4	 10	 0,40	
Sertralin	50,	100	mg	 64	 20	 3,20	
Zopiklon	5	mg	 11	 4	 2,75	
Metformin	1000	mg	 1	 3	 0,33	
Citalopram	10	mg	 94	 7	 13,43	
Furosemid	20	mg	 49	 3	 16,33	
Paracetamol	500	mg	 83	 6	 13,83	
Ramipril	10	mg	 5	 8	 0,63	
Desogestrel	75	µg	 7	 8	 0,88	
Zolpidem	5	mg			 36	 6	 6,00	
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5. Diskussion  
Resultatet visar att det förekommer skillnader i biverkningssektionen av 

produktresuméerna för bioekvivalenta läkemedel. Av 195 utbytbara läkemedel upptäcktes 

skillnader i 168 (86 %) i biverkningsavsnittet. Att 86 % av stickprovet visade avvikelser 

är väldigt mycket, och det kan indikera att det finns ett stort mörkertal bland övriga 

utbytbara läkemedel som inte har undersökts i denna studie, vilket i sådana fall är 

alarmerande. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att det är samma fördelning av 

avvikelser bland andra utbytbara läkemedel. I linje med resultatet från den här studien 

visar även Eriksson et al. (2014), Kesselheim et al. (2012), Pfistermeister et al. (2014) 

och Cornelius et al. (2016) att det föreligger skillnader i biverkningsavsnittet för 

läkemedel som tillverkas i olika länder. I samtliga artiklar framkommer det att 

variationerna i biverkningsinformationen för likvärdiga läkemedel är signifikanta. Utifrån 

detta förefaller avvikelser i biverkningssektionen för likvärdiga läkemedel vara relativt 

vanliga.  

 

Det kan konstateras att det har upptäckts avvikelser för samtliga utbytesgrupper, men 

vilka typer av avvikelser har förekommit mest? I den här studiens resultat visar det sig att 

de vanligaste avvikelserna är att biverkningar har olika frekvenser och 

systemorganklasser (SOC). Vidare visar resultatet att biverkningarna är olika till antal 

och att de förklaras med olika termer samt begrepp. Totalt upptäcktes 357 borttagna 

biverkningar, 572 tillagda biverkningar, 569 frekvensskillnader, 514 synonymer, 193 

informationsskillnader och 124 SOC-avvikelser. Precis som i den här studiens resultat har 

Eriksson et al (2014) kommit fram till att det förekommer skillnader beträffande 

biverkningsfrekvenser, och Kesselheim et al. (2012) har i sin studie kommit fram till att 

antalet biverkningar skiljer sig för ett och samma läkemedel mellan olika länder. 

Gemensamt för de här två artiklarna är att jämförelsen avser samma läkemedel som 

marknadsförs i olika länder, medan jämförelsen i den här studien avser utbytbara 

läkemedel som marknadsförs i Sverige. Det här tyder på att dessa typer av avvikelser 

sedan tidigare är kända fenomen där denna studie bekräftar att det även gäller för 

utbytbara läkemedel inom ett och samma land. 
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Läkemedelsverket framför att det inte får förekomma några medicinska skillnader i 

produktinformationen mellan utbytesgrupper (17), men i denna studie visar resultatet att 

det finns avvikelser som kan klassificeras som medicinska skillnader. Det kan finnas 

många anledningar till varför det finns skillnader i biverkningsinformationen trots att det 

är samma läkemedel. I artiklarna som är skrivna av Shimazawa et al. (2013) och 

Kesselheim et al. (2012) framkommer det att det bland annat kan bero på sociokulturella-, 

ekonomiska- och politiska orsaker samt företagens intressen. Det framgår även att 

informationen av ett läkemedel inte ska variera signifikant mellan olika länder med tanke 

på att tillsynsmyndigheter utvärderar samma vetenskapliga data. Olika lagar och kulturer 

i länderna kan dock påverka besluten som tillsynsmyndigheterna tar. I dessa artiklar går 

det att dra sådana slutsatser men i den här studien är det inte lika lätt då samtliga 

läkemedel som har undersökts säljs av företag i Sverige. Men å andra sidan är 

läkemedelsmarknaden internationell och består av läkemedel som har blivit godkända 

genom olika procedurer såsom exempelvis via den centrala proceduren. Därför kan även 

