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Abstract   
Introduktion: Läkemedelsinteraktion uppstår vid samtidig behandling med flera 

läkemedel som påverkar varandras effekter. Interaktioner uppkommer inte endast vid 

samtidig behandling av flera receptbelagda läkemedel. Även natur- och receptfria 

läkemedel, vissa födoämnen exempelvis grapefruktjuice och kalkhaltiga livsmedel som 

mjölkprodukter samt alkohol kan ge upphov till interaktioner. Läkemedel påverkar 

varandras effekter genom farmakokinetiska och farmakodynamiska processer. 

Läkemedelupplysningen är en upplysningstjänst på Läkemedelverket och har som 

uppdrag att förmedla information om läkemedelsanvändning till allmänheten. Frågorna 

varierar och handlar ofta om läkemedels möjliga säkerhetsrisker t.ex. interaktioner och 

biverkningar.                                                                                                                     

Syfte: Syftet med denna studie var att sortera och analysera inkomna frågor till LMU 

för att ta reda på vilken information som efterfrågas om interaktioner.                          

Metod: Undersökning genomfördes utifrån kvalitativa och kvantitativa perspektiv och 

Microsoft Excel-dokument innehållande all information om bland annat 

läkemedelsinteraktioner inkomma till LMU användes.                                                    

Resultat: Undersökningen visade att 25% av alla frågor inkomna till LMU handlade 

om läkemedelsinteraktioner. Resultatet visade att de flesta frågor handlade om 

läkemedelsinteraktioner mellan läkemedel för nervsystemet blodtrycks- och 

blodförtunnade mediciner. Kategorisering för egenvårdsprodukter resulterade i att 

frågeställarna i de flesta fall frågar om deras receptbelagda läkemedel fungerar ihop 

med receptfria produkter som smärtstillande NSAID, paracetamol 

protonpumpshämmare samt vitaminkosttillkott. Validering av ett antal frågor visade i 

stort sett rätt kategorisering.                                                                                   

Konklusion: Resultatet visar att allmänheten har stora behov av information om 

läkemedelsinteraktioner om läkemedel för nervsystemet, blodtrycks- och 

blodförtunnade mediciner och egenvårdsprodukter bl.a. smärtstillande läkemedel.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning  

Introduktion: Läkemedelsinteraktion uppkommer vid samtidigt behandling med flera 

läkemedel som påverkar varandras effekter. Interaktioner uppstår inte endast vid 

samtidig behandling av flera mediciner som är förskrivna på recept. Receptfria 

läkemedel som köps i egenvården, vissa födoämnen som till exempel grapefruktjuice 

och kalkhaltiga livsmedel som mjölkprodukter samt alkohol kan också ge upphov till 

interaktioner. Läkemedelsinteraktioner kan leda till att effekter av läkemedlen minskas 

eller förstärks och kan leda till antingen uteblivna effekter eller förstärkt effekt som i sin 

tur kan leda till bieffekter. Läkemedelupplysningen (LMU) är en telefontjänst som finns 

på Läkemedelverket och har som uppgift att förmedla information om 

läkemedelsanvändning till allmänheten. Frågor till LMU varierar och handlar ofta om 

läkemedels möjliga säkerhetsrisker t.ex. läkemedelsinteraktioner och bieffekter.    

Syfte: Syftet med denna studie var att sortera och analysera inkomna frågor till LMU 

för att ta reda på vilken information som efterfrågas om interaktioner.                          

Metod: Analysen av studien gick ut på att samla alla frågor som berörde 

läkemedelsinteraktioner. Frågorna samlades från ett Microsoft Excel-dokument 

innehållande all information som behövdes för att utföra undersökningen.               

Resultat: Undersökningen visade att 25% av alla frågor inkomna till LMU handlade 

om läkemedelsinteraktioner. De flesta frågor gällde kombinationer mellan läkemedel 

såsom antidepressiva, blodtrycks- och blodförtunnade mediciner med värktabletter, 

receptfria läkemedel som minskar produktionen av magsyra samt vitaminkosttillkott. 

Undersökning av datans tillförlitlighet har visat att interaktionsfrågor i de flesta fall har 

klassat rätt men enstaka frågor förekommer under fel kategori.                           

