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Paracetamol ble introdusert på det norske 
markedet i 1977 og er blant våre mest 
brukte legemidler. I 2018 var totalsalget 
av paracetamol 156 mg per innbygger 
per dag, noe som tilsvarer at hver person i 
gjennomsnitt inntar cirka to tabletter à 500 
milligram i uken (1). Rundt 55 % av dette 
ble forskrevet på resept og i løpet av 2018 
fikk 11 % av den norske befolkning for-
skrevet minst én resept på paracetamol (2). 
«Number needed to treat» (NNT) beskriver 
hvor mange personer som må behandles 
for at én person skal få effekt. Ved akutte, 
moderat intense smertetilstander har opti-
malisert dosert paracetamol en dokumentert 
effekt med NNT for minst 50 % smertere-
duksjon i området 4–5 sammenliknet med 
placebo (3, 4). Omfattende bruk er imid-
lertid særlig begrunnet i mer kroniske og/
eller residiverende smertetilstander som 
hodepine og/eller smerter i muskler og 
skjelett (2). 

Hodepine og muskel- og skjelettsmerter 

Analgetisk effekt av paracetamol 
ved vanlige kroniske eller 
residiverende smertetilstander

HOVEDBUDSKAP

Sammenliknet med placebo har parace-
tamol klinisk relevant effekt hos 5–10 % 
av pasienter med spenningshodepine og 
10–20 % av pasienter med migrene.

Ved akutte uspesifikke korsryggsmerter har 
paracetamol tilsvarende effekt som pla-
cebo, men kunnskapsgrunnlaget er basert 
på kun én studie. 

Paracetamol har ikke klinisk relevant smer-
telindrende effekt ved artrose.

SAMMENDRAG
Hensikt 
Paracetamol er et velkjent og lett tilgjengelig 
legemiddel. Hovedindikasjonen er milde til 
moderate smerter. Med bakgrunn i økende 
popularitet i befolkningen har vi gjort en 
 litteraturgjennomgang for å evaluere effek-
ten av paracetamol sammenliknet med  
 placebo ved fire vanlige smertetilstander. 

Kunnskapsgrunnlag
Relevant litteratur ble identifisert gjennom et 
litteratursøk i databasene Embase og Med-
line for perioden 1.1.2007–15.9.2017. 
Kunnskapsgrunnlaget omfattet rando-
miserte kliniske studier, systematiske over-
sikter og metaanalyser som sammenliknet 
effekten av paracetamol med placebo ved 
spenningshodepine, migrene, uspesifikke 
korsryggsmerter og artrosesmerter. 

Resultater
Når paracetamol ble sammenliknet med 
placebo var «number needed to treat» for 
relevant smertereduksjon i størrelsesorden 
10–20 for spenningshodepine og 5–10 for 
migrene. Studier hvor paracetamol er gitt 
i prodromalfasen til migreneanfall finnes 
ikke. Ved akutte uspesifikke korsrygg-
smerter var det ingen statistisk signifikante 
forskjeller i smertereduksjon mellom para-
cetamol og placebo, men det er knyttet usik-
kerhet til om optimal paracetamoldosering 
kunne ha gitt andre resultater. For pasien-
ter med artrosesmerter i kne eller hofte var 
paracetamol statistisk signifikant bedre enn 
placebo, men forskjellen var så liten at den 
ikke er klinisk relevant. 

Konklusjon
Ved spenningshodepine, migrene og uspe-
sifikke ryggsmerter er den dokumenterte 
effekten av paracetamol sammenliknet 
med placebo i beste fall beskjeden. Klinisk 
relevant effekt av paracetamol ved artrose 
er ikke dokumentert. Kunnskapsgrunnlaget 
avspeiler ikke den omfattende bruken av 
paracetamol i befolkningen. 

er vanlige tilstander. I løpet av ett år opple-
ver 53 % av befolkningen hodepine (hvor 
spenningshodepine er cirka fire ganger 
vanligere enn migrene) (5), mens 50 % får 
korsryggsmerter (6). Forekomsten av artrose 
i befolkningen er i underkant av 13 % (7). 
Målet med denne litteraturgjennomgangen 
var å evaluere dokumentasjonen for effekt 
av paracetamol ved disse indikasjonene.  

