
 
 

 

Diklofenak receptbeläggs, ej tillgängligt receptfritt 
Läkemedel 
(substans) 

Diklofenak tabletter och kapslar (ej gel) 

Orsak Orsaken är en studie som visar att de tidigare kända riskerna för 
hjärtkärlbiverkningar också kan ses vid lägre doser och kortare behandlingstid.  

Tillgänglighet Diklofenak är i dagsläget redan slut inom egenvård på flera apotek. Kan förskrivas 
på recept. 

Rekommendation Se Reklistan. Jämfört med andra NSAID-läkemedel såsom ibuprofen och 
naproxen, har diklofenak visat en viss ökad risk för hjärtkärlbiverkningar. 
Paracetamol är i detta hänseende ett säkrare alternativ. Vid indikationerna 
gallstens- och njurstenssmärta kan diklofenak fortfarande vara ett alternativ då den 
finns i beredningsform suppositorium. 

Olivia Frånberg, apotekare, Med Dr, Enheten för kvalitet och utveckling  

Terapigrupp Smärta 

 
 Dolcontin åter tillgängligt - tillfälligt 

Läkemedel 
(substans) 

Dolcontin tabletter i alla styrkor (5 mg, 10 mg, 30 mg och 60 mg), åtminstone för 
några månader framåt 

Orsak Nu har Läkemedelsverket beviljat dispens för en äldre bipacksedel. Orsaken till 
restproblematiken är produktionstekniska problem.  

Tillgänglighet Dispens till och med 6 april 2021. Det är dock inte säkert att läkemedlet finns 
tillgängligt lika länge. 

Alternativ Om bristsituation åter uppstår gäller fortsatt nedanstående rekommendation från 
Terapigrupp Smärta (se Restnotering 2019-11-22) 
 
• Ompröva om det fortfarande finns indikation för långverkande stark opioid, i 
synnerhet om patienten tar Dolcontin i dosen 5 mg x 1. 
 
Preparat väljes efter vad som är lämpligt för respektive patient. 
Utvärdera effekt vid byte samt planera för återbyte till Dolcontin när den åter är 
tillgänglig.  
 
• Oxikodon depottablett: 
Oxikodon depottablett 5 mg motsvarar ungefär Dolcontin 10 mg  
 
• Buprenorfin plåster  
Buprenorfin plåster 5 µg/h motsvarar ungefär peroralt morfin 5 mg x2 (10 mg).  
Är främst ett alternativ om patienten har sväljsvårigheter eller sämre upptag, men kan 
också vara ett alternativ där behov av lägre dos av opioid efterfrågas.  
 
 • Kortverkande morfin (tablett och oral lösning) finns utan restproblematik. 
 

Dolcontin och Oxikodon depottablett är inte delbar på grund av depotformulering. 
Morfin Alternova 10mg (kortverkande) tablett kan delas i lika delar.  
 
Varje patient ska dostitreras individuellt. Vid byte av opioid måste hänsyn tas även till 
toleransutveckling och eventuella läkemedelsinteraktioner. För information om 
ekvipotens och byte mellan opioider, se Konverteringsguide för starka opioider 

Olivia Frånberg, apotekare, Med Dr, Enheten för kvalitet och utveckling  

Terapigrupp Smärta 

 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30181258/
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/rekommenderade-lakemedel/smarta.html
https://regionblekinge.se/download/18.1497fb5416e4500fcf3436e7/1574418764457/Restnoteringar%20Dolcontin,%20Dalacin%20oral%20l%C3%B6sning,%20tillg%C3%A4nglighet%20Imovane%20zopiklon%20och%20Locacorten%20%C3%B6rondroppe%20samt%20avregistrering%20NexiumHP.docx
https://regionblekinge.se/download/18.3282a4ad170bffa376718864/1584354222764/Konverteringstabell%20för%20starka%20opioider,%20200113.pdf


 
 

 

Spasmofen avregistreras  

 
Läkemedel 
(substans) 

Spasmofen suppositorium och injektion 

Orsak Produktionstekniska problem 

Innehåll Spasmofen suppositorium innehåller metylskopolamin 0,5 mg, kodein 0,8 mg, morfin 
13 mg, noskapin 6 mg och papaverin 40 mg. Det finns inget direkt utbytbart preparat.  
 
Två opioider i beredningsform suppositorium finns tillgängliga i Sverige; Ketogan och 
Morfin APL. Ketogan ingår ej i högkostnadsskyddet. Ketogan suppositorium 
innehåller 10 mg ketobemidon och 50 mg dimetyl-aminodifenyl-butenhydroklorid, och 
godkända indikationer är svår smärta såsom njur- och gallstenssmärta. Morfin APL 
suppositorium finns tillgängligt i styrkan 5 och 10 mg, och indikationerna anges som 
svåra och medelsvåra smärttillstånd med nociceptiva komponenter.  

