Alert – Osäker tillgång på buspiron
(Buspiron Teva, Buspiron Mylan och Anksilon)
På grund av en förmodad råvarubrist kan tillgången på preparat som innehåller buspiron
vara osäker framöver. I dagsläget finns ingen information om orsaken till problemet eller
när det är löst.
Preparat

Styrka

Buspiron
Actavis (Teva)
Buspiron
Actavis (Teva)

Buspiron Mylan
Buspiron Mylan
Anksilon
Anksilon

Tillgång 180808 hos
läkemedelslevarantören
Restnoterad

Kommentar

5 mg

Förp.
storlek
100 st

10 mg

30 st

Ja

5 mg
10 mg
5 mg
10 mg

100 st
100 st
100 st
100 st
100 st

Restnoterad
Restnoterad Feb-19
Restnoterad Feb-19
Ja
Restnoterad

Har brytskåra
Ej förmån dvs. ingår ej i
högkostnadsskyddet för
läkemedel.
Har brytskåra
Har brytskåra
Har brytskåra
Har brytskåra

Preparaten är utbytbara mot varandra på apotek inom samma styrka. Tillgången idag på de olika
apoteken varierar. En möjlighet som patienten har är att via Fass.se kontrollera lagerstatus på de
olika apoteken (se bifogat dokument).
Alla preparat på 10 mg har en brytskåra men endast Anksilon går enligt företaget att dela i två lika
stora delar. För de andra två preparaten finns ingen information om att det skulle vara lika stora
doser i halvorna när de delats. Det är du som förskrivare som avgör om det är lämpligt att
patienten delar tabletten eller inte.
Farmaceutisk kommentar:
Eftersom buspiron rekommenderas att doseras 2-3 gånger dagligen och biotillgänglighet kan öka med 100% då
den tas med mat, bör det inte vara ett problem att mängden aktiv substans i halvorna kan variera något efter
delning.
Buspirons effekt beror i första hand på en påverkan på det serotonerga systemet men också på
det dopaminerga systemet. Det finns idag inget läkemedel på den svenska marknaden som har en
verkningsmekanism som liknar buspiron. Vi undersöker just nu hur tillgången ser ut på den
internationella marknaden (preparat att förskriva på licens) men om restsituationen beror på en
råvarubrist finns det en risk att även den internationella marknaden har svårt att tillhandahålla ett
preparat som innehåller buspiron.
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