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Sammanfattning 

 
Fass är en läkemedelsförteckning över registrerade läkemedel i Sverige och började ges ut 

1966. Efter katastrofen med Talidomid på 60-talet insåg man att användandet av läkemedel i 

samband med graviditet kunde orsaka missbildningar på foster. Detta medförde att 

Socialstyrelsen 1975 gav Läkemedelsindustriföreningen och representanter för utländsk 

farmaceutisk industri i uppdrag att införa förklaringar till varför varningar utfärdades i Fass. 

Men istället beslutade de 1978 att införa avsnittet ”Graviditet och amning” i Fass med 

riktlinjer för bedömning av läkemedels eventuella effekter på foster och barn, samt olika 

kategorier att placera läkemedlen i. Efter inträdet i EU 1995 förändrades förutsättningarna för 

en enhetlig klassificering av läkemedelsprodukter i Sverige, varför den medicinska 

expertgruppen som tidigare granskat Fass-texter och klassificeringar slutar med det 2002. Den 

1 januari 2004 upphör redaktionen på Läkemedelsindustriföreningen att granska Fass-texter. 

Varje läkemedelsföretag är efter detta datum helt ansvariga för sina egna texter och att rätt 

graviditetskategori är satt på deras läkemedel. I detta arbete granskas alla läkemedel som är 

verksamma på nervsystemet. Granskningen går in på hur läkemedlen är klassificerade och om 

det uppmanas till att använda antikonceptionsmedel vid läkemedelsintaget. Ungefär hälften av 

de 931 granskade produkterna är placerade i kategori C och en fjärdedel är placerade i 

kategori B:3. Produkterna består av 137 olika aktiva substanser. I sju av de aktiva 

substansernas Fass-texter uppmanades det att använda antikonceptionsmedel. Enligt 

granskningen av alla produkter i ATC-grupp N visade de sig att 9,9 % av alla läkemedel var 

felklassificerade. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fass (Farmacevtiska specialiteter i Sverige) är en läkemedelsförteckning över registrerade 

läkemedel i Sverige och boken gavs ut första gången 1966. Boken kan ses som en 

produktkatalog som innehåller information om läkemedel. Fass ges ut av 

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) som är en branschförening för forskande 

läkemedelsföretag i Sverige. I samband med talidomidkatastrofen i början av 60-talet 

upptäcktes att läkemedel kan ha skadliga effekter på fostret. Som en följd av detta började 

tillverkare varna för denna risk framförallt för nya läkemedel, även om den faktiska risken för 

påverkan på graviditet var okänd. Behovet av information om risker vid 

läkemedelsanvändning under graviditet började därför diskuteras på högsta nivå i Sverige 

1975. Socialstyrelsen beslöt att ge i uppdrag till LIF och representanter för utländsk 

farmaceutisk industri (RUFI), dåtidens representanter för läkemedelsföretag i Sverige, att 

införa information som förklarade varför varningar angavs i Fass, så blev det dock inte. 

Istället infördes avsnittet ”Graviditet och amning” i Fass 1978 som innehöll riktlinjer för 

bedömning av läkemedels eventuella effekter på foster och barn, samt olika kategorier att 

placera läkemedlen i. Sverige blev därmed först i världen med ett klassificeringssystem av 

läkemedel i samband med graviditet och amning [Berglund 1984].  

 

Klassificeringen görs utifrån vad som är känt om deras skadliga effekter i samband med 

graviditet vid godkänd indikation och vid terapeutiska doser. Kategorierna i systemet är A, 

B:1, B:2, B:3, C och D (tabell 1). Bokstäverna står för vad som är känt från klinisk 

användning medan siffrorna anger resultat från djurexperimentella studier. Kort kan man säga 

att i kategori A och B placeras läkemedel för vilka det inte finns belägg för att de skulle 

orsaka skadliga effekter på människa. I kategori B:3 har skadliga effekter setts i djurstudier, 

men data från människa är bristfälliga. I kategori C anses läkemedlets farmakologiska effekt 

medföra en risk för foster eller det nyfödda barnet utan att vara direkt fosterskadande, medan 

läkemedel i kategori D är fosterskadande, vilket ofta sker tidigt i graviditeten. För 

kategorierna B:3, C och D ska information anges vilka effekter som observerats, eller vad 

som kan förväntas ske, om embryot/fostret utsätts för läkemedlet [FASS 2008a]. 

