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Restnoterat läkemedel Femanor 

 
Läkemedel (substans) Femanor (estradiol + noretisteron) tablett  

Orsak Okänd orsak 

Förväntat datum 

tillgänglighet 

2019-10-03 

Alternativ Bedömning i det enskilda fallet. Det kan finnas fördelar med att 

minska tillförd mängd östrogen. 

 

Terapigrupp gynekologi 

Jonas Röman, apotekare 

 

Restnoterade läkemedel Mianserin 

 
Läkemedel 
(substans) 

Mianserin 10 mg, 30 mg, 60 mg  

Orsak Produktionsproblem 

Förväntat datum 
tillgänglighet 

Följande produkter är/förväntas bli restnoterade och återkomma i lager: 
 

  Styrka Storlek Fr.o.m. T.o.m. 

Mianserin 10 mg 90 st 190809 191025 

Mianserin 10 mg 250 st 190429 190913 

Mianserin 30 mg 100 st 190830 190927 

Mianserin 60 mg 30 st 190809 190927 
 
Mianserin 10 mg finns ej tillgänglig i andra förpackningsstorlekar. 
Mianserin 30 mg finns tillgänglig som 30- och 250-förpackning. 
Mianserin 60 mg finns ej tillgänglig i andra förpackningar. 
 

Det finns ingen generisk produkt tillgänglig i Sverige. 

Alternativ Förslag på överväganden/alternativ till Mianserin: 

• Finns fortsatt indikation för behandlingen eller kan behandlingen trappas ut? 

• Ur farmakologisk synvinkel kan byte till mirtazapin övervägas då den 
farmakologiska verkningsmekanismen liknar mianserins. Det som skiljer 
dem åt är att mianserin även blockerar α1-receptorer vilket bidrar till 
läkemedlets sederande egenskaper. 

Ungefärlig ekvipotent dos vid depression: 50 mg mianserin motsvarar 
ungefär 25 mg mirtazapin. 

 

Se mer information i Bakgrundsmaterialet till rekommenderade läkemedel. 

 

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Läkemedelsgruppen/terapigrupp psykiatri 

Peter Valverius, chefläkare psykiatri, ordförande terapigrupp psykiatri  

https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/rekommendationer-och-forskrivarstod.html
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/rekommendationer-och-forskrivarstod.html


 

Restnoterat läkemedel Lergigan 

 
Läkemedel (substans) Lergigan (prometazin) oral lösning 1 mg/ml 

Orsak Orsak okänd 

Förväntat datum 

tillgänglighet 

2020-09-01 (restnoterat > 1 år) 

Övrig information Lergigan finns tillgängligt i tablettform. 

 

Jonas Röman, apotekare 

 

Restnoterade läkemedel Bondil 
 

Läkemedel (substans) Bondil (alprostadil) uretralstift 500 mg och 1000 mg 

Orsak Okänd orsak 

Förväntat datum 
tillgänglighet 

500 mg (1 st), 1000 mg (1 st): 2019-12-01 
500 mg (6 st), 1000 mg (6 st): 2019-10-03 

Övrig information Caverject (alprostadil) injektion finns tillgänglig. Ny ordination 
krävs – får ej bytas på Apotek. 

 

Jonas Röman, apotekare 

 

Restnoterade läkemedel kortison kräm/salva 
 
Läkemedel Förväntat datum tillgänglighet 

Betnovat kräm 30 g, 100 g 2019-10-20 

Betnovat kräm med chinoform 2019-10-20 

Betnovat salva 100 g 2019-09-01 

Emovat kräm, salva 2019-10-20 

Dermovat kräm, salva 2019-10-20 

 

Jonas Röman, apotekare 

 

Utträde ur läkemedelsförmånen 

Rhinocort® Aqua 64 mikrogram/dos, 3x120 doser nässpray utträder ur förmånerna på 

företagets begäran. Generika finns kvar inom förmånerna. Rhinocort® Aqua 64 

mikrogram/dos, och generika, finns kvar inom förmånerna i storleken 120 doser. 

Jonas Röman, apotekare 


