
 
 

Restnotering och avregistrering av läkemedel – 
Dolcontin, Nitroglycerin och Anervan Novum 
 

Restnoterat läkemedel 
Läkemedel (substans) Dolcontin (morfin) depottablett, 5 och 30mg 

 

Orsak  Produktionsproblem  
 

Beräknas åter  Dolcontin 5 mg:  
- 25st och 49st (blister) v51 
- 100st v48 
  Dolcontin 30mg: 
-  v48 

 

Indikation/subvention 
  

 Långvarig svår opioidkänslig smärta, såsom smärta vid 
cancer. 
 

Övrigt  Dolcontin depottablett är inte delbar på grund av 
depotformulering. 
 

Alternativ 
  

 Behandlingsalternativ väljs utifrån aktuell patient. 

 Dolcontin depottablett finns i styrkorna 10, 60 och 100mg.  

 Dolcontin depotgranulat finns i styrkan 20mg (se FASS). 

 Ingen generika eller parallellimport finns. 

 Kortverkande morfin finns utan restproblematik. 

 Vid ev. byte till annan långverkande opioid, tex oxikodon 
depottablett, bör plan för byte tillbaka finnas. Se ev. 
Bakgrundsmaterialets Konverteringstabell för starka 
opioider. Oxikodon:morfin har potensförhållandet ca 1:2. 

 
 

Avregistrering av läkemedel 
Läkemedel  Nitroglycerin resoriblett 0,25 och 0,5 mg 

 

Orsak Tillverkningen upphör på grund av produktionstekniska 
svårigheter. 
 

Alternativ  Det finns ingen annan sublingual resoriblett på marknaden.  
 
Snabbverkande nitroglycerinspray finns tillgängligt som 
alternativ, Glytrin och  Nitrolingual.  
Obs! Nitrolingual har ny förpackningsstorlek på 215 doser (200 
doser restnoterad). 
 
Det finns även buccala beredningsformer med något längre 
tillslagstid.  
 

 
  

https://intranatet.ltblekinge.org/dokumentplatsen/Anvisning/HÄLSO%20OCH%20SJUKVÅRD/Bakgrundsmaterial%20reklista%202018.pdf#search=bakgrundsmaterial


 
 

Avregistrering av läkemedel 
Läkemedel (substans) Anervan Novum (ergotamin, klorcyklizin, koffein), tabletter och 

stolpiller 
 

Orsak Tillverkningen upphör pga produktionstekniska svårigheter. 
 

Alternativ / konsekvens  Sumatriptan - för de patienter som tolererar triptaner. 

 Licensförskrivning Cafergot. Innehållsämnen och styrka 
skiljer sig jämfört med Anervan Novum, se nedan. 
Cafergot går ej 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  
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