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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Den ökade användningen av farmakologiska medel inne-
bär att interaktioner mellan läkemedel (nedan kallade läke-
medelsinteraktioner) ökar i betydelse för folkhälsan och där-
för bör bevakas. Emellertid har potentiella läkemedelsinter-
aktioners epidemiologi endast beskrivits kortfattat på sam-
hällsnivå [1-4]. Läkemedelsinteraktioner definieras som ett
läkemedels verkan på ett annat läkemedels metabolism, ef-
fektivitet eller toxicitet [5]. Inte alla potentiella läkemedel-
sinteraktioner är kliniskt betydelsefulla. Vissa av dem är
gynnsamma och används terapeutiskt [6]. Andra är negativa
och kan medföra skada som kan undvikas. 

Bevakning av potentiella läkemedelsinteraktioner kan för-
bättra kvaliteten på förskrivningen och expedieringen av lä-
kemedel och kan användas som utgångspunkt för fokuserad
terapeutisk undervisning. Förbättringar i läkemedelsbehand-
ling kan leda till förbättringar i folkhälsan.

I föreliggande studie har vi analyserat de nästan en miljon
(n=962 013) expedieringar på två eller fler läkemedel som
under januari 1999 expedierades och lämnades ut till den
svenska befolkningen i åldrarna 15–95 år. Vi gick igenom
apotekens expedieringar för att söka efter potentiella läkeme-
delsinteraktioner och gjorde en mer ingående analys av de
som skulle kunna medföra allvarliga kliniska konsekvenser
och som bör undvikas. 

❙ ❙ Material och metoder
Den svenska hälso- och sjukvårdens läkemedelsregister
Hälso- och sjukvårdens läkemedelsregister förs av Socialsty-
relsen sedan 1998. Databasen produceras av Apoteket AB 
(f d Apoteksbolaget AB) och administreras av Epidemiolo-
giskt centrum vid Socialstyrelsen. 

I denna databas registreras alla recept som expedieras vid
de svenska apoteken (n=885). I registret anges det expedie-
rande apotekets län, kommun och församling, expedieringens
ID-nummer, förskrivningsdatum, expedierade läkemedel och
ATC-kod (klassificeringssystemet Anatomical Therapeutical
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Chemical) [7, 8]. Alla läkemedel som har förskrivits till en per-
son och som har expedierats av apoteket vid ett och samma till-
fälle (= en expediering) kan identifieras. Med användning av
denna databas studerade vi alla expedieringar av två eller fle-
ra läkemedel till den svenska befolkningen i åldrarna 15–95 år
under januari 1999. Det totala antalet sådana expedieringar var
962 013. Apoteken grupperades efter församling (n=628).
Församlingen är den minsta förvaltningsenheten i Sverige. 

Klassificering av läkemedelsinteraktioner
Läkemedelsinteraktioner definierades och klassificerades en-
ligt kapitlet om läkemedelsinteraktioner i den svenska för-
teckningen över humanläkemedel, nedan kallad Fass (Farma-
ceutiska specialiteter), 1999 och 2000 [9].

I Fass klassificeras interaktioner dels efter klinisk betydel-
se (typer A, B, C och D), dels efter dokumentationens art (ty-
per 1, 2, 3 och 4). Till exempel implicerar D4 att interaktio-
nen är väl dokumenterad och kan ge allvarliga konsekvenser
(se Fakta 1 och Figur 1 för närmare beskrivning).

Kapitlet i Fass om läkemedelsinteraktioner finns också
som dataprogram, och denna programvara kombinerades
med hälso- och sjukvårdens läkemedelsregister. Därigenom
fick vi ett informationssystem för bevakning av potentiella lä-
kemedelsinteraktioner. Systemet identifierade och klassifice-
rade alla potentiella läkemedelsinteraktioner och skapade en
ny databas för analys.

Epidemiologiska och statistiska metoder
Vi beräknade ålders- (ettårsgrupper) och könsstratifierade
procentandelar av de potentiella läkemedelsinteraktioner som
förekom i de expedieringar som omfattade två eller flera lä-
kemedel. På grund av datas hierarkiska struktur (det vill säga
verifikationer anhopade inom apotekens församlingar) be-
räknades oddskvoter (95 procents konfidensintervall) med
metodologin multinivåanalys (logistisk regression) [10-12].