sociokulturella-, politiska- och ekonomiska faktorer samt företagens egna intressen vara 

orsaken till skillnader i biverkningsinformationen i den här studien. Det kan även vara 

som Cornelius et al. (2016) framställer att länder som marknadsför samma läkemedel kan 

följa olika regelbaserade kriterier när de ska identifiera och rapportera biverkningar från 

kliniska prövningar vilket i sin tur kan medföra att biverkningsinformationen skiljer sig 

för samma läkemedel. De menar även att orsaksmekanismen för en biverkan ofta är 

tidsberoende och att risken beror på varaktigheten av exponeringen. Olika 

uppdateringsdatum kan därför vara en orsak till att det förekommer skillnader i 

biverkningsinformationen för generiska preparat. Förutom detta, kan det även vara som 

Duke et al. (2011) konstaterar att en lång lista av sällsynta biverkningar med eventuell 

kausalitet kan orsaka en överbelastning av information samt bidra till att det blir svårt att 

besluta vilken information som ska ges till patienten (36). Dessutom menar Shimizawa et 

al. (2013) på att en lång förteckning över biverkningar kan bidra till att förskrivare och 

patient inte läser informationen ordentligt då det blir för jobbigt, vilket i sin tur gör att de 

kan förbise risker som är allvarliga (37).  En av avvikelserna gällande biverkningar som 

har placerats under olika organklasser kan förklaras av att företag tolkar olika i denna 

fråga. Denna kategorisering är i egentlig mening en tolkningsfråga eftersom det kan vara 
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komplicerat att veta vilket organsystem en biverkan är relaterad till. För vissa 

biverkningar kan flera organsystem anses som passande alternativ. Det är med andra ord 

ingen självklarhet att kategorisera ”rätt”. Men om förskrivare är vana med att leta efter en 

viss biverkan under en viss organklass kan det inge en falsk trygghet för vårdpersonalen 

när det inte går att hitta en biverkan på grund av att den är placerad under en annan 

organklass.  

 

De avvikelser som framkommer i den här studiens resultat kan vara av betydelse för 

patientsäkerheten. Vissa avvikelser som har upptäckts i samband med studien såsom 

exempelvis borttagna biverkningar eller biverkningar som har förklarats med synonymer, 

kan leda till att förskrivare eller patient inte kan härleda en uppkommen biverkan till ett 

läkemedel. När det kommer till biverkningar som har förklarats med synonymer ligger 

problemet i att vissa förskrivare endast använder ett enda begrepp när de söker efter en 

biverkan i en biverkningsförteckning. Om sökordet inte skulle hittas på grund av ett en 

synonym har använts, kan det misstolkas som att biverkan ifråga inte förekommer i den 

valda läkemedelsbehandlingen trots att den i själva verket gör det. Detta kan således inge 

en falsk trygghet för bland annat förskrivaren. Om läkemedelsbehandlingen fortgår på 

grund av dessa avvikelser kan det leda till hälsoskador som i sin tur kan ge upphov till 

onödigt patientlidande och ökade kostnader för samhället. I artikeln som är skriven av 

Eriksson et al (2014) uppger författarna att det är viktigt att förskrivare och 

apotekspersonal får åtkomst till korrekt och aktuell information för att kunna upplysa 

patienter om eventuella risker med ett preparat. Vidare pekar författarna på att skillnader i 

produktinformationen kan leda till att förskrivarbeslut tas på oklara grunder, vilket kan 

försvåra inledningen av en ny läkemedelsterapi och utredningen av en misstänkt 

biverkan. Dessutom nämner författarna Pfistermeister et al. (2013) att 

förskrivarinformation som skiljer sig för samma läkemedel kan få konsekvensen att 

läkarna får svårare att veta vilket läkemedel de ska välja vid förskrivningen, vilket i sin 

tur kan påverka behandlingen. Cornelius et al (2016) uppger att variationer i 

produktinformationen mellan likvärdiga läkemedel är oroande då det kan minska chansen 

för förskrivare att ge ordentlig rådgivning till patienter. De påtalar även att för att 

förskrivare ska kunna ge genomtänkta risk-nytta råd behöver de tillgång till begriplig och 
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tillförlitlig biverkningsdata. Förutom detta menar Warrer et al. (2014) på att stora 

skillnader i produktinformationen i avsnittet om gravida och amning potentiellt kan leda 

till att gravida och ammande får olämplig förskrivning samt att foster och ammande 

spädbarn kan exponeras för onödiga risker. Men de framlägger också att omotiverade 

varningar mot amning kan resultera i att spädbarn avvänjs från att ammas i onödan. 

