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1. SAMMANFATTNING 
 
Introduktion 
Det är dokumenterat låg följsamhet till förebyggande behandling som vid hyperlipidemi  
(< 50%). Idag då generisk substitution erbjuds medför detta att kunden kan få en ny produkt 
vid varje receptexpedition. Kunden rekommenderas att läsa bipacksedeln som kan presenteras 
på olika sätt av tillverkarna. Beroende på kundens inställning till läkemedlet respektive 
sjukdom kan informationen i bipacksedeln tolkas olika och orsaka misstänksamhet gentemot 
läkemedelsutbytet. Rädsla inför ökade biverkningar kan leda till att läkemedelsanvändaren 
avbryter sin behandling. 
 
Syfte 
Att undersöka hur biverkningarna presenteras i bipacksedel hos läkemedel med den aktiva 
substansen simvastatin - ATC-kod C10. 
 
Material och metod 
Bipacksedlar för läkemedel innehållande substansen simvastatin tillhörande ATC-kod C10 – 
serumlipidsänkande medel. Data har sammanställts i Excel och därefter bearbetats. 
 
Resultat 
I studien granskades bipacksedlar från totalt 13 preparat innehållande substansen simvastatin. 
Samtliga biverkningar presenterades både verbalt och numeriskt i respektive bipacksedel. 
Totalt fanns 22 biverkningar. Två preparat hade 21 biverkningar, åtta preparat hade 20 
biverkningar, övriga tre preparat hade 19, 18 respektive 17 biverkningar vardera.  
14 biverkningar fanns upptagna hos samtliga preparat, däremot förekom skillnader i 
frekvensangivelsen – vanlig, mindre vanlig, sällsynt och mycket sällsynt. Nio preparat angav 
sällsynt som enda biverkningsfrekvens. Två preparat hade tre olika biverkningsfrekvenser. 
Två preparat hade fyra olika biverkningsfrekvenser. Uppmärksamheten gällande försiktighets-
åtgärder vid muskelbiverkning samt antal uppräknade allergiska reaktioner skilde sig för 
samtliga preparat. 
 
Slutsats 
Biverkningspresentationen i de studerade bipacksedlarna för läkemedel med den aktiva 
substansen simvastatin behöver förbättras.  
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2. ABSTRACT 
 
Introduction 
The adherence to treatment is documented low to preventive treatments like hyperlipidemi (< 
50%). Today when generic substitution is offered it can result in a new product at every 
prescription dispensing. The customer is recommended to read the package insert leaflets 
which can be presented differently by the manufacturers. Depending on the customer 
adjustments to the pharmaceutical preparations respectively disease, the information in the 
package insert leaflets can be understood in different ways and cause suspicion against the 
exchangeable medicine. The risk of increasing adverse drug reactions can cause that user of 
pharmaceutical preparation cease their treatments. 
 
Aim 
To investigate how the adverse drug reactions are presented in the package insert leaflets with 
pharmaceutical preparations containing the active substance simvastatin – ATC –code C10. 
 
Material and method 
Packages insert leaflets for pharmaceutical preparations containing the active substance 
simvastatin - ATC-code C10 – serumlipidreducting medicine. Data has been put together into 
a spreadsheet in Excel and after that it has been studied. 
 
Result 
In the study package insert leaflets was examined from totally 13 preparations containing the 
substance simvastatin. All adverse drug reactions were presented both verbally and 
numerically in all package insert leaflets. Totally there were 22 adverse drug reactions.  
Two preparations had 21 adverse drug reactions, eight preparations had 20 adverse drug 
reactions, the other three preparations had 19, 18 respectively 17 adverse drug reactions each. 
14 adverse drug reactions were presented in all package insert leaflets, but on the other hand 
there were differences in the frequency denunciation - common, less common, unusual and 
very unusual. Nine preparations gave unusual as the only adverse drug reaction frequency. 
Two preparations had three different adverse drug reaction frequencies. Two preparations had 
four different adverse drug reaction frequencies. The attention of precautionary measures by 
muscle adverse drug reactions and the number of allergic reactions were various for all of the 
preparations.   
 
