
 

 

 

              

 

 

 

 

 
 

Alert –  
Risker med Alvedon 665 mg – även vid 

omedveten överdosering  
 
Det har under den senaste tiden uppmärksammats i media att överdosering med Alvedon 665 mg 
kan leda till allvarlig leverskada. Det behöver inte vara avsiktlig överdosering, utan en något för 
hög dosering under några veckor kan leda till leverskada. Även inom Landstinget Blekinge har 
oavsiktlig överdosering inträffat. Beakta att den rekommenderade maxdosen för paracetamol är 3 
g per dygn för äldre. Försiktighet med paracetamol vid leversjukdom och vid alkoholmissbruk.  
 
Överdoseringar med Alvedon 665 mg med modifierad frisättning är oförutsägbara. 
Vid överdosering kan maximal plasmakoncentration komma senare än förväntat och höga 
koncentrationer kan, främst vid stora doser, kvarstå under flera dygn. Den sedvanliga 
provtagnings- och behandlingsregim som används vid förgiftningar med vanlig 
paracetamolberedningar är därför inte tillämplig. Information om detta finns på 
Giftinformationscentralens hemsida för läkare, www.giftinfo.se. 
 
Förskrivningen av Alvedon 665 mg har under de senaste åren ökat i Blekinge. Alvedon 665 mg är 
utformad i två lager, varav 31 procent frisätts snabbt och resterande 69 procent långsamt. 
Tabletterna är större och svårare att svälja. Den kan inte delas eller krossas då frisättning och 
effekt påverkas.   
 
Med bakgrund av ovanstående risker rekommenderas som alternativ förskrivning av Alvedon 
(paracetamol) 500 mg i första hand. Alvedon 665 mg kan om möjligt vara ett alternativ där 3-
dosförfarande ger en väsentlig fördel för patienten, alternativt för att undvika störd nattsömn på 
grund av smärta. Det är viktigt med noggrann information till patienten gällande dosering och 
eventuell kombination med andra läkemedel som innehåller paracetamol.  
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Figur 1: Bilden visar på hur komplicerad frisättningen av paracetamol  
med Alvedon 665 mg är jämfört med vanliga tabletter. Läkartidningen volym 114, 2017. 
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