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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att undersöka allmänhetens attityd till användning av receptfria smärtstillande 

läkemedel. Som metod användes en nätbaserad enkätundersökning. Länken till enkäten marknadsfördes 

via Facebook och via utskick till de närmaste vännerna.   

Av de 126 yngre, huvudsakligen kvinnor, med en utbildningsnivå över genomsnittet i landet, och som 

rekryterades till att besvara den nätbaserade enkäten framkom att fyra av fem använde sporadiskt 

värktabletter. Fyra av tio använde endast ett läkemedel och var tredje använde två olika läkemedel. Åtta av 

tio använde paracetamol och en av fyra ibuprofen. En av fem använde enbart NSAID-preparat. En 

tredjedel använde även receptbelagda värktabletter. Värktabletterna användes i drygt hälften av fallen mot 

huvudvärk. Hälften av respondenterna skaffade sig information via bipacksedlar eller hälso- och 

sjukvårdspersonal. 15 % angav att de inte skaffade sig någon information om receptfria värktabletter. 

Drygt åtta av tio köper sina värktabletter på apotek och nästan alla tycker att det är bra med en 18-årgräns 

för inköp av värktabletter utanför apoteken. 

En tredjedel anser att värktabletter är ofarliga om man använder dem enligt doseringsanvisningarna. En 

tredjedel ser risker med användningen även om man följer doseringsanvisningarna. En av fyra ser stora 

risker med dem. Det fanns en trend mot att de med högst utbildning och de i åldersintervallet 31-65 år såg 

fler risker med användningen av värktabletter än övriga. 
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SUMMARY 

 
In newspapers, we can read that people working at Giftinformationscentralen (a call 

enter for information how to treat poisons) is increasingly concerned about that more 

people call to get advise after overusing acetaminophen. This is due to what they think is 

a result of an increased availability of painkillers in the society. It is now possible to buy 

painkillers in grocery stores. In many countries, the packaged size has been reduced and 

restrictions in how many packages a person can purchase per day have been enforced. In 

Sweden, the acetaminophen package size has been reduced from 30 to 20 tablets. There 

have been reported a lot of fatalities caused by acetaminophen. NSAIDs, another group 

of painkillers, don’t give as serious side effects as acetaminophen.   

  

The aim of this work was to examine the attitude within the general public to OTC-

painkillers, how they obtain information about them, and to what extent the general 

public are aware about the risks using them. 

  

To obtain answers to the questions, I distributed on Facebook a link to an online 

questionnaire. The link was also spread within my network mainly in the geographic 

area around Tomelilla (a small town in the southern part of Sweden). 126 people 

answered the 11-question questionnaire.  

  

Respondents were predominantly younger women with an education level above 

average. 80 % used painkillers sporadic and half of them only a single preparation. Eight 

out of ten used acetaminophen and one out of four ibuprofen. 20 % used only NSAID’s 

and one third also used prescribed painkillers. More than half of the respondents used 

the tablets for treating headaches. 

  

Knowledge about painkillers was acquired in half of the number of the participants in 

the survey by reading the package leaflet or by consulting health care professionals 

including pharmacists. 15 % stated that they did not acquire any information about their 

OTC-painkillers. 

  

Respondents bought painkillers usually in pharmacies (80%) and there were small 

concerns about the 18-year age restriction for purchasing OTC-drugs in grocery stores. 

  

One-third of the respondents saw no risks in using non-prescribed painkillers if they 

used them accordingly to dosage instructions given in the package leaflet.  One third of 

the respondents realized risks even when they are used within recommended dosages, 

and 25 % of respondents saw great risks with the use of painkillers. There was a trend 

towards that those with the highest educated level, and in the age group between 31-65 

years, were more concerned about the risks of using painkillers than other groups in this 

study. 
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FÖRORD 

 

Detta examensarbete, C-nivå, omfattar ca 10 veckors arbete och ingår i 

farmaceutprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Examensarbetet utfördes under 

vårterminen 2013 och internhandledare för examensarbetet var Christer Berg. 

Mitt val av ämne till uppsats uppkom då jag sommarjobbade på ett apotek i Tomelilla 

under studietiden och förstod hur mycket receptfria smärtstillande som såldes bara på 

apoteken. Den 1 juli 2009 var monopolet för apoteken avslutade på vissa receptfria 

läkemedel. Det diskuterades livligt i massmedia med bland annat 

Giftinformationscentralen som larmade om fler samtal om just receptfria smärtstillande.  

Jag skulle vilja framföra ett stort tack till Christer Berg som tillslut blev min handledare 

då han fann området aktuellt och intressant. Ett stort tack vill jag rikta till dem som 

deltagit i min enkätundersökning som därmed gjorde mitt examensarbete möjligt.  

 

 

Tomelilla, 2013-12-06  

 

Caroline Eriksson 
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INTRODUKTION 

 

Från monopol till en avreglerad apoteksmarknad 

Historik 

 

År 1970 bildades det statliga detaljhandelsmonopolet Apoteksbolaget AB, med uppgift 

att bedriva detaljhandel med läkemedel. Aktierna i bolaget ägdes initialt av Apotekar-

societeten till en tredjedel, och resterande av staten. Den första januari 1971 trädde en 

lag i kraft, som innebar att endast staten, eller bolag i vilken staten hade ett 

bestämmande inflytande, fick bedriva detaljhandel med läkemedel. Staten löste in de 

privatägda apoteken 1970 till värdet av lager och inventarier. De innehavare, som så 

önskade, tillsammans med personalen erbjöds anställning i det nybildade bolaget. 1998 

blev Apoteksbolaget ett helägt statligt bolag, efter att ha köpt ut Apotekens 

pensionsstiftelses aktier för 1,1 miljarder kr. Dessa aktier hade pensionsstiftelsen 

förvärvat från Apotekarsocieteten 1985. Namnet ändrades till Apoteket AB 1998 (OG 

Group, 2009).  

 

Utredning och beslut 

 

I december 2006 tillsatte regeringen en särskild utredning – Apoteks-

marknadsutredningen – som fick i uppdrag att lämna förslag på möjliga vägar för att få 

fler aktörer att bedriva apoteks-verksamhet, och på så sätt bryta upp det statliga 

apoteksmonopolet. Utredning fick även i uppdrag att lämna förslag som skulle göra det 

möjligt att bedriva försäljning av ett begränsat sortiment av receptfria läkemedel utanför 

apoteken, ex inom dagligvaruhandeln.  I januari 2008 redovisade utredningen vad de 

kommit fram till. Ytterligare fyra betänkanden, som på olika sätt berört 

apoteksväsendets avreglering, har lämnats. Under åren 2008-2009 tog riksdagen tre 

olika beslut som ledde till det som numera kallas apoteksomregleringen: 

 Den 18 juni 2008 antog riksdagen propositionen Sjukhusens läkemedels- 

försörjning (prop. 2007/08:142). Beslutet innebar att vårdgivarna från den 1 

september 2008 fick fler möjligheter att organisera läkemedelsförsörjningen till 

och inom sjukhus.  

 Den 29 april 2009 antog riksdagen propositionen Omreglering av 

apoteksmarknaden (prop. 2008/09:145).3 Beslutet innebar att det statliga bolaget 

Apoteket AB:s monopol på apoteksverksamhet avvecklades den 1 juli 2009.  

 Den 11 juni 2009 antog riksdagen propositionen Handel med vissa receptfria 

läkemedel (prop. 2008/09:190). Beslutet innebar att försäljning av vissa 

receptfria läkemedel från den 1 november 2009 blev tillåten även på andra 

försäljningsställen än apotek (Gustafsson & Ringbom, 2012). 
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Den 1 juli 2009 trädde en stor och omfattande lagförändring i kraft inom 

apoteksmarknaden. Den öppnades då upp för fler aktörer. Det var en stor förändring då 

det under 38 år bara funnits en enda aktör, Apoteket AB. Före omregleringen fanns det 

cirka 920 apotek i hela landet, vilket i sin tur innebar att det var cirka 1 apotek på 10 000 

invånare. I övriga Europa är apotekstätheten ungefär 4 000 invånare per apotek (Wallér, 

2010).  

 

Regeringen satte upp fem generella mål för omregleringen: 

 Ökad tillgänglighet till läkemedel  

 Bättre service och tjänsteutbud  

 Låga läkemedelskostnader  

 Bibehållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen  

 Tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning (Gustafsson 

& Ringbom, 2012). 

 

 

 

Receptfria läkemedel 
 

 

Prissättningen på receptfria läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen, d.v.s. 

som säljs utan recept, är fri.  

Efter den 1 november 2009 är det även fullt möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel 

på andra ställen än på apotek. Detta gäller enbart för läkemedel utvalda av 

Läkemedelsverket(LM-verket), där användningen inte antas ska kunna leda till allvarliga 

biverkningar vid en korrekt användning, att de är lämpliga för egenvård och att de är 

lämpliga med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan.  LM-verket 

beslutar vilka läkemedel som uppfyller dessa krav (Wallér, 2010). 

I Läkemedelsförmånsnämndens författningssamling definieras receptfria läkemedel 

enligt följande: ”Med receptfritt läkemedel avses läkemedel som får lämnas ut från 

apotek utan att det förskrivits på recept eller att rekvisition föreligger” 

(Läkemedelsförmånsnämndens författningssamling, 2003). 

 

De läkemedel som blir klassade som receptfria ska enligt LM-verkets 

författningssamling inte utgöra en fara för patienten, varken direkt eller indirekt. Dessa 

läkemedel får inte heller ofta eller i större omfattning användas på ett felaktigt sätt. 

Deras substanser får inte ha sådana sidoeffekter där verkan ytterligare behöver 
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undersökas och de läkemedel som normalt administreras parenteralt får inte säljas 

receptfritt (Läkemedelsverket, 2007). 