Konklusion: Resultatet visar att allmänheten har stora behov av information om 

läkemedelsinteraktioner om läkemedel för nervsystemet, blodtrycks- och 

blodförtunnade mediciner och egenvårdsprodukter bl.a. värktabletter.  
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Introduktion  

Läkemedel ger inte enbart positiva effekter utan ibland kan även kombinationer av en 

del läkemedel som påverkar varandras effekter ge upphov till biverkningar (1). Samtal 

om läkemedelsinteraktion är en stor del av frågorna som kommer in till 

Läkemedelsupplysningen (LMU) på Läkemedelsverket. Detta projekt genomförs för att 

se en trend gällande vanliga frågor och fånga allmänhetens behov av information om 

läkemedelsinteraktioner och därefter kunna utveckla bättre informationsmöjligheter som 

allmänheten kan ha tillgång till.  

Läkemedelsverket har ett uppdrag att främja patienten som är i behov av information 

om sina läkemedel samt förbättra patientsäkerheten. LMU är en upplysningstjänst 

(telefontjänst) som finns på Läkemedelsverket sedan 2010. Dit inkommer frågor om 

läkemedel från hela Sverige och besvaras av legitimerade farmaceuter. LMU besvarar 

ca 2600 samtal per vecka, farmaceuternas uppgift är att förmedla information om 

läkemedelsanvändning. Däremot gör de ingen symtombedömning och ger inga 

individuella behandlingsråd. Allmänhetens frågor varierar och handlar ofta om 

läkemedels möjliga säkerhetsrisker som interaktioner och biverkningar, men kan också 

gälla dosering eller effekt av olika läkemedelsbehandlingar (2).  

En läkemedelsinteraktion är när ett läkemedel förändrar en annan läkemedelseffekt. En 

interaktion uppkommer inte bara vid samtidig behandling med flera receptbelagda 

läkemedel. Även natur- och receptfria läkemedel, vissa födoämnen som exempelvis 

grapefruktjuice och kalkhaltiga livsmedel som mjölkprodukter samt alkohol kan ge 

upphov till interaktioner (1,3).  

Farmakokinetiska interaktioner kan leda till att effekter av läkemedlen förstärks eller 

minskas. De påverkar effekten av varandra genom absorption, metabolism och 

utsöndring. Läkemedel A påverkar läkemedel Bs effekt genom att inducera eller hämma 
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dess metabolism. Metabolismen kan hämmas när en läkemedelsubstans eller födoämnen 

påverkar nedbrytningen av andra läkemedel som byrts ner av samma CYP-enzym (3). 

En del läkemedel får en minskad absorption om de tas i samband med måltid (4). 

Farmakodynamiska interaktioner sker vid kombinationsbehandling av flera läkemedel 

som verkar antingen på samma eller på olika receptorer (5).  

Vanliga interaktioner förekommer p.g.a. receptfria läkemedel som används utan läkares 

ordination t.ex. antacida läkemedel. Sådana interaktioner kan justeras genom att öka 

patientens kunskap om doseringstillfällen (6). Interaktion av kombinationsbehandling 

med kalium (kaliumklorid) och kaliumsparande diuretika (spironolakton) är också 

vanlig förekommande vilket leder till hyperkalemi hos speciellt patienter med nedsatt 

njurfunktion. Andra biverkningar som gastrointestinala och neurologiska störningar kan 

också inträffa (7).  

Läkemedelsinteraktioner delas in i fyra klasser (A-D) beroende på sin kliniska 

betydelse. A-klassade interaktioner saknar klinisk betydelse och för B-klassade 

interaktioner har den kliniska betydelsen inte fastställts i dagsläget. Interaktioner som 

har kategoriserats som C kan ge upphov antingen till utebliven effekt eller biverkningar. 

Därmed kan de hanteras med individuella dosjustering eller genom att bestämma 

plasmakoncentrationen av läkemedel. Interaktioner som hör till kategori D är kliniskt 

betydelsefulla interaktioner som leder till allvarliga biverkningar och bör därför 

undvikas (5).  

Egenvård  

Läkemedelsverket har fastställt med stöd av lagen (2009:730) om handel med vissa 

receptfria läkemedel kap 6 § 2 att ett receptfritt läkemedel får säljas även på andra 

försäljningsställen utanför öppenvårdsapotek så länge de uppfyller vissa kriterier.   
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Kriterierna innefattar läkemedlets lämplighet för egenvård (EV), mindre ovanliga 

bieffekter och säker med förbättrat hälsotillstånd (8).  