Conclusion 
The presentation of the adverse drug reactions in the studied package insert leaflets for 
preparations containing the substance simvastatin needs to be improved.  
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3. INTRODUKTION 
 
Idag drabbas fler och fler av kardiovaskulära katastrofer som hjärtinfarkt och stroke. 
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och många västländer 
och svarade 2006 för 43 % av dödsfallen [1]. Det är inte bara vanliga dödsfallsorsaker 
utan även orsak till nedsatt livskvalitet och höga vårdkostnader. Riskfaktorer som  
rökning, övervikt, diabetes, hypertoni och ateroskleros har betydelse när det gäller 
utveckling av sådana sjukdomar. Genom ändring av kostvanor och livsstil kan risken 
för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar minskas betydligt. 
 
3.1 Ateroskleros 
Läkemedel med den aktiva substansen simvastatin, som används vid förebyggande 
behandling av hyperlipidemi, fanns år 2004 med på listan över de tio mest sålda 
läkemedlen [2]. Hyperlipidemi, och särskilt höga värden av kolesterol, är förbundna 
med ökad tendens till ateroskleros och därmed sammanhängande sjukdomar. 
Hyperlipidemi har blivit ett hälsoproblem och det beror framför allt på ökad livslängd 
som gör att vi ”hinner” drabbas av de sjukdomar som ateroskleros leder till. 
Utvecklingen av ateroskleros är beroende dels på ett antal icke-påverkbara riskfaktorer 
såsom ålder, kön och ärftlighet. Dels ett flertal påverkbara faktorer såsom hypertoni, 
rökning, lipidrubbningar, fysisk inaktivitet, övervikt och diabetes. Vid ateroskleros 
binds serumlipider upp i kärlväggarna som blir trängre och stelare. Blodet får svårt att 
passera fritt genom ådrorna, blodtrycket stiger och risken för proppbildning ökar. I 
vissa fall kan en förhöjning av serumlipiderna bero på sjukdomar i sköldkörteln, buk-
spottkörteln, njurarna eller levern. Mer än 50 % av dödsfallen i västvärlden orsakas av 
sjukdomar relaterade till ateroskleros[3].  
 
3.2 Följsamhet 
Det är dokumenterat låg följsamhet till förebyggande behandling som vid hyper-
lipidemi (< 50 %) [4]. En sådan behandling ska pågå under lång tid utan att patienten 
har några tydliga symtom. Det kan innebära att sjukdomsinsikten med de negativa 
följderna som man på sikt kan drabbas av saknas. Dessutom behövs motivation till 
livsstilsförändringar och läkemedelsanvändning för att underlätta behandlingen. För att 
patienten ska kunna göra en riktig bedömning när han eller hon ska värdera risken att 
drabbas av biverkningar är det viktigt hur frekvensen för att drabbas av en biverkning 
är presenterad. [5]. Tidigare studier gällande biverkningspresentationer har gjorts på 
antihistaminer [6], ataraktika [7], antiinflammatoriska analgetika [8] samt medel vid 
psoriasis och glukokortikoider [9]. Uppskattningsvis kostar bristen på följsamhet 
samhället runt 20 miljarder per år. [10]. 
 
3.3  Behandling 
Viktreduktion, fysisk aktivitet, rökstopp och fettreducerad kost utgör grunden i 
behandlingen av hyperlipidemi. När ändrad kosthållning och fysisk aktivitet inte sänkt 
kolesterolnivån tillräckligt blir nästa steg läkemedelsbehandling. Målet med 
läkemedelsbehandling är att reducera den aterosklerotiska processen och att delvis 
avlägsna tidigare bildad aterosklerotiskt plack, vilket i sin tur reducerar risken för 
utveckling av hypertoni, angina pectoris, hjärtinfarkt och stroke.  
Fem olika serumlipidsänkande läkemedelsgrupper finns att tillgå. Den vanligaste,  
effektivaste och bäst dokumenterade läkemedelsgruppen som används kallas statiner. 
Enligt den nordiska 4S-studien (Scandinavian Simvastatin Survival Study) som följt 
upp statinbehandling under tio års tid, har behandlingen visat minskad dödlighet av 
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hjärtkärlsjukdom. [11]. Idag är statiner förstahandsval vid behandling av farmakologisk 
lipidreglering. Statiner hämmar bildningen av kolesterol i levern framförallt halten av 
det skadliga LDL (Low Density Lipoprotein)-kolesterolet i blodet. Det finns fem olika 
slags statiner och simvastatin är en utav dem. 
 