 

Den som säljer receptfria läkemedel utanför apotek måste göra en anmälan till LM-

verket och ha ett egenkontrollprogram som säkerställer läkemedlens kvalitet, och 

hantering. Bland annat skall det finnas rutiner som förhindrar försäljning av läkemedel 

till personer som är under 18 år (ex genom en skylt som informerar detta). Läkemedel 

måste köpas in från leverantörer som har partihandelstillstånd för läkemedel. Varorna 

skall vara under uppsikt och inte åtkomliga på samma sätt som det vanliga sortimentet. 

Försäljningsställen, som inte är apotek, har skyldighet att hänvisa konsumenterna till 

apotek eller läkemedels- sjukvårdsupplysningen för frågor som berör läkemedel, dess 

användning och sjukdomar, såvida denna kompetens inte finns inom dagligvarukedjan. 

För uppföljning av läkemedelsanvändningen i landet måste alla som säljer läkemedel 

(även försäljning utanför apotek) rapportera in försäljningsuppgifter till Apotekens 

Service AB för sammanställning av statistik över läkemedelsförsäljningens art och 

omfattning inom landet (Wallér, 2010). 

LM-verket tar en årsavgift på 1 600 kronor per försäljningsställe. Kommunerna har 

enligt lag ett tillsynsansvar för hantering av receptfria läkemedel utanför apoteken, för 

vilket de har rätt att debitera ut en avgift. Avgiftens storlek kan variera. Umeå kommun 

tar ut en avgift på 900 kronor för den årliga tillsynen. Kalmar kommun debiterar 1 529 

kr för samma åtgärd.  

Årsavgiften (beslutas av regeringen) för att sälja läkemedlen utanför apotek är 

densamma oavsett om du väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment 

(Läkemedelsverket, 2012). 

 

 

 

Brister i försäljningen 
 

 

LM-verket redovisar att det förekommit en hel del brister i efterlevnaden av det 

regelverk som reglerar försäljningen av receptfrialäkemedel utanför apoteken. Enligt 

myndigheten visade de flesta av de undersökta försäljningsställena någon form av brist 

vid de kontroller som utfördes vid en riktad tillsynsinsats år 2011. 

Med tanke på att det, enligt LM-verkets hemsida den 31 nov 2013, fanns 5 633 tillstånd 

(jmf 1 330 öppenvårdsapotek i landet) att försälja läkemedel utanför apotek, inser man 

att LM-verket inte har resurser att sköta tillsynen över alla dessa näringsidkare. Därför 

har det ankommit på kommunerna att sköta inspektionen av dagligvaruhandelns 

försäljning. LM-verket har tagit fram en checklista som används vid dessa kontroller. 

Inom kommunerna sköts inspektionsverksamheten i normalfallet av deras 
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hälsovårdsinspektörer. Vid grava brister ta de kontakt med LM-verkets inspektions-

avdelning. LM-verket har en roll som en övergripande tillsynsmyndighet 

 

LM-verket anser att kommunernas arbete med att granska försäljningen av receptfria 

läkemedel utanför apoteken har förändrats till det bättre sedan starten år 2010, men det 

finns tydliga skillnader i engagemang mellan olika kommuner.  

Den enkätundersökning som Sveriges Kommuner och Landsting har genomfört i 

samverkan med LM-verket, bekräftar dessa variationer. LM-verket har ingen lagstadgad 

möjlighet att kräva av kommunerna att de ska göra fler och noggrannare kontroller av 

försäljningen. Stadskontoret pekar på vikten av att kommunernas kontrollarbete fungerar 

bra och kommer att analysera formerna för detta närmare (Gustafsson & Ringbom, 

2012). 

 

 

Receptfria läkemedel utanför apotek i andra länder 
 

 

Vanligtvis är apoteksverksamhet och läkemedelsförsäljning noga reglerad i alla länder. 

Regleringen är i första hand ett skydd för konsumenternas hälsa. Regelverket är mest 

omfattande för handeln med receptbelagda läkemedel.   

 

Den receptfria handeln är inte lika hårt reglerad och kvalitetsgranskad i de länder som 

har liberaliserat marknaden, och tillåter att vissa receptfria läkemedel säljs i butiker 

utanför apoteken. Dock, de flesta receptfria läkemedlen säljs fortfarande bara på apotek 

(Anell, 2004). 

 

I Norge är det ”bara” smärtstillande, näsdroppar/spray, syrahämmande mage-tarm 

läkemedel, febernedsättande läkemedel, vitaminer, mineraler, naturläkemedel och 

nikotinpreparat som får säljas utanför apoteken. Denna försäljning måste ske över disk 

förutom för naturläkemedel och rökavvänjningspreparat. Om man vill köpa dessa 

produkter måste man vara över 18 år. Man får heller inte i butikerna (utanför apoteken) 

ge några råd eller information om läkemedlen. Endast en förpackning smärtstillande 

och/eller nässpray per dygn och kund får säljas i butikerna (Anell, 2004). 

 

Lægemiddelsstyrelsen i Danmark beslutar vad som får säljas utanför apoteken. I deras 

bedömningsgrund över preparat utanför apoteken övervägs ifall de kan säljas utan 

rådgivning och information. De bedömer även riskerna med att kunderna felanvänder 

dem och eventuella risker för missbruk.  I Danmark utgörs sortimentet receptfria 

läkemedel av: rökavvänjningspreparat, magsyraneutraliserande medel, medel mot ont i 
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halsen, åksjukemedel och smärtstillande läkemedel. Smärtstillande läkemedel får endast 

säljas i förpackningsstorlekar som innehåller 10 stycken tabletter och högst en 

förpackning per kund och dag. Bakgrunden till denna restriktion är den diskussion som 

Danmark förde i samband med avregleringen, och att en ökad tillgänglighet av 

paracetamol kan öka risken för självmord. Vilket de vill förhindra med hjälp av denna 

regel. För alla läkemedel gäller den som köper varan måste vara över 15 år (Anell, 

2004). 

 

Den farmaceutiska kompetensen har tunnats ut i takt med att det har blivit fler apotek 

och förlängda öppettider i Norge och Island. Enligt IHE 2004:2 är det oklart vad denna 

uttunning av kompetens betytt för kunderna. Det fanns en antydan till att det blivit en 

försämrad kvalitet i Norge under de 3 åren fram till 2004. Farmaceuterna upplever att 

kraven blivit större på dem sedan avregleringen (Anell, 2004). 

 

 

 

Problem som finns med vissa receptfria läkemedel som bör beaktas  
 

Receptfria läkemedel är till för tillfällig användning. Det finns idag ett 40-tal olika 

receptfria preparat (varumärken) som kan användas mot tillfällig värk eller smärta. 

Antalet aktiva substanser som ingår i dessa preparat är nio stycken. Det finns alltså flera 

tillverkare på marknaden som tillhandahåller substanserna under olika handelsnamn. 

Samma substans under olika namn innebär risk för dubbelmedicinering, vilket kan få 

konsekvenser som biverkningar. De aktiva substanserna kan även finnas i receptbelagda 

kombinationspreparat, vilket konsumenter inte alltid tänker på.  

 

Paracetamol 

 

Paracetamol, figur 1, säljs under följande handelsnamn: Alvedon
®
, Pamol

,®
 Panodil,

®
 

Paracetamol
®
 och Reliv

®
. Paracetamol används vid lätta till måttliga smärtor och vid 

feber. Paracetamol ger mindre problem med biverkningar i form av magbesvär, t ex 

magsår än NSAID (non steroidal anti-inflammatory drugs)-preparat, vilket i sin tur gör 

att denna substans rekommenderas till patienter med magproblem och som inte tål 

acetylsalicylsyra eller andra NSAID-preparat. Paracetamol lämpar sig även för kortvarig 

användning till patienter som använder sig warfarin - ett blodförtunnande läkemedel. 

Dock krävs att warfarindosen justeras vid högre och/eller längre tids användning.  
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Figur 1. Paracetamol  (https://sv.wikipedia.org/wiki/Paracetamol)  
 

Paracetamoldoser i nivån 10-15 gram (jmf normaldosering max 4 gram/dag) eller 

däröver kan orsaka livshotande skador på levern. Alkoholmissbrukare är speciellt 

känsliga (Läkemedelsverket, 2001). 

 

Verkningsmekanism 

 

Trots att paracetamol syntetiserades i mitten på 1800-talet, är det först nu som forskarna 

tror sig veta hur läkemedlet fungerar. Forskare vid Kings College i London, England, 

har i samarbete med Lunds Universitet, presenterat i slutet av november 2011 resultat 

från ny forskning. Denna forskning har visat att det inte är substansen paracetamol i sig 

som ger den smärtstillande effekten utan en toxisk metabolit, NAPQI (N-acetyl-p-

benzoquinon imin), figur 2, som bildas i kroppen när paracetamol bryts ner. 

 

 
 

Figur 2. N-acetyl-p-benzoquinonimin (NAPQI) (http://en.wikipedia.org/wiki/NAPQI) 

 

 

NAPQI är den metabolit som även kan ge upphov till leverskador. Forskning har visat 

att NAPQI kan aktivera TRPA1-protein (Transient receptor potential cation channel, 

subfamily A, member 1) som i sin tur inhiberar signalerna i smärtnerverna. De minskar 

effekten hos spänningskänsliga kalcium- och natrium-kanaler i primära sensoriska 

neuroner. Detta betyder att det är samma ämne som orsakar leverskadorna som 

smärtlindringen, vilket har varit svårt för forskarna att åtskilja. Förändrar man molekylen 

från sitt ursprung kommer den smärtstillande effekten att avta.  