 

I och med Sveriges EU-inträde 1995 förändrades regelverket för hur läkemedel godkänns i 

Sverige. Mellan 1995 och 1998 godkändes läkemedlen i varje enskilt land och separata 

utredningar gjordes. Från och med 1998 finns det två sätt att godkänna ett läkemedel för 
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försäljning inom EU. Det första sättet att godkänna ett läkemedel är genom ett centralt 

godkännande och sker via European Medicines Agency (EMEA) som är EU:s 

läkemedelsmyndighet. Den vetenskapliga granskningen sker av ett rapportörsland och ett 

medrapportörsland som gör två skilda utredningar. Dessa utredningar granskas sedan av 

EMEA som lämnar beslut angående om läkemedlet ska godkännas eller inte. Ett godkännande 

genom denna procedur gör att läkemedlet blir godkänt i alla EU- länder och det får identiska 

texter i alla länder. Det andra sättet att godkänna ett läkemedel inom EU är genom ömsesidigt 

godkännande. Godkännandet har först sökts av ett läkemedelsföretag i ett enskilt land 

(referensland) som då gör en utredning. Denna utredning ligger sedan till grund för 

ansökningarna till de resterade medlemsländerna om att få registrera läkemedlet även i dessa 

länder. Medlemsländerna behöver inte göra en ny utredning utan gör ett ömsesidigt 

erkännande av den första utredningen, som medför att läkemedlet kan börja säljas i de 

länderna. Men ett eller flera medlemsländer kan bestrida den ursprungliga utredningen om de 

anser att läkemedlet innebär en allvarlig hälsorisk. Då skickas en ändringsansökning av 

läkemedelsmyndigheten i det specifika landet in som i slutändan kan göra att läkemedlet kan 

få olika texter i olika länder. Texternas utformning kan även bero på i vilket referensland 

utredningen sker. Om man enbart vill godkänna ett läkemedel i ett specifikt land kan man 

göra en ansökan för ett nationellt godkännande, då utredning sker av det specifika landets 

läkemedelsmyndighet [Läkemedelsverket 2004; 2008]. 

 

Innan 1995 var Fass-texten det officiella dokumentet vid godkännandet av läkemedel i 

Sverige men efter EU-inträdet är det produktresumén som är det officiella dokumentet. 

Produktresumén ligger sedan till grund för Fass-texten. Idag är det läkemedelsföretagen som 

är ansvariga för innehållet i Fass-texterna [Läkemedelsverket 2005]. Fass-texten är en 

sammanfattning av produktresumén och består av det som anses mest relevant för 

förskrivaren av läkemedlet. Det är endast Fass-texterna som innehåller graviditetskategorier 

och det är läkemedelsföretaget som klassificerar respektive läkemedel 

[Läkemedelsindustriföreningen 2008]. Fram till runt 2002 var det en medicinsk expertgrupp i 

samarbete med redaktionen på LIF som gjorde detta, men i Fass 2002 går det att läsa följande 

”Den granskning och fortlöpande uppföljning som tidigare gjorts har dock upphört” [FASS 

2002]. En förklaring till detta är att förutsättningen för en enhetlig klassificering av 

läkemedelsprodukter förändrades med det förändrade regelverket inom EU. Från 2002 till 1 

januari 2004 fortsatte redaktionen på LIF att arbeta med klassificeringssystemet men efter 

detta datum är det läkemedelsföretagen själva som ansvarar för klassificeringen 
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[Läkemedelsverket 2005]. Under hösten 2005 kontaktade LIF avdelningen för toxikologi vid 

institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala Universitet, för att få kontinuerlig 

granskning av alla Fass-texter. Motivet till detta var att LIF uppmärksammats av olika 

instanser i samhället (hälso- och sjukvård, Apoteket AB etc.) att skillnader i klassificering 

existerade för läkemedel med samma aktiva substans. 

 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med detta arbete är att granska klassificeringen av läkemedel publicerade på 

www.fass.se genom att undersöka hur vanligt det är att läkemedel som innehåller samma 

aktiva substans, har placerats i olika kategorier. Om placeringen i de olika kategorierna är 

korrekt eller inkorrekt. Ett annat syfte med arbetet är att undersöka hur ofta det uppmanas att 

använda preventivmetoder samtidigt som det aktuella läkemedlet ska användas. Detta är något 

som oftare rekommenderas och även i fall där övrig information i Fass-texten inte är helt i 

linje med en sådan rekommendation.  