3.4 Generisk substitution 
Förutom originalet Zocord finns idag även andra tillverkare av läkemedel med  
simvastatin som aktiv substans, sk generika. Från 1 oktober 2002 ska läkemedel som 
ingår i läkemedelsförmånen bytas ut mot det billigaste, likvärdiga läkemedlet som finns 
tillgängligt på det enskilda apoteket.   
Generisk substitution innebär att: 

- läkemedelsanvändaren får tillgång till ett billigare, men medicinskt likvärdigt 
läkemedel som innehåller samma aktiva substans som originalet 

- skillnader kan förekomma vad gäller produktnamn, hjälpämnen tex färgämnen, 
förpackningstyp och information i bipacksedeln. 

- Samtliga läkemedel har granskats och godkänts av Läkemedelsverket gällande 
kvalitet, säkerhet, effekt och utbytbarhet [12]. 

Läkemedelsanvändaren får därmed samma behandlingseffekt till en lägre kostnad. 
Dock råder konkurrens mellan läkemedelstillverkarna som leder till att priset varierar 
och kunden kan få en ny produkt vid varje receptexpedition. Kunden som 
rekommenderas att läsa bipacksedeln, kan välja mellan att ta det utskrivna preparatet 
istället för ett likvärdigt med lägre pris, men får då själv betala prisskillnaden. 
Beroende på kundens egen inställning till läkemedlet respektive sjukdom kan utbytet  
orsaka förvirring eller misstänksamhet huruvida läkemedelseffekten är densamma. 
Eftersom presentationen av biverkningarna i bipacksedeln framställs på olika sätt hos 
respektive tillverkare, kan informationen tolkas olika och det blir ytterligare en faktor 
som kan leda till bristande följsamhet. Rädslan inför ökade biverkningar kan leda till att 
läkemedelsanvändaren avbryter sin behandling. 
 
Vi har valt att studera hur biverkningarna framställs i bipacksedeln mellan de  
simvastatiner som i dagsläget är godkända för generisk substitution. Preparaten har 
många läkemedelsanvändare och god dokumentation. 
       
                                
4. SYFTE 
 
Att undersöka hur biverkningarna presenteras i bipacksedel hos läkemedel med den 
aktiva substansen simvastatin - ATC-kod C10. 
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5. MATERIAL och METOD  
 
5.1 Inklusionskriterier 

• Bipacksedlar till registrerade läkemedel med substansen simvastatin tillhörande 
serumlipidsänkande medel (ATC-kod C10) i Sverige. 

 
5.2 Exklusionskriterier 

• Läkemedel innehållande substansen simvastatin som inte är godkända för generisk 
substitution. 

 
5.3 Databearbetning 

• Från läkemedelsverkets hemsida hämtas bipacksedeltexter för produkter innehållande 
substansen simvastatin tillhörande ATC-kod C10 – serumlipidsänkande medel.  

• Bearbetning av biverkningspresentation från respektive bipacksedel sammanställs i 
Microsoft Office Excel 2003 och analyseras. 

 
• Data införs i Excel med följande rubriker: 

- ATC-kod 
- Aktiv substans 
- Handelsnamn 
- Styrka 
- Beredningsform 
- Informationskälla 
- Datum för godkännande 
- Revideringsdatum 
- Biverkning som egen rubrik 
- Antal biverkningar av 22 möjliga 
- Samtliga biverkningar som finns upptagna i bipacksedeln för de olika 
preparaten noteras i dubbla fält. 
I första fältet registreras om biverkningen är presenterad verbalt (V), numeriskt 
(N), verbalt och numeriskt (V/N) eller saknas (tom ruta). 
I andra fältet noteras frekvensen för varje biverkning. Den aktuella 
biverkningens frekvens noteras som: vanlig, mindre vanlig, sällsynt och mycket 
sällsynt. 
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I bipacksedlarna kan samma biverkning namnges på flera olika sätt. Vid sammanställning av 
tabell används endast ett av alternativen.  
   

