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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Hyponatremi kan orsakas av många läkemedel, exempelvis diuretika, 

antidepressiva och antiepileptika. Riskerna med hyponatremi är många och det är önskvärt att 

finna sätt att förebygga denna biverkan, t.ex. genom regelbundna kontroller av natriumvärdet. 

Vissa patientgrupper är extra känsliga för att utveckla hyponatremi och den här studien syftar 

till att urskilja mönster och gemensamma nämnare kring vilka patienter och läkemedel som 

finns representerade i rapporter om hyponatremi som biverkning. Metod: Studien gjordes 

genom sökning efter hyponatremi i databasen SWEDIS som innehåller spontana 

biverkningsrapporter från sjukvården. Sökningen begränsades till att omfatta rapporter som 

inkommit 2010-2013. Reslutat: Sökningen i SWEDIS genererade 288 rapporter varav 280 av 

dessa inkluderades och analyserades. 87% av biverkningarna bedömdes som allvarliga. 

Patienterna hade en klar övervikt mot de högre åldrarna; 96% var över 50 år. 76% av 

patienterna var kvinnor. De läkemedelsgrupper som misstänktes som orsak till hyponatremin i 

flest rapporter var SSRI (20%), Tiazidbesläktad diuretika och kaliumsparande medel (18%), 

Tiazider (15%) och Karboxamidderivat (13%). Bland kvinnorna var den vanligaste misstänkta 

orsaken läkemedel inom gruppen SSRI, medan läkemedel inom gruppen Karboxamidderivat var 

de vanligaste bland männen. 30% av rapporterna hade mer än ett misstänkt läkemedel. De 

vanligaste misstänkta läkemedlen förekom ofta i kombination med varandra. 37% av 

biverkningarna i rapporterna hade inträffat under sommarmånaderna juni-juli-augusti. 

Slutsatser: Kontroller av natriumnivån är extra viktigt för äldre personer som ordineras flera 

läkemedel som kan ge hyponatremi eller har andra sjukdomstillstånd som kan bidra till 

hyponatremi, speciellt under varma sommarperioder. 
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SUMMARY 

Introduction: Drugs may, apart from the desired effect on the drug target, cause 

unwanted and harmful reactions in the body. The consequences of these reactions 

result in great costs to health care and unnecessary suffering for individuals. Many of 

these adverse drug reactions (ADRs), perhaps as much as half of them, could though 

be possible to avoid. It is therefore important to work out strategies for how to do 

this. Hyponatremia can be caused by many drugs as well as diseases. It is a condition 

in which the concentration of sodium in the blood is too low combined with 

decreases in the ability of the body to adjust and compensate for these changes in the 

balance between sodium and water. The symptoms vary from headache, nausea, 

dizziness, cognitive impairment and balance disorders to very serious conditions with 

coma and respiratory arrest. The severity of the symptoms depends on how low the 

sodium concentration is and how fast it has declined. Hyponatremia prolongs the 

need for hospital care and increases the risk of falls, neurological impairment and 

even death. Due to the great risks and high costs associated with hyponatremia it is 

important to make efforts to prevent this ADR as much as possible. One way of 

doing this is through continuous monitoring of the sodium level in the blood of 

patients who are treated with drugs known to cause hyponatremia. Some patient 

groups are more prone to develop hyponatremia and this study aims to distinguish 

patterns and tendencies among patients and drugs represented in reports on drug 

related hyponatremia. 

Method: The study is based on reports on adverse drug reactions gathered in the 

Swedish ADR database SWEDIS, which is run by the Medical Product Agency 

(MPA). All reports (289) on suspected drug related hyponatremia during 2010-2013 

were identified. 

Results: 280 of the 288 reports were included in the study. 87% of the ADRs were 

classified as serious. Most of the patients were of high age; 96% were above the age 

of 50 years. 76% of the patients were women. The drug classes that were suspected 

to have caused the hyponatremia in most reports were SSRI (20%), Thiazide diuretics 

and potassium sparing agents (18%), Thiazides (15%) and Carboxamide derivatives 

(13%). Among women the most commonly suspected cause was drugs belonging to 

the group of SSRI, while the most frequently suspected cause among men was drugs 

in the group of Carboxamide derivatives. 30% of the reports contained more than 

one suspected drug. The most commonly suspected drugs often occurred in 

combination with each other. 37% of the ADRs in the reports had developed during 

summer. 

Discussion: Hyponatremia primarily affects older people because the ability of the 

body to compensate for shifts in water- and sodium balance in general decreases with 

age. Treatment with combinations of many different drugs, especially those known to 

cause hyponatremia, is frequently seen in the care of the elderly. The majority of the 

patients were women, which might indicate that hyponatremia primarily affects 

women or people of lower body mass, but there can be other possible explanations as 

well. The 14 most frequently suspected drugs in the reports are all known to cause 

hyponatremia. Surprisingly, Carboxamide derivatives were a much more commonly 

suspected drug among the men than the women. Further studies are needed to 
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investigate if men are more prone to develop hyponatremia from treatment with 

Carboxamide derivatives than women. Combinations of drugs known to cause 

hyponatremia were common in the reports. This result might indicate that the 

combination of two or more of these drugs increases the risk of developing 

hyponatremia, which is confirmed by the results from other studies. The reported 

hyponatremia more often occurred during summer than the rest of the year, despite 

the fact that the frequency of reporting ADRs in general seems to be lower during 

summer. This might indicate that high temperatures increase the risk of developing 

hyponatremia which in that case can be explained by salt loss due to sweating. The 

results of this study indicate that continuous monitoring of the sodium level is 

particularly desirable for older people that are treated with more than one drug or 

have other diseases that may cause hyponatremia, especially during hot summer 

periods.  
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1 INTRODUKTION 

En läkemedelsbiverkning kan definieras som ”en skadlig och oavsedd reaktion på ett 

läkemedel”[1]. I termen inkluderas även missbruk och förgiftningar [2]. 

Läkemedelsbiverkningar är en vanlig orsak till sjukhusinläggningar och orsakar såväl 

mycket lidande som höga samhällskostnader. Många biverkningar skulle dock kunna 

undvikas. I en metaanalys beräknades att ungefär hälften av alla biverkningar skulle 

vara möjliga att förhindra [3]. För äldre patientgrupper verkade denna andel vara 

ännu större. Resultatet av en annan studie indikerar att 14% av alla 

spontanrapporterade biverkningar i Sverige skulle kunna förhindras [4]. Det är därför 

av stor vikt att utarbeta strategier för hur biverkningar kan förebyggas. 