Utifrån dessa artiklar finns det tillräckligt med belägg för att påtala att variationer i 

produktresuméer för likvärdiga läkemedel kan vara en patientsäkerhetsrisk. Som 

läkemedelsföretag finns ett ansvar att se till att folk inte tar skada av de produkter som 

tillverkas, och i som myndighet finns ett ansvar att se till att informationen för likartade 

läkemedel är enhetlig inom ett land och mellan olika länder. Det kan anses vara etiskt 

inkorrekt om patienter tar skada för att läkemedelsföretagen tar bort, ändrar frekvenser 

eller skriver om biverkningar i förteckningen. Vidare är det moraliskt fel av förskrivarna 

och farmaceuterna att expediera läkemedel utan att ha vetskap om hur 

biverkningsförteckningarna varierar beroende på fabrikatet. Farmaceuten har ett extra 

ansvar då det medicinska språket kan vara väldigt svårt för patienten. Om patienter litar 

på förskrivarens och farmaceutens kunskaper gällande läkemedel och brukar de 

läkemedel som har förskrivits i enlighet med den information som har erhållits på 

apoteken eller hos läkaren, bör de professionella vara extra försiktiga så att patienter inte 

utsätts för risker som hade kunnat undvikas. Men detta är svårt på grund av att de flesta 

förskrivarna och farmaceuterna antagligen inte har kunskap om att variationerna är 

omfattande och många till antalet, men även om detta är bekant finns det inte tid för att 

läsa biverkningsavsnitten för samtliga preparat som ingår i en utbytesgrupp. Utifrån detta 

kan det funderas kring om det verkligen är rätt att expediera ut periodens vara när de 

läkemedel som har undersökts i detta arbete har uppvisat så pass stora avvikelser i 

biverkningsinformationen.  

 

Med hänsyn till de avvikelser som har påträffats i studien och konsekvenserna av att 

patienterna förskrivs läkemedel som de kan ta skada av, finns det ett behov av att 

standardisera informationen i produktresuméer för utbytbara läkemedel. Att det här 

behovet finns nämner även Kesselheim et al. (2012) samt Khanal et al. (2014) i deras 

artiklar. Även om deras artiklar inte handlar om utbytbara läkemedel utan snarare om 
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samma läkemedel är principen densamma, då utbytbara läkemedel är medicinskt 

likvärdiga och klassificeras som likadana. Det är även nödvändigt att 

produktinformationen uppdateras regelbundet för att förskrivare och patient ska få aktuell 

och korrekt information om ett läkemedel, vilket Khanal et al. (2014) samt Eriksson et al. 

(2014) påtalar.  

 

5.1. Styrkor och svagheter 
Med hög validitet i en kvantitativ studie berör forskaren frågan om studien mäter det den 

avser att mäta, vilket med andra ord betyder att forskaren kan besvara studiens 

frågeställningar (38). För att uppnå en hög validitet bör forskaren bland annat ständigt 

kontrollera, ifrågasätta samt teoretiskt tolka de resultat som har erhållits (35). I detta 

arbete var validiteten hög då projektet handlade om att undersöka huruvida biverkningar 

avvek i olika utbytesgrupper eller inte, vilket det endast gick att svara ja eller nej på. 

Därefter gick projektet ut på att undersöka hur mycket informationen avvek och detta 

besvarades genom att räkna ut antalet skillnader.  

 

Hög reliabilitet innebär att en mätning är tillförlitlig, där resultatet blir densamma vid 

upprepade försök (32, 38). Databasen som användes bestod av uppdaterad information 

vilket var av betydelse för reliabiliteten. Vidare visade databasen färgkoder som 

representerade olika avvikelser vilket gjorde kategoriseringen av skillnader lättare och 

mer effektiv. En upprepad mätning med samma metod skulle av denna anledning troligen 

generera liknande resultat. Å andra sidan har uppsatsen en låg intern reliabilitet eftersom 

det endast var en forskare som stod för tolkningen och värderingen av resultatet (34). 