• Buksmärtor – ont i magen, magont 
• Förstoppning 
• Gaser i magen – väderspänningar, gasbildningar, onormalt mycket gas 
• Illamående 
• Diarré 
• Matsmältningsproblem – dyspepsi 
• Sura uppstötningar 
• Kräkningar 
• Hudutslag – eksem 
• Klåda 
• Håravfall 
• Kraftlöshet 
• Huvudvärk 
• Yrsel 
• Blodbrist 
• Myrkrypningar – stickningar/krypningar i armar och ben, känselförnimmelser av 

stickningar i huden 
• Perifer neuropati – nervsjukdom, minskad känslighet i de ytliga nerverna, störningar 

i nervbanors funktion, störd nervfunktion, domningar eller svaghet i armar och ben 
• Bukspottkörtelinflammation 
• Leverpåverkan – förhöjda levervärden, gulsot, leverinflammation, hepatit, avvikande 

levervärden 
• Myopati (sjukdom i muskelvävnad), muskelsmärta, muskelsvaghet, muskelkramp, 

muskelskada, Rabdomyolys (nedbrytning av muskelvävnad) 
• Erektionsstörning – impotens 
• Allergiska reaktioner – hypersensivitet (Överkänslighetsreaktioner av varierande 

svårighetsgrad med symptom såsom svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals, 
sväljsvårigheter, andnöd, hudsjukdom, hudreaktion vid solbestrålning, inflammation i 
hud, underhud och angränsande muskler, muskel- och ledsmärtor, ledinflammation, 
inflammation i kärlväggar/blodkärl, blodbildsförändringar, förhöjd sänka, 
njurrubbningar, nässelutslag, ljuskänslighet, feber, rodnad, blåmärken, svaghetskänsla, 
trötthet samt sjukdomskänsla). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



6. RESULTAT 
 

Totalt fanns 26 preparat innehållande substansen simvastatin registrerade i Sverige 
2007-04-01, varav 13 preparat var godkända för generisk substitution. Se tabell 1. 
 
Tabell 1. Godkända Simvastatiner för generisk substitution. 
Simvastatin Actavis Simvastatin Hexal Simvastatin Ratiopharm 
Simvastatin Alpharma Simvastatin IVAX Simvastatin STADA 
Simvastatin Alternova Simvastatin Krka Zocord 
Simvastatin Arrow Simvastatin Merck   
Simvastatin Copyfarm Simvastatin Nycomed   

 
BIVERKNINGAR 
Samtliga preparat hade eventuella biverkningar som egen rubrik i bipacksedeln förutom 
Zocord där överskriften löd: Vilka biverkningar kan Zocord ge? 
 
Informationen som följde fortsatte med någon av nedanstående punkter: 
 

• Liksom alla läkemedel kan Simvastatin … orsaka biverkningar, men alla användare 
behöver inte få dem. 

• Liksom alla läkemedel kan Simvastatin … ha biverkningar. 
• Liksom alla läkemedel kan Simvastatin … ge biverkningar. 
• Liksom alla läkemedel kan Simvastatin… ge biverkningar. Biverkningarna är oftast 

milda och övergående. 
• Alla mediciner kan ge oönskade effekter s.k biverkningar.  

 
Biverkningarna presenterades både verbalt och numeriskt i samtliga 13 bipacksedlar med 
följande frekvens, se tabell 2. 
 
Tabell 2.Biverkningsfrekvensens verbala och numeriska presentation som den presenterades i bipacksedel för Simvastatinpreparaten. 

Verbal presentation Numerisk presentation 
Vanliga biverkningar Fler än 1 av 100 
Mindre vanliga biverkningar Färre än 1 av 100 
Sällsynta biverkningar Färre än 1 av 1000 
Mycket sällsynta biverkningar Färre än 1 av 10 000 
 
Totalt fanns 22 biverkningar angivna. Antal biverkningar varierade mellan 17 och 21 för varje 
preparat. Två preparat hade 21 biverkningar, åtta preparat hade 20 biverkningar och övriga tre 
preparat hade 19, 18 respektive 17 biverkningar vardera.  
 