KUNNSKAPSGRUNNLAG 
Det ble utført et systematisk litteratursøk 
i databasene Embase og Medline etter 
artikler publisert i perioden 1.1.2007–
15.9.2017. Søkestrengene var som følger: 

Embase:
(exp paracetamol/ OR ((paracetamol OR 
acetaminophen OR panadol OR tylenol).
kw.ti.ab)) AND (exp drug efficacy/ OR 
exp treatment outcome/ OR ((treatment 
OR therap* OR drug OR clinical OR anti-
nociceptive OR analgesic) ADJ3 (eff* OR 
outcome*).kw.ti.ab)) AND (exp headache/ 
OR (((«tension-type» OR tension OR 
migraine) ADJ3 headache) OR migraine).
kw.ti.ab) OR ((exp musculoskeletal pain/ 
OR exp myalgia/ OR exp arthralgia/ OR 
exp bone pain/) OR (osteoarthritis OR 
«low-back pain» OR «low back pain» 
OR «back pain».kw.ti.ab)) AND ((limit to 
yr=2007-Current) AND (limit to randomi-
zed controlled trial OR controlled clinical 
trial OR clinical trial OR meta analysis OR 
«systematic review» OR «review»)).

Medline:
(exp paracetamol/ OR ((paracetamol OR 
acetaminophen OR panadol OR tylenol).
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kw.ti.ab)) AND (exp treatment outcome/ 
OR ((treatment OR therap* OR drug OR 
clinical OR antinociceptive OR analgesic) 
ADJ3 (eff* OR outcome*).kw.ti.ab)) AND 
(exp headache/ OR (((«tension-type» OR 
tension OR migraine) ADJ3 headache) OR 
migraine).kw.ti.ab) OR ((exp musculoskele-
tal pain/ OR exp myalgia/ OR exp arthral-
gia/ OR exp bone pain/) OR (osteoarthritis 
OR «low-back pain» OR «low back pain» 
OR «back pain».kw.ti.ab)) AND ((limit to 
yr=2007-Current) AND (limit to randomi-
zed controlled trial OR controlled clinical 
trial OR clinical trial OR meta analysis OR 
«systematic review» OR «review»)).

Seleksjon av relevante artikler ble gjort 
etter vurdering av tittel, deretter av sam-
mendrag og til slutt ved gjennomlesing. 
Utvelgelsen ble gjort av førsteforfatter, som 
i tvilstilfelle konfererte med de andre forfat-
terne. I tilfeller hvor randomiserte kliniske 
studier inngikk i systematiske oversikter eller 
metaanalyser, ble førstnevnte ekskludert og 
samleanalysene inkludert. For indikasjo-
nene spenningshodepine, migrene og rygg-
smerter kunne Cochrane-analyser legges til 
grunn. For indikasjonen artrose forelå det 
fem metaanalyser, men ingen  systematisk 
oversikt fra Cochrane-sam arbeidet. Rele-
vante artiklers referanselister ble gjennom-
gått uten at dette medførte inklusjon av 
artikler som det opprinnelige søket ikke 
hadde fanget opp. Artikler som sammen-
liknet paracetamol med andre virkestoff og 
åpne studier ble ekskludert. Artikler med 
fokus på andre administrasjonsformer enn 
den perorale og artikler basert på post 
hoc-analyser ble også ekskludert (figur 1). 