 

Urvalet som analysen baserades på var slumpmässigt utvalt ur ett register och 

representativt för Sverige då dessa läkemedel användes flitigt i landet under år 2015. En 

begränsning var dock att det endast gick att analysera läkemedel från BIKT-databasen. 

Trots att urvalet var slumpmässigt utvalt skulle det ha varit bättre för den externa 

validiteten om stickprovet hade varit större. På grund av stickprovets storlek gjordes inga 

statistiska beräkningar. 
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En annan begränsning med arbetet var att databasen slumpmässigt valde ut en master för 

varje utbytesgrupp istället för att på ett strategiskt sätt välja originalet eller det senaste 

läkemedlet som master. Databasen kunde därmed välja en referenstabell som inte hade 

uppdaterats på väldigt länge vilket i sin tur kunde påverka jämförelsen så att resultatet 

blev missvisade. Detta hade kunnat uppvägas om hänsyn hade tagits till 

uppdateringsdatumen för de studerade substanserna, men på grund av svårigheter att 

inkorporera datumen i studien gick det inte att kompensera för detta. 

 

5.2. Framtida studier 
Denna studie har visat att det fanns väldigt stora skillnader i biverkningsinformationen 

mellan utbytbara läkemedel. Att samtliga av de studerade utbytesgrupperna har uppvisat 

skillnader i information pekar på att det kan finnas ett stort mörkertal bland 

utbytesgrupper som inte har studerats än. För att ta reda på patientrisken hade det varit 

viktigt att undersöka i vilken utsträckning hälso- och sjukvårdspersonal samt patienter är 

medvetna om skillnaderna och hur de skulle hantera eventuella avvikelser i 

biverkningsinformationen. Det skulle även vara av betydelse att göra undersökningar på 

större stickprov för att kunna mäta fördelningen av skillnader på populationsnivå. 

Dessutom, hade det varit intressant att undersöka informationen i exempelvis 

bipacksedlarna mellan utbytbara läkemedel med avseende på likheter och skillnader.  
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6. Slutsats 
Sammanfattningsvis visar denna studie att det förekommer skillnader i 

biverkningssektionen för läkemedel som är bioekvivalenta. Dessa skillnader handlar 

framförallt om biverkningar som har olika frekvenser, synonymer, antal och 

systemorganklasser. Avvikelserna är vanligt förekommande och finns med i majoriteten 

av alla utbytbara läkemedel som har undersökts. Anledningen till att deras 

biverkningsförteckningar skiljer sig kan vara att läkemedelsföretagen påverkas av 

sociokulturella-, ekonomiska- och politiska krafter. Företagen kan också ha olika 

intressen som styr deras policy. Vidare kan olika uppdateringsdatum vara orsaken till 

skillnaderna i biverkningsinformationen för generiska preparat. Det är en 

patientsäkerhetsrisk och etiskt inkorrekt gentemot patienter som brukar dessa läkemedel 

att skillnaderna mellan utbytesgrupperna är många till antalet.  Denna risk kan leda till 

konsekvenser för patienten såsom att patienten får hälsoproblem. Det är etiskt fel att 

utelämna information om risker som ett läkemedel kan utgöra. Det ska vara upp till 

patienten själv att avgöra vilka läkemedel som ska intas utifrån de risker som finns.  
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8. Appendix 

8.1. Tabell A1 – Utbytesgrupper  
 
Tabell 14: 25 utbytesgrupper och tillhörande läkemedelsprodukter (med innehavare). Läkemedelsprodukter som har 

markerats med lila var de produkter vars biverkningstabeller valdes ut som referenstabeller inom utbytesgrupperna. 

Observera att vissa utbytesgrupper inom substanserna amlodipin, simvastatin (10/20/40 mg), metoprolol, felodipin och 

sertralin har slagits ihop, då dessa utbytesgrupper hade samma uppsättning SPC: er. 