Biverkningarna som upptogs i bipacksedlarna hade skilda frekvensangivelser. Vanligast 
förekommande var gastrointestinala biverkningar. 14 biverkningar fanns upptagna hos 
samtliga preparat. Se bilaga 1. 
Nio preparat hade endast angivit sällsynt som biverkningsfrekvens. Sällsynta 
biverkningspresentationer hade skilda uppställningar – gruppvis efter symtom, uppstaplade i 
punktform eller uppradade i följd utan inbördes ordning.  Två preparat hade fyra olika 
biverkningsfrekvenser. Två preparat hade tre olika biverkningsfrekvenser. Se bilaga 2. 
Revideringsdatum varierade mellan åren 2003-2007. 6/13 bipacksedlar reviderades 2006. 
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Av de mer sällsynta biverkningarna – myopati/rabdomyolys – förekom särskild 
uppmärksamhet. Biverkningen som är allvarlig var beskriven för alla preparat och kan uppstå 
när som helst under behandlingen. Risken ökar genom interaktion med flera läkemedel. 

 
Skillnader förekom gällande information om denna biverkning. 

 
• Åtta preparat (se kolumn 1) hade i biverkningstexten informationen: Sluta ta 

läkemedlet och kontakta läkare om du får muskelsmärta, muskelsvaghet eller 
muskelkramp utan känd orsak.  

• Två preparat (se kolumn 2) hade i biverkningstexten hänvisning till tidigare avsnitt 
Var försiktig med Simvastatin… Kontakta genast läkare om du upplever ihållande 
muskelsmärtor, kramp eller kraftlöshet i samband med behandlingen.  

• Hos tre preparat (se kolumn 3) upptogs försiktighetsåtgärder vid upplevelse av 
ihållande muskelsmärtor, muskelsvaghet eller kramper endast under avsnitt: Var 
särskilt försiktig med… Uppmaning till läkarkontakt saknades.  

 
Preparat indelade efter skilda informationsbeskrivningar gällande muskelbiverkningar. 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 
Simvastatin Alpharma Simvastatin Actavis Simvastatin Arrow 
Simvastatin Alternova Simvastatin Krka Simvastatin Copypharm 
Simvastatin Hexal   Simvastatin IVAX 
Simvastatin Merck     
Simvastatin Nycomed     
Simvastatin Ratiopharm     
Simvastatin STADA     
Zocord     
 
 
Allergiska reaktioner uppgavs som sällsynt biverkning hos 11 preparat. Två preparat hade det 
som mycket sällsynt biverkning. Symtom som uppräknades bland de allergiska reaktionerna 
varierade i antal från 5-25 och hade skilda benämningar i samtliga bipacksedlar. Hos preparat 
där allergisk reaktion förekom som mycket sällsynt biverkning nämndes endast fem olika 
symtom. 
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7. DISKUSSION 
 
Samtliga bipacksedlar från 13 olika simvastatinpreparat som var godkända för generisk 
substitution innehöll både verbal och numerisk biverknings-presentation. Sammanlagt fanns 
22 biverkningar presenterade i de olika bipacksedlarna, men antalet varierade mellan 17 och 
21 för de olika preparaten. Mer än hälften av biverkningarna fanns upptagna hos samtliga 
preparat där gastrointestinala bieffekter visade sig vara vanligast förekommande. Det fanns 
fyra olika frekvensangivelser – vanliga, mindre vanliga, sällsynta och mycket sällsynta. 9/13 
hade angivit sällsynt som enda biverkningsfrekvens, men uppställningen av biverkningarna 
presenterades på skilda sätt – grupperade efter symtom, uppställda i punktform eller nämnda 
efter varandra utan inbördes ordning.  
Det fanns också skillnader när det gällde information och upplysning om muskelbiverkningar. 
Trots att biverkningen var allvarlig fick den inte samma uppmärksamhet i preparatens 
bipacksedlar. 
 