 

2. Material/Metod 

Läkemedelsportalen www.fass.se lanserades 2001 och uppdateras fortlöpande, medan detta av 

förklarliga skäl inte är möjligt med Fass-boken då den endast ges ut en gång per år 

[Läkemedelsindustriföreningen 2008]. Granskningen av läkemedlen har därför gjorts mot 

läkemedelsportalen. På www.fass.se finns 4252 stycken läkemedelsprodukter. En 

läkemedelsprodukt eller en farmaceutisk specialitet är ”varje färdigberett läkemedel som säljs 

under ett särskilt namn och i en särskild förpackning” i en viss styrka. Ett exempel på en 

produkt är Morfin Meda i tablettform som innehåller den aktiva substansen morfin. Tabletten 

finns i två olika styrkor, 10mg och 20mg vilket ger två stycken produkter. Flera olika 

produkter kan alltså innehålla samma aktiva substans.  

 

Läkemedel i Fass är indelade i ATC-systemet (ATC, eng. Anatomical Therapeutic Chemical 

classification). Det är ett klassificeringssystem som består av 14 huvudgrupper (tabell 3) och 

ett antal undergrupper (tabell 4) vilket bildar en ATC-kod (figur 4). ATC-koden används 

internationellt vid rapportering av biverkningar genom WHO och systemet med ATC-koden 

gör det lättare att samarbeta och göra jämförelser inom läkemedelsområdet [FASS 2008b]. 

 

För att begränsa arbetets omfattning valdes produkter i ATC grupp N (nervsystemet) 

innehållande 931 produkter. Uppgifter om varje produkt som namn, beredningsform (tablett, 
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mixtur etc.), styrka, ATC-kod och NPL ID lämnades av LIF. Ett NPL ID är ett specifikt 

identifikationsnummet som varje godkänd produkt får, vilket underlättar identifiering av 

enskilda produkter vid genomgången. Vald graviditetskategori för varje produkt (931 stycken) 

jämfördes mot informationen i avsnitten Graviditet samt Prekliniska uppgifter i Fass-texten. 

En notering gjordes om den valda kategorin inte stämde överens med informationen i Fass-

texten eller om kategori saknades. Jämförelsen mellan vald kategori och innehåll i Fass-texten 

gjordes utifrån kriterierna i tabell 1 och 2. Produkter med Fass-texter där en uppmaning till att 

använda antikonceptionsmedel gavs noterades också.  

 

3. Resultat 

Av 931 stycken granskade produkter verksamma på nervsystemet innehåller 875 stycken 

endast en aktiv substans och 56 produkter (6 %) innehåller två eller fler aktiva substanser 

(tabell 5). Fördelningen av produkter i de olika graviditetskategorierna (A-D) skiljer sig inte 

nämnvärt ifall produkterna med två (eller fler) aktiva substanser tas bort (se figur 1 och 2). De 

flesta produkterna är placerade i kategori C (48 %) och B:3 (24 %), följt av kategori B:1 (9 %) 

(figur 2). 

 

Av det totala antalet undersökta produkter är 92 stycken (9,9 %) klassificerade i fel kategori. 

Mer än hälften (54 %) av dessa finns att hitta i gruppen psykoanaleptika (N06) (tabell 6). 

Femton olika aktiva substanser finns i de 92 produkterna. Av de femton aktiva substanserna 

var tolv aktiva substanser placerade i för låg kategori och tre var placerade i för hög kategori 

(tabell 6). 

 

Tjugotre produkter saknar kategori (tabell 7). Av dem är arton stycken borttagna ur Fass. 

Deras text finns inte längre med på www.fass.se och de säljs inte längre på apoteket. En 

produkt ska endast användas av barn och då behöver inte en graviditetskategori anges. Fyra 

läkemedel saknar helt enkelt kategori i början av sina Fass-texter. Mer om detta tas upp i 

diskussionen. 

 

De 931 granskade produkterna innehåller 137 olika aktiva substanser. Fördelningen av dessa i 

de olika graviditetskategorierna skiljer sig inte från motsvarande fördelningen av produkter 

(se figur 2 och 3). Kategori C (38 %) är fortfarande störst, följt av kategori B:3 (20 %) och 

B:1 (14 %). Av 137 aktiva substanser identifierades nio stycken med fler än en 
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graviditetskategori (tabell 9). Skälen till skillnaden i klassificering är flera och diskuteras 

nedan.  