❙ ❙ Resultat
Epidemiologi för potentiella läkemedelsinteraktioner
Under januari 1999 gjorde de svenska apoteken totalt 962 013
riskexpedieringar (d v s som innehöll två eller flera läkemedel)
till befolkningen i åldrarna 15–95 år (N=7 214 509). 39 pro-

cent expedierades till män och 61 procent till kvinnor. 
Av dessa 962 013 apoteksexpedieringar innehöll 130 765

(det vill säga 14 procent) minst en potentiell läkemedelsinter-
aktion. 70 procent innehöll endast en läkemedelsinteraktion
och 2 procent innehöll fler än fem. I dessa 130 765 expedie-
ringar hittade vi totalt 191 899 interagerande läkemedelspar. 

Prevalensen av potentiella läkemedelsinteraktioner bland
de 962 013 expedieringarna med två eller flera läkemedel var
0,4 procent bland både män och kvinnor för interaktioner i ka-
tegori A, 7,9 procent bland män och 6,2 procent bland kvin-
nor för interaktioner i kategori B, 8,0 procent respektive
7,6 procent för interaktioner i kategori C och 1,4 procent
bland båda könen för interaktioner i kategori D. Prevalensen
av potentiella läkemedelsinteraktioner steg med åldern (Figur
2) tillsammans med ökande polyfarmakoterapi (Figur 3).
Bland kvinnor var den åldersstratifierade prevalensen lägre
än bland män vad avser kategori B och C, men var likartad
bland de två könen vad avser kategori A och D. I de högre åld-
rarna sjönk prevalensen bland båda könen och var lägre bland
män än bland kvinnor (Figur 2).

Prevalensen av potentiella läkemedelsinteraktioner steg
brant med antalet expedierade läkemedel (Figur 3), särskilt
för kategori B och C. Mellan 66 procent (kvinnor) och 70 pro-
cent (män) av expedieringarna med åtta eller fler läkemedel
innehöll någon form av potentiella läkemedelsinteraktioner.
Bland dessa expedieringar var prevalensen av interaktioner i
kategori D 9 procent (kvinnor) respektive 10 procent (män),
och för potentiella interaktioner i kategori C var den 43 pro-
cent respektive 46 procent. 

Totalt sett löpte kvinnor lägre risk än män att drabbas av
läkemedelsinteraktioner av alla kategorier (oddskvot 0,86,
95 procents konfidensintervall 0,85–0,87), och denna risk
minskade vid justering för antalet expedierade läkemedel
(oddskvot 0,75, 95 procents konfidensintervall 0,74–0,76).
Kvinnor löpte också mindre risk att drabbas av läkemedelsin-
teraktioner i kategori D (oddskvot 0,96, 95 procents konfi-
densintervall 0,92–0,99) som blev 0,88, 95 procents konfi-
densintervall 0,85–0,92, efter justering för antalet expediera-
de läkemedel. För kategori C var risken oddskvot 0,93,
95 procents konfidensintervall 0,92–0,95, respektive odds-
kvot 0,73, 95 procents konfidensintervall 0,63–0,83.

Interagerande farmakologiska grupper
Läkemedel i ATC-grupp C (hjärta och kretslopp) stod för de
oftast förekommande potentiella läkemedelsinteraktionerna
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❙ ❙ Fakta 1

Klassificering av läkemedelsinteraktioner enligt
Fass

Grupp I. Klinisk betydelse
Typ A. Sannolikt ingen klinisk betydelse.
Typ B. Den kliniska betydelsen är ännu ej fastställd.
Typ C. Kliniskt betydelsefull. Interaktionen kan påverka läkeme-
dels effekt men kan bemästras med dosjustering. 
Typ D. Kliniskt betydelsefull. Interaktionen kan ha allvarliga kon-
sekvenser, medföra utebliven verkan eller är svår att bemästra
med dosjustering. Denna typ av läkemedelsinteraktion bör und-
vikas. 
Grupp II. Dokumentationens art
Typ 1. Ofullständiga fallrapporter eller in vitro-studier, eller
förutsägelser baserade på dokumentation av likartade läkeme-
del.
Typ 2. Väldokumenterade fallrapporter.
Typ 3. Studier på friska försökspersoner eller pilotstudier på 
patienter. 
Typ 4. Kontrollerade studier av relevant patientmaterial.
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Figur 1. Klinisk betydelse och dokumentationens art för de
191 899 möjliga läkemedelsinteraktioner som konstaterades i de
962 013 expedieringarna med två eller flera läkemedel som de
svenska apoteken under januari 1999 expedierade till befolk-
ningen mellan 15 och 95 år.