Omeprazol 10 mg enterotablett/kapsel 

Omeprazol Pensa, Pensa Pharma AB 
Omeprazol Actavis, Actavis Group PTC ehf. 
Omeprazol Evolan, Evolan Pharma AB 
Omestad, STADA Arzneimittel AG 
Omeprazol Bluefish , Bluefish Pharmaceuticals AB 
Omeprazol Teva, Teva Sweden AB 
 
Omeprazol 20 mg enterotablett/kapsel 
Losec®, Medartuum AB 
Omeprazol Aurobindo, Aurobindo Pharma Limited 
Omeprazol Bluefish, Bluefish Pharmaceuticals AB 

Omeprazol Actavis, Actavis Group PTC ehf. 
Omeprazol Pensa, Pensa Pharma AB 
Omeprazol Sandoz, Sandoz A/S 

Omeprazol Teva, Teva Sweden AB 
Omestad, STADA Arzneimittel AG 
Omeprazol Bluefish, Bluefish Pharmaceuticals AB 

Omeprazol Evolan, Evolan Pharma AB 
Omecat, Pensa Pharma AB 
 
Omeprazol 40 mg enterotablett/kapsel 
Omestad, STADA Arzneimittel AG 
Omeprazol Aurobindo, Aurobindo Pharma Limited 

Omeprazol Pensa, Pensa Pharma AB 
Omeprazol Actavis, Actavis Group PTC ehf. 
Omeprazol Evolan, Evolan Pharma AB 
Omecat, Pensa Pharma AB 
Omezolmyl, Mylan AB 
Omeprazol Sandoz, Sandoz A/S 
Omeprazol Teva, Teva Sweden AB 
 
Amlodipin 5/10 mg tablett 
Norvasc®, Pfizer AB 
Amlodipin Aurobindo, Aurobindo Pharma Ltd 
Amlodipin Jubliant, Jubliant Pharmaceuticals nv 
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Amlodipin Bluefish, Bluefish Pharmaceuticals AB 
Amlodipin Actavis, Actavis Group PTC ehf 
Amlodipin Sandoz, Sandoz A/S 
Amlodipine Vitabalans, Vitabalans Oy 
Amlodipin Krka, Krka Sverige AB 
Amlodipin STADA®, STADA Arzneimittel AG 
Amlodipine Teva, Teva Sweden AB 
Amlodistad, STADA Arzneimittel AG 
Amlodipin Accord, Accord Healthcare Ltd. 

Simvastatin 10/20/40 mg tablett 
Simvastatin Brown, Brown & Burk UK Ltd 
Simvastatin Orion, Orion Corporation 
Simvastatin STADA®, STADA Arzneimittel AG 
Simvastatin Teva, Teva Sweden AB 
Simidon, Actavis Group PTC ehf.  
Simvastatin Krka, Krka Sverige AB 
Simvastatin Sandoz, Sandoz A/S 
Zocord®, Merck Sharp & Dohme BV 
Simvastatin Ranbaxy, Ranbaxy (UK) Ltd 
Simvastatin Bluefish, Bluefish Pharmaceuticals AB 
 
Simvastatin 80 mg tablett 
Simvastatin Brown, Brown & Burk UK Ltd 
Simvastatin Orion, Orion Corporation 
Simvastatin Teva, Teva Sweden AB 
Simidon, Actavis Group PTC ehf.  
Simvastatin Sandoz, Sandoz A/S 
Simvastatin Bluefish, Bluefish Pharmaceuticals AB 
 
Furosemid 20 mg tablett 
Furosemid Copyfarm, Copyfarm A/S 
Furix®, Takeda Pharma AB 
Impugan, Actavis Group hf.  
 
Paracetamol 500 mg tablett 
Paracut, Vitabalans Oy 
Paracetamol Orifarm, Orifarm Generics A/S 
Alvedon®, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB 
Pamol, Takeda Pharma AB 
Paracetamol Apofri, Apofri AB 
Panodil, Omega Pharma Nordic AB 
 
Ramipril 10 mg tablett/kapsel 
Ramipril Orifarm, Orifarm Generics A/S 
Ramipril Actavis, Actavis Nordic A/S 
Ramipril STADA, STADA Arzneimittel AG 
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Felodipin 5/10 mg tablett 
Felodipin HEXAL, Hexal A/S 
Plendil®, AstraZeneca AB 
Felodipin Actavis, Actavis Group PTC ehf.  
Felodipin STADA, STADA Arzneimittel AG 
Felodipin Teva, Teva Sweden AB 
 
Metoprolol 50/100/200 mg tablett 
Metoprolol Orion, Orion Corporation  
Bloxazoc, Krka d.d., Novo mesto 
Metomylan, Mylan AB 
SelokenZOC®, AstraZeneca AB 
Metoprolol Sandoz, Sandoz A/S 
Metoprolol Ebb, Ebb Medical AB 
Metoprolol Teva, Teva Sweden AB 
 
