
 
 

Alert - Restnoteringar och avregistrerade 
läkemedel 

 
Restnoteringar  

  
Läkemedel (substans) Vermox (mebendazol) och Vanquin (pyrvin) 

Orsak Vermox – ökad efterfrågan vid brist på Vanquin 
Vanquin - brist på aktiva substansen pyrvin och 
produktionsproblem 

Förväntat datum 
tillgänglighet 

Vanquin (receptfritt) 
8 förpackning - mitten av oktober 
32 förpackning – slutet på Januari 2019 
Vermox (receptbelagt) 
Oral lösning- förhoppningar inom närmsta tiden 
Tablett – Läkemedelsverket har beviljat dispens för danska 
tabletter (preliminärt tillgängliga slutet på v 40/41) 

Alternativ /konsekvens Inga godkända alternativ finns tillgängliga. 
Danska förpackningar av Vermox: Viktigt att patienter följer 
information i svenska bipacksedeln då bland annat dosering 
för springmask skiljer sig åt mellan Danmark och Sverige.  

 

Läkemedel (substans) Anervan Novum (ergotamin, klorcyklizin, koffein), tabletter och 
stolpiller 

Orsak Restnoterat pga tillverkningsproblem 

Förväntat datum 
tillgänglighet 

Hösten 2020 

Alternativ / konsekvens  Sumatriptan - för de patienter som tolererar triptaner  

 Licensförskrivning Cafergot. Innehållsämnen och styrka 
skiljer sig jämfört med Anervan Novum, se nedan. Oklart 
om Cafergot går att dela.  

 Extemporetillverkning av kapslar innehållande ergotamin 
och koffein kan också vara ett alternativ.  

Innehåll 
Anervan Novum  
 
 
 
Cafergot (Amdipharm) 

                                           Tablett                             Suppositorie 
ergotamintartrat                   0,5 mg                             1 mg 
klorcyklizinhydroklorid        10 mg                             20 mg 
koffein                                 50 mg                           100 mg 
 
ergotamintartrat                    1 mg                                 2 mg 
koffein                               100 mg                            100 mg  

  

 
 

Läkemedel (substans) Furix (furosemid) Retard 30 mg 

Orsak Osäker tillgång/restnoterat från leverantör 

Förväntat datum 
tillgänglighet 

Januari 2019 

Alternativ / konsekvens Ej utbytbar på apotek utan läkarkontakt.  
Lasix Retard 30 mg kan vara ett alternativ. 

 
 



 
 

 
 
 

Restnotering och avregistrering 
 
Läkemedel (substans) 
  

Adalat tablett, Adalat Oros depottablett (nifedipin) 

Orsak  Adalat tablett 20 mg kommer att avregistreras. 

 Adalat Oros 30 och 60 mg restnoterat till januari 2019.  

 Adalat Oros 20 mg restnoterat till första kvartalet 2019. 

Indikation/subvention 
  

 Stabil angina pectoris och hypertoni. 

 Adalat tablett – Ingår i läkemedelsförmånen endast vid 
behandling av högt blodtryck hos gravida och vid 
behandling av Morbus Raynaud. 

 Adalat Oros depottablett – Ingår ej i 
läkemedelsförmånen. 

Alternativ 
  

 Adalat tablett finns kvar i styrkan 10 mg.  

 Adalat Oros depottablett 20 mg  
Utbytbara läkemedel: Parallellimporterat Adalat Oros. Dispens 
beviljad för försäljning i utländsk förpackning (ett fåtal) året ut. 

 Adalat Oros depottablett 30 mg - finns inga utbytbara 
läkemedel.  

 Adalat Oros depottablett 60 mg - finns inga utbytbara 
läkemedel. 

 
Avregistrering av läkemedel 

  
Läkemedel (substans) 
  

Altargo (retapamulin) salva 

Orsak Tillverkning upphört under sommaren 2018 och lagret har tagit 
slut på den svenska marknaden. Inga preparat innehållandes 
retapamulin finns. 

Indikation 
  

Rekommenderad i Antibiotikaval som andrahands alternativ efter 
hygienråd och tvätt vid Impetigo.  

Alternativ 
  

Fusidinsyra (Fucidin) rekommenderas som lokal behandling 
vid impetigonär när tvål och vatten inte hjälper (enligt nya 
Antibiotikval).  
 
Salva med fusidinsyra (Fucidin) har tidigare setts som mindre 
lämplig på grund av kraftig resistensutveckling hos 
Staphylococcus aureus då fusidinsyra användes flitigt på 90-
talet. Eftersom bättre alternativ saknas rekommenderar nu 
Läkemedelsverket i sina behandlingsrekommendationer 
2018  fusidinsyra som topikal behandling av måttlig impetigo när 
tvål och vatten inte hjälper.  
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