1.1 Hyponatremi 

Med hyponatremi menas en serum Na-koncentration < 135 mmol/L. Det är en 

mycket vanlig elektrolytrubbning och kan påvisas hos 15-30% av sjukhusvårdade 

patienter [5]. Läkemedel är en vanlig orsak till hyponatremi. Detta gäller inte minst 

diuretika, antidepressiva och antiepileptika. Men hyponatremi kan också ses vid 

behandling med många andra läkemedel, däribland antibiotika, 

protonpumpshämmare och vissa antihypertensiva läkemedel [5]. Frånsett den 

läkemedelsrelaterade hyponatremin kan rubbningen även uppkomma till följd av 

många sjukdomar och speciella tillstånd, till exempel hjärtsvikt, njursvikt, 

hypotyreos, polydipsi, kräkningar och diarréer samt postoperativt [6]. 

Hyponatremi drabbar företrädesvis äldre människor. Mild till måttlig hyponatremi 

kan orsaka symtom som yrsel, illamående, huvudvärk, kognitiv påverkan och 

balansrubbningar. Symtomen kan dock vara diffusa och lätta att missa. Vid lägre 

natriumnivåer ökar risken för potentiellt livshotande tillstånd med krampanfall, 

koma, andningsstopp och hjärnstamsinklämning. Hur allvarliga symtomen är varierar 

beroende på graden av hyponatremi men i ännu större utsträckning på hur snabbt den 

utvecklas. Även mild hyponatremi kan därför ge allvarliga symtom om den 

uppkommer snabbt. På samma sätt kan en måttlig eller uttalad hyponatremi ge svaga 

symtom om den utvecklas långsamt [7]. 

1.2 Vatten- och natriumbalansen i kroppen 

Normalt hålls natriumkoncentrationen i kroppen stabil i ett snävt område mellan 138-

142 mmol/L, trots att vårt vätskeintag kan variera stort. Detta är möjligt tack vare ett 

finstämt samspel av reglermekanismer [8]. ADH, antidiuretiskt hormon, frisätts som 

svar på osmotiska förändringar i blodet och gör att njuren sparar vatten. 

Natriumutsöndringen regleras av aldosteron och natriuretiska peptider. Regleringen 

av natriumkoncentrationen är den mest komplexa elektrolytregleringen i kroppen där 

många olika organ och hormoner är inblandade [6]. 

Vid vissa förhållanden kan kroppens förmåga att kompensera för förändringar i 

vatten- och natriumbalansen vara nedsatt. Hyponatremi uppkommer när njuren inte 

utsöndrar den mängd vätska som krävs för att upprätthålla rätt balans. En vanlig 

orsak till detta är SIADH (syndrome of inappropriate ADH-secretion) där 
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insöndringen av ADH är för hög i förhållande till osmolaliteten i plasman [8]. 

Det osmotiska trycket måste vara lika stort inne i cellen som utanför, annars kommer 

vatten passera genom cellernas membran tills trycket har jämnats ut [6]. Natrium är 

det ämne i plasman som har störst osmotisk kapacitet. Symtomen vid allvarlig akut 

hyponatremi är främst neurologiska och beror på att den låga natriumhalten i 

plasman skapar en osmotisk gradient mellan extracellulär och intracellulär vätska i 

hjärnan. Gradienten orsakar ett vätskeinträde till cellerna med hjärnödem som följd 

[5]. De mer diffusa symtomen vid kronisk hyponatremi beror på att hjärnan anpassar 

sig till den låga natriumnivån [7]. 

Hyponatremi kategoriseras utifrån patientens vätskestatus och balansen mellan 

kroppsvätska och natrium. Den kan vara hypovolem, hypervolem eller euvolem. 

Hypovolem hyponatremi kännetecknas av en kombinerad salt- och vattenbrist, men 

med en relativt större brist på salt. Vid hypervolem hyponatremi är vatten- och 

saltmängden istället förhöjd, men vattenmängden är mer förhöjd än saltmängden. 

Den tredje kategorin, euvolem hyponatremi, innebär att saltmängden är normal men 

den extracellulära vätskevolymen är något förhöjd. Hyponatremi delas också in i 

undergrupper efter hur snabbt den utvecklas. Hyponatremin är kronisk om den 

utvecklas långsamt under mer än 48 timmar. Vid akut hyponatremi sker en snabb 

sänkning av Na-nivån under mindre än 48 timmar [7]. 

1.3 Risker med hyponatremi 

Hyponatremi, även i mild form, är förenat med en ökad dödlighet [9]. Antalet 

fallolyckor och höftfrakturer är betydligt högre hos hyponatremipatienter jämfört 

med kontrollpersoner med normal natriumnivå [10]. I en svensk studie fann man att 

vårdtiden, antalet fallolyckor och allvarliga neurologiska störningar ökade med 

graden av hyponatremin hos patienterna på akutvårdsmottagningen vid Skånes 

universitetssjukhus [11]. Även behandlingen av hyponatremi är förenad med stora 

risker då en alltför snabb korrigering av natriumvärdet kan medföra svåra skador om 

hjärnan har hunnit anpassa sig till det låga natriumvärdet [8]. 

Om natriumnivåerna hos patienter som blir insatta på läkemedel kända för att ge 

hyponatremi följdes upp bättre är det möjligt att en stor del av biverkningarna och 

medföljande konsekvenser skulle kunna undvikas [4]. Med bättre kunskap om vilka 

patienter som utgör riskgrupper för olika läkemedel eller kombinationer av 

läkemedel samt vilka kombinationer som generellt sett utgör en ökad risk för 

hyponatremi ökar också möjligheterna att kunna förhindra denna biverkning. Detta är 

viktigt ur ett samhällsperspektiv, eftersom hyponatremi orsakar längre vårdtider, 

ökade vårdkostnader samt produktionsbortfall [3,11]. Men det är också viktigt för 

den enskilde patientens skull på grund av lidandet och riskerna som biverkningen 

medför.  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga mönster och gemensamma nämnare kring 

hyponatremi som läkemedelsbiverkning. Studien är beskrivande till sin karaktär och 

är tänkt att skildra den bild av hyponatremi som kommer fram i det undersökta 
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materialet. Analysen av materialet syftar till att i dessa mönster och trender urskilja 

vilka patientgrupper som är mest drabbade och därför utgör potentiella riskgrupper 

för hyponatremi, om det finns kopplingar mellan riskgruppen och ett visst läkemedel 

samt om det finns tecken på interaktioner mellan olika läkemedel. Detta görs för att 

öka möjligheterna att förebygga läkemedelsorsakad hyponatremi. 

 

2. METOD OCH MATERIAL  

Studien baserades på data från biverkningsrapporter i databasen SWEDIS [12]. 