 

När det gäller rekommendationer att använda antikonceptionsmedel i samband med 

läkemedel i ATC-grupp N så ges en sådan för 41 produkter (tabell 8). Produkterna innehåller 

sju olika aktiva substanser och rekommendationen sträcker sig från att antikonceptionsmedel 

ska/måste användas, till att kvinnor bör/rådas till att använda antikonceptionsmedel. Fem av 

de aktiva substanserna är klassificerade i kategori B:3, en i kategori B:1 och en i kategori A. 

Samtliga substanser finns i ATC-grupperna N03-N06. 

 

4. Diskussion 

Orsaken till att fyra produkter (tabell 7) helt saknar kategori är för att företagen missat att 

ange kategori och i kontrollen av texterna har detta inte upptäckts. I samma ATC-grupper som 

de fyra produkterna tillhör finns fler produkter med samma beredningsform. Dessa produkter 

har en vald kategori i sina Fass-texter, vilket medför att de fyra produkterna borde ha en 

kategori. 

 

Skillnaden i klassificeringen av samma aktiva substans beror på flera olika orsaker. Ofta kan 

det bero på att läkemedlet med den aktiva substansen tillverkas av olika företag som använder 

olika texter, vilket leder till att klassificering görs olika. De aktiva substanserna som däremot 

har samma text men ändå fler än en graviditetskategori borde inte ha olika kategorier eftersom 

informationen i Fass-texten är utgångspunkten för klassificeringen. Dessa fel ska inte 

förekomma, men tyvärr gör de det vid några få tillfällen. Ett exempel är den aktiva substansen 

Sertralin där två produkter har samma text men med olika kategorier. Den ena produkten, en 

filmdragerad tablett på 50 mg, är placerad i kategori C medans den andra produkten, en 

filmdragerad tablett på 100 mg, är placerad i kategori B:3.  

 

Rekommendationen om antikonceptionsmedel för en aktiv substans i kategori A är felaktig. 

Vid kategori A har det hittills inte setts några risker för skadliga effekter under graviditet, på 

foster eller det nyfödda barnet. Därför är rekommendationen om antikonceptionsmedel vid 

intag av den aktiva substansen bromokriptin obefogad (tabell 8). Det känns inte heller korrekt 

att ge en sådan rekommendation för en aktiv substans i kategori B:1. I kategori B:1 finns det 

inte något underlag för skadliga effekter på foster eller reproduktionsprocessen hos människa. 

Så denna rekommendation för den aktiva substansen klozapin är också ogrundad. De fem 
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andra aktiva substanserna (tabell 8) som fått rekommendationen att använda 

antikonceptionsmedel under intag av läkemedlet är i kategori B:3. Eftersom det är oklart om 

de aktiva substanserna i kategori B:3 har effekter på människa och hur stor den effekten kan 

vara, har en rekommendation getts angående antikonceptionsmedel. Men då undrar man 

varför det inte finns några rekommendationer för substanser klassade i kategori D. De flesta 

av de i kategori D är antiepileptika, ATC-grupp N03 (tabell 10), och risken är inte så stor för 

att få ett missbildat barn (en ökning på 2-3 gånger) jämfört med befolkningen i övrigt (1-2 %) 

vid intag av denna typ av läkemedel.  

 

En viss kategori har vissa typer av läkemedel oftare än andra typer av läkemedel (tabell 10). I 

kategori A är anestetika och analgetika de största grupperna och utgör 92 % av kategorin. I 

kategori B:1 är analgetika störst med 37 % och resten ganska jämnt utspridda. I kategori B:2 

är det mycket jämnt utspritt mellan alla utom analgetika och antiepileptika. B:3 kategorin har 

två grupper av läkemedel som är lite större, antiepileptika och psykoanaleptika. I kategori C 

är analgetika och neuroleptika störst, medan i kategori D är antiepileptika klart störst på 94 %.  

 

4.1  Slutsats 

Av 931 granskade produkter verksamma på nervsystemet var de flesta produkterna placerade 

i kategori C (48 %) och B:3 (24 %), vilka följs åt av kategori B:1 (9 %). Av det totala antalet 

undersökta produkter var 92 stycken (9,9 %) klassificerade i fel kategori. Tjugotre produkter 

saknar helt kategori. De granskade produkterna innehåller 137 olika aktiva substanser. Av de 

aktiva substanserna identifierades åtta stycken med fler än en graviditetskategori.  