 

Genom dessa insikter har forskarna lyckats ta fram en mera ofarlig molekyl som verkar 

på samma receptor som paracetamolets nedbrytningsprodukt, cannabinois, ett ämne som 

kommer från cannabisplantan. Till skillnad från cannabis har detta ämne ingen narkotisk 
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egenskap. Därför hoppas forskarna att de ska kunna ha ett så ofarligt ämne som möjligt 

för smärtlindring i framtiden (Sundström, 2011). 

 

Biverkningar och kontraindikationer 

 

Hos färre än 1 av 1 000 användare finns risk för allergiska reaktioner, leverskador, 

hudutslag, svullnad i ansiktet, läppar, tunga och eller svalg. Några kan även få 

sväljningssvårigheter och andnöd.  

 

Vid kraftig överdosering av paracetamol räcker inte kroppens förråd av glutation till för 

att reducera bildade fria radikaler, med risk för påföljande leverskador.  Dessa kan bli 

mer omfattande om man samtidigt intar alkohol (Fass, 2011). 

 

Metabolism av paracetamol och leverskador 

 

Paracetamol metaboliseras främst genom konjugering i levern med glukuronsyra och 

sulfat. En mindre del av en given terapeutisk dos paracetamol, ca 3-10%, genomgår en 

cytokrom P450 katalyserad oxidation till NAPBQI (N-acetyl-p-benzoquinon imin). 

Denna metabolit konjugeras och utsöndras som cystein- och merkaptursyrekonjugat. Av 

en terapeutisk dos utsöndras i njurarna ca 2-3% som oförändrat paracetamol, ca 80-90% 

som glukuronid och sulfat och en mindre mängd som cystein- och merkaptursyre-derivat 

(Fass, 2013). 

 

Vid oxidationen av paracetamol via cytokrom P450-systemet till NAPBQI bildas fria 

radikaler som normalt tas om hand av det kroppsegna ämnet glutation. Glutation 

innehåller –SH grupper (thiol-grupper). Dessa reducerar fria radikaler som bildats. Om 

inte de fria radikalerna tas omhand kommer de att reagera med omättade fettsyror i 

exempelvis membranlipider i levercellerna och ge upphov till en centrilobulär 

levernekros (Fass, 2011). 

 

Alkoholister har ofta ett inducerat P450-system, vilket innebär att en större andel av 

läkemedlet kommer att genomgå en cytokrom P450-oxidation, och ger en förhöjd 

bildning av fria radikaler. Detta medför att mer glutation kommer att konsumeras för att 

ta hand om de bildade fria radikalerna. Alkoholister och andra individer med en 

cytokrom P450- inducerad metabolism har därför en högre risk för leverskador även vid 

låga doser av paracetamol.   

 

Genom att tillföra antidoter som innehåller –SH grupper som t ex acetylcystein kan man 

kompensera för den mängd glutation som minskat. Viktigt är att antidoten ges innan 

kroppens förråd av glutation är uttömt för att få bästa effekt (Fass, 2013). Helst ska 
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patienten få en antidot innan 8 timmar har gått efter intag av paracetamol. Risken för 

död och levernekros ökar dramatiskt ju längre tiden går efter en överdos av paracetamol. 

Acetylcystein har bevisade effekter även då det ges så sent som 48 timmar efter ett 

överintag av paracetamol. Acetylcystein ges ofta intravenöst för att få en snabb verkan. 

Den vanligast förekommande biverkan som ses efter intravenöst administrerat 

acetylcystein är anafylaktiska reaktioner, med blodtrycksfall eller utslag (Fass, 2013). 

 

NSAID/ASA (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs/Acetylsalicylsyra) 
 

Receptfria NSAID/ASA innehåller de aktiva ämnena acetylsalicylsyra, ibuprofen, 

naproxen respektive diklofenak. De verkar genom att de hämmar cyklooxygenaser 

(COX) som deltar i kroppens syntes av eikosanoider som prostaglandiner, leukotriener 

och tromboxaner.  Dessa ämnen ökar vid en skada eller inflammation i kroppen. Genom 

att då hämma bildningen av dem fås en lindring av inflammationen, febern och smärtan. 

De vanligaste användningsområdena för dessa antiinflammatoriska läkemedel är vid 

menstruationssmärtor, huvudvärk, ryggbesvär, tandvärk, muskel- och ledvärk samt vid 

feber. NSAID-preparaten påverkar magslemhinnan negativt och kan orsaka små 

blödningar (Läkemedelsverket, 2001). 

 
NSAID-läkemedlen kan grupperas beroende på kemisk sammansättning eller på grund 

av deras inhiberande effekt på de två isoformerna av cyklooxygenaser, COX-1 och 

COX-2. På senare tid har vi fått flera selektiva hämmare av COX-2-enzymet, bl.a. 

celecoxib. Dessa är receptbelagda och har en lägre frekvens av gastrointestinala 

biverkningar.  

 

Verkningsmekanism 

 

Prostaglandiner ingår i flera av de normala fysiologiska sammanhangen. Prostaglandiner 

spelar en central roll i inflammationsprocessen och ger till exempel upphov till 

nociceptiv sensibilisering i skadad vävnad. Syntesen av prostaglandiner (PG), 

leukotriener (LT) och tromboxaner (TXA) startar med bildning av PGG2 från 

arakidonsyra. Den omvandlas sedan till PGH2 som vidare metaboliseras till andra 

prostaglandiner och tromboxaner. Bildning av PGG2 och PGH2 katalyseras av COX I 

och II och är det hastighetsbestämmande steget i prostaglandinsyntesen.  

COX-1 och COX-2 har olika fysiologiska effekter. Det väsentliga enzymet som står för 

produktionen av fysiologiska prostaglandiner är COX-1 (Engström & Naesh, 2002). 

COX-1 finns uttryckt i flera olika vävnader. I gastrointestinala systemet ger COX-1 

upphov till cytoprotektiva prostaglandiner. I trombocyterna leder COX-1 aktivering till 
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tromboxansyntes. Tromboxan (TXA1,TXA2) leder till stimulering av trombocyt-

aggregering, vasokonstriktion och glatt muskel proliferation och leder till ett 

protrombotiskt tillstånd (Fredin, 2013). Den andra isoformen, COX-2, är inducerbar och 

finns huvudsakligen i inflammerad vävnad. De nyare NSAID-preparaten är mer 

specifika COX-2-hämmare än de tidigare. Den största smärtlindrande effekten fås av 

COX-2-hämmare, medan många av biverkningarna fås på grund av COX-1-

hämmningen.  

 

Biverkningar och kontraindikationer 

 

När COX-1 hämmas leder det till en förlängd blödningstid på grund av en minskad 

syntes av tromboxaner, och under vissa omständigheterväven sänkt glomerulär 

filtrations-hastighet och ökad frekvens av gastrointestinala ulcerationer. De COX-2-

selektiva hämmarna kan rent spekulativt minska dessa biverkningar.  

Svår leverinsufficiens, svår hjärtinsufficiens, NSAID-överkänslighet, svår diabetes, 

njurinsufficiens, blödningsbenägenhet, hypovolemi/hypotension, aktiv ulkusanamnes 

och NSAID-reaktiv astma är biverkningar som kan uppstå vid användning av 

NSAID/ASA. 

Man ska undvika att använda NSAID om man är gravid, har inflammatoriska 

tarmsjukdomar, tarmanastomoser med risk för ischemi eller om man har hög ålder 

(Engström & Naesh, 2002). Man ska även undvika att använda olika typer av NSAID 

samtidigt, då detta ökar risken för biverkningar (Läkemedelsverket, 2001). 

 

Antidot 

 

Någon antidot mot NSAID-förgiftningar finns inte. Därför sker en symptomatisk 

behandling. Enligt Janusinfo rekommenderar man en ventrikeltömning och/eller 

administration av aktivt kol i doser om 50g inom två timmar. Om symptom ses från GI-

kanalen ges antacida för att neutralisera maginnehållet. Alla NSAID-preparat är syror. 

Ett alternativ till antacida är sukralfat mixtur (Andapsin
®
). För att öka diuresen ges 

vätska per oralt och intravenöst. Mot kramper ges Diazepam (Janusinfo.se, 2010). 

  

 

Paracetamol och NSAID från Giftinformationscentralen (GIC) 
 

Det vanligaste läkemedlet, som förekommer vid förfrågningar om behandlingar av 

förgiftningar, är paracetamol enligt den frågestatistik som förs vid GIC Så har det varit 
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det senaste decenniet.  

De flesta patienter som tagit överdoser av paracetamol kommer in till vården så tidigt att 

effektiv antidotbehandling med acetylcystein kan ges. Utveckling av allvarlig leversvikt 

är därför ganska ovanligt, och dödsfallen är få. 

Behandling av paracetamolintoxikationer (varav många har en god prognos) är 

resurskrävande.  Flera provtagningar, i.v. antidotbehandling med acetylcystein under ett 

eller flera dygn samt övervakning ingår i handläggningen.  Vid omfattande leverskador 

behöver leversvikten behandlas. I svårare fall kan en levertransplantation krävas.  

På andra plats i GICs förfrågningsstatistik ligger förgiftningar med NSAID. Vanligast är 

överdoser av ibuprofen. Antalet sjukhusvårdade fall är däremot förhållandevis låga och 

flertalet patienter får inga eller bara lindriga symtom (Irestedt, Persson, & Sjöberg, 

2005). 

 

Rapporter och artiklar inom området 
 

Enligt en IHE e-rapport är det en liten del av ohälsan i vår befolkning som leder till 

kontakt med hälso- och sjukvården. I Läkemedelsdistributionsutredningen nämns det att 

80-90% av alla hälsoproblem klaras av med olika typer av egenvårdsinsatser (SOU 

1998:28). Det finns numera goda möjligheter att behandla enklare sjukdomstillstånd 

med hjälp av receptfria läkemedel. I en av SCB:s undersökningar pekas det på att en 

femtedel av männen och en tredjedel av kvinnorna använt receptfria smärtstillande 

läkemedel under de senaste två veckorna.  