Sertralin 50/100 mg tablett 
Sertralin ratiopharm, ratiopharm GmbH 
Sertralin Actavis, Actavis Group PTC ehf. 
Sertralin Hexal, Hexal A/S 
Sertralin Mylan, Mylan AB 
Sertralin Krka, Krka Sverige AB 
Sertralin Teva, Teva Sweden AB 
Zoloft®, Pfizer AB 
Oralin, Orion Corporation  
Sertralin Ranbaxy, Ranbaxy (UK) Ltd. 
Sertralin Bluefish, Bluefish Pharmaceuticals AB 
 
Zopiklon 5 mg tablett 
Zopiklon Pilum, Pilum Pharma A/S 
Imovane® Meda AB 
Zopiklon Mylan, Mylan AB 
Zopiclone Actavis, Actavis Groupp PTC ehf. 
 
Metformin 1000 mg tablett 
Metformin Amneal, Amneal Pharma Europe Limited  
Metformin Orifarm, Orifarm Generics A/S 
Metformin Bluefish, Bluefish Pharmaceuticals AB 
Metformin Aurobindo, Aurobindo Pharma Limited 
Metformin Actavis, Actavis Group PTC ehf. 
Glucophage, Merck Santé s.a.s. 

Ramipril Krka, Krka Sverige AB 

Ramipril Aurobindo, Aurobindo Pharma Ltd.  
Ramipril HEXAL, Hexal A/S 
Ramipril Teva, Teva Sweden AB 
Triatec®, Sanofi AB 
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Metformin STADA, STADA Arzneimittel AG 
Metformin Mylan, Mylan AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citalopram 10 mg tablett 
Citalopram® CNSpharma, H. Lundbeck A/S  
Citalopram Orifarm, Orifarm Generics A/S 
Citalopram Bluefish, Bluefish Pharmaceuticals AB 
Citalopram Teva, Teva Sweden AB 
Citalopram Actavis, Actavis Nordic A/S 
Citalopram Orion, Orion Corporation  
Citalopram Mylan, Mylan AB 
Citalopram Sandoz, Sandoz A/S 
Cipramil®, H. Lundbeck A/S 
 
Desogestrel 75 µg tablett 
Desogestrel Orifarm, Orifarm Generics A/S 
Desogestel Sandoz, Sandoz A/S 
Cerazette®, Merck Sharp & Dohme BV 
Vinelle, Campus Pharma AB 
Zarelle, Stragen Nordic 
Azalia, Gedeon Richter Plc 
Desogestrel STADA, STADA Arzneimittel AG 
Desogestrel Teva, Teva Sweden AB 
Gestrina, Actavis Group PTC ehf. 
 
Levonorgestrel/etinylestradiol: 0,15 mg/0,03 mg tablett 
Erlibelle, Actavis Group PTC ehf. 
Prionelle, Campus Pharma AB 
Neovletta®, Bayer Pharma AG 
 
Zolpidem 5 mg tablett 
Zolpidem Orifarm, Orifarm Generics A/S 
Zolpidem Actavis, Actavis Group PTC ehf. 
Stilnoct, Sanofi AB 
Zolpidem rathiopharm, rathiopharm GmbH 
Zolpidem Aurobindo, Aurobindo Pharma Limited  
Zolpidem STADA, STADA Arzneimittel AG 
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8.2. Tabell A2 - Medra system organ classes: SOC LIST 
 

• Infections and infestations  

• Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps)  

• Blood and lymphatic system disorders  

• Immune system disorders  

• Endocrine disorders  

• Metabolism and nutrition disorders  

• Psychiatric disorders  

• Nervous system disorders  

• Eye disorders  

• Ear and labyrinth disorders  

• Cardiac disorders  

• Vascular disorders  

• Respiratory, thoracic and mediastinal disorders  

• Gastrointestinal disorders  

• Hepatobiliary disorders  

• Skin and subcutaneous tissue disorders  

• Musculoskeletal and connective tissue disorders  

• Renal and urinary disorders  

• Pregnancy, puerperium and perinatal conditions  

• Reproductive system and breast disorders  

• Congenital, familial and genetic disorders  

• General disorders and administration site conditions  

• Investigations  

• Injury, poisoning and procedural complications  

• Surgical and medical procedures  

• Social circumstances  
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8.3. Tabell A3 – Synonymer som upptäcktes i 

innehållsanalysen 
 
Tabell 15: Biverkningar som förklarades med olika ord i relation till referenstabellerna. 