 

Att var tionde produkt är felklassificerad är en stor andel. Det är inte acceptabelt att så många 

produkter har fel kategori. Granskningen av Fass-texter i Sverige har upphört men istället 

borde Läkemedelsverket engagera sig mer i hur produktresuméerna är skrivna och jobba för 

att få mer enhetliga texter. Läkemedelsmyndigheten borde således förbättra sin granskning 

och jämföra med läkemedel inom samma ämnesgrupp och med samma aktiva substans så att 

produktresuméerna blir mer lika. Därmed skulle de då kunna få samma graviditetskategori.  

Läkemedelsföretagen borde, om det redan finns en produkt med samma aktiva substans, som 

deras kommande produkt, följa Fass-texten för den tidigare produkten så mycket som möjligt.  

 

Rekommendationer att använda antikonceptionsmedel gavs för 41 produkter. Alla läkemedel 

ska användas med försiktighet under graviditeten, men en allmän rekommendation är inte 
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alltid det bästa. Det skulle nog vara bättre att göra en utredning från fall till fall om vad som är 

bäst för just den individen. De rekommendationer angående antikonceptionsmedel som getts 

för en del produkter är ibland felaktiga. Läkemedelsmyndigheten borde därför titta närmare på 

när dessa rekommendationer ges och jämföra med hela produktresumén som är skriven för 

produkten och se om rekommendationen är lämplig att ge. 
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APPENDIX 1 – FIGURER 
  

 
Figur 1: Fördelning av totalt antal produkter. Totalt 931 produkter. Förklaring: Kategori A (72 produkter), 

B:1 (76 produkter), B:2 (28 produkter), B:3 ( 226 produkter), C (444 produkter),  D ( 62 produkter) och de 

som saknar kategori (23 produkter). 

 
 

 
Figur 2: Fördelning av antal produkter med en aktiv substans. Totalt 875 produkter. Förklaring: Kategori A 

(61 produkter), B:1 (76 produkter), B:2 (25 produkter), B:3 ( 209 produkter), C (424 produkter),  D ( 59 

produkter) och de som saknar kategori (21 produkter). 
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Figur 3: Fördelning av totalt antal aktiva substanser. Totalt 137 aktiva substanser. Förklaring: Kategori A (13 

aktiva substanser), B:1 (19 aktiva substanser), B:2 (9 aktiva substanser), B:3 ( 27 aktiva substanser), C (52 

aktiva substanser),  D ( 9 aktiva substanser) och de som har fler än en kategori (8 aktiva substanser). 

 
 
 

 
 Figur 4: ATC-kodens uppbyggnad 
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APPENDIX 2 – STANDARDTEXTER 
 
Tabell 1: Förklaring till graviditetskategorierna 

 

Kategori A 
 
Läkemedel som kan förmodas ha intagits av ett betydande antal gravida kvinnor och kvinnor 
i fertil ålder utan att man hittills noterat någon form av säkerställd störning i 
reproduktionsprocessen, såsom ökad missbildningsfrekvens eller annan ogynnsam direkt 
eller indirekt fosterpåverkan. 
 
Till denna kategori hänföres: 

• läkemedel som funnits tillgängliga under lång tid; 
• läkemedel som på grund av sitt indikationsområde med stor sannolikhet har intagits 

av många gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder; 
• läkemedel för vilka tillfredsställande retrospektiva och prospektiva undersökningar på 

gravida kvinnor bedömes ha utförts. 

Då resultat från reproduktionstoxikologiska undersökningar på djur har ringa värde jämfört 
med ingående erfarenheter av läkemedlets effekter på människa, fästes för läkemedel i denna 
kategori intet avseende vid djurexperimentella studier även om dessa visat fosterskador eller 
andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen. 
 
 
Kategori B 
 
Läkemedel som kan förmodas ha intagits av endast ett begränsat antal gravida kvinnor och 
kvinnor i fertil ålder utan att man hittills noterat någon form av säkerställd störning i 
reproduktionsprocessen, såsom ökad missbildningsfrekvens eller annan ogynnsam direkt 
eller indirekt fosterpåverkan. 

Till denna kategori hänföres: 

• läkemedel som på grund av sitt indikationsområde endast i ringa utsträckning kan 
förmodas ha intagits av gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder; 

• läkemedel för vilka tillfredsställande retrospektiva eller prospektiva undersökningar 
saknas eller utförts endast i ringa omfattning. 

Då för läkemedel i denna kategori erfarenhet av effekter på människa är begränsade anges 
resultat från reproduktionstoxikologiska studier på djur med inplacering i någon av 
undergrupperna B:1, B:2 eller B:3.  
 