Metod 
Från Läkemedelsverkets hemsida inhämtades den 1 april 2007 bipacksedeltexter för preparat 
med den aktiva substansen simvastatin. Endast preparat som var registrerade och godkända 
för generisk substitution var aktuella. Beroende på om vi har fått med alla aktuella 
bipacksedlar eller om vi har missat någon kan detta ha påverkat resultatet. Det är heller inte 
självklart att biverkningstexten i bipacksedlarna som kunden får stämmer överens med 
biverkningstexten på läkemedelsverkets hemsida då uppdatering av hemsidan kan ha gjorts. 
Metoden som användes gjorde att uppgifterna vi behövde för studien var lättåtkomliga. 
Kalkylbladet i Excel gav en bra överblick och var enkel att tyda, däremot fanns svårigheter 
vid inmatningen på kalkylbladet. Biverkningarna hade olika benämningar på ett och samma 
symtom, varför vi fick göra en egen sammanställning som vi sedan utgick ifrån. Vi valde att 
inte göra pivottabeller, utan gjorde summeringar istället för att få uppgifterna mer 
lättöverskådliga. Data dubbelkollades för att minimera eventuella felinmatningar. I vissa fall 
sammanställde vi uppgifterna på var sitt håll som vi senare jämförde och kontrollerade 
ytterligare en gång. 
 
Eftersom bipacksedlarna ger viktig information till läkemedelsanvändaren angående 
läkemedlets effekt och bieffekt, är det av stor vikt hur informationen presenteras. Vid skilda 
biverkningspresentationer kan tolkningen av innehållet säkerligen påverka följsamheten. 
I studien hade samtliga preparat både verbal och numerisk biverkningspresentation vilket gör 
eventuella jämförelser lättare för läkemedelsanvändaren vid generisk substitution. 
Skillnader fanns mellan preparaten när det gällde frekvensangivelser, uppräkning och 
presentation av biverkningarna. Sådana skillnader kan medföra att läkemedelsanvändaren 
tolkar texten olika och blir tveksam inför läkemedelsutbytet. Läkemedelsanvändarens egen 
inställning till sjukdom och läkemedel påverkar givetvis hur de uppfattar ett utbyte av 
läkemedlet. Kan ett billigare preparat verkligen ge samma effekt som originalet? Har ett 
generiskt preparat fler biverkningar? Det är frågor som läkemedelsanvändaren kan ställas 
inför. Eftersom utbytbara läkemedel har granskats av läkemedelverket både när det gäller 
effekt, kvalitet och säkerhet borde de billiga läkemedlen därmed ha samma effekt som 
originalet. 
 
Speciellt när det gäller förebyggande behandling som ska pågå under lång tid såsom vid 
hyperlipidemi, har patienten inga tydliga symtom, varför riskerna med läkemedlet ifrågasätts 
mer än nyttan med behandlingen. För läkemedelsanvändare som sedan tidigare har dålig 
motivation och sjukdomsinsikt, kan utbyte till billigare preparat vara orsak till dålig 
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följsamhet eller avbrytande av behandling, om preparatet har fler biverkningar eller högre 
biverkningsfrekvens. 
När det gäller antal biverkningar så har originalpreparatet inte lägre antal biverkningar än 
generiska preparat i sina bipacksedlar. Däremot visade det sig att fyra preparat – Simvastatin 
Arrow, Simvastatin IVAX, Simvastatin Nycomed och Simvastatin Ratiopharm - hade 
biverkningar som angav högre frekvens än övriga preparat. Dessa hade även erektionsstörning 
som biverkning, vilket övriga preparat inte uppgav i biverkningspresentationen. Flest antal 
biverkningar (21 stycken) men lägst antal symtom (5 stycken) bland allergiska reaktioner 
hade preparaten Simvastatin Nycomed och Simvastatin Ratiopharm med äldsta 
revideringsdatum från 2003.   
Simvastatin Alpharma och Simvastatin Merck NM visade sig ha exakt samma 
biverkningspresentation. Eftersom tillverkaren var densamma för preparaten uppstod 
funderingar angående kopiering. Kan vara något för fortsatta studier inom området. 
 
De allvarliga men dock sällsynta biverkningarna – myopati/rabdomyolys – hade inte samma 
uppmärksamhet i preparatens biverkningspresentation. Biverkningarna kan uppstå när som 
helst under behandlingen, speciellt i kombination med andra läkemedel, varför försiktighets-
åtgärderna borde markeras hos samtliga preparat. 
 
