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Ändrad tillgänglighet för följande läkemedel:
Fenemal avregistreras
Läkemedel
(substans)
Orsak
Förväntat
datum
tillgänglighet

Fenemal (fenobarbital), tabletter och injektionsvätska.
Tillhandahålls snart inte längre på den svenska marknaden pga. förändrade
tillverkningskrav.
Med befintligt lager av tabletter och nuvarande förbrukning beräknas lagret att
räcka:
Fenemal Recip tabletter, 15 mg - augusti 2020
Fenemal Recip tabletter, 50 mg; 100 st - oktober 2020; 250 st - april 2021
Fenemal Recip tabletter, 100 mg - september 2021
Injektionsvätska:
Fenemal Meda, Injektionsvätska, lösning 200mg/ml - april 2021

Alternativ

APL beredningar som finna kvar på svenska marknaden:
Fenobarbital APL, injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
Fenobarbital APL, oral lösning 5 mg/ml
För licenser på tabletter hänvisas till Region Skånes kartläggning:
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/fenemal--tillverkning-upphor/
Vi återkommer med info om licenser på injektionsvätska närmre aktuellt datum
2021.

Övrig
information

Efter att produkten inte längre finns på marknaden finns möjlighet att söka
licens för tablettberedningar, varför ett glapp kan uppstå.
Fenobarbital kräver vid indikation epilepsi långsam utsättning (flera månaders
tid).

Olivia Frånberg, apotekare, Med Dr, Enheten för kvalitet och utveckling
Terapigrupp Neurologi
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Aerius munsönderfallande tablett tillhandahålls ej
Läkemedel
(substans)
Orsak
Alternativ

Aerius (desloratadin), munsönderfallande tablett, 2,5 respektive 5 mg
Företaget slutar tillhandahålla Aerius munsönderfallande tablett
Ålder
1–5 år
6–12 år

Anafylaxi
Aerius mixtur 0,5 mg/ml 5 ml

Allergi
Aerius mixtur 0,5 mg/ml 2,5 ml

Desloratadin 5 mg 1 tablett

Över 12 år

Desloratadin 5 mg 1 tablett

Desloratadin 5 mg ½ tablett
eller
Aerius mixtur 0,5 mg/ml 5 ml
Desloratadin 5 mg 1 tablett

Jonas Röman, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling
Terapigrupp Andningsorganen

Theralen avregistreras
Läkemedel
(substans)
Orsak

Theralen (alimemazin), tablett 5 mg och orala droppar 40 mg/ml

Alternativ

Tidigare har det skickats ut information om att Theralen förväntas att bli
restnoterad under juni (se tidigare utskick HÄR (
)). Ny information är att
Theralen kommer att sluta att tillhandahållas.

Minskad användning

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) förbereder för att starta tillverkning av
Alimemazin kapslar 5 mg men det finns i dagsläget ingen uppgift om när
kapslarna går att förskriva.

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling

Strattera oral lösning inom förmån igen
Läkemedel
(substans)
Övrig
information

Strattera (atomoxetin), oral lösning 4 mg/ml
Från och med den 12 juni 2020 går det åter igen att förskriva Strattera oral
lösning inom läkemedelsförmånen.
För mer information se Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) (

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling

)
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Perorala B12 preparat – restsituation.
Läkemedel
(substans)
Orsak

Betolvex och Betolvidon (cyanokobalamin)

Förväntat
datum
tillgänglighet

Betolvidon: augusti 2020.
Betolvex: oktober 2020.

Alternativ

Det finns inga peroral B12 alternativ.
En patient som ska nyinsättas på vitamin B12 kan ges läkemedel i
injektionsform initialt.
Depåerna av vitamin B12 hos patienter med pågående behandling brukar räcka
några månader innan brist uppstår igen.
För patienter där brist kan misstänkas uppstå redan efter kort tid utan
läkemedel, bör kontroll av kobolamin övervägas.

Ökad efterfråga efter Behepans avregistrering.

Lena Olsson, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling
för terapigrupp Endokrinologi