Idag ses en ökad betoning på egenvård och individens egenansvar för sin hälsa. För att 

samhället skall få en minskad efterfrågan och kostnader för vård av sjukdomstillstånd av 

egenvårdskaraktär (Svensson & Anell, 2008). 

Tyskland och England har betydligt fler receptfria läkemedel jämfört med Sverige. 

Tyskland och England har båda över 100 olika receptfria läkemedel. Det finns receptfria 

läkemedel i andra länder som inte är godkända för försäljning i Sverige, vare sig med 

eller utan recept. Detta tyder på att de nordiska länderna har en med försiktig hållning 

till introduktion av nya läkemedel och detta i sin tur påverkar även vårt utbud som finns 

utan recept (Svensson & Anell, 2008). 

 

För- och nackdelar med egenvård 

 

Det finns väl dokumenterat vilka för- och nackdelar som fås vid ett byte från 
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receptbelagt till receptfrihet (Bradley, 1995; Bond, 2003; Brass, 2001). Den största 

fördelen är att kunden får en ökad tillgänglighet. Vidare sparar såväl patienten och 

sjukvården tid om man kan köpa sina preparat utan att behöva uppsöka läkare. 

Tillgängligheten ökar dessutom ännu mera nu när det går att köpa vissa preparat utanför 

apoteken. Tillgänglighet av läkemedel utanför apoteken ställer dock ökade krav på att 

kunderna tar initiativ till att söka information om de läkemedel de köper via andra 

kanaler. 

Stora besparingar kan göras inom sjukvården när patienten själv kan diagnostisera och 

egenvårda enklare sjukdomssymptom. Det leder till färre läkarbesök och minskad 

förskrivning av recept, vilket i sin tur skapar utrymme för vården att ägna mer tid åt de 

patienter som är i större behov av sjukvård (Svensson & Anell, 2008). 

Hanteringskostnaderna för läkemedel på apoteken är högre för receptförskrivna 

läkemedel än om apoteken säljer dem i handköp. Skillnaden för patienten upplevs dock 

inte så stor eftersom det inte är någon moms på receptförskrivna läkemedel. Har 

patienten stora kostnader för läkemedel och om de omfattas av läkemedelsförmånen, kan 

det bli billigare för patienten att få läkemedlet utskrivet på recept.  

Egenvårdsbehandling bygger på att patienten själv ska kunna ställa rätt diagnos. Det 

finns alltid en risk med egenvård, som att t ex patienter egenvårdar sådana sjukdomar 

som borde komma till vården. Denna tidsutdräkt kan, om man har otur, menligt påverka 

sjukdomsförloppet och dess behandling. En annan sak som nämns i litteraturen är att 

feldoseringarna kan öka. Orsaken kan vara att folk inte läser eller tar till sig den 

information som finns i preparatets bipacksedel eller annan tillgänglig information.  

I en amerikansk konsumentundersökning omfattande 4 300 personer redovisas att endast 

16 % läser hela bipacksedeln och 10 % läser inte den alls innan de använder receptfria 

läkemedel. 44 % av de tillfrågade i studien uppgav att de överdoserar smärtstillande 

läkemedel. Det var enligt studien bara 37 % av de tillfrågade som bad om råd av hälso- 

och sjukvårdspersonal inklusive apotek för optimalt val av och användning av läkemedel 

(Covington, 2006).  

I en nordirländsk studie om allmänhetens attityder och erfarenheter av receptfria 

läkemedlen visades det på ett något annorlunda resultat. Av de 1 000 personer som 

intervjuades angav 86 % att de alltid eller ofta läser bipacksedeln och endast 3 % sa att 

de aldrig läste texten om behandlingsråden (Wazaify, 2005).  När det gällde 

behandlingsråden menade 3 av 4 att de alltid följde råden. I studien framkom även att 

om inte det receptfria läkemedlet verkade som det skulle inom den rekommenderade 

behandlingstiden, så skulle ungefär 40 % avsluta behandlingen och uppsöka en läkare. 

Mindre än 9 % av de som blev tillfrågade skulle öka dosen (Svensson & Anell, 2008). 

De smärtstillande läkemedlen utgör tillsammans ca en tredjedel av den totala 
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egenvårdsförsäljningen (mätt i pengar) av receptfria läkemedel i Sverige (Svensson & 

Anell, 2008). 

I studien ”Receptfritt paracetamol vanlig orsak till förgiftning bland tonårsflickor” 

redovisas att överdosering av receptfria läkemedel, främst paracetamol, är vanligast hos 

tonårsflickor. Studien bygger på de fall som ringt in till GIC och för de patienter som 

finns registrerade och har överdoserat smärtstillande under åren 2000-2002. I nästan 

hälften av de 1 455 samtal som registrerats hade preparat med paracetamol överdoserats. 

Av dessa var en tredjedel ungdomar mellan 10-19 år och 90 % av dessa var 

tonårsflickor. Enligt Irestedt et al. (2005) förekommer förfrågningar rörande allvarliga 

paracetamol-förgiftningar från alla åldersgrupper. Dessa förgiftningar är vanliga trots att 

det infördes en skärpt varningstext i slutet av 90-talet på förpackningarna. 

Enligt en litteraturgenomgång gjord av Roumie & Griffin (2004) använder varje dag ca 

20-30 % av befolkningen 65 år och äldre i västvärlden någon sorts av smärtstillande 

läkemedel, receptbelagt eller receptfritt. 

GIC har slagit larm om att antalet fall om förgiftningar med paracetamol växer kraftigt i 

Sverige. ”Utvecklingen är oroande, vi måste ta till åtgärder” säger Mark Personne, 

medicinsk chef vid GIC och pekar på ett troligt samband med den ökade 

tillgängligheten. 

Det har gått nästan 3 år sedan apoteksmonopolet upphörde. Sedan dess har 

försäljningsställena ökat lavinartat i antal och nu finns receptfria läkemedel till 

försäljning i de flesta kiosker, bensinstationer och livsmedelsbutiker. Det har funnits en 

oro om att den ökade tillgängligheten skulle leda till problem med ökande antal 

förgiftningstillbud, något som GIC slagit larm om. Antalet samtal om förgiftningar med 

paracetamol ökar. GIC skriver till LM-verket att problemet blivit så allvarligt att de 

tycker att ” tillgängligheten av paracetamol bör minskas på flera nivåer i samhället”. 

GIC har framfört förslag om att införa varningstext på förpackningarna. GIC föreslår att 

begränsa storleken och styrkorna på de receptfria förpackningarna som innehåller 

paracetamol. 

Vid 4-5 olika tillfällen har företrädare för GIC diskuterat med personal på svenska 

sjukhus runt problemen med patienter som behöver någon typ av vård för just 

paracetamolförgiftning. Sören Sanz, som är vårdchef på akutmottagningen på 

Södersjukhuset i Stockholm, känner till problemen. Drygt 2 000 patienter med symptom 

på förgiftningar med tabletter och alkohol kommer varje år till hans akutmottagning.  

Alvedon är det överlägset vanligast läkemedel i dessa sammanhang. (Örstadius, 2013) 

Enligt Sanz är det framför allt om 80- och 90-talister som kommer till akuten. De är 

minst rädda för mediciner och mest benägna till att blanda dem med alkohol.  
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Antalet samtal till GIC var ungefär det samma mellan 2008-2010, men därefter har dessa 

ökat. Antalet som överdoserar som en impulshandling i självskadesyfte är ganska stor 

och man intar oftast de läkemedel som finns i hemmet. Det talar för att tillgängligheten 

av paracetamol har en avgörande roll för risken att använda just det läkemedlet. 

 

Uppgifter från GIC 

 

GIC ansvarar för att informera om risker, behandling och symtom vid olika typer av akut 

förgiftningar. Antalet samtal till GIC om paracetamolförgiftningar enligt Örstadius 

(2005) var 

 

 År 2008: 2 688 

 År 2009:  2 586 

 År 2010:  2 583 

 År 2011:  2 975 

 År 2012:  3 296 

 

Under ovan angivna 5-års period har antalet samtal ökat med 22 %. (Örstadius, 2013) 

 

”Vilka parametrar du än tittar på så har antal samtal till oss eller vårdtillfällen 

fördubblats eller tredubblats sedan 2000”, säger Mark Personne, överläkare på GIC. 

Antalet sjukhusvårdade patienter med paracetamolförgiftningar har ökat från 319 till 

992, mellan åren 2000 och till 2012. Siffrorna baseras på det antal patientfall som GIC 

fått ta del av. Hur stort mörkertalet ser ut vet man inte i dagsläget. 

”Vi ser att det är en relativt jämn ökning till och med de senaste två till tre åren då 

ökningen blivit markant brantare¨, enligt Mark Personne. De tycker att det har en tydlig 

koppling till den ökade tillgängligheten av preparatet i samhället. 

 

Huruvida antalet dödsfall/självmord, i vilka man använt sig av paracetamol också har 

ökat, finns inte någon trovärdig statistik om enligt Mark Personne.  

Dödsorsaksstatistiken går inte använda i detta sammanhang, eftersom man inte alltid 

registrerar paracetamolförgiftning som förgiftning utan ibland som leversvikt.  

 

I en artikel hävdar Mark Personne tillsammans med kollegor från GIC att det 

förekommer ”kroniska” överdoseringar på grund av att paracetamol säljs under flera 

olika handelsnamn (Nilsson, 2013).  
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Katarina Baatz på Socialstyrelsen sammanställde följande siffror till detta arbete, tabell 

I och II: 

 

 
                 Tabell I. Antal vårdade för avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning  

                med smärtstillande läkemedel, slutenvård och specialiserad öppenvård. 

