
 

Restnotering Imovane och Zopiklon 

  
Läkemedel 
(substans) 

Imovane (zopiklon) och generika (alla leverantörer) 5 mg samt 7,5 mg  

Orsak Imovane – produktionsproblem pga. flytt av tillverkning 
Generiskt zopiklon – oklart (troligen på grund av ökad efterfråga) 

Förväntat datum 
tillgänglighet 

Imovane 5 mg 10 st + 30 st: preliminärt 19/4 
Imovane 5 mg 100 st: preliminärt 15/5 
Zopiklon 5 mg (alla förpackningar) slut/begränsad tillgång: preliminärt april 
  
Imovane 7,5 mg alla förpackningar: preliminärt 8/3 
Zopiklon 7,5 mg 10 st begränsad tillgång: preliminärt april 
Zopiklon 7,5 mg 30 st slut: preliminärt april 
Zopiklon 7,5 mg 100 st tillgängliga 

Konsekvens I dagsläget är det svårt att tillhandahålla Imovane/Zopiklon på 
öppenvårdsapotek. Andra behandlingsalternativ kan behöva övervägas. 
  
Tänk på att abrupt utsättning av en längre tids regelbunden behandling med 
zopiklon kan orsaka utsättningssymtom. Se information FASS under rubriken 
”Varning och försiktighet”.  
  
Patienter som har dosförpackade läkemedel (ApoDos) berörs ej i dagsläget. 
Om det blir aktuellt så kommer dosapoteket att kontakta förskrivande enhet. 

Alternativ Förslag på överväganden/alternativ till Imovane/Zopiklon: 

        Kan behandlingen avslutas? 

        Icke farmakologiska åtgärder? (Se mer information i broschyren Sov bra på 
intranätet.) 

        Kan zopiklon 3,75 mg vara tillräckligt? Generiskt zopiklon 7,5 mg är delbar i 
två lika stora doser – patienten behöver ett nytt recept. Eftersom tillgången 
på de mindre förpackningarna av zopiklon 7,5 mg är begränsad krävs att 
doseringstexten anger 0,5-1 tablett för att patienten ska kunna hämta 
ut   100 st zopiklon 7,5 mg inom läkemedelsförmånen. I undantagsfall kan 
apoteket expediera ett mindre antal tabletter ur en större förpackning.  

        Stilnoct (zolpidem). Zolpidem har en kortare halveringstid (2 timmar) jämfört 
med zopiklon (5-6 timmar) varför nattliga uppvaknanden kan uppkomma. 
Patienten bör inte uppmuntras att ta ytterligare en tablett under natten om 
detta händer pga. risk för hang over (dagsedation). 

        Propavan (propiomazin). Risk för hangover pga. den längre halveringstiden 
(8 timmar). Behöver tas minst 60 minuter innan sänggåendet. 

        Oxazepam. Om sömnbesvär med nattliga uppvaknanden kan oxazepam 
övervägas. Tas ca 1 timme innan sänggåendet. Längre halveringstid (10 
timmar) än zopiklon varför hang over kan uppstå. 7,5 mg zopiklon ~10 mg 
oxazepam.  

  
Se mer information i Bakgrundsmaterialet till rekommenderade läkemedel. 

  

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Läkemedelssektionen/terapigrupp psykiatri 

Peter Valverius, chefläkare psykiatri, ordförande terapigrupp psykiatri 

  

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19910816000041
https://regionblekinge.se/download/18.7c38894f1662f9ce31211112/1545298884212/Sov%20bra.pdf
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/rekommendationer-och-forskrivarstod.html