Synonymer	

Agitation Upphetsning 
Alopeci Håravfall 
Allergiska reaktioner Överkänslighet 
Anafylaktoid reaktion Anafylaktisk reaktion 
Anafylaxi Kraftiga överkänslighetsreaktioner 
Anafylaxi Anafylaktisk reaktion 
Angioneurotiskt ödem Angioneurotisk störning 
Andfåddhet Andnöd 
Ankelsvullnad Svullna fotleder 
Anorexi Minskad aptit 
Artralgi Ledvärk 
Beteendestörning Onormalt beteende 
Bruxism Tandgnissling 
Buksmärtor Magsmärtor  
Depersonalisation Personlighetsförändring 
Dysakusi Hörselnedsättning 
Dysgeusi Smakförändring 
Ejakulationsrubbning Ejakulationsstörning 
Ejakulationsstörning Ejakulationsproblem 
Epistaxis Näsblödning 
Exantem Hudutslag 
Exantem Utslag 
Flatulens Gasbesvär/gasbildning 
Flush Vallningar 
Fotosensibilitet Ljuskänslighet 
Fotosensibilitet Fotosensivitet 
Fotosensitivitet Ljuskänslighetsreaktion 
Förlängd AV-överledningstid Hjärtöverledningsstörningar 
Förvirring  Konfusion 
Gangrän Nekros 
Gastrointestinal Magtarmkanalen 
Gångrubbning Gångstörning 
Hemorragia Blödning 
Hepatit Leverinflammation 
Hepatotoxicitet Leverskada/Levertoxicitet 
Hjärtinfarkt  Myokardinfarkt/Myokardiell infarkt 
Humörsvängningar Humörförändringar 
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Humörsvängningar Stämningsförändringar 
Hyperhidros Ökad svettning 
Hypersensivitet Överkänslighet 
Hypotoni Hypotension 
Ikterus Gulsot 
Ilska Raserianfall 
Impotens  Erektionsproblem 
Inadekvat ADH-insöndring Inadekvat sektretion av ADH 
Inadekvat ADH-insöndring Störd ADH-utsöndring/sektretion 
Insomnia  Sömnlöshet 
Insomnia  Sömnsvårighet/sömnstörning 
Konfusion Förrvirring 
Konfusionstillstånd Förvirring 
Konfusionstillstånd Förvirringstillstånd 
Konvulsion Kramp 
Konvulsioner Kramper 
Konvulsion grand mal Generaliserade krampanfall 
Konvulsion grand mal Grand mal-anfall 
Leverenzymvärden Leverenzymnivåer 
Leverfunktionstester Leverfunktionsvärden 
Leukopeni Leukocytopeni 
Libidostörning Störning i sexualdriften 
Läkemedelstolerans Drogtolerans 
Menorragi Kraftig menstruation 
Menstruation Blödningar 
Miktionsfrekvens Urineringsfrekvens 
Miktionsstörningar Miktionsrubbningar 
Miktionstörningar Störd urinering 
Minnesluckor Försämrat minne 
Minnesstörningar Glömska/nedsatt minnesförmåga 
Muskelspasm Muskelkramp 
Muskeltrötthet Muskelsvaghet 
Myalgi Muskelvärk 
Nedsatt minnesförmåga Försämrat minne 
Nedsatt/minskad libido Störning i sexualdriften 
Onormala drömmar Drömstörningar 
Oro Ångest 
Ortostatisk hypotension Sänkning av blodtrycket 
Palpitation Hjärtklappning 
Panikattack Panikångest/paniksyndrom 
Prekordial smärta Bröstsmärta 
Pruritus Klåda 
Pyrexi Feber 
Rinit Snuva 
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Ruptur Bristning 
Ryggradsfraktur Kotfraktur 
Ryggsmärtor Ryggvärk 
Rörelsestörning Problem med rörelse/stört rörelsemönster 
Serumkolesterol Blodkolesterol 
Smakförändringar  Smakstörningar 
Smakrubbning Smakförändring/smakstörning 
Somnambulism Sömngång 
Somnolens Sömnsvårighet 
Somnolens Sömnighet 
Suicidalt beteende Självmordsbeteeende 
Suicidtankar Självmordstankar 
Synkope Svimning 
Synrubbningar Synstörningar 
Synstörningar Nedsatt syn 
Sömnighet Dåsighet 
Sömnlöshet Sömnsvårighet/sömnstörning 
Tarmvanor Avföringsvanor 
Tinnitus Öronsusning 
Torr mun Muntorrhet 
Tremor  Skakningar 
Urineringsfrekvens Blåstömningsfrekvens 
Urtikaria Nässelfeber/nässelutslag 
Utebliven ejekulation Ejekulationssvikt 
Utebliven ejekulation Oförmåga att få ejekulation 
Utmattning Trötthet/fatigue 
Vallning Värmevallning 
Ventrikulär takykardi Kammartakykardi 
Värk  Smärta 
Överkänslighet Allergisk reaktion 
Överkänslighetssyndrom Hypersensitivitetssyndrom 
Ökad urinvolym Ökad urinproduktion 
Γ-glutamyltranspeptidas Γ-glutamyltransferas 
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8.4. Tabell A4 – Övergripande begrepp som upptäcktes i 
innehållsanalysen 