SWEDIS är Läkemedelsverkets biverkningsdatabas och de uppgifter som kommer in 

är spontana rapporter om misstänkta biverkningar från öppen- och slutenvården i 

Sverige. Studien gjordes genom sökning efter biverkningsdiagnosen hyponatremi 

och begränsades till att omfatta rapporter som inkommit mellan januari 2010 och 

oktober 2013. Att studien begränsades till denna tid och inte inkluderade hela 2013 

beror på att databasen lades ner och ersattes av en nyare version vid denna tidpunkt. 

SWEDIS-rapporterna är ordnade efter diarienummer och innehåller information om 

patienterna, deras läkemedel och om biverkningen. Det finns även möjlighet för 

rapportören att i en fri text ge en beskrivning av patientens övriga tillstånd och 

diagnoser, beskrivning av biverkningen, lab-värden med mera. Rapporten granskas 

och korrigeras av läkemedelsverket innan den förs in i databasen.  

I varje rapport finns en bedömning av hur troligt det är att läkemedlet har orsakat 

biverkningen. Klassificeringen av sambandsbedömningen baseras på WHO:s 

definitioner [13]: Säker: tidssambandet mellan biverkning och användning av det 

misstänkta läkemedlet ska vara övertygande. Andra orsaker som spontan sjukdom 

etc. ska kunna uteslutas. Det krävs också att svaret på utsättning av läkemedlet är 

övertygande och att mekanismen för reaktionen är välkänd sedan tidigare. Eventuellt 

krävs även reexposition med samma utfall. Trolig: tidssambandet till intag av 

läkemedlet är rimligt. Andra orsaker kan sannolikt uteslutas. Svaret på utsättning är 

rimligt. Möjlig: tidssambandet är rimligt och andra orsaker kan sannolikt uteslutas, 

men uppgifter om svar på utsättning av läkemedlet saknas eller är osäkert. 

Osannolik: tidssambandet gör att läkemedlet är en osannolik orsak till biverkningen 

och andra orsaker bedöms som mer troliga. Ej slutbedömd: mer information behövs 

för att sambandet ska kunna bedömmas. Ej bedömbar: dokumentationen är 

otillräcklig eller motsägelsefull och informationen kan ej kompletteras eller 

verifieras. Biverkningen bedömdes som allvarlig om den ledde till sjukhusvård, 

förlängd sjukhusvård, bestående men eller dödsfall och icke allvarlig om tillståndet 

inte krävde sjukhusvård och patienten tillfrisknade utan bestående men. 

De uppgifter som extraherades ur rapporterna var kön och ålder på patienten, vilket 

eller vilka läkemedel som misstänks ha orsakat biverkningen. Vidare noterades 

sambandsbedömning, om biverkningen var allvarlig eller inte och eventuella övriga 

läkemedel som patienten stod på. För samtliga substanser noterades om hyponatremi 

fanns angivet som biverkan i produktresumén genom sökning i texten efter ordet 

”hyponatremi”. Rapporterna sammanställdes i ett Excel-dokument. Endast rapporter 

med sambandsbedömningen säker, trolig och möjlig togs med i analysen. 
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3. RESULTAT  

Sökningen i SWEDIS genererade 288 hyponatremirapporter. 67 av dessa rapporter 

kom in år 2010, 60 st 2011, 83 st 2012 och 78 st 2013. En av de 288 rapporterna 

exkluderades på grund av oklarheter kring patientens Na-nivå och diagnosen 

hyponatremi och en på grund av motsägande uppgifter om vilket läkemedel patienten 

stod på. Därefter exkluderades 6 rapporter där sambandet mellan misstänkt 

läkemedel och hyponatremibiverkningen inte var bedömt eller var klassat som ej 

bedömbart. De resterande 280 rapporterna sammanställdes och analyserades.  

273 fall (97,5%) bedömdes ha ett möjligt samband mellan det misstänkta läkemedlet 

och hyponatremin och i 7 av fallen (2,5%) bedömdes sambandet som troligt. I inget 

av fallen bedömdes det som säkert att läkemedlet orsakat hyponatremin.  244 

biverkningar (87%) bedömdes som allvarliga.  

3.1 Ålder och kön 

Medelåldern på patienterna var 75 år. 43% av patienterna befann sig i åldern 80-89 år 

och 96% var över 50 år. 213 (76%) av patienterna var kvinnor och 67 (24%) av 

patienterna var män. Kvinnornas överrepresentation var störst vid de högre åldrarna 

(se Figur 1). Antalet kvinnor steg markant i åldrarna mellan 50 och 89 år, medan 

männens antal inte uppvisade någon ökning mellan dessa år. I åldrarna under 30 år 

fanns endast 2 män och inga kvinnor representerade. Den yngsta patienten var 14 år 

och den äldsta var 99 år. 

 

 

 

3.2 De vanligaste misstänkta läkemedelsgrupperna 

Tabell I visar de 14 vanligaste läkemedelsgrupperna bland de misstänkta läkemedlen 

i rapporterna (Se Bilaga 1 för en sammanställning av samtliga misstänkta 

läkemedelssubstanser samt vilka grupper de har delats in i). Den läkemedelsgrupp 

som gav upphov till flest hyponatremibiverkningar enligt rapporterna var SSRI 

(20%). 80% av dessa biverkningar bedömdes som allvarliga. Därefter kom gruppen 
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Tiazidbesläktad diuretika och kaliumsparande medel (18%) vilka i samtliga fall 

utgjordes av den fasta kombinationen hydroklortiazid/amilorid. Dessa biverkningar 

blev klassade som allvarliga i 88% av fallen. På tredje plats kom Tiazider (15%) och 

på fjärde plats Karboxamidderivat (13%). Karboxamidderivaten utgjordes av ett fall 

med oxkarbazepin och resten karbamazepin.  Sulfonamider (furosemid) på fjärde 

plats var den läkemedelsgrupp som gav upphov till lägst andel allvarliga 

biverkningar (78%). Bland Vasopressin och analoger, ACE-hämmare, ACE-hämmare 

och diuretika samt Sulfonamider och trimetoprim bedömdes alla biverkningarna som 

allvarliga. 

 

 

Tabell I. De 14 vanligaste läkemedelsgrupperna. Antal gånger de 14 vanligaste 

läkemedelsgrupperna anges som misstänkt läkemedel och dess andel av det totala antalet rapporter 

(280 st) samt hur stor andel av läkemedelsgruppens rapporter som bedömdes som allvarliga. 