Egenvård har blivit alltmer intressant för många människor pga. ökning av 

livsstilsrelaterade sjukdomar. Individers självmedicinering med receptfria läkemedel 

(OTC, over the counter) har därför blivit vanligare. OTC-läkemedel anses vara säkra, 

speciellt de som har använts länge men de är inte säkra för alla och bör kombineras med 

försiktighet med andra läkemedel (9).  

Smärta är ett vanligt förekommande problem hos de flesta och det finns därför ett stort 

behov av användning av smärtstillande medel i hela världen. De vanligaste OTC-

analgetika är icke-steroida antiinflammatoriska (NSAID) och paracetamol. Dessa 

läkemedel är effektiva men de kan också ge upphov till negativa effekter vilket leder till 

begränsad användning hos vissa människor (10). Curhan et al., menar att kvinnor 

använder smärtstillande medel mer än vad männen gör (11).  

Kosttillskott är även en del av egenvård som allmänheten konsumerar för att 

komplettera vanlig kost. Det kan vara vitaminer och mineraler i koncentrerad form, 

aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, olika örter och växtextrakt som ska tas i små 

doser. Interaktioner mellan kosttillskott och läkemedel kan förekomma men det finns 

ingen bra evidens. Det finns inte heller några krav på interaktionsstudier mellan 

läkemedel och kosttillskott (12).  

Det är viktigt att kontrollera om ett OTC-läkemedel inhiberar CYP-aktivitet, eftersom 

det är flera CYP-medierade läkemedelsinteraktioner som kan påverka metaboliska 

processer. Detta för att minska risk för bieffekter och få ökad läkemedelssäkerhet (9).  

En del av frågorna inkomna till LMU kartläggs för att undersöka allmänhetens oro, 

kunskap samt informationsbehov om läkemedel. Kartläggning av frågorna hjälper att 

följa upp allmänhetens problem i läkemedelsanvändningen (2).  
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Klassificering av läkemedel  

ATC-systemet används för klassificering av läkemedel och står för "Anatomical 

Therapeutic Chemical Classification" (anatomisk, terapeutisk och kemisk klassificering 

av läkemedel). Systemet fastställdes av WHO för att underlätta studier i 

läkemedelsanvändning. Inom ATC-systemet finns det 14 läkemedels-huvudgrupper där 

indelning sker med hänsyn till dess huvudindikation (se Bilagan1) (13). Regelbunden 

användning av en eller flera läkemedel inom samma ATC-grupp eller mellan olika 

ATC-grupper kallas för polyfarmaci. Dessa många kombinationer ger upphov till ökad 

risk för biverkningar (14).  

Syfte  

Syftet med denna studie var att sortera och analysera inkomna frågor till LMU för att ta 

reda på vilken information som efterfrågas om interaktioner.  

Frågeställningar  

1. Hur stor andel av alla frågor gäller interaktioner och vilka läkemedelsgrupper 

frågas det mest om?  

2. Hur stor andel av frågorna berör egenvårdsprodukter och vilken typ 

egenvårdsprodukt gäller det?  

3. I vilken utsträckning är frågorna rätt klassificerade som interaktionsfrågor?  

Metod  

Studien genomfördes utifrån kvalitativa och kvantitativa perspektiv för att tydliggöra 

resultatet med hjälp av diagram och tabeller samt analys i text. Kvantitativa metoder är 

bra när det behövs sättas siffror på undersökningsmaterialet och kvalitativa metoder 

fungerar bäst när det är viktigt att komma åt en djupare förståelse och söka 

sammanhang. Både metoderna användes under insamling och analys av information. 
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Eliasson menar att kombination av olika metoder som täcker olika aspekter och tillför 

analysen olika information kallas för triangulering. Denna slags metod ger bättre bild 

jämfört med endast bara en metod (15,16). 

Datainsamling 

För att samla frågor som handlade om läkemedelsinteraktioner användes Microsoft 

Excel som innehöll alla frågor inkomma till LMU mellan år 2015–2018. Dessa frågor 

samlades från början via ett webbaserat frågeformulär som fylldes i av farmaceuterna 

kontinuerligt efter vart 10:e samtal på LMU. Frågeformulären används för att fånga upp 

all information som frågeställarna uppger bland annat om vilken läkemedelsgrupp 

(ATC-kod) frågan gäller, om läkemedlet som frågas om är receptbelagd eller receptfri. 