RESULTATER
Totalt 12 artikler ble inkludert, to om spen-
ningshodepine (8, 9), en om migrene (10), 
fire om ryggsmerter (11–14) og fem om 
artrose (15–19). En av disse (12) var en 
 originalstudie; de øvrige var enten metaana-
lyser (8–10, 13, 15–19) eller systematiske 
oversiktsartikler (11, 14). Hodepinestudiene 
undersøkte effekten av en enkeltdose på 1 g 
paracetamol inntatt peroralt. Utfallsmålene 
var enten full smertefrihet eller intensitets-
reduksjon til det kombinerte endepunk-
tet mild eller ingen smerte to timer etter 
tablettinntak. Studiene av korsrygg- og 
artrosesmerter undersøkte effekten av 1 g 
paracetamol som enkeltdose eller daglig 
bruk av inntil 4 g med oppfølging umid-
delbart eller over uker til måneder. Utfalls-
målene var endring av smerteintensitet 
oppgitt som effektstørrelser eller gradert på 
standardiserte skalaer som visuell analog 
skala (VAS) eller numerisk rang skala (NRS). 
Artrosestudiene  inkluderte hovedsakelig 
pasienter med plager i knær og hofter. 

Spenningshodepine
En Cochrane-oppsummering fra 2016 (8) 
omfattet 23 studier med 8079 pasienter og 
vurderte enkeltartikler som gikk tilbake til 
1970. Gjennomgangen viste at paraceta-
mol var signifikant mer effektivt enn pla-
cebo for oppnåelse av både smertefrihet 
og intensitetsreduksjon til mild smerte eller 
smertefrihet ved akutte anfall av episodisk 
spenningshodepine (tabell 1). Med NNT på 
henholdsvis 22 og 10 var det imidlertid ikke 
store forskjeller fra placebo (lave NNT-tall 
viser god effekt, høye tall viser liten effekt). 
Resultatene skilte seg fra funn i en over-
siktsartikkel fra 2014 hvor NNT var hen-
holdsvis 8,7 og 7,5 (9), men  forfatterne av 
denne gjennomgangen  vurderte at behand-
lingseffekten kunne være  overestimert (noe 
som gir lavere NNT-tall) på bakgrunn 
av små studier med varierende kvalitet i 
datarapportering. 

Migrene
En Cochrane-oppsummering fra 2013 
(10) omfattet 11 studier med totalt 2942 
 pasienter hvor den eldste studien gikk til-
bake til 1985. Man fant at paracetamol 
lindret en signifikant større andel pasienter 
enn placebo med hensyn til både oppnåelse 
av smertefrihet og intensitetsreduksjon til 
mild smerte eller smertefrihet (tabell 1). Med 
NNT på henholdsvis 12 og 5 var forfatterne 
usikre på den kliniske nytten av paraceta-
mol i migrenebehandlingen, men konklu-
derte med at paracetamol kan være verdt 
å forsøke ved relativt milde migreneanfall. 

Korsryggsmerter
En systematisk gjennomgang fra 2008 viste 
at det den gang ikke eksisterte kunnskaps-
grunnlag som begrunnet bruk av paraceta-
mol ved uspesifikke korsryggsmerter (11). 
I en studie publisert i 2014 (12) ble 1652 
pasienter med smerter i korsrygg med inntil 
6 ukers varighet randomisert til behandling 
med 4 g paracetamol daglig, 500–1000 
mg paracetamol ved behov eller placebo 
i fire uker eller frem til bedring. Studiens 
primærendepunkt var tilfriskningstid, som 
i de tre gruppene inntrådte med median-
verdier på henholdsvis 17 (95 % konfi-
densintervall (KI) 14–19), 17 (KI 15–20) 
og 16 (KI 14–20) dager. For endring av 
smerteintensitet ble det heller ikke funnet 
statistisk signifikante forskjeller mellom 
intervensjonene på noe tidspunkt (figur 2). 
Forfatterne konkluderte med at paracetamol 
ikke hadde bedre effekt enn placebo (12). 
Denne studien utgjorde hovedtyngden av 
kildegrunnlaget i en Cochrane-oppsumme-
ring fra 2016 (13) som omfattet tre studier 
med til sammen 1825 pasienter der den 
eldste studien var fra 2002. Cochrane- 

gjennomgangen konkluderte med at det 
ikke var forskjeller i smertestillende effekt 
mellom 4 g paracetamol daglig og placebo 
ved akutte korsryggsmerter, og at effekten 
av paracetamol ved kroniske korsrygg-
smerter også var usikker. En senere meta-
analyse har kommet til samme konklusjon 
(14).