Läkemedelsgrupp 
Antal 

rapporter 

Andel av totala 

antalet rapporter % 

Bedömda som 

allvarliga % 

SSRI 56 20 80 

Tiazidbesläktad diuretika och 

kaliumsparande medel 51 18 88 

Tiazider 43 15 86 

Karboxamidderivat 36 13 83 

Sulfonamider 27 10 78 

Övriga antidepressiva medel 27 10 96 

Angiotensin II-antagonister och diuretika 21 8 91 

Angiotensin II-antagonister 18 6 94 

Vasopressin och analoger 15 5 100 

Aldosteronantagonister 14 5 79 

ACE-hämmare 12 4 100 

ACE-hämmare och diuretika 12 4 100 

Protonpumpshämmare 7 3 86 

Sulfonamider och trimetoprim 4 1 100 

 

Den enskilda substans eller fasta kombination som misstänktes som orsak till 

hyponatremi flest gånger i rapporterna var amilorid/hydroklortiazid (51 rapporter). 

Därefter kom citalopram (36 st), följt av karbamazepin (35 st), bendroflumetiazid (33 

st) och Furosemid (26 st). 

I rapporterna fanns totalt 75 unika substanser eller fasta kombinationer bland de 

misstänkta läkemedlen. 33 av substanserna (44%) rörde läkemedel där hyponatremi 

inte finns angivet som biverkning i produktresumén (Se Bilaga 1). Majoriteten av de 

33 substanserna förekom endast som misstänkt en gång. 6 av substanserna förekom 

vid två tillfällen: amitriptylin, diklofenak, flukonazol, paracetamol, tramadol och 

zoledronsyra. 
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3.3 De vanligaste misstänkta läkemedelsgrupperna bland kvinnor respektive män 

I tabell II och III visas de 14 vanligaste misstänkta läkemedelsgrupperna för kvinnor 

respektive män. Samma läkemedelsgrupper återfinns hos både männen och 

kvinnorna, men med vissa skillnader i ordningen på grupperna. Bland kvinnorna var 

den vanligaste misstänkta orsaken till hyponatremin läkemedel inom SSRI (se Tabell 

II). I 44 av de 213 rapporterna för kvinnor (21%) fanns SSRI angett som ett av de 

misstänkta läkemedlen. Därefter kom Tiazidbesläktad diuretika och kaliumsparande 

medel (19%) och sedan Tiazider (16%). 

 

 

Tabell II. De 14 vanligaste läkemedelsgrupperna bland kvinnorna. Antal gånger de 14 vanligaste 

läkemedelsgrupperna anges som misstänkt läkemedel i rapporter gällande kvinnor och dess andel av 

det totala antalet kvinnorapporter (213 st) 

Läkemedelsgrupp Antal rapporter 
Andel av kvinnornas totala 

antal rapporter % 

SSRI 44 21 

Tiazidbesläktad diuretika och 

kaliumsparande medel 40 19 

Tiazider 35 16 

Sulfonamider 22 10 

Övriga antidepressiva medel 21 10 

Karboxamidderivat 19 9 

Angiotensin II-antagonister och diuretika 18 9 

Angiotensin II-antagonister 15 7 

Aldosteronantagonister 11 5 

ACE-hämmare och diuretika 11 5 

Vasopressin och analoger 10 5 

ACE-hämmare 8 4 

Protonpumpshämmare 6 3 

Sulfonamider och trimetoprim 3 1 

 

 

Vad gäller rapporterna för männen var den vanligaste misstänkta läkemedelsgruppen 

Karboxamidderivat (se Tabell III). I 25% av rapporterna (17 st) nämndes läkemedel 

inom gruppen  som misstänkt för att ha orsakat biverkningen. Detta kan jämföras 

med kvinnornas rapporter där karboxamidderivat endast misstänktes i 9% av 

rapporterna och hamnade på 6:e plats i listan. På de tre följande platserna hos 

männen återfinns SSRI (18%), Tiazidbesläktad diuretika och kaliumsparande medel 

(16%)  och Tiazider (12%). 
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Tabell III. De 14 vanligaste läkemedelsgrupperna bland männen. Antal gånger som de 14 

vanligaste läkemedelsgrupperna anges som misstänkt läkemedel i rapporter gällande män och dess 

andel av det totala antalet mansrapporter (67 st) 

Läkemedelsgrupp Antal rapporter 
Andel av männens totala antal 

rapporter % 

Karboxamidderivat 17 25 

SSRI 12 18 

Tiazidbesläktad diuretika och 

kaliumsparande medel 11 16 

Tiazider 8 12 

Övriga antidepressiva medel 6 9 

Sulfonamider 5 8 

Vasopressin och analoger 5 8 

ACE-hämmare 4 6 

Angiotensin II-antagonister och diuretika 3 5 

Angiotensin II-antagonister 3 5 

Aldosteronantagonister 3 5 

ACE-hämmare och diuretika 1 2 

Protonpumpshämmare 1 2 

Sulfonamider och trimetoprim 1 2 

 

3.4 Kombinationer 

197 av rapporterna (70%) hade endast ett misstänkt läkemedel. 60 rapporter (21%) 

hade två misstänkta, 18 (6%) hade 3, 2 rapporter (0,7%) hade 4 misstänkta och i 3 

fall (1%) fanns 5 misstänkta läkemedel. I hälften av rapporterna (50%) där SSRI var 

misstänkt för att ha orsakat hyponatremin förekom det som ensamt misstänkt 

läkemedel och i hälften av fallen tillsammans med ett eller flera andra misstänkta 

läkemedel. De vanligaste kombinationerna var med Tiazidbesläktad diuretika och 

kaliumsparande medel, Tiazider och Aldosteronantagonister. Tiazidbesläktad 

diuretika och kaliumsparande medel var rapporterat som ensamt misstänkt läkemedel 

68% av gångerna och i kombination med andra misstänkta 31% av gångerna. Det var 

vanligast att SSRI var rapporterat samtidigt, därefter Angiotensin II-antagonister och 

Karboxamidderivat. Tiaziderna förekom ensamma i 67% av de gånger det 

misstänktes och 33% av gångerna i kombination. Angiotensin II-antagonister, SSRI 

och Övriga antidepressiva medel var de vanligaste grupperna som Tiaziderna 

misstänktes tillsammans med. 

3.5 Fördelning över årets månader 

I Figur 2 visas hur många rapporterade biverkningar som inträffade för respektive 

månad under året (den här undersökningen gäller rapporter som inkommit 2010-

2012, eftersom hela 2013 inte finns inrapporterat till SWEDIS).  Flest rapporter 

inkom för biverkningar som inträffat under juni och augusti. Under december och 

januari inträffade lägst antal rapporterade biverkningar. 37% av biverkningar i 

rapporterna hade inträffat under sommarmånaderna juni-juli-augusti. 
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4. DISKUSSION 

Hyponatremi rapporterades in som en läkemedelsbiverkning 288 gånger under 

studieperioden. I majoriteten (87%) av de 280 rapporter som inkluderades i studien 

bedömdes biverkningen som allvarlig. Detta indikerar att hyponatremi i många fall är 

ett allvarligt tillstånd som ofta leder till sjukhusvård, förlängd sjukhusvård, bestående 

men eller dödsfall och därmed stora vårdkostnader och mycket lidande för patienten. 