 
Kategori B:1 
 
Reproduktionstoxikologiska studier på djur har ej givit hållpunkter för ökad uppkomst av 
fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen. 
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Kategori B:2 
 
Reproduktionstoxikologiska studier på djur är bristfälliga eller saknas men tillgängliga data 
ger ej hållpunkter för ökad uppkomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på 
reproduktionsprocessen. 
 

 
Kategori B:3 
 
Reproduktionstoxikologiska studier på djur har givit hållpunkter för ökad uppkomst av 
fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen, vilkas betydelse för 
människan bedömts vara oklar. 
 

 
Kategori C 
 
Läkemedel som hos människa genom sina farmakologiska effekter har givit eller på goda 
grunder förmodas kunna medföra risk för fostret och/eller det nyfödda barnet utan att vara 
direkt missbildningsframkallande. I den mån djurexperimentella studier har givit hållpunkter 
för ökad uppkomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen, 
vilkas betydelse för människan bedöms vara oklar, skall sådana resultat anges för läkemedel i 
denna kategori. 
 

 
Kategori D 
 
Läkemedel som hos människa givit eller kan förmodas ge upphov till ökad frekvens av 
fostermissbildningar eller andra former av bestående men. Till denna kategori hör läkemedel 
med primärt teratogena effekter. Om läkemedlet därutöver har negativa farmakologiska 
effekter som direkt eller indirekt kan medföra ogynnsam fosterpåverkan anges även detta.  
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Tabell 2: Standartexter inom EU och motsvarande Fass-kategorier 

EU-standardtext  Fass-

kategori  
(Det aktiva innehållsämnet) orsakar/misstänks orsaka allvarliga fosterskador vid 
användning under graviditet. (Läkemedlets namn) är kontraindicerat (endast i fall 
av strikt kontraindikation ges hänvisning till Kontraindikationer) under graviditet. 

[och om nödvändigt] 

Kvinnor i fertil ålder skall använda effektiv preventivmetod under (och upp till 
(antal) veckor efter avslutad) behandling. 

 

D  

(Det aktiva innehållsämnet) har skadliga farmakologiska effekter på graviditeten 
och/eller fostret/det nyfödda barnet. (Läkemedlets namn) skall användas under 
graviditet endast då det är absolut nödvändigt. [Dessa omständigheter bör 
specificeras.] 

 

C  

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med (det aktiva 
innehållsämnet) saknas.//Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska 
effekter. Risken för människa är okänd. 

[eller]  

//Djurstudier är ofullständiga vad gäller effekter på graviditet /och-eller/ 
embryonal-/fosterutveckling /och-eller/ förlossning /och-eller/ utveckling efter 
födseln. Risken för människa är okänd. 

(Läkemedlets namn) skall användas under graviditet endast då det är absolut 
nödvändigt. [Dessa omständigheter bör specificeras om möjligt.] 

 

B:3  

 
 

B:2  

För (det aktiva innehållsämnet) saknas data från behandling av gravida kvinnor. 
Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller 
graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel. 
Förskrivning till gravida kvinnor skall ske med försiktighet. 

 

B:1  
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Data från ett begränsat antal (antal) graviditeter tyder inte på skadliga effekter av (det 
aktiva innehållsämnet) på graviditeten eller fostrets/det nyfödda barnets hälsa. Andra 
epidemiologiska data av betydelse saknas. //Djurstudier har visat 
reproduktionstoxikologiska effekter. Betydelsen av dessa för människa är okänd. 

[eller]  

//Djurstudier är ofullständiga vad gäller effekter på graviditet /och-eller/ embryonal-
/fosterutveckling /och-eller/ förlossning /och-eller/ utveckling efter födseln. Risken för 
människa är okänd. 

Förskrivning till gravida kvinnor skall ske med försiktighet. 

 

B:3 

  

 

B:2  

Data från ett begränsat antal (antal) graviditeter tyder inte på skadliga effekter av (det 
aktiva innehållsämnet) på graviditeten eller fostrets/det nyfödda barnets hälsa. Andra 
epidemiologiska data av betydelse saknas. Djurstudier tyder inte på direkta eller 
indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, 
förlossning eller utveckling efter födsel.  

Förskrivning till gravida kvinnor skall ske med försiktighet. 