Artrose
Vi identifiserte tre metaanalyser der 
behandling med ulike legemidler ved 
artrose ble sammenliknet både direkte 
(med basis i randomiserte placebokontrol-
lerte studier) og indirekte (ut fra studier med 
felles komparatorer). Analysene omfattet 
henholdsvis 76 studier med 58 451 delta-
kere (15), 29 studier med 18 663 deltakere 
(16) og 137 studier med 33 243 deltakere 
(17). Effektstørrelsen for smertelindring av 
paracetamol sammenliknet med placebo ble 
beregnet til henholdsvis -0,16 (KI -0,27 til 
-0,06) (15), -0,09 (KI -0,25 til 0,08) (16) 
og -0,18 (KI -0,33 til -0,04) (17). I den 
største av disse studiene (15) anvendte man 
en forhåndsspesifisert minste klinisk viktige 
effektstørrelse for smertereduksjon på -0,37, 
som tilsvarer en differanse på 9 mm på 100 
mm VAS (15). To andre metaanalyser som 
har sammenliknet paracetamol direkte med 
placebo (18, 19) har funnet tilsvarende 
resultater. 

DISKUSJON
Det største problemet ved å få oversikt over 
terapieffekter av et mye brukt legemiddel 
som paracetamol ved vanlige smerte-
tilstander, er at kunnskapsgrunnlaget i 
utgangspunktet er svært omfattende (figur 
1). For tre av indikasjonene (spennings-
hodepine, migrene og ryggsmerter) forelå 
det  imidlertid relativt oppdaterte Cochra-
ne-analyser (8, 10, 13). For indikasjonen 
artrose fant vi fem metaanalyser (15–19) 
med samsvarende resultater, og valgte å 
inkludere alle selv om de i betydelig grad 
baseres på de samme originalstudiene. For 
artrose er det i ettertid også tilkommet en 
Cochrane-analyse (20) som inkluderte 10 
studier fra og med 1983 med i alt 3541 
pasienter, som analogt med de foregående 
konkluderer med at paracetamol gir mini-
mal smertereduksjon eller funksjonsforbe-
dring ved artrose i knær og hofter. 

En generell utfordring i studier som 
de som her omtales, utgjøres av valg av 
studiepopulasjon. Hos pasienter med lite 
fremtredende smerter vil analgetika ofte gi 
en smertelindring som oppfattes som ube-
tydelig eller neglisjerbar sammenliknet med 
placebo. Uttalte/sterke smerter vil i alle til-
felle være relativt lite tilgjengelig for terapi, 
enten det er med svake analgetika eller med 
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placebo. Veldefinerte inklusjonskriterier, 
homogene pasientgrupper og gode 
randomiseringsprosedyrer er viktig for 
å kunne belyse slike små effektforskjeller.

Hodepinestudiene har studert andelen 
individer som ble smertefrie eller som 
fikk smertereduksjon til under en pre-
spesifisert terskelverdi (mild smerte eller 
smertefrihet) med ledsagende NNT-tall, 
mens rygg smerte- og artrosestudiene 
graderte smerteintensitet på kontinuer-
lige skalaer (VAS eller NRS). Vi har valgt 
å gjengi studiene med de effektmål som 
er benyttet. Ingen av disse er optimale 
eller ideelle, men representerer hver et 
utbredt minste felles multiplum som både 
er forståelig og har klinisk relevans. 