(23,3 procent). Dessa följdes av interaktioner mellan läkeme-
del tillhörande ATC-grupp N (nervsystemet) (16,0 procent);
därefter kom interaktioner mellan ATC-grupperna B (blod
och blodbildande organ) och C (11,2 procent), och mellan
ATC-grupperna C och N (10,9 procent). 

Kategorierna av läkemedelsinteraktioner
Fördelningen av de 16 interaktionskategorierna (efter klinisk
betydelse och dokumentationens art) (Figur 1) uppvisade ett
likartat mönster för män och kvinnor. Emellertid var katego-
rierna A1, B1, D3, C1 och särskilt C2 vanligare bland kvin-
nor, medan D1, B2, A4, C4, B4 och i synnerhet D4 var van-
ligare bland män. Ingen potentiell läkemedelsinteraktion av
typ A2 observerades.

Kategori D: interaktioner som bör undvikas 
Totalt 2 358 potentiella interaktioner mellan kaliumtillskott
och kaliumsparande diuretika konstaterades. Warfarin expe-
dierades tillsammans med NSAID (non steroidal anti-inflam-
matory drugs) vid 644 tillfällen, vilket representerar 82 pro-
cent av interaktionerna i delkategori D4 (potentiella interak-
tioner enligt dokumentation från kontrollerade studier på re-
levant patientmaterial). Inom denna grupp var warfarin–låg-
dosbehandling med aspirin den vanligast förekommande
kombinationen (511 fall). Dextropropoxifen förskrevs till-
sammans med alprazolam vid 261 tillfällen och med karba-
mazepin i 240 fall. Metotrexat och ketoprofen förekom till-
sammans vid 219 tillfällen.

Trettiotre potentiella läkemedelsinteraktioner med cisap-
rid konstaterades. Cisaprid expedierades tillsammans med
erytromycin vid fem tillfällen, med klaritromycin vid tre, med
flukonazol vid tjugofyra och med itrakonazol vid ett tillfälle.
Fass programvara för läkemedelsinteraktioner hittade 6 642
fall där ipratropium expedierats tillsammans med en betasti-
mulerare (till exempel salbutamol, terbutalin).

❙ ❙ Diskussion
Vår studie visar att det är möjligt att genomföra rikstäckande
bevakning av potentiella läkemedelsinteraktioner i Sverige

och att detta ger en detaljerad bedömning av de potentiella lä-
kemedelsinteraktioner som förskrivs till den allmänna be-
folkningen och expedieras av apoteken i hela landet.

Den relativt stora andel potentiella läkemedelsinteraktio-
ner som vi fann i vår studie (det vill säga 14 procent) innebär
inte nödvändigtvis att den terapeutiska säkerheten är låg. För-
skrivning och expediering av potentiellt interagerande läke-
medelspar behöver inte leda till biverkningar. Den förskri-
vande läkaren kan vara medveten om risken för interaktion
och följaktligen övervaka patienten noggrannare. Vidare in-
nebär patienternas heterogenitet att samma kombinationer av
läkemedel inte alltid ger samma effekt hos alla patienter. Slut-
ligen kan det vara så att vissa av de utlämnade läkemedlen ald-
rig användes. Det ska också påpekas att många läkemedels-
interaktioner är gynnsamma och används terapeutiskt [6] (till
exempel kombinationer av blodtryckssänkande medel). 

Många av de konstaterade potentiella läkemedelsinterak-
tionerna kan bemästras genom dosjustering (typ C), och pro-
centandelen läkemedelsinteraktioner som bör undvikas (typ
D) var låg: 1,4 procent. Emellertid upptäcktes ett antal kli-
niskt betydelsefulla potentiella läkemedelsinteraktioner, var-
av några är allvarliga och till och med kan ha dödlig utgång.

Risken att få ett potentiellt interagerande läkemedelspar
ökade med antalet expedierade läkemedel (som i hög grad var
korrelerat till åldern) och var högre för män än för kvinnor, ett
fenomen som framstod tydligare efter justering för antalet ex-
pedierade läkemedel. 