 

B:1  

Data från ett stort antal (antal) graviditeter tyder inte på skadliga effekter av (det aktiva 
innehållsämnet) på graviditeten eller fostrets/det nyfödda barnets hälsa. Andra 
epidemiologiska data av betydelse saknas. Förskrivning till gravida kvinnor skall ske 
med försiktighet. 

 

A  

Väl genomförda epidemiologiska studier tyder inte på skadliga effekter av (det aktiva 
innehållsämnet) på graviditeten eller fostrets/det nyfödda barnets hälsa. (Läkemedlets 
namn) kan användas vid graviditet. 

 

A  
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APPENDIX 3 – TABELLER 
 
Tabell 3: De olika huvudgrupperna enligt ATC-systemet i Fass 

Huvudgrupp Anatomisk del 

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 
B Blod och blodbildande organ 
C Hjärta och kretslopp 
D Hud 
G Urin- och könsorgan samt könshormoner 
H Hormoner exklusive könshormoner 
J Infektionssjukdomar 
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet 
M Rörelseapparaten 
N Nervsystemet 
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel 
R Andningsorganen 
S Ögon och öron 
V Varia 
 

 

Tabell 4: Undergrupperna i ATC grupp N 

ATC-kodens undergrupp Typ av läkemedel 

N01 Anestetika 
N02 Analgetika 
N03 Antiepileptika 
N04 Medel mot parkinsonism 
N05 Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel 
N06 Psykoanaleptika 
N07 Övriga läkemedel med verkan på nervsystemet 
 

 

Tabell 5: Produkter med fler än en aktiv substans. 18 olika kombinationer. 

ATC-kod Antal 

N01 14 
N02 23 
N03 - 
N04 16 
N05 - 
N06 - 
N07 3 
Summa 56 
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Tabell 6: Läkemedelsprodukter som anses vara felklassade 

ATC-kod Aktiv substans Antal 

produkter 

Graviditets 

kategori 

Ny kategori 

N01AB06 Isofluran 1 B:1 B:3 
N01BB20 Lidokain, 

Prilokain 
2 A B:2 

N02CC01 Sumatriptan 14 B:1 B:3 
N02CC02 Naratriptan 1 B:1 B:3 
N02CC03 Zolmitriptan 6 B:1 B:3 
N03AX12 Gabapentin 9 B:1 B:3 
N04BC05 Pramipexol 3 B:1 B:2 
N04BC06 Kabergolin 6 B:3 B:1 
N06AB03 Fluoxetin 2 B:3 C 
N06AB04 Citalopram 13 B:3 C 
N06AB06 Sertralin 1 B:3 C 
N06AX11 Mirtazapin 

 
16 B:3 B:1 
2 C B:1 

N06BA04 Metylfenidat 10 B:3 D 
N06DA02 Donepezil 4 B:2 B:3 
N06DX01 Memantin 2 C B:3 

Summa: 92 
 

 

Tabell 7: Läkemedelsprodukter som saknar kategori 

ATC-kod Aktiv substans Antal 

produkter 

Tillhandahålls Ny klass Kommentar 

N01BB58 Artikain, 
Epinefrin 

1 Ja B:2 Saknar klass 

N02AX02 Tramadol 1 Ja C Saknar klass 
N02BE01 Paracetamol 1 Ja A Saknar klass 
N02BE51 Kodein, 

Paracetamol 
1 Ja - Saknar klass - 

Läkemedel för barn 
N03AX09 Lamotrigin 10 Nej - FASS saknas 
N05AB02 - 1 - - Länk fungerar inte 

- borttagen 
N06AA09 Amitriptylin 1 Nej - FASS saknas 
N06AB06 
 

Sertralin 
 

1 Nej C Saknar klass 
2 Nej - FASS saknas 

N06AG02 Moklobemid 2 Nej - FASS saknas 
N06AX11 Mirtazapin 2 Nej - FASS saknas 

Summa: 23 
 
 



19 
 

Tabell 8: Aktiva substanser med rekommendation angående antikonceptionsmedel.  

ATC-kod Aktiv 

substans 

Gravidite

tskategori 

Antal 

i 

grupp 

Anti-

konceptio

nsmedel 

Rekommendation om 

antikonceptionsmedel: 

N03AX15 Zonisamid B:3 3 Ja + 1 
månad 
efter 

Kvinnor i fertil ålder måste 
använda effektiv preventivmetod 
under och i en månad efter 
avslutad behandling. 

N03AX16 Pregabalin B:3 7 Ja Effektiv preventivmetod måste 
användas hos kvinnor i fertil 
ålder. 