I det undersökta materialet förekom inga dödsfall som bedömdes vara orsakade av 

biverkningen, men majoriteten av biverkningarna ledde till sjukhusvård eller 

förlängd sjukhusvård. Den höga andelen allvarliga rapporter kan också tyda på att 

rapporteringsbenägenheten är större i dessa fall. 

4.1 Ålder  

Patienterna i biverkningsrapporterna hade en klar övervikt mot de högre åldrarna. 

96% av patienterna var minst 50 år och i åldern upp till 30 år fanns bara två patienter 

representerade. Den åldersgrupp som hade klart störst representation var 80-89-

åringar. En trolig anledning till att så många av patienterna var äldre är att många av 

de läkemedel som är kända för att ge hyponatremi, däribland tiaziddiuretika, 

förskrivs nästan uteslutande vid de här åldrarna och ytterst sällan vid yngre åldrar 

[14]. Många äldre har också bakomliggande sjukdomar som kan orsaka eller förvärra 

hyponatremi. I hyponatremirapporterna fanns flera faktorer som kan ha varit 

bidragande till hyponatremin, däribland hjärtsvikt, njursvikt, hypotyreos, polydipsi, 

diarréer och kräkningar [6]. 

Den stora övervikten mot de högre åldrarna kan också tyda på att hyponatremi främst 

drabbar äldre. Detta resultat överensstämmer med flertalet andra studier vilka lyfter 

fram ålder som en hög riskfaktor för hyponatremi [15,16,17]. När kroppen åldras 

försämras vattenutsöndringen och förmågan att på olika sätt kompensera för 

förändringar i vatten- och saltbalansen. Man blir därför mer känslig för störningar 

0

5

10

15

20

25

30

jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec
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orsakade av miljö, sjukdomar eller läkemedel och risken för bland annat 

läkemedelsorsakad hyponatremi ökar [15]. 

Ett annat problem som främst finns bland äldre patienter är att det är vanligt med 

flera diagnoser som i sin tur kräver behandling med många olika läkemedel. Ju fler 

olika läkemedel en person använder, desto svårare blir farmakokinetik och 

farmakodynamik att förutspå eftersom alla läkemedel i praktiken kan verka på mer 

än det specifika målet för behandlingen och dessutom interagera med varandra och 

därigenom förstärka, försvaga eller förändra effekten av de enskilda substanserna. 

Patienterna som skildrades i rapporterna stod ofta på många olika läkemedel. Det är 

därför en rimlig slutsats att kombinationen av olika läkemedel i vissa fall har varit 

bidragande till hyponatremin och att detta kan ses som ytterligare en förklaring till 

varför patientgruppen motsvarar en äldre population. Komplexiteten vid användning 

av flera olika läkemedel över tid gör det också svårare att avgöra vilken av 

substanserna som är orsak till hyponatremin och att förutspå vid vilken tid patienten 

är som mest känslig för att drabbas av elektrolytrubbningen. Det torde därför vara av 

största vikt att hålla dessa patienter under extra uppsikt, med jämna kontroller av 

elektrolytvärden med mera. 

4.2 Kön 

I patientgruppen fanns fler kvinnor än män. Hela 76% av patienterna var kvinnor. 

Med tanke på att de flesta patienterna var vid hög ålder skulle detta delvis kunna 

förklaras av att kvinnor i regel lever längre än män, men inte helt. Kvinnorna är 

nämligen något överrepresenterade redan i åldersgruppen 50-59 år. Dessutom är 

skillnaden vid 80-89 års ålder alltför stor för att kunna förklaras enbart av olika 

livslängd. 

Eftersom resultatet i studien grundar sig på biverkningsrapporteringen från 

sjukvården måste möjligheten att kvinnor söker vård oftare än män lyftas fram som 

en förklaring och att hyponatremin därför upptäcks oftare bland dem. Det går heller 

inte att utesluta att inrapporteringen från sjukvården skulle vara mer frekvent när 

biverkningen drabbar kvinnor än män. 

Skillnaden i antal kvinnor och män kan även ha att göra med hur 

läkemedelsanvändningen ser ut. Kvinnor har en större användning av många av de 

läkemedel som är kända för att ge hyponatremi, däribland SSRI, Tiazider och 

Tiazidbesläktade diuretika och kaliumsparande medel [14], därför torde det vara 

rimligt att kvinnor skulle uppta en större del av den läkemedelsrelaterade 

hyponatremin. Differensen mellan grupperna är dock för stor för att enbart förklaras 

av skillnader i förskrivningen. 

Ytterligare en möjlig förklaring till kvinnornas överrepresentation skulle kunna vara 

att kvinnor löper högre risk att drabbas av hyponatremi än män. Det finns studier 

som tyder på en viss predominans för kvinnor att utveckla hyponatremi [11,18,19].  

Wilkinson et al. påpekar dock att denna skillnad mellan könen snarare tycks härröra 

till kvinnors mindre kroppsmassa [19]. Denna teori stöds också av en amerikansk 

studie där lågt BMI förelåg som en riskfaktor, men inte kvinnligt kön i sig [20]. 

Liamis et al. skriver att den tiazid-inducerade hyponatremin främst drabbar kvinnor 

[5]. Men även här lyfts låg kroppsvikt fram som en riskfaktor. Även om kvinnor i sig 



16 

 

inte löper större risk att drabbas av hyponatremi, skulle det faktum att kvinnor 

generellt sett har en lägre kroppsmassa än män till viss del kunna förklara resultatet i 

den här studien. 

Det är dock anmärkningsvärt att rapporterna visar en så tydlig trend i 

könsfördelningen. Fler studier behövs för att jämföra förekomsten av 

läkemedelsrelaterad hyponatremi mellan de båda könen. Studier angående detta 

skulle även behöva göras på just en svensk population eftersom många av de 

befintliga studierna innefattar andra demografiska grupper där skillnader i kultur, 

klimat, terapitradition och kroppsbyggnad kan påverka resultatet. 