 
År Antal patienter Antal vårdtillfällen 

2007 883 1073 

2008 759 878 

2009 574 631 

2010 452 497 

2011 430 489 

2012 381 432 

                 Källa: Patientregistret 

 

 

 
              Tabell II. Antal självmord genom förgiftning med smärtstillande läkemedel 

 
År Antal döda År Antal döda 

2007 72 2010 96 

2008 95 2011 93 

2009 112 2012 89 

                 Källa: Dödsorsaksregistret 

 

Cecilia Bernstens utredning 
 

Enligt Cecilia Bernsten på LM-verket finns det ingen större anledning till oro runt hur 

smärtstillande receptfria läkemedel används i Sverige. Hon tycker att det fungerar bra i 

det stora hela. (Åsgård, 2012) 

 

Bernsten har startat ett projekt inom LM-verket inom vilket hon närmare tittat på 

rådgivningen i samband med försäljningen av receptfria läkemedel. Som metod 

använder hon sig av så kallade ”mystery shoppers”, låtsaskunder, som kommer att köpa 

receptfria läkemedel på bensinmackar, apotek och i livsmedelsbutiker. I samband med 

inköpen, studeras kunddialogen, och dess innehåll.  

 

Resultatet som redovisades i somras var att kunderna ofta fick direkt felaktiga råd. På 

bensinmackar och i butiker blev till exempel 9 % av de kunder, som frågade efter 

läkemedel till en höggravid kvinna, rekommenderade läkemedel som är olämpliga i 
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slutet av graviditeten. Butikspersonal utanför apotek gav råd om läkemedel och 

behandling trots att de ska anvisa kunderna till apotek eller läkemedels- och 

sjukvårdsupplysningen. Här tycker Bernsten att det handlar om en kulturförändring inom 

handeln, där man är van vid att ge service och försöka hjälpa kunder fast det inte är 

tillåtet. Hon menar att resultatet ska ses som en väckarklocka men det är inte en absolut 

kris (Åsgård, 2012). 

 

Rapporter och artiklar från andra länder 
 

England 

 

Efter att varuhuskedjan Poundlands marknadsfört extraerbjudande till sina kunder om att 

det blir billigare att köpa större mängder paracetamol, kräver apotekarna en skärpt 

lagstiftning för försäljning av just paracetamol.  

 

Sedan en studie, publicerad i The British Medical Journal, visar att antalet 

paracetamolrelaterade misstänkta och konstaterade självmord blivit färre i England, i 

snitt 17 stycken per kvartal, skärpte lagstiftningen runt försäljning av paracetamol 1998. 

Forskarna noterade att det mellan åren 1998-2009 skedde en minskning av antalet 

självmord i England och Wales med 43 %. Av detta drog författarna slutsatsen att 

minskningen av förpackningsstorlekarna i slutet av 1990-talet haft en positiv inverkan på 

antalet förgiftningsfall. Författarna menar att ytterligare restriktioner i kundernas 

inköpsvolymer av paracetamol kan ha positiva effekter på antalet överdoseringsfall.  Just 

nu är det enligt lag endast tillåtet att sälja max sex paket med 16 tabletter vi ett 

försäljningstillfälle. Men det finns en frivillig överenskommelse att inte sälja mer än två 

paket åt gången (Nilsson, 2013).  

  

Danmark 

 

I Danmark kan man köpa 300 stycken tabletter av paracetamol över disk på ett apotek 

vilket är 10 gånger mer än vad det t ex är tillåtet att köpa i Tyskland, England och 

Norge. I dessa länder är det endast tillåtet med högst 32 tabletter. Myndigheterna i 

Danmark vill inte minska på antalet försålda tabletter. De tror att självmordsoffren då 

väljer andra, farligare metoder (Nielsen, 2013).  
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SYFTE 

 

Syftet med detta examensarbete var att:  

 Undersöka vilken attityd allmänheten har till användning av receptfria 

smärtstillande, och skiljer sig attityden mellan lågutbildade och högutbildade. 

 Undersöka i vilken omfattning kunderna skaffar sig information om när och hur 

receptfria smärtstillande läkemedel skall användas. 

 Undersöka om kunderna är medvetna om riskerna med de receptfria 

smärtstillande läkemedlen. 

 

MATERIAL OCH METODER 

 

 

För att besvara arbetets frågeställning valdes att genomföra en enkätstudie. För 

utformning av enkäten, se bilaga 1. 

Med hänsyn tagen till tidsaspekten på 10 veckor för ett examensarbete, valdes att utföra 

en mindre studie. Därför beslöts att antalet enkäter skulle besvaras av minst 50 personer 

och lades ut på följande länk: 

https://docs.google.com/a/student.lnu.se/forms/d/1S98FXL2kSigomv7Tm8C1Cx5x68k

VAk5U-JlKBBZtjc4/viewform   

Respondenterna rekryterades genom att länken lades ut på Facebook där alla i mitt 

nätverk kunde ta del av enkäten. Vänner till mig delade sedan länken vidare så att fler 

kunde besvara frågorna.  

 

 

Enkäten 
 

Överst i enkäten (se bilaga 1) beskrivs syftet med enkäten och instruktioner ges för hur 

respondenterna ska göra för att fylla i den på ett korrekt sätt. För att inga tveksamheter 

skulle föreligga om vilka receptfria värktabletter som undersökningen omfattade, angavs 

förutom substansnamnet även de vanligaste förekommande handelsnamnen. 

 

Enkäten bestod av tre delar med totalt 11 frågor. Den första delen var frågor av 

bakgrundskaraktär, den andra delen berörde frågor runt attityden till användning av 

receptfria smärtstillande, och den tredje delen handlade om åsikter och ställningstagande 

till handeln med receptfria smärtstillande i dagligvaruhandeln. 

https://docs.google.com/a/student.lnu.se/forms/d/1S98FXL2kSigomv7Tm8C1Cx5x68kVAk5U-JlKBBZtjc4/viewform
https://docs.google.com/a/student.lnu.se/forms/d/1S98FXL2kSigomv7Tm8C1Cx5x68kVAk5U-JlKBBZtjc4/viewform
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Frågorna utformades så att respondenterna kunde kryssa för de alternativ som passade 

bäst. Läsbarhet och tolkning av frågorna säkerställdes först genom att 3 personer 

besvarade enkäten och lämnade synpunkter. Dessa personer ingick inte i själva studien.  

 

Enkäten besvarades av totalt 126 personer under perioden 2013-10-28 – 2013-11-06. 

 

 

Urval 
 

Målgruppen för denna studie var att få ett urval av användare av receptfria smärtstillande 

som ingick i mitt Facebook nätverk boende företrädelsevis i området Tomelilla i Skåne.  

 

Inklusionskriterier var män och kvinnor i alla åldrar. Exklusionskriterier var personer 

som inte hade tillgång till eller kunde använda en dator eftersom enkäten distribuerades 

och besvarades i elektronisk form.  

 

Enkäten publicerades på nätet och skickades ut som en länk på Facebook. För att försöka 

få en spridning i åldrarna skrevs länken till mitt arbete ut i ett forum där jag bjöd in de 

närmaste vännerna så att de skulle kunna svara på enkäten. Forumet bestod av 44 st. 

olika respondenter som även ombads att dela länken på sina Facebook sidor. Därefter 

lades länken även på min Facebook status så att fler kunde svara på enkäten. Även dessa 

respondenter bads att dela länken på deras Facebook status så att ännu fler kunde få 

chans att svara. Därefter bad jag mina arbetskollegor på Apoteket Hjärtat i Tomelilla och 

på mitt andra jobb, Erikssons Åkeri i Tomelilla, att svara på länken som mailades ut från 

min mail.  

Alla enkätsvar lämnades in anonymt. 

Bearbetning av enkätsvaren gjordes med hjälp av google docs. och med hjälp av 

pivoteringar i datorprogrammet Microsoft Excel. 
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RESULTAT 
 

Enkäten besvarades av 126 personer, varav 102 (81 %) var kvinnor. Hälften (50%) av 

personerna var mellan 18-31 år och 44 % mellan 31-65 år. Andelen respondenter under 

18 år och över 65 år var således låg, 3% respektive 2%, tabell III.   

 

83 % (105/126) av respondenterna uppgav att de använder receptfria värktabletter 

sporadiskt eller någon gång per månad, 6% (8/126) respondenter uppgav att de aldrig 

använder värktabletter, medan 4% (5/126) uppgav att de använder värktabletter 

kontinuerligt, tabell III. 

 
 

Tabell III. Fördelning av hur ofta respondenterna använde receptfria läkemedel efter ålder och kön. 

 

 
 

 

Av respondenterna hade 73 (58 %) post gymnasial utbildning, 48 (38 %) hade gymnasial 

utbildning och resterande 5 (4 %) hade grundskoleutbildning som högsta 

utbildningsnivå, tabell IV. 

C:a 85% av de med gymnasial utbildning (41/48) liksom de med högskoleutbildning 

(61/73) uppgav en sporadisk – någon gång/månad konsumtion av receptfria 

värktabletter, tabell IV. 

 
Tabell IV: Fördelning av hur ofta respondenterna använde receptfria värktabletter efter utbildningsnivå.  