Det är endast ett formulär som fylls per samtal däremot kan flera kategorier t.ex. 

interaktioner, biverkningar etc. väljas. Vid samtal om flera olika läkemedel kan 

kategorisering på flera ATC-koder förekomma (se bilaga 1). 

Sortering av frågor 

Först kategoriserades alla frågor år för år sedan sorterades alla frågorna som handlade 

om human läkemedelsinteraktion. Därefter sorterades frågor som gällde både egenvård 

(EV) och receptbelagda (RX) läkemedel sedan sorteraredes alla frågor som endast 

kategoriserades som RX samt EV i varsin kategori (Se figur I). Efter det sorterades alla 

ATC-koden och djupare analys av olika kategorier genomfördes. 
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Figur 1. Samtliga frågor inkomna under hela året, endast interaktionsfrågor, RX, både 

RX och EV samt frågor kategoriserade endast som EV.   
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 Validering av metod 

För att validera hur tillförlitlig datan är undersöktes ett antal interaktionsfrågor som är 

inkomna under sista kvartalet 2018. Validiteten handlar om i hur hög grad 

undersökningen verkligen mäter det den är avsedd att mäta. Begränsningen valdes pga. 

tidsbristen i förhållanden till antalet frågor. Metoden som används vid ett liknande urval 

kallas för stickprov. Det innebär att en del av frågorna väljs ut slumpmässigt och 

studeras eftersom det inte vore möjligt att studera varenda frågorna (15).  

Material 

För introduktion och metod har artiklar som hämtades från databasen PubMed, 

internetbaserade källor som Läkemedelsverkets hemsida samt böcker använts. 

Resultatdelen från Microsoft Excel innehållande all information om bland annat 

läkemedelsinteraktioner inkomma till LMU mellan år 2015–2018 användes. 

Exklusionskriterier: Frågor som inte handlade om läkemedelsinteraktioner som inte 

svarade på arbetets frågeställningar. Inklusionskriterier var att alla frågor gällande 

interaktion både för EV och RX.  

Resultat 

Inkomna till LMU 

Under 2015–2018 har ca 2600 samtal per vecka kommit in till LMU. Av dessa frågor 

handlar 25 % om läkemedelsinteraktioner. Frågorna rör läkemedel som patienterna har 

på recept, receptfria läkemedel och kosttillskott/naturläkemedel som köps antingen på 

apotek eller hälsokost. 

Undersökningen visar att de vanligaste frågorna som ställs är interaktioner med 

läkemedelsgrupperna inom ATC N (Nervsystemet), ATC M (Rörelseapparaten), ATC 

A (Matsmältningsorgan och ämnesomsättning), ATC B (Blod- och blodbildande organ), 

ATC C (Hjärta och kretslopp) samt ATC J (Antiinfektiva medel för systemiskt bruk). 
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Frågorna handlar om interaktioner mellan ovannämnda läkemedelsgrupper och andra 

mediciner som frågeställaren har på recept eller köper receptfritt. Det är vanligare att 

frågeställare frågar innan läkemedelsanvändningen jämfört med under pågående 

behandling.  

Kategorisering av samtal 

Resultatet från alla fyra åren visar liknade kategorisering av de olika frågorna. Omkring 

26–30% av frågorna har kategoriserats som EV + RX, 61–63 % gäller RX och 5–9 % 

kategoriserat som EV (se tabell I). Resultatet tyder på att frågor om egenvårdsprodukter 

under 2018 är färre jämfört med de andra åren. För att kontrollera ytterligare vad 

minskningen kan bero på undersöktes 42 frågor som har klassats som interaktioner men 

varken som EV eller RX. Undersökningen resulterade i att cirka 62 % av dessa frågor är 

vanliga egenvårdfrågor men har kategoriserats som okänt. Exempel på dessa typer av 

frågor: -  

’’Kan man kombinera Alvedon och naproxen?’’                                                               

‘’Man frågar om man kan ta metformin och Voltaren’’                                 

‘’esomeprazol Pensa, kan den tas med kalk?’’   

’’Sobril. vilka biverkningar har den? varför anses den vara farlig? hur snabbt blir man 

beroende av den? Kan den krocka med escitalopram? Vad är en vanlig dos?’’  

Tabell I. Läkemedlen som är kategoriserad både som EV +RX, endast RX, EX och 

ökat.   