Blant de inkluderte publikasjonene 
er det foreslått grenseverdier for klinisk 
relevant effekt ut fra forskjeller i antall 
individer med positiv effekt (definert ut 
fra en gitt grad av smertereduksjon) 
eller forskjeller i gradert smerteintensi-
tet mellom behandlingsgruppene. For 
spenningshodepine er det foreslått en 
grenseverdi for klinisk relevant effekt 
sammenliknet med placebo ved NNT på 
10 (som tilsvarer en absolutt differanse 
mellom gruppene på 10 prosentpoeng) 
for smertefrihet og NNT på 8 (differanse 
12,5 prosentpoeng) for smertereduksjon 
(8). For migrene er grenseverdiene for 
smertefrihet og smertereduksjon en 
NNT på henholdsvis 8 (differanse 12,5 
prosentpoeng) og 6 (differanse 16,7 
prosentpoeng) (10). For artrosesmerter 
regnes en absolutt smertereduksjon på 
20 mm på 100 mm VAS som en klinisk 
betydningsfull effekt, mens 9 mm forskjell 
fra placebo er beskrevet som  minste 
 klinisk viktige differanse (15, 17–19). 
Også for korsryggsmerter har man gått 
ut ifra 9 mm som minste merkbare effekt 
(13, 19). Effektstørrelser som ikke når 
disse grenseverdiene, utelukker naturlig-
vis ikke at enkeltpasienter likevel kan ha 
nytte av behandlingen.

Den høye andelen individer med effekt 
i både placebo- og paracetamolgrup-
pene ved spenningshodepine og migrene 
(tabell 1) skyldes trolig en kombinasjon 
av spontan tilfriskning og placebo effekt. 
I samtlige inkluderte studier hadde delta-
kerne hodepine av minst moderat grad. 
Spenningshodepine er som regel asso-
siert med lav smerteintensitet, og ved å 
selektere deltakere med høyere intensi-
tet kan man ha endt opp med pasienter 
med plager som i utgangspunktet er 
mer behandlingsresistente. Ved migrene 
karakteriseres  smertene ofte som mode-
rate til alvorlige, men det er  anbefalt å 
initiere behandling ved  anfallets start Figur 1. Seleksjonsprosessen for inkluderte artikler. 

Tabell 1. Effekt av paracetamol ved episodisk spenningshodepine (8) og ved migrene (10). 
Paracetamol er direkte sammenliknet med placebo. Prosentandel med effekt ble målt for 
utfallsmålene smertefrihet og intensitetsreduksjon til mild smerte eller smertefrihet to timer 
etter administrasjon av legemidlet. Beregnet relativ effekt med 95 % konfidensintervall (KI) 
og «number needed to treat» (NNT) er angitt.

 Smertefrihet etter Mild smerte eller 
 to timer smertefrihet etter
  to timer

Spenningshodepine; 
paracetamol vs. placebo
Andel med effekt 24 % vs. 19 % 59 % vs. 49 %
Relativ effekt av paracetamol (KI) 1,26 (1,11–1,40) 1,21 (1,15–1,28)
NNT (KI) 22 (15–40) 10 (8–14)

Migrene; 
paracetamol vs. placebo
Andel med effekt 19 % vs. 10 % 56 % vs. 33 %
Relativ effekt av paracetamol (KI)  1,80 (1,24–2,62) 1,55 (1,32–1,83)
NNT (KI) 12 (8–32) 5 (4–8)














Antall artikler ekskludert 
basert på tittel: 

2523

Antall artikler identifisert ved søk i 
databasene Medline og Embase: 

2766

Gjenværende antall artikler: 
243

Gjenværende antall artikler: 
92

Antall artikler inkludert: 
12

Antall artikler ekskludert 
basert på sammendraget: 

151

Antall artikler fjernet på 
grunn av duplikater og dob-

beltpubliseringer: 36

Antall artikler ekskludert 
basert på gjennomgang av 
artikkelen i sin helhet: 44
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mens  s  merten enda er mild, eller  eventuelt 
allerede i prodromalfasen. Å vente med 
paracetamol til smerteintensiteten har økt, 
kan ha påvirket funnene i negativ retning. 