Bland de läkemedelsinteraktioner som bör undvikas enligt
dokumentation av kontrollerade studier på relevant patient-
material (typ D4) var warfarin kombinerat med NSAID in-
klusive acetylsalicylsyra den mest frekventa potentiella inter-
aktionen. Denna kombination kan öka risken för gastroin-
testinal blödning [13, 14], eftersom warfarin är ett antikoagu-
lans och NSAID kan skada slemhinnan i gastrointestinalka-
nalen [15]. I en norsk studie kopplades kombinationen av en
vitamin K-antagonist och acetylsalicylsyra till flera läkeme-
delsrelaterade dödsfall [16]. Å andra sidan kan warfarin kom-
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Figur 2. Ålders- och könsstratifierad prevalens av läkemedelsin-
teraktion bland 962 013 expedieringar med två eller flera läke-
medel som i januari 1999 lämnades ut till befolkningen mellan
15 och 95 år (värdena är 5-års glidande genomsnitt). 

Figur 3. Prevalensen av läkemedelsinteraktion och procentande-
len patienter äldre än 65 år fördelade på kön och antal läkeme-
del per expediering bland de 962 013 expedieringar med två el-
ler flera läkemedel som under januari 1999 lämnades ut till be-
folkningen mellan 15 och 95 år.
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binerat med låga doser acetylsalicylsyra användas kliniskt till
särskilda patienter (till exempel vissa patienter med mekanis-
ka klaffproteser) [17], och denna läkemedelskombination har
visat sig mer effektiv för att sänka mortalitet, icke-fatal hjärt-
infarkt och strokerisk än endast låg dos acetylsalicylsyra hos
hjärtinfarktpatienter [18, 19]. 

Den läkemedelsinteraktion mellan ipratropium och be-
tastimulerare som anges i Fass kan ifrågasättas. Denna kom-
bination kan öka risken för akut trångvinkelglaukom men en-
dast om medicineringen ges i nebulariserad form [2o, 21, 5].
Emellertid är det alltid motiverat att vara försiktig vid inhala-
tionsbehandling med ipratropium–betastimulerare till patien-
ter som är predisponerade för glaukom, och extra försiktighet
ska vidtas för att undvika kontakt med ögonen. Annars är
kombinationen ipratropium–betastimulerare effektiv i be-
handlingen av astma. 

Den observerade potentiella interaktionen mellan kalium-
supplement och kaliumsparande diuretika kan leda till allvar-
lig och till och med livshotande hyperkalemi [22]. I klinisk
praktik kan emellertid denna interaktion användas, under
strikt kontroll av kaliumnivåerna, för behandling av patienter
med hypokalemi som inte svarar på den rekommenderade ka-
liumsparande terapin [5].

Dextropropoxifen–alprazolam är en kombination som kan
förstärka alprazolams CNS-deprimerande verkan [23], och
kombinationen dextropropoxifen–karbamazepin kan orsaka
allvarliga toxiska effekter genom att plasmakoncentrationen
av karbamazepin höjs [24, 25].

Slutligen fann vi metotrexat–ketoprofen, vilket kan leda
till att biverkningarna av metotrexat förstärks [5], även vid
lågdosbehandling med metotrexat [9].

Cisaprid framkallar en koncentrationsberoende förläng-
ning av QT-intervallet och kan orsaka torsade de pointes, syn-
kope, hjärtstillestånd och plötslig död. Risken för denna po-
tentiellt fatala utgång ökar vid interaktion med vissa läkeme-
del (det vill säga makrolider och imidazolderivat) [9, 26-29].
Sådan potentiell läkemedelsinteraktion återfanns vid 33 till-
fällen. Cisaprid, som fortfarande finns på den svenska mark-
naden, börjar nu dras tillbaka i många länder, vilket visar på
vikten av att bevaka läkemedelsinteraktioner. 

En liknande studie om läkemedelsinteraktioner, som ge-
nomfördes av Epidemiologiskt centrum (Socialstyrelsen) med
data från september 2000, fann mycket snarlika resultat [30].

Eftersom denna studie fokuserade på expedieringar snara-
re än på patienter, är det möjligt att prevalensen av potentiel-
la läkemedelsinteraktioner har underskattats därför att pati-
enten kan ha hämtat ut recept vid olika tillfällen eller olika
apotek. Information på patientnivå finns registrerad i den da-
tabas som produceras av Apoteket AB, men den är endast till-
gänglig för administrativa ändamål (adressering av kostnader
till landsting) och inte för forskning om patientsäkerhet.
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versitet, samt till Epidemiologiskt centrum (Socialstyrelsen)
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En kortare version av denna studie är publicerad i BMJ,
2001 Aug 25;323(7310):427-8.
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