Restnotering/avregistrering
Flunitrazepam 0,5 mg och 1 mg
Läkemedel
(substans)
Orsak

Flunitrazepam (flunitrazepam) 0,5 mg och 1 mg

Förväntat datum
tillgänglighet

Flunitrazepam 0,5 mg har slutat att tillverkas.

Konsekvens
Alternativ

Marknadsmässiga skäl

Flunitrazepam 1 mg. Företaget tillhandahåller endast en förpackning som kan
användas i slutenvården samt av de företag som tillhandahåller dosdispensering
(Apodos).
Flunitrazepam 0,5 mg och 1 mg kan ej förskrivas på recept/som hel förpackning.
Vid receptförnyelse av sömnläkemedel så ska alltid indikationen för behandling
omprövas och en bedömning göras av huruvida nyttan överväger eventuella risker.
Om patienten behöver behandling med en bensodiazepin för sömnstörningen så kan
till exempel följande substanser övervägas vid byte (ingen rangordning): diazepam,
nitrazepam, oxazepam och zopiklon (bensodiazepinliknande).
Skillnader/likheter mellan substanserna som kan vara värda att beakta.
Substans

Ungefärlig
ekvipotent dos
p.o.

Halveringstid
timmar
(aktiv metabolit)

Tid till effekt
minuter p.o.
(ungefärlig)

Flunitrazepam

1 mg

18-26 (36-200)

20

Diazepam
Nitrazepam
Oxazepam
Zopiklon

10 mg
10 mg
20 mg
15 mg

20-100 (36-200)
15-38
4-15
5-6

15
30-60
30-60
30

Se rekommenderad dosering i FASS för respektive substans.
Övrigt
Tänk på att de andra farmakologiska egenskaperna som till exempel
ångestdämpning och muskelrelaxering kan skilja sig åt mellan substanserna. Inom
rekommenderad dosering har zopiklon främst hypnotiska egenskaper.
Beroende på halveringstid kan effektdurationen variera och därmed risken för
dagsedation/nattliga uppvaknanden.

Licensförskrivning: Det går att ansöka om licens att förskriva Rohypnol. Se mer
information om licensförskrivning på Läkemedelsverkets hemsida.
Se mer i information i avsnittet ”Psykiatri” i ”Rekommenderade läkemedel” samt
”Bakgrundsmaterial reklista”.

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Läkemedelssektionen/terapigrupp psykiatri
Peter Valverius, chefläkare psykiatri, ordförande terapigrupp psykiatri

VGV

Restnotering Femanest 1 mg
Läkemedel
(substans)
Orsak

Femanest (estradiol) tablett 1 mg

Förväntat datum
tillgänglighet

2019-03-01

Alternativ

Möjliga alternativ kan vara
Progynon tablett 1 mg
Estradot depotplåster

Produktionstekniska svårigheter

Femanest tablett 2 mg finns tillgänglig, men är ej delbar

Terapigrupp gynekologi
Jonas Röman, apotekare