 
Tabell 16: Biverkningar som har förklarats med övergripande begrepp i relation till referenstabellerna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande	begrepp	
Överkänslighetsreaktion pruritus urtikaria exantem angioödem 

 
  

Sjukdomskänsla  
Känsla att 
vara sjuk            

Överkänslighetssyndrom angioödem, 
fotosensibili

s-ering 

Lupusliknande 
sjukdomsbild, 

allmän 
sjukdomskänsla 

Reumatisk 
polymyalgi, 
Artrit och 

artralgi 

dermatomyos
it, vaskulit, 
eosinofil,  

trombocyto-
peni, 

urtikaria, 
feber, 
rodnad 

SR-
stegri
ng, 

dyspn
é 

Vasomotoriska symtom Rodnad           
Värmevallning Rodnad           

Ototoxicitet    Tinnitus Yrsel Kliniskt 
relevant 

hörselnedsättni
ng  

Dövhet     

Hematopoetiska 
störningar 

Trombocyto
peni  Leukopeni Agranylocytos Pancytopeni     

Hud- och 
överkänslighetsreaktioner    Klåda Urtikaria Exantem 

Fotosensitivit
et     

Överkänslighetsreaktion Angioödem Feber         

Gastrointestinala besvär     Illamående Buksmärtor Kräkning Diarré 
Förstoppnin

g   
Störningar i 

magtarmkanalen     Diarré Illamående Kräkning Buksmärtor     
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8.5. Referenstabeller  
	
Tabell 17: Omeprazol Teva, 10 mg 
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Tabell 18: Omeprazol Sandoz, 20 mg 
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Tabell 19: Omeprazol Teva, 40 mg 
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Tabell 20: Amlodipine Vitabalans, 5/10 mg (utbytesgrupper har slagits ihop) 
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Tabell 21: Zocord (simvastatin), 10/20/40 mg (utbytesgrupper har slagits ihop) 
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Tabell 22: Simvastatin Bluefish, 80 mg 
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Tabell 23: Furix (furosemid), 20 mg 
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Tabell 24: Pamol, 500 mg 

 

 
Tabell 25: Ramipril Krka, 10 mg 
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Tabell 26: Felodipin Teva, 5/10 mg (utbytesgrupper har slagits ihop) 
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Tabell 27: Oralin (sertralin), 50/100 mg (utbytesgrupper har slagits ihop) 
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Tabell	28:	Zopiklon	Mylan,	5	mg	

 

 



UPPSALA UNIVERSITET Skillnader i biverkningsinformation för läkemedel som tillhör 
samma utbytbarhetsgrupp  

 HT-2016  

 
 

 

 

69 

Tabell	29:	Metformin	Amneal,	1000	mg	
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Tabell 30: Desogestrel Teva, 75 mikrogram 

 

 



UPPSALA UNIVERSITET Skillnader i biverkningsinformation för läkemedel som tillhör 
samma utbytbarhetsgrupp  

 HT-2016  

 
 

 

 

71 

Tabell 31: Neovletta (etinylestradiol/levonorgestrel), 0,15/0,03 mg 
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Tabell 32: Zolpidem Actavis, 5 mg 

 