 

 
 

Frekvens	

användning

Total	

summa
Ålder Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total

18-30	år 2 2 4 1 1 41 12 53 3 2 5 63	(50%)

31-65	år 3 1 4 3 3 41 5 46 2 1 3 56	(44%)

Under	18	år 1 1 3 3 4	(3%)

Över	66	år 3 3 3	(2%)

Totalsumma 5 3
8				

(6%)
4 1

5				

(4%)
88 17

105	

(83%
5 3

8				

(6%)
126

Aldrig
Kontinuerligt-

dagligen

Sporadiskt-	någon	

gång/månad
Vet	ej

Frekvens	

användning

Total	

summa
Utbildning Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total Kvinna Man Total

Grundskola 1 1 2 1 2 3 5	(4%)

Gymnasium 1 1 1 1 28 13 41 2 3 5 48	(38%)
Högskola/	

universitet
3 2 5 4 4 59 2 61 3 3

73	(58%)

Totalsumma 5 3 8 4 1 5 88 17 105 5 3 8 126

Aldrig
Kontinuerligt-

dagligen

Sporadiskt-	någon	

gång/månad
Vet	ej



 24 

Tabell V visar att 31 % (39/126) av respondenterna använder receptbelagda 

värktabletter. Av dessa var 31 kvinnor.  Andelen var högre för de med gymnasial 

utbildning (42%, 20/48) jämfört med de med högskoleutbildning (25%, 18/73).  

 
Tabell V. Användning av receptbelagda värktabletter fördelat efter utbildningsnivå. 

 

  Grundskola 
Gymnasial 
utbildning 

Högskola/universitet 
utbildning Totalsumma 

Ja 1 20 18 39 (31%) 

Nej 4 28 55 87 

Totalsumma 5 48 73 126 

 

 

Av de 39 som använde receptförskrivna värktabletter använde 30 även receptfria 

värktabletter sporadiskt/någon gång per månad, 3 kontinuerligt och 2 aldrig.  

 

55 respondenter uppgav att de endast använde en receptfri substans, 43 respondenter 

angav att de använde två läkemedelssubstanser, medan 11 angav att de använde tre eller 

fler för att lindra sin värk, tabell VI. 
 

Tabell VI.  Användning av ett till fyra receptfria läkemedelssubstanser fördelat efter hur ofta 

respondenterna använt dem.  

 

 

Läkemedelssubstans Aldrig
Kontinuerligt- 
dagligen

Sporadiskt- någon 
gång/månad

Vet ej Totalsumma

Acetylsalisylsyra 1 3 4

Diklofenac 1 2 1 4

Ibuprofen 19 1 20

Paracetamol 3 1 29 3 36

Naproxen 1 1

Annat 2 2

(tom) 1 1

Delsumma 8 1 54 5 68

Acetylsalisylsyra, Paracetamol 3 3

Diklofenac, Paracetamol 1 2 1 4

Diklofenac, Ibuprofen 1 2 3

Naproxen, Diklofenac 1 1

Paracetamol, Ibuprofen 31 1 32

Naproxen, Paracetamol 2 2

Delsumma 0 2 41 2 45

Diklofenac, Paracetamol, Ibuprofen 2 2

Naproxen, Diklofenac, Paracetamol 1 1

Naproxen, Paracetamol, Ibuprofen 6 1 7

Delsumma 0 1 8 1 10

Acetylsalisylsyra, Diklofenac, Paracetamol, Ibuprofen 1 1

Diklofenac, Paracetamol, Ibuprofen, Annat 1 1

Naproxen,  Diklofenac, Paracetamol, Ibuprofen 1 1

Delsumma 0 1 1 0 2

Totalsumma 8 5 105 8 126
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För de 55 som nyttjade endast ett läkemedel var bruket av paracetamol (n=30) vanligast. 

Nyttjades två var det vanligast att man använde paracetamol och ibuprofen (n=31). Nio 

respondenter använde tre preparat och vanligast var här att man lade till naproxen till 

paracetamol och ibuprofen (n=6).  

 

Av de 126 respondenterna använde 100 paracetamol som enda preparat (n=30) eller i 

kombination med andra preparat. 32 respondenter använde ibuprofen som enda preparat 

(n=19) eller i kombination med andra preparat.  ASA användes av 7 respondenter, varav 

3 som enda preparat. 5 patienter använde naproxen, antingen som ensamt preparat (n=1) 

eller i kombination med andra preparat.  

 

26 respondenter använde enbart NSAID-preparat (ej paracetamol). Ingen av dem 

använde mer än 2 olika läkemedelssubstanser. 

 

Bland de 48 respondenterna som hade gymnasial utbildning använde 35/48 (73%) 

paracetamol som ensamt preparat (n=12) eller i kombination med andra preparat. 

Vanligast var kombinationen med ibuprofen (n=14). Bland de respondenter som hade 

postgymnasial utbildning använde 53/73 (73 %) paracetamol som enskilt preparat 

(n=23) eller i kombination med andra preparat. Vanligast var kombinationen med 

ibuprofen (n=18). Bland de 5 som hade grundskoleutbildning använde 2 något annat 

preparat, 1 paracetamol, 1 ibuprofen och 1 både diklofenac + paracetamol.   

 

 

De vanligaste källorna för information var apotek/sjukvården och bipacksedlar för 48% 

(60/126) av respondenterna, tabell VII. 11/48 (23 %) av respondenterna med gymnasial 

utbildning och 8/73 (11%) med postgymnasial utbildning skaffar ingen information om 

sina receptfria läkemedel.  
 

 

Tabell VII. Varifrån hämtar respondenterna information om receptfria läkemedel fördelat efter 

utbildningsnivå.  
 

 
 

Informationskälla	 Grundskola Gymnasial	

utbildning

Högskola/uni-	

versitet	utbildning

Totalsumma

Rådfrågar	personalen	på	apotek/sjukvården 12 19 31

Läsa	igenom	bipacksedeln 1 13 15 29
Jag	skaffar	ingen	information	om	de	receptfria	läkemedlen 1 11 8 20
Söka	information	från	internet 4 14 18

Annat	sätt 4 11 15
Fråga	släkt	och	vänner 1 4 5 10
(tom) 2 1 3

Totalsumma 5 48 73 126
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En av tre respondenter ansåg att värktabletter är ofarliga om man använder dem enligt 

doseringsanvisningarna, tabell VIII. Motsvarande andel ansåg att det finns risker med 

värktabletter även om man följer doseringsanvisningarna. 
 

Tabell VIII. Uppfattning om risker med att använda receptfria värktabletter fördelat efter 

respondentens utbildningsnivå. 

 

 
 

En av fyra (27%) ansåg att det finns stora risker med att överdosera värktabletter. Denna 

uppfattning var vanligare bland de med universitetsutbildning (33 %) än de med 

gymnasial utbildning (22 %). 8 % av de med gymnasieutbildning ansåg att paracetamol 

var ofarligt jämfört med 1 % bland universitetsutbildade.  

 

 

Av 18 - 30-åringarna ansåg 37 % (23/63) att värktabletter var ofarligt att använda om 

man använde de rekommenderade doserna jämfört med 29 % (16/56) bland 31 - 65-

åringarna, tabell IX.  Annars var det ingen skillnad i uppfattning om riskerna bland de 

olika åldersgrupperna.   

 
Tabell IX. Uppfattning om risker med att använda receptfria värktabletter fördelat efter respondentens 

ålder. 

 

 
 
 

 

Grund- 

skola

Gym-

nasium

Univer

sitet 
Total 

Gym-

nasium

Univer

sitet 
Total 

Grund- 

skola

Gym-

nasium

Univer

sitet 
Total 

Gym-

nasium

Univer

sitet 
Total 

De är helt ofarliga att använda 1 1 3 3 1 1 5 (4%)

De är helt ofarliga så länge man 

följer doseringsanvisningarna 1 3 4 1 1 2 2 13 18 33 1 2 3

42 

(33%)

Det finns risker även då man följer 

doseringsanvisningarna 2 1 3 1 1 14 22 36 2 2

42 

(33%)

Det finns stora risker om man 

överdoserar dem 1 1 1 1 1

9 

(22%)

21      

(34%) 31 1 1

34 

(27%)
Man ska enbart använda dessa då 

läkare rekommenderat det 2 2 1 1

3       

(2%)

Totalsumma 2 1 5 8 1 4 5 3 41 61 105 5 3 8 126

Använder aldrig värktabl. Kontinuerligt- dagligen Sporadiskt- någon gång/månad Vet ej

SummaRisker med receptfria värktabletter

Uppfattning	om	risk	med	användning	 18-30	år 31-65	år <	18	år >	66	år Summa

De	är	helt	ofarliga	så	länge	man	följer	doseringsanvisningarna 23 16 2 1 42

Det	finns	risker	även	då	man	följer	doseringsanvisningarna 21 19 2 42

Det	finns	stora	risker	om	man	överdoserar	dem 16 16 2 34

De	är	helt	ofarliga	att	använda 3 2 5

Man	ska	enbart	använda	dessa	då	läkare	rekommenderat	det 3 3

Totalsumma 63 56 4 3 126
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För drygt hälften (56%,70/126)av respondenterna användes värktabletter på indikationen 

huvudvärk, tabell X. Denna indikation var lika vanlig i åldersgruppen 18-30 år som i 

gruppen 31-65 år (54 % resp. 57%).  Ungefär samma fördelning ses också bland 

personer med gymnasial eller universitetsutbildning.  
 

Tabell X. Orsaker till varför man använder värktabletter fördelat efter kön. 

 

 
 

 

De flesta väljer att köpa sina värktabletter på apotek (83 %), tabell XI. Mönstret ser 

likartat ut för alla åldersgrupper, preparat och utbildningsnivå. 

 
Tabell XI. Inköpsställe för receptfria värktabletter fördelat efter kön. 

 

 
 

Tabell XII visar att 8/126 (6 %) av respondenterna tyckte att det var dåligt med en 

åldersgräns på 18 år för att få köpa receptfria värktabletter inom dagligvaruhandeln 

(utanför apotek). Lika många hade ingen uppfattning. En av de 8 som tyckte att det var 

dåligt att man inte fick köpa värktabletter var under 18 år. En annan av de 4 

respondenterna som var under 18 år hade ingen uppfattning i frågan.   