År EV + RX RX EV Okänt 

2015 27 % 61 % 9% 3% 

2016 28% 62 % 8 % 2% 

2017 26 % 64 % 8 % 2% 

2018 30 % 63 % 5 % 2% 
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Under det sista kvartalet 2018 har 181 frågor av alla samtal kategoriserats gällande 

fråga om egenvårdspreparat kan kombineras med receptbelagda läkemedel. 

Undersökningen av dessa frågor visar att omkring 30 % av de berörda läkemedlen är 

smärtstillande medel, 17 % blodförtunnade, 14 % mot högt blodtryck, omkring 11 % 

protonpumpshämmare och 11 % kosttillskott. Inom detta urval av frågor konstateras 

även att 17 % av frågorna gäller läkemedelsgrupper inom ATC-N koden. De flesta av 

dessa samtal handlar om antidepressiva läkemedel. Följande frågor är exempel utvalda 

från de 181 undersöka frågor.  

‘’Kan jag kombinera nitrofurantoin med Alvedon? med losartan och felodipin?’’          

’’Jag tar Eliquis, metoprolol och atorvastatin och undrar om det går att ta Movicol 

samtidigt?’’                                                                                                                        

’’Jag har förut tagit Waran och samtidigt tagit ett kosttillskott för håret och det har 

fungerat bra. Nu har jag fått byta till Eliquis. Kan jag fortsätta ta kostpreparatet för mitt 

hår?’’                                                                                                                                         

‘’Har sertralin och Abilify, kan jag ta omeprazol? ’’                                                                 

‘’Går det bra att använda Ipren och Alvedon när man står på enalapril?’’  

De frågor som kategoriserades som endast gällande egenvårdsläkemedel under 2015 

och 2018 visas i tabell II. Dessa frågor har klassats endast under kategorin egenvård 

men det förekommer även frågor gällande interaktion mellan receptbelagda läkemedel. 

Resultatet visar en trend att de vanligaste frågorna gällande egenvårdsläkemedel är om 

NSAID, paracetamol, protonpumpshämmare och kosttillskottvitaminer (se tabell II). 

Resultatet tyder på att de samtal som berör receptbelagda läkemedel handlar mest om 

värktabletter kan kombineras med blodförtunnande eller blodtrycksmediciner men en 

del frågeställare frågar även om kombinationer av två receptfria läkemedel. Några 

exempel från denna kategori är:  



UPPSALA UNIVERSITET Undersökning av samtal om läkemedelsinteraktioner 
inkomna till Läkemedelsupplysningen på 
Läkemedelsverket.  

  
 2019-04-02  

 

 

 

 

14 

 

 

’’Kan man kombinera Ipren med amlodipin, atorvastatin, losartan, metformin och 

Trombyl?’’                                                                                                                     

’’Curbisal och Waran är det ok tillsammans? ’’                                                                                 

’’ Kan man dricka kaffe med Alvedon? Hur är det med alkohol? ’’  

Tabell II. Antal läkemedel kategoriserade endast som egenvård under år 2018 och 2015. 

 

Validering av integrationsfrågor 

En undersökning av samtliga frågor inkomna under fjärde kvartalet 2018 på 

klassificering av interaktionsfrågor resulterar i att de flesta, omkring 95 % av alla frågor 

har kategoriserats korrekt. Resultatet tyder emellertid på att enstaka frågor föreligger 

ibland under kategorin interaktion och ibland inte, exempelvis frågor om 

läkemedelsinteraktion i kombination med alkohol. Det finns en egen kategori om 

alkohol och det är en anledning till att man bara väljer den ena kategori och inte båda. 

Följande är frågor som ibland förekommer som interaktionsfrågor och ibland inte.  

’’Jag tog Ipren nu, när kan jag ta Orudis Retard? ’’                                                  

’’tramadol mot artros. Kan man dricka vin till maten?’’                                                

’’Dalacin och alkohol går ihop??’’  

Läkemedelsgrupper 2018 2015 

NSAID 34% 41 % 

paracetamol 27% 20% 

Kosttillskott 16% 15% 

Protonpumpshämmare 8% 13% 

Övriga 15% 11% 
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Resultatet visar även att vissa frågor skrivs otydligt och gör det svårt att förstå om 

frågan handlar om interaktion eller biverkning men i de flesta fall skrivs “kombination” 

och “krock”.  

