
BAKGRUNN OG HENSIKT
På 1990-tallet ble det estimert at para -
cetamolforgiftninger forårsaket årlig cirka
500 innleggelser ved norske sykehus og
minimum ett til to dødsfall (1). Totalsalget
av paracetamol økte gradvis i årene
2001–2006 og ny salgsordning for
paracetamol (legemidler utenom apotek) i
2003 førte ikke til økt sykehusinnleggelse
eller flere paracetamoldødsfall, men
andelen alvorlige paracetamolforgiftning-
er syntes økende (2).

Av helsepolitiske og forskningsmessige
grunner er det ønskelig å vite hvor mange
som legges inn på norske sykehus med
paracetamolforgiftning. Sykehus statistik k -
en fra Norsk pasientregister (NPR) baser-
er seg i dag på den norske versjonen av
den internasjonale sykdomsklassifikasjon-
en ICD-10 («International Classification of
Diseases and Related Health Problems»,
versjon 10) (3). Her kodes alle lege-
middelforgiftninger i en samlesekk (T4n)
og ATC-koder (Anatomisk terapeutisk
kjemisk legemiddelregister (ATC) er et
internasjonalt kodeverk fra Verdens helse-
organisasjon for klassifisering av lege-
midler) har ikke blitt registrert i Norge.
Dette innbærer at sykehusstatistikken ikke
kan identifisere hvilket legemiddel eller
hvilken legemiddelgruppe som har forår-
saket forgiftningen. Etter innføring av den
norske ICD-10 vet vi derfor ikke hvor
mange som legges inn på norske sykehus
med paracetamoloverdoser og vi må ty til
andre kilder og metoder for å estimere
sykeligheten av paracetamolforgiftning.
Med sykelighet forstås i dette arbeidet
hvor mange som legges inn på sykehus.
Siden koding av diagnoser gjøres av det
enkelte sykehus, vil kodebruk og kvalitets-
sikring variere i NPR (4). 

Dødsårsaken ved alle dødsfall kodes
sentralt ved det nasjonale Dødsårsaks -
registeret basert på opplysninger fra
medisinske dødsmeldinger og annen til-
gjengelig tilleggsinformasjon (5). Døds -
årsaks registeret gjør bruk av den interna-
sjonale versjonen av ICD-10 som har
koder for forgiftninger av enkelte lege-

midler (virkestoff) eller legemiddelgrupper.
Paracetamolforgiftning kodes som forgift-
ning med 4-aminofenolderivater (T39.1).
Forgiftningsstatistikken fra dette helse -
registeret omfatter kun dødsfall hvor for-
giftning er kodet som underliggende døds -
årsak. Statistikken fra registerbaserte
 undersøkelser kan være underestimert og
feilkodet når en sammenlikner med
 undersøkelser som bruker andre infor -
masjonskilder enn dødsårsaksregistre,
som prospektiv registrering av alle forgift-
ningsdødsfall i en region (6), bruk av
dødsmeldinger, epikriser og rettsmedisinsk
informasjon ved fatale legemiddel for -
giftninger (7) og rettsmedisinsk infor -
masjon alene ved legemiddelforgiftninger
(8). Relevant for norske forhold er også en
artikkel av Flanagan og Rooney (9) der de
har oppsummert svakhetene ved ICD-
 baserte forgiftningsdødstall i helseregistre
i England og Wales og anbefaler en frem-
gangsmåte mer knyttet til forgiftnings -
agens ved datainnsamling og analyse. På
den annen side har Haga et al. (2)
 konkludert med at Dødsårsaksregisteret
trolig har overestimert antall para ceta mol -
dødsfall, da de etterprøvde den offisielle
dødsårsaksstatistikken. For å kvalitetssikre
antall dødsfall av para cetamol forgift nin -
ger i Norge er det derfor interessant å
undersøke om det fantes studier som
brukte andre informasjonskilder enn
Dødsårsaksregisteret.  