4.3 De vanligaste misstänkta läkemedelsgrupperna 

De vanligaste misstänkta läkemedlen i rapporterna tillhörde grupperna SSRI, 

Tiazidbesläktad diuretika och kaliumsparande medel och Tiazider. Det här är 

läkemedel som är kända för att ge hyponatremi [5]. De olika läkemedlen inducerar 

hyponatremi på olika sätt. SSRI påverkar vattenhomeostasen genom att stimulera 

produktionen av ADH i hypotalamus. Diuretika påverkar istället natrium- och 

vattenhomeostasen genom en lokal påverkan på njurens nefron. Tiaziderna hämmar 

reabsorptionen av natrium och klor i proximala och distala tubuli och ökar därmed 

utsöndringen av vatten och natrium. Förlusten av natrium blir dock relativt större än 

förlusten av vatten och en hypovolem hyponatremi uppstår. Kaliumsparande 

diuretika ökar natrium-utsöndringen i samlingsrören samt genom utbytet mot kalium 

i distala tubuli. Några fullständiga mekanismer för hur diuretika orsakar hyponatremi 

är dock inte fastställda [5]. 

Alla de 14 läkemedelsgrupper som de vanligaste misstänkta läkemedlen i rapporterna 

tillhörde är sådana som är kända för att i någon mån kunna orsaka hyponatremi [5]. 

Ordningen på läkemedelsgrupperna i listan överensstämmer nödvändigtvis inte med 

hur stor risk det är att läkemedlet orsakar hyponatremi, på grund av skillnader i hur 

stor förskrivningen av respektive läkemedel är samt att listan bara visar de läkemedel 

som rapportören har misstänkt som orsak till hyponatremin. Det är troligt att 

rapportören i många fall väljer att sätta det läkemedel som är känt för att ge 

hyponatremi som misstänkt fast att det i själva verket kan finnas andra läkemedel 

som har orsakat eller bidragit till biverkningen.  

Många av de läkemedel som har misstänkts som orsak till hyponatremin har inte 

hyponatremi nämnt som biverkning i produktresumén. Det är dock inte möjligt att 

dra någon slutsats att de substanser som ej hade hyponatremi nämnt som biverkning 

borde ha det eftersom det rörde sig om en eller två tillfällen för varje substans. Det 

finns därför inga starka belägg för att substansen faktiskt har orsakat hyponatremin. 

Däremot bör läkemedelsmyndigheterna vara uppmärksamma på dessa signaler för att 

i framtiden kunna identifiera nya biverkningar. 

4.4 De vanligaste misstänkta läkemedelsgrupperna för kvinnor respektive män 

Bland kvinnorna var de vanligaste läkemedelsgrupperna SSRI, Tiazidbesläktad 

diuretika och kaliumsparande medel och Tiazider som för patientgruppen i helhet, 

men för männen var läkemedel inom gruppen Karboxamidderivat de vanligaste 
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misstänkta. En fjärdedel av alla männens rapporter innehöll ett läkemedel inom 

Karboxamidgruppen (karbamazepin eller oxkarbazepin) som ett av de misstänkta 

läkemedlen. Det totala antalet rapporter med karboxamid hos männen (17 av 67) var 

ungefär lika många som hos kvinnorna fast att de var mer än tre gånger så många (19 

av 213). En förklaring till detta är sannolikt att kvinnor blir äldre än män. Eftersom 

användning av främst tiaziddiuretika är vanligast vid de höga åldrarna utgör dessa 

läkemedelsgrupper en större del av det totala antalet. 

Skillnaden i livslängd kan dock inte helt förklara att Karboxamidderivat är en så 

mycket vanligare misstänkt orsak till hyponatremin. Flest rapporter med 

Karboxamidderivat fanns hos männen i åldersgruppen 50-59 år där hälften av 

rapporterna (7 av 14) nämnde Karboxamider som ett av de misstänkta läkemedlen. 

För kvinnorna utgjorde rapporter med Karboxamid endast en tredjedel i samma 

åldersgrupp. Detta skulle kunna förklaras med en skillnad i förskrivning av dessa 

läkemedel mellan könen. Karboxamidderivat är en något vanligare ordination till 

män än till kvinnor. Under 2012 hämtades 3710 recept på karbamazepin till män i 

ålder 50-59 år ut från apoteken. Samma siffra för kvinnor var 3018 recept [14]. Detta 

innebär att något fler män behandlades med Karboxamidderivat än kvinnor, vilket 

kan förklara en del av skillnaden, men inte hela.  

Liamis et al. skriver att hyponatremirisken till följd av karbamazepinbehandling står i 

relation till hur hög dosen är [5]. Tyvärr saknas ofta uppgifter om doser i rapporterna 

men de gånger det nämns syns inga direkta tecken på att männen skulle vara 

ordinerade en särskilt hög dos karbamazepin. Liamis et al. skriver också att risken för 

hyponatremi varierade med karbamazepinkoncentrationen i serum och natriumnivån 

i serum vid behandlingsstart [5]. Risken för att utveckla hyponatremi till följd av 

karboxamidderivatbehandling ökar också vid samtidig användning av en rad andra 

läkemedel, förutom diuretika även NSAID, TCA, antipsykotika med flera [21]. Det 

är inte omöjligt att det finns en koppling mellan vissa övriga läkemedel som männen 

stod på och samtidig användning av karboxamidderivat där kombinationen kan ha 

ökat risken. Detta har dock inte undersökts i den här studien. Värt att nämna är också 

att den bakomliggande diagnosen för vilken männen behandlades med karboxamid, i 

de fall den nämns, nästan uteslutande var epilepsi. Hos kvinnorna förekom flera 

andra diagnoser, däribland kramper av andra orsaker och neurogena smärttillstånd. 

Uppgifter om bakomliggande orsaker till karboxamidbehandlingen förekommer dock 

i för få rapporter för att det ska vara möjligt att dra några slutsatser av trenden. Det är 

dock något som skulle vara intressant att titta närmare på i andra studier. 

Det går inte att ge en fullständig förklaring till varför männen i rapporterna så ofta 

stod på karboxamidderivat, men det går inte att utesluta att män skulle vara mer 

känsliga för att utveckla hyponatremi av karboxamidbehandling. Karboxamidderivat 

orsakar hyponatremi genom flera olika mekanismer. De både ökar produktionen och 

potentierar effekten av ADH samt ställer om osmostaten så att tröskelvärdet för 

ADH-sekretionen sänks [5]. Sambandet mellan karboxamidderivat och hyponatremi 

är således komplext vilket gör att det skulle kunna finnas många möjliga orsaker till 

ifall män är extra känsliga för den här läkemedelsgruppen. Att manligt kön skulle 

vara en riskfaktor för att utveckla karboxamidderivat-inducerad hyponatremi finns 

inte dokumenterat i någon studie än. Fler studier behövs därför för att utröna om så 

är fallet. 
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4.5 Kombinationer 

I 83 rapporter (30%) förekom mer än ett misstänkt läkemedel. I hälften av fallen där 

ett SSRI-preparat var misstänkt fanns samtidigt minst ett annat misstänkt läkemedel. 