Det er tilsynelatende ingen klinisk betyd-
ningsfull effekt av paracetamol sammenlik-
net med placebo ved korsryggsmerter. Selv 
om den randomiserte studien fra 2014 (12) 
var stor og godt utført, bør man ikke umid-
delbart avskrive paracetamol i behandlin-
gen av akutte uspesifikke korsryggsmerter. 
At smerteintensiteten i alle de tre behand-
lingsarmene ble mer enn halvert over 12 
uker, skyldes sannsynligvis både en rela-
tivt stor placeboeffekt og tilstandens høye 
spontane tilfriskningsrate. I tillegg var ikke 
pasientenes etterlevelse optimal, med en 
median inntatt døgndose på 2660 mg i 
gruppen som skulle ta 4 g paracetamol 
daglig og én tablett à 500 mg daglig i 
behovsgruppen. Paracetamolbrukerne var 
altså underdoserte gjennom mesteparten av 
studieløpet, og slik manglende etterlevelse 
reduserer muligheten for å påvise eventuelle 
relevante forskjeller. 

For artroserelatert smerte i kne eller hofte 
er det heller ikke funnet effekt av parace-
tamol av klinisk betydning. Graden av 
etterlevelse er dårlig dokumentert i artro-
sestudiene, men man kan ikke utelukke at 
deltakerne også her har vært underdoserte, 
og at dette kan ha påvirket resultatene. 

Hvilken betydning bør disse resultatene 
få for bruk av paracetamol ved de aktuelle 
smertetilstandene? En vurdering av dette er 
ikke bare avhengig av effekten av parace-
tamol som sådan, men også av de bivirk-
ninger bruk av paracetamol eventuelt måtte 

medføre, samt av effekt og bivirkninger av 
alternative medikamentelle og ikke-medi-
kamentelle behandlingsformer. 

Paracetamol er ikke et bivirkningsfritt 
legemiddel. Kilder som Felleskatalogen og 
Norsk legemiddelhåndbok angir at bivirk-
ningene er få og sjeldne, og peker blant 
annet på fare for leverpåvirkning, allergi-
liknende reaksjoner og legemiddelrelatert 
hodepine. De siste årene har det imidlertid 
tilkommet data som viser at bivirknings-
spektret kan være både mer omfattende 
og alvorligere enn tidligere antatt (21). En 
oppsummering av nyere epidemiologiske 
studier rapporterer en assosiasjon mellom 
paracetamolbruk og økning i totaldøde-
lighet. Det ble også funnet økt risiko for 
kardiovaskulære (hjerteinfarkt, slag med 
mer) og gastrointestinale (magesår, blød-
ninger med mer) bivirkninger samt nyre-
bivirkninger (funksjonssvikt). I mange av 
de tilgrunnliggende studiene fant man at 
 risikoen for bivirkninger var doserelatert, 
noe som både understøtter at risikoøk-
ningen er reell og viser at paracetamol- 
induserte bivirkninger i all hovedsak kan 
relateres til det øvre del av doseringsspek-
teret – altså til de dosene som må brukes 
hvis paracetamol i det hele tatt skal ha effekt 
(21). Disse bivirkningene er i prinsipp de 
samme som ses ved bruk av ikke-steroide 
antiinflammatoriske midler (NSAIDs), selv 
om de forekommer langt sjeldnere etter 
inntak av paracetamol.

All tablettbehandling av smertetilstander 
har også en placeboeffekt. Ved migrene 
er placeboeffekten beskjeden; bare 6 % 
blir smertefrie etter 2 timer (22). Ved 

 spenningshodepine og korsryggsmerter 
 finnes det ikke studier som viser hvor stor 
placeboeffekten er, men det er rimelig å 
anta at den er større enn ved migrene. 
Ved artrose gir behandling med placebo 
en effektstørrelse for bedring av smerte på 
rundt 0,5, noe som tilsvarer en moderat 
effekt (23). Jo mer uttalt placeboeffekten 
er, jo flere vil oppleve å få effekt av para-
cetamol. En slik effekt – som altså utgjøres 
av summen av placeboeffekten og den 
 egentlige effekten av virkestoffet – vil være 
større enn de placebokontrollerte effekt-
estimatene som er presentert i resultatdelen 
ovenfor. Vi skal ikke gå inn i diskusjoner om 
berettigelsen av bruk av placebo-legemidler 
i skolemedisin i denne sammenhengen, men 
så vel vitenskapsteoretiske betraktninger og 
det faktum at paracetamolbruk er behef-
tet med bivirkninger tilsier at bruk basert 
på midlets placeboeffekter er vanskelig å 
forsvare.  