Hensikten med denne litteratur under -
søkelsen er å undersøke om det er mulig å
estimere dødelighet og sykelighet av
paracetamolforgiftninger i Norge der det
er brukt andre kilder enn helseregistre.
Nyere nasjonale tall på sykelighet av
paracetamolforgiftning mangler, mens et
estimat på antall dødsfall med para -
cetamol i denne undersøkelsen kan sam -
men liknes med registerdata fra Døds -
årsaks registeret.     

MATERIALE OG METODER
Datasøk ble foretatt i PubMed på norske
forgiftningsstudier med paracetamol etter
år 2000. Vi søkte også i Giftinforma -
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HOVEDBUDSKAP
Vårt grovestimat og de offisielle register-
data indikerer at cirka fem mennesker dør
hvert år i Norge grunnet paracetamol -
forgiftning. 

Estimering tyder på at antall innleggelser på
sykehus med paracetamoloverdoser er i
størrelsesorden 1000 per år. 

Sykehusstatistikken fra NPR er for lite detalj-
ert hva gjelder forgiftninger med legemidler
som paracetamol; bruk av ATC-koding og
internasjonal ICD-kodebok vil bedre dette.



sjonens database og litteraturarkiv. Disse
er basert på en kontinuerlig og systemat-
isk gjennomgang av all relevant forgift-
ningslitteratur foretatt av avdelingens
toksikologifaglige medarbeidere. Studier
som kun omfattet et enkelt sykehus ble
 ekskludert da vi antok at de ikke omfattet
et tilstrekkelig representativt materiale for
en nasjonal statistikk. Resultatene fra de
inkluderte studiene ble ekstrapolert til
nasjonalt nivå (se under tabell 1 og 2). Vi
har forutsatt at alle alvorlige paracetamol-
forgiftninger er blitt henvist til sykehus og
at paracetamoldødsfallene er blitt regi -
strert der.

Forgiftningsdødsfall kodet som T39.1
(4-aminofenolderivater) ble hentet fra
Dødsårsaksregisteret for den aktuelle peri-
oden. Siden det i Norge ikke er gitt mark-
edsføringstillatelse for andre legemidler i
denne gruppen enn paracetamol, er det
forutsatt at alle dødsfallene kan tilskrives
paracetamol.

RESULTATER
To relevante publikasjoner angående
paracetamoldødsfall etter årtusenskiftet ble
inkludert (6, 10). Etter ekstrapolering til
landsgjennomsnitt viste disse under -
søkelsene estimater på henholdsvis fem og
ni paracetamoldødsfall per år (tabell 1).
En tredje aktuell publikasjon ble ekskludert
grunnet tvil om dødsårsak (11). Ved rør -
ende innleggelser på sykehus med para -
cetamoloverdoser ble tre studier identifisert
(2, 11, 12). Som vist i tabell 2 varierte våre
gjennomsnittsestimater fra 900–1270 per
år. Siden de inkluderte studiene både for
dødelighet og sykelighet var svært for-

skjellige, for eksempel  angående utvalg
(materiale) og design, ble bruk av statist-
iske metoder ikke funnet relevant.  

Figur 1 viser antall dødsfall med para -
cetamol for perioden 2003–2009 hentet
fra Dødsårsaksregisteret (Folkehelse -
instituttet, registerkopi). Forgiftnings døds -
fallene varierte fra 9 (2008) til 0 (2006)
og gir et årsgjennomsnitt på 5,5 dødsfall
for perioden. Sammenliknbare tall fra
1999–2002 er ikke tilgjengelig på grunn
av endrede forhold i registreringen av
registerdataene. 