För Tiazidbesläktad diuretika och kaliumsparande medel och Tiazider var det mindre 

vanligt än för SSRI att de förekom i kombination med andra misstänkta läkemedel 

(31 resp. 33%). De här tre vanligast misstänkta läkemedelsgrupperna förekom ofta i 

kombination med varandra. Tiazidbesläktad diuretika och kaliumsparande medel och 

Tiazider var dessutom ofta kombinerade med Angiotensin II-antagonister. SSRI och 

Tiazidbesläktad diuretika och kaliumsparande medel var ofta kombinerade med 

Karboxamidderivat. SSRI var dessutom ofta kombinerade med 

Aldosteronanatagonister. Att rapportören har misstänkt två eller flera läkemedel i 

rapporten behöver inte betyda att det är kombinationen av dem som har orsakat 

hyponatremin. Det är troligt att de läkemedel som är kända för kunna ge hyponatremi 

anges som misstänkta. Det kan vara ett av dem eller inget alls som har bidragit till 

hyponatremin. Ett läkemedel som har placerats i listan för övriga läkemedel hade 

också kunnat vara med och bidragit till hyponatremin. Det är dock intressant att 

notera att en så stor del av patienterna stod på flera läkemedel med hyponatremi som 

känd biverkan. 

Flera kombinationer av läkemedel som kan orsaka hyponatremi ökar risken att 

drabbas av elektrolytrubbningen markant jämfört med den risk som varje läkemedel i 

monoterapi utgör. I en studie fann man att SSRI i kombination med diuretika eller 

ACE-hämmare gav en cirka 10 gånger högre frekvens av hyponatremi hos 

patienterna [17]. Mortalitetsrisken ökar dessutom betydligt med kombinationer av 

faktorer som kan förvärra hyponatremin, både vad gäller läkemedel och 

bakomliggande sjukdomar [22]. Detta indikerar att kontinuerlig provtagning av 

elektrolytvärden hos patienter som ordineras flera av de här läkemedlen eller har 

samtidiga sjukdomar som kan orsaka hyponatremi är särskilt angelägen [4]. 

Tiazidbesläktad diuretika och kaliumsparande medel är i sig en kombination av två 

olika läkemedel. Denna fasta kombination förekom oftare som misstänkt läkemedel 

än Tiazider själva trots att förskrivningen av Tiazider är nästan dubbelt så hög som 

den fasta kombinationen Tiazidbesläktad diuretika och kaliumsparande medel [14]. 

Detta skulle kunna antyda att kombinationen av Tiazider och Kaliumsparande medel 

ökar risken för att drabbas av hyponatremi. Liamis et al. befäster denna teori och 

förklarar den ökade risken med att Tiazider och Kaliumsparande medel verkar på 

flera delar av nefronet och på så sätt intensifierar förlusten av natrium [5]. 

4.6 Fördelning över årets månader 

Vad gäller rapporternas fördelning över året hade flest rapporterade biverkningar 

inträffat under sommaren. Juni och augusti var de månader som hade högst antal 

rapporter och december och januari hade lägst antal. Med undantag från februari och 

november stiger antalet rapporter från januari till juni och minskar från augusti till 

december. Resultatet antyder att fler rapporterade hyponatremibiverkningar infaller 

på sommaren. Detta skulle kunna förklaras av de stora temperaturskillnaderna mellan 

sommar och vinter. Det varma klimatet sommartid gör att vi svettas ut både vatten 

och salt vilket skulle kunna påverka en patient med redan dåligt fungerande 
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kompensationsmekanismer och på så sätt orsaka rubbningar i vatten- och 

natriumbalansen. 

Detta kan jämföras med kraftig och långvarig uthållighetsträning som exempelvis 

maratonlopp där löparna inte sällan drabbas av hyponatremi. Rubbningen 

uppkommer då till följd av en kraftig svettning kombinerat med ett stort intag av 

främst hypotona drycker [16]. 

Resultatet måste också ställas i relation till hur rapportfördelningen för samtliga 

biverkningar i SWEDIS ser ut över året. Av det totala antalet biverkningsrapporter 

för åren 2010-2012 tenderar rapporteringen av biverkningar som sker under 

sommarmånaderna att vara lägre än för årets övriga månader [23]. Detta styrker 

hypotesen att risken för läkemedelsrelaterad hyponatremi ökar under sommaren, 

eftersom rapporterna om hyponatremibiverkningar var som flest då. Det vore därför 

intressant att i andra studier titta närmare på hyponatremidiagnosers fördelning över 

året, både läkemedelsrelaterade och av andra orsaker. Förslag till fortsatt forskning är 

även att jämföra förekomsten av hyponatremi med uppmätta temperaturförändringar 

i ett område. 

4.7 Begränsningar och brister i material och metod 

Det finns flera begränsningar i materialet. Materialet utgör ingen fullständig 

förteckning över alla fall av läkemedelsinducerad hyponatremi som förekommit utan 

endast spontana rapporter från sjukvårdspersonalen. Alla läkemedelsbiverkningar 

upptäcks inte. Och av de som upptäcks är det inte alla som rapporteras in. Man skulle 

kunna tänka sig att den misstänkta biverkningen rapporteras in oftare då patienten 

står på ett läkemedel som är känt för att ge just den biverkningen eftersom 

rapportören då naturligt ser kopplingen dem emellan. Det är å andra sidan också fullt 

möjligt att man många gånger struntar i att rapportera just dessa fall eftersom man 

anser att det redan är känt att läkemedlet har den här biverkningen. Det kan därför 

finnas skillnader i bilden som framkommer i rapporterna och hur verkligheten ser ut i 

befolkningen i stort.  

Det går inte heller att med säkerhet säga att den misstänkta biverkningen verkligen är 

läkemedelsorsakad. Många gånger skulle patientens grundsjukdom och andra 

faktorer kunna vara orsak till eller bidragande till symtomen.  

Att undersökningen begränsades till rapporter med biverkningsdiagnosen 

hyponatremi kan ha gjort att vissa inrapporterade fall med läkemedelsrelaterad 

hyponatremi har missats eftersom tillståndet även föreligger vid 

biverkningsdiagnoserna SIADH och Vattenintoxikation. I själva materialet finns 

också luckor eftersom all information inte tas upp i varje rapport. Rapporternas 

utförlighet varierar mycket. Syftet med studien var dock att ge en beskrivande bild av 

hyponatremi; vilka patienter och läkemedel som är inblandade, inte att redogöra för 

statistiskt signifikanta skillnader mellan grupper eller riskanalyser för olika 

läkemedel. Fördelen med databasen är att materialet är lättåtkomligt och brett, samt 

att det inte kräver någon etisk prövning. Det speglar dessutom en klinisk vardag som 

många randomiserade studier missar. 
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5. SLUTSATSER 

Hyponatremi är en allvarlig biverkning som ofta medför sjukhusvård eller förlängd 

sjukhusvård och risk för bestående men för patienten. De patienter som är 

överrepresenterade i biverkningsrapporterna är äldre människor och kvinnor. Det var 

också väldigt vanligt att patienterna stod på kombinationer av läkemedel som är 

kända för att ge hyponatremi. Om kvinnornas överrepresentation i rapporterna beror 

på en tendens att hyponatremi upptäcks oftare hos kvinnor eftersom de söker vård 

oftare är det eftersträvansvärt att försöka finna ett sätt att upptäcka denna biverkning 

även hos männen. 