 
Tabell XII. Attityd till förekomst av åldersgräns på 18 år för att få inhandla receptfria läkemedel utanför 

apotek fördelat efter utbildningsnivå.  

 

Indikation	 Kvinna Man Totalsumma

Huvudvärk 56 14 70
Annat 18 3 21

Ledvärk 11 1 12

Feber 9 2 11
Ryggvärk 4 2 6

Muskelvärk 2 2 4
Saknas 2 2

Totalsumma 102 24 126

Inköpsställe	 Kvinna Man Totalsumma

Använder	inte	värktabletter 3	(3%) 2	(8,5%) 5	(4%)

Apoteket 84	(82%) 20	(83%) 104	(83%)

Utanför	apotek 15	(15%) 2	(8,5%) 17	(13%)
Totalsumma 102	(81	%) 24	(19%) 126	(100%)

Åldersgräns	 Grundskola Gymnasial	

utbildning

Högskola/universitet	

utbildning

Totalsumma

Bra 5 40 65 110

Dåligt 2 6 8

Ingen	uppfattning 6 2 8

Totalsumma 5 48 73 126
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DISKUSSION 

 

Metodkritik 
 

Fördelen med att välja enkätstudier är att de går relativt fort att genomföra jämföra med 

intervjuer. Enkäter är heller inte speciellt kostsamma att distribuera ut och samla in 

resultat från, om man väljer att bara publicera dem via internet. Det som tar mest tid är 

arbetet med att utforma enkäten. Resultatet man får, speciellt från digitala enkätstudier, 

är oftast lätta att bearbeta, då det kommer i en färdig excelfil. Jämför man digitala 

enkäter med personliga intervjuer är de senare mer tidskrävande och mer omständliga att 

sammanställa. De olika metoderna har för- och nackdelar i att man får kvantitativa svar i 

en enkätstudie mot kvalitativa i en intervjustudie. Det svåra med enkäter är att utforma 

sina frågor på ett bra sätt. Väljer man att utforma sina frågor som kryssfrågor så tenderar 

man till att bara få svar på det man frågar om och inget utöver det (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 1999). 

 

Svårigheten med enkäter är att utforma sina frågor på ett sådant sätt att alla kan förstå 

dem. I den här studien har jag lämnat ut en länk till min enkät på Facebook. Jag valde att 

inte lämna ut mitt telefonnummer i de instruktioner som fanns för min enkät då den 

publicerades öppet på internet. De testpersoner som fick se och pröva enkäten innan den 

publicerades fann att den var bra och lättförståelig. Därför tror jag heller inte att det kan 

ha uppkommit så många oklarheter som skulle ha påverkat resultatet på något större sätt.  

 

Jag valde att publicera min enkät över internet. Resultatet är representativt för kohorter 

med den åldersspridning, utbildningsbakgrund och könsfördelning som jag redovisat i 

bakgrundsfakta. Jag har inte haft någon som helst kontroll på vilka personer som valde 

att fylla i min enkät. Detta kan ha gjort att det bara är en viss sorts grupp som väljer att 

besvara enkäten och att urvalet därmed blir litet. Svarsfördelningen kan ha blivit skev 

och överrepresenterad av en viss grupp och därför missas en del andra målgrupper. 

Validiteten av undersökningen kan därför bli svår att generalisera till att gälla för hela 

populationen.  

 

En nackdel med nätbaserade enkäter är att det är svårt att göra bortfallsanalyser. Jag 

valde att publicera min enkät öppet, vilket innebär att jag inte kan se om där finns något 

bortfall bland de som hade möjlighet att besvarar min enkät. Dessa personer väljer helt 

enkelt att inte öppna den länk som finns till enkäten. Detta gör att jag inte vet vilka 

grupper som väljer att inte besvara min enkät. I resultatdelen redovisas endast de svar 

som jag fått in från de som snällt valt att hjälpa mig med undersökningen. Jag vet 

därmed inte om bortfallet var stort i min studie, och därmed kan min helhetsanalys av 

undersökningen bli missvisande. Detta kan i sin tur leda till att de resultat som jag fått 

inte gäller för hela populationen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). 
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Antalet som deltog i min undersökning var 126, vilket gör att det blir svårt att visa på 

statistiskt säkerställda samband i utfallsvariabler om skillnaderna är små.  

 

Flest kvinnor svarade på enkäten, vilket gör att män är underrepresenterade. Av de som 

svarade var flest mellan 19-65 år (120st). Detta gör att de som var yngre än18 år och de 

som var 66 år och uppåt inte har påverkat mina resultat som de kanske gjort om fler i 

denna åldersgrupp svarat. Dessa skillnader mot ett genomsnitt av Sveriges befolkning 

gör att resultatet inte kan generaliseras hur som helst.  

 

Förvånansvärt många hade en högskoleutbildning och detta gjorde att de som enbart 

hade en grundskoleutbildning var underrepresenterade.  

 

Resultatet kan dock kanske generaliseras till att gälla framför allt för yngre kvinnor med 

en utbildningsnivå över genomsnittet i landet.   

 

Flest kvinnor svarade på enkäten, vilket var väntat med tanke på det sätt som 

respondenterna rekryterats. Åldern på de som svarade var de som jag kan tänka mig har 

mest datorkunskap. De som kan vara underrepresenterade var de under 18 år och de över 

66 år. Mitt sätt att marknadsföra enkäten har gjort att jag inte fått så många respondenter 

som är 66 år och uppåt. Många 66 åringar har inte kopplat upp sig på Facebook och 

därmed har jag tappat denna åldersgrupp. Att så få svarade på enkäten av de som var 18 

år och yngre var inte så konstigt då min enkät lades ut på min Facebook sida och där 

enbart mina vänner kunde se den. Fyra gjorde en delning av min enkät så att deras 

vänner kunde se och svara på den. De som svarade har huvudsakligen bott i Skåne och 

möjligen några i Stockholmsområdet.  

 

Reflektioner över resultatet 
 

Problempreciseringen som legat till grund för arbetet är: Vilken är allmänhetens attityd 

till de receptfria smärtstillande läkemedel som säljs idag? Enkäten som varit till grund 

för min undersökning har bidragit med ett mycket intressant och varierande resultat, där 

samtliga enkätfrågor har besvarats övervägande positivt. Resultatet visar på att 

allmänheten är relativt uppmärksam på de risker som finns med receptfria värktabletter. 

 

126 personer, huvudsakligen kvinnor, med en utbildningsnivå över genomsnittet i 

landet, rekryterades via Facebook och andra vägar inom mitt nätverk till att besvara den 

nätbaserade enkäten. 

 

Det visade sig att 4 av 5 respondenter använde värktabletter sporadiskt. Av enkätsvaren 

framkom det även att en tredjedel också använde receptförskrivna värktabletter. Med 
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tanke på att de flesta är ganska unga, kan det tyckas vara en utbredd användning. När 

man ser på användningsområdena så utkristalliseras den vanligaste indikationen till 

huvudvärk. Här kan man fundera på ifall en del spänningshuvudvärk felaktigt 

medikaliserats i stället för att behandlas med andra bättre metoder.  

 

Av respondenterna använde bara 40% en sorts värktabletter och var tredje använde två. 

Det vanligaste använda läkemedlet var paracetamol, vilket är i enlighet med de riktlinjer 

som finns. Paracetamol anses vara ett förstahandspreparat vid många 

egenvårdsåkommor, eftersom det har en god effekt och få biverkningar vid korrekt 

användning.  

 

Var femte respondent använde enbart NSAID-läkemedel, vilka rekommenderas framför 

allt om det i sjukdomen finns inflammatoriska inslag, och som ett andrahandsalternativ 

om inte paracetamol fungerar tillfredställande. NSAID har fler biverkningar i form av 

GI-besvär och påverkan på blödningstiden. Dessutom är det inget som man 

rekommenderar till gravida, utan speciella skäl, dock inte under den senare delen av 

graviditeten. Det vanligaste använda NSAID-preparatet var ibuprofen, som är relativt 

kortverkande jämfört med t ex naproxen. Förmodligen kan valet av ibuprofen som det 

mest använda bero på att det är ett preparat som marknadsförts hårt, och som funnits 

receptfritt under längre tid än de andra NSAID-preparaten med undantag för ASA. Vi 

kommer alla ihåg Ipren-mannen.     

 

För en korrekt användning av läkemedel är det viktigt att patienten är välinformerad dels 

om medicinen som sådan, men också om den sjukdom som skall behandlas.  

Hälften av respondenterna skaffade sig information via bipacksedlar eller hälso- och 

sjukvårdspersonal. 15 % angav att de inte skaffade sig någon information om receptfria 

värktabletter. Det visar sig i andra undersökningar att det är ganska vanligt att man inte 

läser bipacksedlar eller instruktionsmanualer. Många försöker sätta ihop sina IKEA-

möbler utan att läsa manualen. Ofta misslyckas man, och samma sak kan hända med en 

läkemedelsbehandling ifall man inte läser den viktiga informationen som finns i 

bipacksedeln till ett läkemedel. Man är t ex inte uppmärksam på vanligt förekommande 

biverkningar eller interaktioner med andra läkemedel. 

 

Arbetet känns relativt nära i tiden då Cecilia Bernsten, på Läkemedelskongressen den 12 

november 2013 i Stockholm, redovisade resultatet från en ej publicerad undersökning 

om hur unga tar en huvudvärkstablett varje dag men har aldrig ont i huvudet. Deras 

datainsamling baserades på 77 gymnasieungdomar på olika linjer och platser i Sverige. 