DISKUSJON
Resultater
Våre estimater på paracetamoldødsfall fra
ekstrapolering av resultatene fra to publi-
serte studier (tabell 1) indikerer grovt sett
overensstemmelse med de offisielle regist-
erdataene (figur 1). Dette kan tyde på at
det var cirka fem paracetamoldødsfall per
år i gjennomsnitt i Norge i begynnelsen av
dette årtusenet. Vi har grunn til å tro at
årsestimatet på gjennomsnittlig ni dødsfall
fra Oslo-undersøkelsen (6) er noe høyt, da
forekomst av forgiftninger generelt i Oslo
erfaringsmessig ligger over landsgjen -
nomsnittet og at Ullevål universitetssykehus
i tillegg får overført pasienter med alvor-
lige forgiftninger.

Ved en kvalitetssikring av paraceta -
moldødsfallene fra Dødsårsaks regist eret i
en fireårsperiode fant Haga et al. (2) at
antallet sikre paracetamoldødsfall var 20
% mindre enn det fra registeret. På den
annen side vet vi at statistikken over
 forgiftningsdødsfall fra dødsårsaksregistre
kan være underestimert og feilkodet når

en sammenlikner med andre informa-
sjonskilder enn registerbaserte tall (7–9).  
I sum synes derfor de offisielle para ceta -
mol dødstallene (figur 1) å være på linje
med grovestimatene fra denne studien.        

Rundt fem paracetamoldødsfall per år
(dødsrate på cirka 0,1 per 100 000 inn-
byggere) kan indikere at det har vært en
økning fra de minimum ett til to dødsfall-
ene som ble funnet i 1990-årene (1). En
direkte sammenlikning med denne studien
(1) er imidlertid utilrådelig, da forutset-
ningene og metodene er forskjellige.
Internasjonalt sett er fortsatt dødsraten for
paracetamolforgiftninger lav i Norge og
på linje med den i Sverige (13) og noe
lavere enn i Danmark (14). USA (15) og
spesielt Storbritannia (16) har en betyde-
lig høyere dødsrate av paracetamolforgift-
ninger enn Norge. 

I et forsøk på å estimere antall pasient-
er som legges inn med paracetamol -
overdoser på norske sykehus, fant vi to
retrospektive studier (2, 11) og en pro -
spektiv studie (12) (tabell 2). Selv om den
prospektive Oslo-undersøkelsen (12) har
en mer pålitelig metodologi og favner
bredere pasientmateriale enn de to andre,
er det grunn til å tro at Oslo er overrepre-
sentert hva gjelder forgiftninger. Vi legger
derfor til grunn et grovestimat på stør -
relsesorden 1000 innleggelser med
paracetamoloverdoser på landsbasis per
år. Dette tilsvarer en sykelighetsrate på
omtrent 20 per 100 000 innbyggere.

Vårt grovestimat kan tyde på at det i
Norge har skjedd en økning i antall
 innleggelser på sykehus med paraceta -
mol overdoser siden 1990-tallet (1). Flere
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Tabell 1. Dødelighet paracetamolforgiftninger i Norge. Estimater basert på litteraturgjennomganger.

*Basert på forholdet mellom antall voksne innbyggere i Oslo (6) og i Norge (fra Statistisk sentralbyrå).
**Basert på informasjonen (10) om at de fem aktuelle sykehus utgjør i overkant av en tredjedel av det totale
antall innleggelser med akutt forgiftning i Norge og at paracetamoloverdosene fordeler seg tilsvarende.

Antall estimerte paracetamol-
Antall paracetamol- Forutsetning/ dødsfall ekstrapolert i Norge

Kilde/undersøkelse dødsfall beskrevet kommentar per år (gjennomsnitt) for perioden

Prospektiv undersøkelse
Bjornaas et al. av alle forgiftninger hos voksne 
Emerg Med 2010 (6) 2 (≥ 16 år) med dødelig utfall i 9*

Oslo over 1 år (2003–2004)

Muan et al. Alle rekodete forgiftningsepikriser
Tidsskr Nor Legeforen 12 «sikre» med dødelig utfall fra fem sykehus 5**
2010 (10) over 7 år (1999–2005) 