Frågorna gällande alla receptfria läkemedel har klassificerat korrekt i stort sett. 

Undersökning av samtliga samtal om interaktion inkomna under 2018 visar dock att en 

del egenvårdfrågor dvs. allt som inte gäller två receptbelagda läkemedel har 

kategoriserats som RX. Samtal angående matprodukter i kombination med en del 

läkemedel förekommer också bland både EV och RX. Frågeställare upplyser ibland om 

företagets namn på värktabletter dvs. paracetamol och ibuprofen, t.ex. paracetamol 

Orifarm men ibland står det bara paracetamol eller Alvedon och kategoriseras ibland 

som egenvårdfrågor men förekommer även bland de receptbelagda. Detta resulterar i att 

antal inträffade egenvårdsfrågor blir färre vid sortering från övriga interaktionsfrågor. 

Exempel på frågor som föreligger både på EV och RX är:  

’’Heracillin med eller utan mat?’’                                                                                       

’’Jag har ont i revbenen, tror jag har knäckt dem. Jag står på Eliquis och Multaq. Vilka 

värktabletter kan man ta då.’’                                                                                              

’’Jag tog Ipren 400 mg tablett igår kväll, när kan jag ta naproxen?’’  

Analys av resultatet  

Resultatet skulle se annorlunda ut om frågeformulären fylls i helt korret. Det finns rutor 

i frågeformulären som angetts som okänt eller lämnats tomma. En anledning till att 

vissa frågor skrivs som okänt kan vara för att ett läkemedel kan fås både på recept eller 

köps som egenvård exempelvis Alvedon och det framgår inte i samtalet.  

En annan aspekt är analysen av antal egenvårdsfrågor inkomna under 2018. Där 42 

frågor undersöktes för att kontrollera anledningen till varför det är lägre värde under 
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2018 jämfört med andra åren. Dessa frågor är kategoriserade varken som EV eller RX 

men undersökningen av alla dessa frågor visar att omkring 62 % av dessa frågor var 

vanliga egenvårdsfrågor och 38 % innehåller frågor om interaktion mellan 

receptbelagda och receptfria läkemedel men har klassats som okänt vilket har påverkat 

resultatet betydelsefullt.  

Resultatet visar även att många frågor har klassats som endast EV när frågorna gäller 

både RX-och EV läkemedel. De frågor skiljer sig inte från andra frågor som har 

kategoriserats som både RX och EV. Detta har också lett till färre antal frågor som har 

klassats både som RX och EV. Ett problem är att det ofta inte i frågan framgår om 

läkemedlet har förskrivits på recept eller om det köpts som egenvård vilket gör det 

försvårar analysen.  

Diskussion  

Metoddiskussion  

Metoden skulle leda till bättre resultat om klassificeringen av alla frågor hade varit 

korrekt. Det var lätt att sortera frågor vad gäller humana läkemedelsinteraktioner ifrån 

de övriga frågor inkomna till LMU. Sortering och kategorisering av humana 

läkemedelsinteraktion till alla läkemedelsgrupper (ATC-koden), RX samt EV var 

däremot svårt. Detta för att materialet visade olika antal frågor varje gång det sorterades 

vilket gjorde att det krävde tid att omsortera flera gånger för att vara säker på resultatet. 

Ibland var antalet av vissa frågor betydligt färre jämfört med de generella frågorna och 

behövdes sorteras flera gånger för att få rätt, speciellt vid kategorisering av samtliga 

ATC-koder.  

Diskussion av resultat  

Frågor om läkemedelsinteraktioner utgör 25% av alla frågor inkomna till LMU. De 

flesta samtal handlar om läkemedelsgrupper med ATC-kod N, B, A samt C vilket visar 
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att många personer konsumerar antidepressiva, blodförtunnande och 

blodtrycksmediciner. Resultatet visar att en del frågeställare konsumerar flera läkemedel 

och undrar om deras läkemedel kan kombineras med flera olika läkemedel. Dels 

receptbelagda och dels receptfria, bland annat värktabletter, kosttillskott och 

protonpumpshämmare.  

Samtal om egenvårdsprodukter handlar mest om smärtstillande läkemedel, speciellt 

NSAID och paracetamol men även protonpumpshämmare och kosttillskott. 

Anledningen till jämförelsen av frågorna inkomna under 2015 och 2018 gällande 

egenvårdsläkemedel var för att se om det finns någon skillnad mellan åren. Resultatet 

visar endast att antal frågor under 2015 var högre än vad det är 2018 men ingen skillnad 

mellan vilken typ av läkemedel det frågas om.  