Resultatet var att de använde värktabletterna på ett sätt som överensstämmer med 

gällande rekommendationer, men det fanns en omedvetenhet bland några ungdomar på 

hur man ska använda dessa tabletter. Först och främst använde respondenterna 

preparaten till huvudvärk, mensvärk, stress eller för att allmänt må bättre, att sova bättre 

och att bli lugnare. De fyra sista alternativen är inget som en vanlig Panodil
®

 hjälper 

mot. Jag tycker inte heller att man i den åldern ska ha ett behov av att behöva må bättre, 
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sova bättre eller bli lugnare. Är det då i andra delar av samhället som är fel? Har vi för 

stora krav på våra barn? Samtidigt som de säger att barnen sitter för mycket inne och 

inte rör sig stressar de då framför TV:n? Eller var är det som det ställs för höga krav på?  

 

De flesta av ungdomarna frågade sin mamma om råd på hur man kunde dosera och 

använda värktabletterna. Informationen på internet spelade ingen roll för ungdomarna 

som var med i studien. Användandet beror på hur de använder värktabletter i familjen. 

Var det en familj som inte gärna använde tabletterna så använde barnet det också i 

mindre utsträckning och tvärtom (Bernsten, 2013). 

 

Fortfarande är apoteken den vanligast förekommande inköpskanalen för receptfria 

läkemedel. Det kan bero på att det fortsatt finns ett stort förtroende bland allmänheten 

till den information som man kan få om läkemedlen men också om val mellan olika 

läkemedel samt vad som kan egenvårdsbehandlas och vad som skall hänvisas vidare till 

sjukvården.  

 

En 18-års gräns för inköp av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln sågs inte som 

något större problem för de flesta. Ungdomar idag förväntas nog att läkemedel skall 

finnas i förädlarnas medicinskåp. Det är oftast inget man köper själv.  

 

GIC pekar på ett ökat antal samtal om förgiftningstillbud, där paracetamol förekommer, 

och vi har ett antal dödsfall varje år. I en del länder hanterar man det genom att 

lagstiftningsvägen reducera förpackningsstorlekarna. En del förgiftningar beror på 

självmordsförsök, och där är det viktigt att mängden paracetamolinnehållande tabletter 

minskas i hemmen. Här tror jag att förpackningsstorlekarna har betydelse. Vid 

användning av läkemedel väger man dess effekt mot vilka risker som är förknippade 

med dem. LM-verket gör denna viktning i samband med att man ger receptfrihet. Det 

betyder inte att receptfria läkemedel är ofarliga.  

 

Att minska förpackningarna för paracetamol för att minska självmord och 

levertransplantationer tror jag på. Men hur ska man kunna kontrollera att någon har köpt 

en paket Panodil på Ica och sen går till Willys för att köpa en till? I England minskade 

man förpackningarna 1998, så att man inte kan köpa mer än 32 tabletter om de säljs 

utanför apotek (Hawton, 2013). Det är givetvis ett bra alternativ och genom att göra 

någon förändring så kanske allmänheten får upp ögonen lite mera på att man inte ska ta 

Panodil utan vidare, utan bara om man verkligen har ont någonstans.  
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Förslag till vidare forskning  
 

Det har uppkommit frågor under studiens gång som inte blivit besvarade i denna studie. 

Dessa kan användas som förslag till ytterligare forskning på detta område. 

 

 När man nu kan köpa receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln, hur har  

apoteken märkt av detta och har deras egenvårdssortiment minskat i försäljnings 

siffror? 

 

 Hur väljer de kunder, som för första gången handlar sitt receptfria smärtstillande 

läkemedel inköpsställe - väljer de apotek där det finns utbildad personal eller 

väljer de dagligvaruhandeln för att det är lättare att köpa sina smärtstillande där 

när man ändå gör sina dagliga matinköp? 

 

 Finner kunderna att det blivit en förbättring när det gäller tillgänglighet efter att 

monopolet avskaffades och att fler apotek numera finns lite överallt? Detta är en 

fråga som berör allmänhetens behov i form av apoteksservicen.  
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SLUTSATS 

 

Arbetets syfte har varit att undersöka vilken attityd som allmänheten har till receptfria 

värktabletter, hur de skaffar sig information om läkemedlen och hur medvetna man var 

om riskerna med dess användning. 

 

För att finna svaret på frågeställningen distribuerades en länk till en nätbaserad enkät via 

Facebook och på andra sätt inom mitt nätverk huvudsakligen från trakten runt Tomelilla. 

126 stycken personer besvarade enkäten som bestod av 11 frågor.  

 

Respondenterna var huvudsakligen yngre kvinnor med en utbildningsnivå över 

genomsnittet. 80 % använde värktabletter sporadiskt och hälften av dem endast ett 

preparat. Åtta av tio använde paracetamol och en av fyra ibuprofen. 20 % använde 

enbart NSAID-preparat och var tredje använde även receptförskrivna värktabletter.  

Drygt hälften av respondenterna använde tabletterna mot huvudvärk.   

 

Kunskap om värktabletterna skaffade sig hälften av patienterna genom att läsa 

bipacksedlar eller genom att rådfråga hälso- och sjukvårdspersonal inklusive på apotek. 

15 % angav att de inte skaffade sig någon information om sina tabletter.   

 

Respondenterna inköpte sina värktabletter oftast på apotek (80 %) och de tycker inte det 

är något problem med 18-års gräns för inköp av läkemedel i dagligvaruhandeln.  

 

En tredjedel av respondenterna ser inga risker med att använda receptfria läkemedel om 

man doserar dem korrekt. En tredjedel ser risker även vid korrekt användning medan 25 

% av de tillfrågade ser stora risker med användning av värktabletter.  Det fanns en trend 

mot att de mest välutbildade och de i åldersintervallet 31 – 65 år såg fler risker med 

användning av värktabletter än andra grupper i undersökningen.
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Bilaga 1ktabletter 

Hej! 

 

Jag heter Caroline Eriksson och går sista terminen på Farmaceutprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag håller på med mitt examensarbete som kommer att 

handla om allmänhetens tankar/funderingar runt receptfria värktabletter.  

 

Den 1 juli 2009 avskaffades statens apoteksmonopol, och det blev även tillåtet att sälja 

ett stort urval av receptfria läkemedel, däribland flera olika typer av värktabletter, 

utanför apoteken i dagligvaruhandeln.  

 

På inköpsställen utanför apoteken finns ingen läkemedelsutbildad/sjukvårdskunnig 

personal som du som kund kan fråga om råd om vilka läkemedel som skall användas och 

när (deras för och nackdelar). Därför är jag intresserad av hur Du ser på de 

problem/möjligheter som nu skapats genom att just receptfria värktabletter nu blivit mer 

lättillgängliga. Jag är väldigt tacksam för att du tar dig tiden att fylla i min enkät. Det tar 

inte så lång tid och dina svar kommer att behandlas anonymt.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Enkät instruktioner: - Besvara frågorna genom att sätta kryss i rutan för det alternativ du 

föredrar.  

 

                                    - Om inget alternativ är bra kan du kryssar i rutan "Annat".  

 

                                   - Försök att svara på alla frågor. 

 

                                   - Med receptfria värktabletter menas t ex läkemedlen: Ipren, 

Ibumetin, Panodil, Alvedon, Aspirin,  

 

                                     Treo, Magnecyl, Voltaren T, Diklofenac och Pronaxen.  

 

*Obligatorisk 

1. Du är: *   
  Man 

  Kvinna 

2. Hur gammal är du? *   
  Under 18 år 

  18-30 år 

  31-65 år 
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  Över 66 år 

3. Utbildning: *  Kryssa för det alternativ som bäst stämmer med din 

utbildningsbakgrund 

  Grundskola 

  Gymnasial utbildning 

  Högskola/universitet utbildning 

4. Hur ofta använder du receptfria värktabletter? *  Om du väljer aldrig kan du 

hoppa över de frågor som inte är markerade med en * 

  Aldrig 

  Sporadiskt- någon gång/månad 

  Kontinuerligt- dagligen 

  Vet ej 

5. Använder du receptföreskrivna läkemedel mot värk? *   
  Ja 

  Nej 

6. Vilket/Vilka av nedan receptfria värktabletter använder du mest?   Flera 

alternativ är möjliga 

  Acetylsalisylsyra- ex Treo, Magnesyl 

  Naproxen- ex Pronaxen 

  Diklofenac- ex Voltaren T, Diklofenac 

  Paracetamol- ex Panodil, Pamol, Alvedon 

  Ibuprofen- ex Ipren, Ibumetin 

  Annat 

7. Jag skaffar mig information om de receptfria värktabletter genom att:    
  Rådfrågar personalen på Apotek/Sjukvården 

  Läsa igenom bipacksedeln 

  Fråga släkt och vänner 

  Söka information från internet 

  Jag skaffar ingen information om de receptfria läkemedlen 

  Annat sätt 

8. Jag använder mina värktabletter främst mot:    
  Muskelvärk 

  Ryggvärk 

  Ledvärk 

  Feber 

  Huvudvärk 

  Annat 

9. Vad tycker du om receptfria värktabletter? *  Välj ett alternativ 

  De är helt ofarliga att använda 

De är helt ofarliga så länge man följer 

doseringsanvisningarna 

  Det finns stora risker om man överdoserar dem 

  Det finns risker även då man följer doseringsanvisningarna 
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  Man ska enbart använda dessa då läkare rekommenderat det 

10. Var handlar du oftast dina receptfria värktabletter?    
  Apoteket 

  Utanför apotek 

  Använder inte värktabletter 

11. Vad tycker du om att man det finns en åldersgräns på 18 år för att få köpa 

värktabletter utanför apotek? *   
  Bra 

  Dåligt 

  Ingen uppfattning 
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