Originalartikkel



paracetamolstudier etterlyses for å bedre
kunne belyse hva som skjuler seg bak en
slik mulig utvikling. Aakvik og Jacobsen
(17) har sett nærmere på paracetamolfor-
giftninger på ett sykehus, nemlig Ullevål
universitetssykehus. 21 % av alle inn -
leggelsene på grunn av akutt forgiftning i

2001–2003 skyldtes paracetamol. 68 %
av disse ble behandlet med antidot;  N-
acetylcystein; fordi man mistenkte inntak
av over 10 g paracetamol. Hos 79 % av
disse ble behandlingen avbrutt fordi
serumparacetamol-nivået var under
behandlingsgrensen. Dette kan tyde på at

noen innlegges på unødvendig mistanke,
men denne problemstillingen bør studeres
videre. Vi har grunn til å tro at en rekke av
sykehusinnleggelsene skyldes rop om hjelp
og at lett tilgjengelig paracetamol er    enk-
elt å gripe til. 

I Storbritannia utgjør overdoser med
paracetamol 48 % av alle forgiftnings -
innleggelser på sykehus og sykelig hets -
raten er i størrelsesorden fem ganger
 høyere enn i Norge (16). Vi har ikke i
 litteraturen funnet nyere nordiske studier
som tillater å sammenlikne sykelighet av
para cetamolforgiftninger. Vi vet imidlertid
at sykeligheten av forgiftninger generelt
målt som antall innleggelser per 100 000
 innbyggere ligger på samme nivå i de
nordiske land (18).

Det er sterkt ønskelig at Norge kan
fremskaffe bedre sykehusstatistikk om
legemiddelforgiftninger. I påvente av en
ny versjon av ICD, foreslås at ATC- klas si -
fisering innføres for legemiddelforgiftning-
er på sykehus. Bruk av den internasjonale
kodeboken av ICD er et annet virkemid del.

Metoder og svakheter
Dødelighet. I vår litteraturgjennomgang
fant vi bare to relevante undersøkelser
(tabell 1).  Forskjell i design (prospektiv
versus retrospektiv), tidsperioder, popula-
sjon mv. gir også begrensende muligheter
for direkte sammenlikning av de to studi-
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Figur 1. Antall døde av paracetamol i Norge 2003–2009.
Forgiftningsdødsfallene er hentet fra Dødsårsaksregisteret (registerkopi FHI).
Det er forutsatt at alle dødsfall i gruppen T39.1 4-aminofenolderivater (ICD-10)
skyldes paracetamol, da dette er det eneste legemidlet med markedsfør-
ingstillatelse i denne gruppen. 
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Tabell 2. Innleggelser paracetamoloverdoser ved norske sykehus. Estimater basert på litteraturgjennomganger.

*Da antall innbyggere i sykehusenes nedslagsfelt har variert, er estimeringen basert på forholdet mellom antallet forgiftninger ved de tre sykehusene og antall-
et i Norge (fra NPR) og at paracetamoloverdosene fordeles tilsvarende.

**Basert på forholdet mellom antall inkluderte forgiftningsepikriser (11) og antall forgiftninger i Norge fra somatiske sykehus (fra NPR) og at paracetamol -
overdosene fordeles tilsvarende.

***Basert på forholdet mellom antall voksne innbyggere i Oslo (12) og i Norge (fra Statistisk sentralbyrå).

Antall innleggelser Antall estimerte innleggelser med
med paracetamol- Forutsetning/ paracetamoloverdoser i Norge

Kilde/undersøkelse overdoser beskrevet kommentar ekstrapolert per år (gj.snitt) i perioden

Haga et al. Retrospektiv, kvalitetssikret gjennomgang
Tidsskr Nor Legeforen av epikriser med paracetamoloverdoser
2011 (2) 612 fra tre somatiske sykehus over 4 år 900*

(2001–2002 og 2004–2005)

Skjerdal et al. Retrospektiv, kvalitetssikret gjennomgang 
Norsk Epidemiologi 216 av 2301 forgiftningsepikriser fra 31 1130**
2011 (11) norske somatiske sykehus i 2008