En viktig del i ambitionen att förebygga läkemedelsrelaterad hyponatremi är att följa 

upp behandlingen med läkemedel som kan ge hyponatremi bättre med jämna 

kontroller av natriumvärdet. Resultatet av studien indikerar att detta är särskilt viktigt 

då det gäller äldre personer med många olika läkemedel, samt att extra uppsyn krävs 

under varma sommarmånader.  
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8. BILAGA 1 

Bilaga 1. Samtliga substanser och fasta kombinationer som har angivits som misstänkt 

läkemedel i rapporterna. Antal rapporter de nämns i, vilken grupp de delats in i och om hyponatremi 

finns angivet som biverkning i läkemedlets produktresumé (SPC). Grupperna har delats in efter 

läkemedlets 5-ställiga ATC-kod. 

Substans/Fast kombination Antal Läkemedelsgrupp SPC 

Acetazolamid 1 Karbanhydrashämmare Ja 

Adalimumab 1 TNF-α-hämmare Nej 

Amilorid 1 Övriga kaliumsparande medel Ja 

Amilorid/Hydroklortiazid 51 Tiazidbesläktad diuretika och kaliumsparande medel Ja 

Amiodaron 1 Antiarytmika klass III Nej 

Amitriptylin 2 Icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare Nej 

Amlodipin 1 Dihydropyridinderivat Nej 

Bendroflumetiazid  33 Tiazider Ja 

Bendroflumetiazid/Kaliumklorid 1 Tiazider i kombination med kalium Ja 

Bumetanid 1 Sulfonamider Ja 

Cisplatin 1 Platinaföreningar Nej 

Citalopram 36 SSRI Ja 

Citronsyra/Magnesiumoxid/ 

Natriumpikosulfat 3 Tarmirriterande medel Ja 

Cyklofosfamid 1 Kvävesenapsgasanaloger Ja 

Desmopressin 15 Vasopressin och analoger Ja 

Diklofenak 2 Ättiksyraderivat och närbesläktade substanser Nej 

Duloxetin 2 Övriga antidepressiva medel Ja 

Enalapril 11 ACE-hämmare Ja 

Enalapril/Hydroklortiazid 10 ACE-hämmare och diuretika Ja 

Escitalopram 7 SSRI Ja 

Esomeprazol 1 Protonpumpshämmare Ja 

Flukonazol 2 Triazolderivat Nej 

Fluoxetin 1 SSRI Ja 

Furosemid 26 Sulfonamider Ja 

Hydroklortiazid 10 Tiazider Ja 

Hydroklortiazid/Irbesartan 3 Angiotensin II-antagonister och diuretika Ja 

Hydroklortiazid/Kandesartan 8 Angiotensin II-antagonister och diuretika Ja 

Hydroklortiazid/Lisinopril 1 ACE-hämmare och diuretika Ja 

Hydroklortiazid/Losartan 9 Angiotensin II-antagonister och diuretika Ja 

Hydroklortiazid/ramipril 1 ACE-hämmare och diuretika Ja 

Hydroklortiazid/Valsartan 1 Angiotensin II-antagonister och diuretika Ja 

Hydroxizin 1 Difenylmetylpiperazinderivat Nej 

Ibuprofen 1 Propionsyraderivat Nej 

Kandesartan 11 Angiotensin II-antagonister   Ja 

Kapecitabin 1 Pyrimidinanaloger Ja 

Karbamazepin 35 Karboxamidderivat Ja 
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Ketoprofen 1 Propionsyraderivat Nej 

Klometiazol 1 Övriga sömnmedel och lugnande medel Nej 

Klomipramin 1 Icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare Nej 

Lamotrigin 1 Övriga antiepileptika Nej 

Liraglutid 1 Övriga blodglukossänkande medel Nej 

Losartan 7 Angiotensin II-antagonister   Ja 

Makrogol 1 Osmotiskt aktiva laxermedel Ja 

Metformin 1 Biguanidderivat Nej 

Metolazon 2 Sulfonamider Ja 

Metotrexat 1 Folsyraanaloger Nej 

Mianserin 1 Övriga antidepressiva medel Nej 

Mirtazapin 18 Övriga antidepressiva medel Ja 

Nitrofurantoin 1 Nitrofuranderivat Nej 

Olanzapin 1 Dibensodiazepiner, dibensoxaziner, dibensotiazepiner Nej 

Omeprazol 5 Protonpumpshämmare Ja 

Oxkarbazepin 1 Karboxamidderivat Ja 

Oxytocin 1 Oxytocin och analoger Ja 

Pantoprazol 1 Protonpumpshämmare Ja 

Paracetamol 2 Anilider Nej 

Paroxetin 2 SSRI Ja 

Perfenazin 1 Fentiazinderivat med piperazinring Nej 

Pivmecillinam 1 Penicilliner med utvidgat spektrum Nej 

Propiomazin 1 Övriga sömnmedel och lugnande medel Nej 

Quetapin 1 Dibensodiazepiner, dibensoxaziner, dibensotiazepiner Ja 

Ramipril 1 ACE-hämmare Nej 

Risperidon 1 Övriga neuroleptika Nej 

Sertralin 10 SSRI Ja 

Spironolakton 14 Aldosteronantagonister Ja 

Sulfametoxazol/Trimetoprim 4 Sulfonamider och trimetoprim Ja 

Sulfasalazin 1 Aminosalicylsyra och liknande medel Nej 

Topiramat 1 Övriga antiepileptika Nej 

Tramadol 2 Övriga opioider Nej 

Valaciklovir 1 Nukleosider och nukleotider Nej 

Valproinsyra 1 Fettsyraderivat Ja 

Warfarin 1 Vitamin K-antagonister Nej 

Vemurafenib 1 Proteinkinashämmare Nej 

Venlafaxin 6 Övriga antidepressiva medel Ja 

Zoledronsyra 2 Bisfosfonater Nej 

Zolmitriptan 1 Selektiva serotonin-agonister Nej 
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