Og hva med terapialternativene? I 
behandlingen av spenningshodepine ser 
paracetamol ut til å være omtrent like effek-
tivt – eller, for det store flertall av pasienter, 
like ineffektivt – som NSAIDs. Ved anfalls-
behandling av migrene finnes det imidlertid 
klart mer effektive legemidler enn parace-
tamol, slik som NSAIDs og triptaner. Et 
mindretall, som kan tallfestes til 20 % av det 
totale antallet migrenepasienter (tabell 1), 
vil ha effekt av paracetamol, noe som kan 
begrunne at man forsøker paracetamol før 
de andre alternativene. NSAIDs og triptaner 
vil likevel i de aller fleste tilfellene være mer 
effektive, men har også en mer omfattende 
bivirkningsprofil enn paracetamol. 

Figur 2  
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Figur 2. Smerteintensitet målt på numerisk rang skala (NRS) i til sammen 12 uker ved bruk av paracetamol 4 g daglig, 500–1000 mg ved 
behov eller placebo mot akutte korsryggsmerter i fire uker eller frem til bedring. Figuren er basert på tall fra referanse (12). 
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Ved akutte korsryggsmerter og artrose 
er dokumentasjonen for nytten av behand-
ling med analgetika generelt sett dårlig. 
Paracetamol og NSAIDs er mer effektive 
enn  placebo (18, 24) og NSAIDs er mer 
 effektive enn paracetamol (18), men for-
skjellene er små og ligger i beste fall i 
grenseland for hva pasientene opplever 
som relevant. I tillegg maner den høye 
bivirkningsrisikoen og de mange kon-
traindikasjonene som er forbundet med 
NSAID-bruk til forsiktighet. I den forbin-
delse er det viktig å huske at det i så måte 
ikke er forskjeller mellom NSAIDs med 
og uten reseptfrihet. Opioider gir en litt 
bedre effekt enn paracetamol og NSAIDs 
ved for eksempel artrose (18). Den høye 
bivirkningsfrekvensen som assosieres med 
opioider både på kort sikt (fall, dysfori, 
forstoppelse) og lang sikt (avhengighet) 
tilsier imidlertid at også denne legemiddel-
gruppen så vidt mulig bør unngås. 
Ikke-medikamentelle terapiformer kan med 
fordel gis en større plass ved behandling 
av både artrose og ryggsmerter.

KONKLUSJON
Ved spenningshodepine, migrene og uspe-
sifikke ryggsmerter er den dokumenterte 
effekten av paracetamol sammenliknet 
med placebo i beste fall beskjeden. Klinisk 
relevant effekt av paracetamol ved artrose 
er ikke dokumentert. Kunnskapsgrunnlaget 
avspeiler ikke den omfattende bruken av 
paracetamol i befolkningen. 

Oppgitte interessekonflikter: Ingen

REFERANSER
1. Sakshaug S (red). Legemiddelforbruket i Norge 

2013–2017 [Drug consumption in Norway 
2013–2017], Legemiddelstatistikk 2018:1. Oslo: 
Folkehelseinstituttet, 2018.

2. Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet. www.resept-
registeret.no (Søk: 10. juni 2020).

3. McNicol ED, Ferguson MC, Haroutounian S 
et al. Single dose intravenous paracetamol or 
intravenous propacetamol for postoperative 
pain. Cochrane Database Syst Rev 2016; nr. 5: 
CD007126.

4. Slørdal L, Spigset O, Helland A et al. Ikke-opioide 
analgetika ved akutte smerter: Hva virker best? 
Tidsskr Nor Legeforen 2004; 124: 2098–9.

5. Stovner LJ, Andree C. Prevalence of headache 
in Europe: a review for the Eurolight project. J 
Headache Pain 2010; 11: 289–99.