Hovda et al. Prospektiv undersøkelse av alle
Clin Toxicol  116 forgiftninger i Oslo over 1 år 1270***
2008 (12) (2003–2004) hos voksne (≥ 16 år)



ene. Ekstrapolering av små dødstall gir
også stor usikkerhet. De to inkluderte
studiene bruker sykehusmateriale. Vi har
forutsatt at alle paracetamoldødsfallene
blir registrert på sykehus, men dette vet vi
ikke. En direkte sammenlikning av våre
estimater med nasjonale registerdata er
da også beheftet med svakheter. Ulike
metoder og forutsetninger tillater ingen
direkte sammenlikning med paraceta -
moldødstallene til Bøe et al. (1).  

Sykelighet. Resultatene fra de to retrospek-
tive og den ene prospektive studien som
har sett på innleggelser, har til svarende
metodiske svakheter som angitt over for
dødelighet og kan ikke sam menliknes
direkte uten videre. To av  studiene (11,
12) var ikke i utgangs punktet designet for
å studere sykeligheten av paracetamol.
For de retrospektive studiene som er
 basert på epikriser (2, 11) er dårlig
 kvalitet av epikrisene en svakhet. Våre tall
representerer derfor bare grove estimater,
men er de beste anslagene som kan gis så
lenge NPR ikke har register basert  infor -
ma sjon om hvilke legemidler som  forårs -
aker legemiddelforgiftninger. 

KONKLUSJON
Riktig brukt er paracetamol et sikkert og
effektivt legemiddel. Forgiftningbildet av
paracetamol vil bare være ett av flere
bidrag når nytte-risiko av paracetamol
skal vurderes. Metodegrunnlaget i de få
studiene i litteraturen er for svakt for
direkte sammenlikninger, men de  inklu -
derte grovestimater på sykelighet og
dødelighet er de beste vi har. Våre
grovestimater tyder på at antall forgift-
ningsdødsfall med paracetamol er cirka
fem per år i gjennomsnitt for perioden og
er på linje med tallene fra Dødsår -
saksregisteret. Vårt grovestimat indikerer
at i størrelsesorden 1000 pasienter årlig
legges inn på  sykehus med paracetamol -
overdoser. På kort sikt etterlyser vi bruk av
ATC-koding ved legemiddelforgiftninger
for sykehusstatistikken, slik at vi bedre kan
få dokumentert de reelle tall. Det er også
viktig å få sett nærmere på hva som  skjul-
er seg bak forgiftningstallene for å styrke
forebygging og behandling.    

En takk til seniorrådgivere og MScPharm
Barbro J. Spillum og Christian Haga,
begge Giftinformasjonen, Helsedirektor -
atet for fruktbare diskusjoner og gjennom-
lesning av artikkelen.
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SUMMARY 

Mortality and morbidity of paracetamol
poisoning in Norway

Background
The aim is to estimate mortality and mor-
bidity (admittance) of paracetamol poison-
ings in Norway in the period after year
2000, based on published literature.
Estimated deaths should be compared with
corresponding numbers from the Cause of
Death Register.

Material and methods 
Data search was performed in PubMed
and in the database of Poisons Information.
Number of deaths were collected from the
Cause of Death Register.

Results 
Two relevant studies on mortality of para -
cetamol poisoning and three on morbidity
of paracetamol overdose were included.
The small number of studies, all with
 different design and sampling, did not
 permit direct comparisons and only
allowed rough  estimations. Our estimate of
mortality corresponded to the official
register based data which states about five
paracetamol deaths annually on average.
Our research indicates that in the order of
magnitude 1000 patients are annually
admitted to Norwegian hospitals with
paracetamol overdose.

Conclusion
Instead of using indirect and weak method -
ology as in our study, more resources
should be utilized to improve quality and
detailed coding of health registers. In the
short term it is proposed to introduce ATC-
coding of drug poisonings in hospitals.