Slutsats 
Biverkningspresentationerna i de studerade bipacksedlarna för läkemedel med den aktiva 
substansen simvastatin behöver förbättras.  
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TACKORD 
 
Vi skulle vilja rikta ett hjärtligt tack till vår handledare Anders Ekedahl som vid minsta fråga 
och fundering funnits till hands och gett oss kommentarer och lösningar på våra problem. 
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Bilaga 1. 
Biverkning  Frekvens  Beskrivning 

 >100 <1/100 <1/1000 <1/10 000 Saknas V/N 
Buksmärtor 4  9   13 
Förstoppning 4  9   13 

Gaser i magen 4  8  1 12/12 
Illamående 4  9   13 
Diarré  4 9   13 
Matsmältningsproblem  4 5  4 9/9 
Sura uppstötningar   5  8 5/5 
Kräkningar   13   13 

Hudutslag  4 7  2 11/11 
Klåda  4 9   13 
Håravfall   13   13 

Kraftlöshet  4 9   13 
Huvudvärk  4 9   13 
Yrsel   13   13 
Blodbrist   11  2 11/11 
Myrkrypningar   13   13 
Perifer neuropati   10  3 10/10 
Bukspottsinflammation   12  1 12/12 
Leverpåverkan   13   13 
Myopati   13   13 
Erektionsstörningar   2 2 9 4/4 
Allergiska reaktioner   11 2  13 
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B
ilaga 2 

Buksmärta <1/1000 <1/1000 <1/1000 >1/100 <1/1000 <1/1000 >1/100 <1/1000 <1/1000 >1/100 >1/100 <1/1000 <1/1000  
Förstoppning <1/1000 <1/1000 <1/1000 >1/100 <1/1000 <1/1000 >1/100 <1/1000 <1/1000 >1/100 >1/100 <1/1000 <1/1000  
Gaser i magen <1/1000 <1/1000 <1/1000 >1/100   <1/1000 >1/100 <1/1000 <1/1000 >1/100 >1/100 <1/1000 <1/1000  
Illamående <1/1000 <1/1000 <1/1000 >1/100 <1/1000 <1/1000 >1/100 <1/1000 <1/1000 >1/100 >1/100 <1/1000 <1/1000  
Diarré <1/1000 <1/1000 <1/1000 < 1/100 <1/1000 <1/1000 < 1/100 <1/1000 <1/1000 < 1/100 < 1/100 <1/1000 <1/1000  
Matsmältningsproblem <1/1000     < 1/100   <1/1000 < 1/100 <1/1000   < 1/100 < 1/100 <1/1000 <1/1000  
Sura uppstötningar <1/1000 <1/1000 <1/1000           <1/1000       <1/1000  
Kräkningar <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000  
Hudutslag   <1/1000 <1/1000 < 1/100 <1/1000 <1/1000 < 1/100   <1/1000 < 1/100 < 1/100 <1/1000 <1/1000  
Klåda <1/1000 <1/1000 <1/1000 < 1/100 <1/1000 <1/1000 < 1/100 <1/1000 <1/1000 < 1/100 < 1/100 <1/1000 <1/1000  
Håravfall <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000

 

Kraftlöshet <1/1000 <1/1000 <1/1000 < 1/100 <1/1000 <1/1000 < 1/100 <1/1000 <1/1000 < 1/100 < 1/100 <1/1000 <1/1000  
Huvudvärk <1/1000 <1/1000 <1/1000 < 1/100 <1/1000 <1/1000 < 1/100 <1/1000 <1/1000 < 1/100 < 1/100 <1/1000 <1/1000  
Yrsel <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000  
Blodbrist   <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000    
Myrkrypningar <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000  
Perifer neuropati <1/1000 <1/1000 <1/1000     <1/1000   <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000  
Bukspottkörtelinfl.   <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000  
Leverpåverkan <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000  
Myopati/Rabdomyolys <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000  
Erektionsstörningar       <1/1000     <1/1000     < 1/10 000 < 1/10 000      
Allergiska reaktioner <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 <1/1000 < 1/10 000 < 1/10 000 <1/1000 <1/1000  

>1/100 Vanlig biverkan, fler än 1 av 100.           
< 1/100 Mindre vanlig biverkan, färre än 1 av 100.          
<1/1000 Sällsynt biverkan, färre än 1 av 1000.           

< 1/10 000 Mycket sällsynt biverkan, färre än 1 av 10 000.           14               
 