N04BC01 Bromokriptin A 2 Ja Patienter utan aktuell 
graviditetsönskan måste således 
förses med tillförlitligt 
antikonceptionsmedel. 

N04BC06 
 

Kabergolin 
 

B:3 6 Ja Eftersom graviditet kan uppträda 
innan menstruationscykeln 
normaliserats, måste patienter 
som inte önskar bli gravida 
förses med tillförlitligt 
antikonceptionsmedel under 
behandling. 

B:3 3 Ja + 1 
månad 
efter 

Innan behandling påbörjas skall 
graviditet uteslutas och efter 
behandling bör graviditet 
förhindras under minst en 
månad. Kvinnor som inte önskar 
bli gravida bör rådas att använda 
effektivt icke-hormonellt 
antikonceptionsmedel under 
behandling med kabergolin samt 
efter utsättandet. Graviditet bör 
fortsätta att förhindras under 
minst 4 veckor efter upphörande 
med kabergolin. 

N05AE04 Ziprasidon B:3 6 Ja Fertila kvinnor som får 
ziprasidon ska därför rådas att 
använda en lämplig 
antikonceptionsmetod. 

N05AH02 Klozapin B:1 4 Ja Lämplig anti-konceptions-metod 
bör därför användas av kvinnor i 
fertil ålder. 

N06BA04 Metylfenidat B:3 10 Ja Kvinnor i fertil ålder skall 
använda ett effektivt 
antikonceptionsmedel. 

Summa: 41 
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Tabell 9: Aktiva substanser med fler än en graviditetskategori bland dess produkter 

Aktiv 

substans 

ATC-kod Gravidite

tskategori 

Antal 

produkter 

Antal av olika 

kategorier 

Orsak till skillnad 

Isofluran N01AB06 B:1, B:3 2 1st B:1, 1st B:3 Olika tillverkare. 
B:1 till B:3 

Sevofluran N01AB08 B:2, B:3 2 1st B:2, 1st B:3 Olika tillverkare. 
Lidokain, 
Prilokain 

N01BB20 A, B:2 3 2st A, 1st B:2 Olika tillverkare. 
A till B:2 

Gabapentin N03AX12 B:1, B:3 30 9st B:1, 21st B:3 Samma tillverkare, 
med samma text, 
olika styrka, har 2 
olika kategorier. 
Olika tillverkare. 
Alla B:1 till B:3 

Valeriana N05CM09 A, B:2 4 2st A, 2st B:2 2 från 1930-talet 
2 från 2000-talet 

Citalopram N06AB04 B:3, C 33 14st B:3, 19st C Olika tillverkare. 
De flesta B:3 till C. 

Fluoxetin N06AB03 B:3, C 13 3st B:3, 10st C Olika tillverkare. 
2 B:3 till C 

Mirtazapin N06AX11 B:3, C 33 21st B:3, 10st C,  
2st saknar klass 

Olika tillverkare. 
18 B:3 o C till B:1 

Sertralin N06AB06 B:3, C 27 5st B:3, 19st C,   
3st saknar klass 

Samma tillverkare, 
med samma text, 
olika styrka, har 2 
olika kategorier. 
Olika tillverkare. 

 

 

Tabell 10: Antalet granskade produkter i de olika graviditetskategorierna. 

 A B:1 B:2 B:3 C D Saknar Summa 

N01 46 (33) 7 (5) 18 (5) 4 (9) 3 (14) 0 (0) 4 (1) 7 (67) 
N02 46 (33) 37 (28) 0 (0) 2 (4) 35 (155) 5 (3) 13 (3) 24 (226) 
N03 0 (0) 12 (9) 0 (0) 35 (79) 1 (4) 94 (58) 43 (10) 17 (160) 
N04 3 (2) 7 (5) 21 (6) 17 (38) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (51) 
N05 4 (3) 17 (13) 21 (6) 6 (14) 30 (132) 2 (1) 4 (1) 18 (170) 
N06 1 (1) 20 (15) 14 (4) 32 (72) 22 (97) 0 (0) 35 (8) 21 (197) 
N07 0 (0) 1 (1) 25 (7) 4 (10) 9 (42) 0 (0) 0 (0) 6 (60) 
Summa 100 (72) 100 (76) 100 (28) 100(226) 100(444) 100 (62) 100 (23) 100(931) 
Förklaring: Utanför parantes är procenttal av alla produkter i kategorin. Inom parentesen anges antalet 

produkter. 

 

 