En anledning till att allmänheten frågar om just värktabletter kan vara att de finns 

tillgängliga på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Dessa typer av läkemedel 

kan dock även köpas på apotek och finns ofta tillgängligt hemma. Interaktioner mellan 

receptbelagda och receptfria läkemedel skulle kanske minska om folk köper sina 

receptfria mediciner på apotek, där de kan få råd om vilka läkemedel de kan kombinera 

med och inte.  

En del frågeställare frågar innan användningen, i vissa fall brukar de läsa bipacksedeln 

t.ex.’’ har ont i höften och undrar om jag kan ta Panodil enligt bipacksedeln när jag har 

felodipin, atorvastatin, Trombyl, Eliquis och enalapril?’’. Detta är bra för förbättrad 

säkerhet i läkemedelsanvändningen. För de personer som brukar läsa om sina mediciner 

och som har interagerande läkemedel, speciellt D- interaktioner skulle det vara bra om 

sjukvårdpersonalen har koll på läkemedelslistan för att förebygga interaktioner (17).  
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Utifrån denna undersökning kan man se att frågeställarna som har blodtrycks- och 

blodförtunnande mediciner funderar om deras läkemedel går ihop med nästan allt, 

speciellt när det gäller receptfria läkemedel.  

Undersökningen tyder på att kategoriseringen av frågorna blir felaktig ibland. Bland 

annat frågor om läkemedelsinteraktioner med mat, alkohol samt EV + RX förekommer 

under olika kategorier. Detta kan förbättras genom att farmaceuterna fyller i 

frågeformulären på samma sätt och ställer frågor till frågeställarna som kan öka korrekt 

kategorisering.  

Denna undersökning skulle kunna ge en mer fullständig bild om den skulle utföras 

under en lång period med analys av flera frågor. Utifrån analysen av samtal som ingick i 

undersökningen ser man ingen större inte mycket skillnad mellan frågorna, men en 

undersökning av flera frågor som har kategoriserats under de olika kategorierna skulle 

kunna ge annorlunda resultat.  

Vidare undersökning  

Förslag till vidare undersökning som skulle kunna ge noggrannare resultat på antal 

frågor i undergruppen ATC-N koden. Detta för att antal frågor undergrupperna inom 

ATC-kod N är betydligt färre. Undersökningen av dessa frågor kan genomföras genom 

att titta på varje fråga som har kategoriserats som endast ATC-N och kontrollera om 

denna kategori innehåller frågor som berör undergrupperna. Eftersom frågor som har 

kategoriserat på undergrupperna är väldigt få jämfört med huvudgruppen. En annan 

aspekt som skulle kunna underlätta undersökning av inkomna samtal är att skriva om de 

smärtstillande eller protonpumpshämmande läkemedlen gäller receptbelagda eller 

receptfria läkemedel.  
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Konklusion  

LMU får in många olika frågor från allmänheten. Enligt den sortering som gjorts i 

denna studie handlar 25% av dessa frågor om läkemedelsinteraktioner och de vanligaste 

läkemedelsgrupperna som kommer på tal är framförallt de antidepressiva men också 

blodtrycks- och blodförtunnade mediciner. Antalet frågor om läkemedelsintrationer 

minskar varje år, frågorna under 2015 var fler än för 2018. Vad gäller vilken typ av 

läkemedel som efterfrågas visar resultatet ingen skillnad på de frågor som inkom under 

dessa fyra år.  

När det gäller egenvårdsprodukter frågar frågeställarna i de flesta fall om deras 

receptbelagda läkemedel fungerar ihop med receptfria smärtstillande som NSAID och 

paracetamol, men många frågor handlar även om kombinationer med 

protonpumpshämmare t.ex. omeprazol. Informationsbehov av läkemedel skulle 

utvecklas ännu bättre om farmaceuterna som tar emot samtalet frågar frågeställarna om 

rätt information t.ex. om läkemedel gäller RX eller EV. Utifrån resultatet kan man dra 

en slutsats att allmänheten har stora behov av information om läkemedelsinteraktioner 

mellan läkemedel för nervsystemet, blodtrycks- och blodförtunnade mediciner och 

egenvårdsprodukter bl. annat smärtstillande läkemedel.  
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