6. Lærum E, Brox JI, Storheim K. Nasjonale kliniske 
retningslinjer. Korsryggsmerter med og uten ner-
verotaffeksjon. Oslo: Formi, 2007.  www.muskel-
skjeletthelse.no/wp-content/uploads/2016/06/
Nasjonale-kliniske-retningslinjer-korsryggsmer-
ter-2007-Fullversjon.pdf (Lest: 20. november 
2017).

7. Grotle M, Hagen KB, Natvig B et al. Prevalence 
and burden of osteoarthritis: results from a popu-
lation survey in Norway. J Rheumatol 2008; 35: 
677–84.

8. Stephens G, Derry S, Moore RA. Paracetamol 
(acetaminophen) for acute treatment of episodic 
tension-type headache in adults. Cochrane Data-
base Syst Rev 2016; nr. 6: CD011889.

9. Moore RA, Derry S, Wiffen PJ et al. Evidence 
for efficacy of acute treatment of episodic ten-
sion-type headache: methodological critique of 
randomised trials for oral treatments. Pain 2014; 
155: 2220–8.

10. Derry S, Moore RA. Paracetamol (acetaminophen) 
with or without an antiemetic for acute migraine 
headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 
2013; nr. 4: CD008040.

11. Davies RA, Maher CG, Hancock MJ. A systematic 
review of paracetamol for non-specific low back 
pain. Eur Spine J 2008; 17: 1423–30.

12. Williams CM, Maher CG, Latimer J et al. Effi-
cacy of paracetamol for acute low-back pain: a 
double-blind, randomised controlled trial. Lancet 
2014; 384: 1586–96.

13. Saragiotto BT, Machado GC, Ferreira ML et al. 
Paracetamol for low back pain. Cochrane Data-
base Syst Rev 2016; nr. 6: CD012230.

14. Chou R, Deyo R, Friedly J et al. Systemic pharma-
cologic therapies for low back pain: a systematic 
review for an american college of physicians cli-
nical practice guideline. Ann Intern Med 2017; 
166: 480–92.

15. da Costa BR, Reichenbach S, Keller N et al. 
Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory 
drugs for the treatment of pain in knee and hip 
osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet 
2017; 390: e21–e33.

16. Stam W, Jansen J, Taylor S. Efficacy of etoricoxib, 
celecoxib, lumiracoxib, non-selective NSAIDs, 
and acetaminophen in osteoarthritis: a mixed 
treatment comparison. Open Rheumatol J 2012; 
6: 6–20.

17. Bannuru RR, Schmid CH, Kent DM et al. Compa-
rative effectiveness of pharmacologic interventi-
ons for knee osteoarthritis: a systematic review 
and network meta-analysis. Ann Intern Med 
2015; 162: 46–54.

18. Bjordal JM, Klovning A, Ljunggren AE et al. Short-
term efficacy of pharmacotherapeutic interventi-
ons in osteoarthritic knee pain: A meta-analysis of 
randomised placebo-controlled trials. Eur J Pain 
2007; 11: 125–38.

19. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH et al. 
Efficacy and safety of paracetamol for spinal 
pain and osteoarthritis: systematic review and 
meta-analysis of randomised placebo controlled 
trials. BMJ 2015; 350: h1225.

20. Leopoldino AO, Machado GC, Ferreira PH et 
al. Paracetamol versus placebo for knee and hip 
osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2019; 
nr. 2: CD013273.

21. Roberts E, Nunes VD, Buckner S et al. Parace-
tamol: not as safe as we thought? A systematic 
literature review of observational studies. Ann 
Rheum Dis 2016; 75: 55–9.

22. Autret A, Valade D, Debiais S. Placebo and other 
physiological interactions in headache treatment. 
J Headache Pain 2012; 13: 191–8.

23. Zhang W. The powerful placebo effect in osteoar-
thritis. Clin Exp Rheumatol 2019; 37 suppl 120: 
118–23.

24. van der Gaag WH, Roelofs PD, Enthoven WT 
et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for 
acute low back pain. Cochrane Database Syst 
Rev 2020; nr. 4: CD013581. 

Manuskriptet ble mottatt 7. januar 2020 
og godkjent 19. juni 2020.

 © Ingrid Landfald Røen 2020