Alternativ För alternativ hänvisar vi till den litteraturgenomgång och rekommendation som 
Uppsalas läkemedelsinformationscentral (ULIC) har gjort för alternativ behandling till 
Spasmofen vid svår stensmärta, när NSAID har otillräcklig effekt eller är 
kontraindicerat. 
För kortfattad rekommendation se nedan eller för hela texten se relis.no 
 
Läkemedelskommittén i Region Blekinge vill mana till extra försiktighet och 
vaksamhet vad gäller missbruk om Spasmofen ersätts av ren opioid. Man kan 
misstänka att övriga ingående substanser i Spasmofen har haft en viss begränsande 
effekt vad gäller missbrukspotentialen. 
 
 

Behandlingsalternativ (enligt ULIC) 

Inom primärvården 
Förstahandsval: NSAID, exempelvis diklofenak i.m. eller som suppositorium. 
Andrahandsval: Vid kontraindikation eller bristande effekt av NSAID kan en opioid 
användas, exempelvis Ketogan suppositorium. Som alternativ till Ketogan kan Morfin 
APL suppositorium vara ett möjligt alternativ. 
 

Inom slutenvården 
Förstahandsval: NSAID, exempelvis diklofenak i.m. 
Andrahandsval: Vid kontraindikation eller bristande effekt av NSAID kan en opioid 
användas, exempelvis morfin eller oxikodon s.c. eller i.v.. 
 

Produktmonografi Morfin APL supp. 
 
 

 

Olivia Frånberg, apotekare, Med Dr, Enheten för kvalitet och utveckling  

Terapigrupp Smärta 

 

 
 
 
 
 

https://relis.no/sporsmal_og_svar/14-249?source=relisdb-se
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/restinformation.html


 
 

 

 
Adalat Oros restnoterat 

Läkemedel (substans) 
  

Adalat Oros (nifedipin) depottablett 20, 30 och 60 mg 
 

Förväntat datum 
tillgänglighet 

Våren 2021 
  

Indikation 
  

Stabil angina pectoris och hypertoni. 
  

Övrig information Subventioneras endast för behandling av högt blodtryck hos gravida. 
 

Alternativ 
  

Ett möjligt licensalternativ för Adalat Oros (dosering x1), styrka 30 mg: 
Nifedipin Alternova depottablett 30 mg (30 förp) dock ett kostsamt 
alternativ. SPC Nifedipin Alternova depottablett 30 mg licens. 
Kan finnas fler licensalternativ. 

 Licensalternativ i form av nifedipin retard tablett (doseras x2), ej 
utbytbart med Oros depottablett. 
Kontakta apotek för mer information gällande tillgänglighet om 
förskrivning är aktuellt.  
 
Vid behandling av gravida – kontrollera rekommendation för 
respektive preparat.  
 

 
Adalat tablett avregistreras 

Läkemedel (substans) 
  

Adalat (nifedipin) tablett 10 mg 
 

Förväntat datum 
tillgänglighet 

Lager beräknas ta slut i juni 2020. 
Se lagerstatus lokalt apotek på Fass.se. 

  
Indikation 
  

Stabil angina pectoris, hypertoni samt korttidsbehandling vid Mb. 
Raynaud, primär såväl som sekundär. 

  
Övrig information Avregistreras 2020-10-01. 

Subventioneras endast för behandling av högt blodtryck hos gravida 
och vid behandling av Morbus Raynaud. 

 

Alternativ 
 

Vid indikationerna stabil angina pectoris och hypertoni: 
- annan kalciumflödeshämmare eller byte till annan 

preparatgrupp. 
Licensalternativ finns. Kontakta apotek för information om 
tillgänglighet. 
 
Vid behandling av gravida – kontrollera rekommendation för 
respektive substans.  
 

Lena Olsson, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling 

 
 
 
 

https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/restinformation.html


 
 

 

 
Behepan avregistreras 

Läkemedel (substans) 
  

Behepan (cyanokobalamin) tablett 1 mg 
 

Förväntat datum 
tillgänglighet 

Tillhandahålls inte längre. 
  

Övrig information Behapan inj vätska 1 mg/ml finns kvar. 
 

Alternativ Betolvex (restnoterad till oktober 2020) och Betolvidon. Utbytbara 
på apotek.  
 

Lena Olsson, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling 

 

 

 

Nitrazepam begränsad tillgänglighet/avregistrering 
Uppdaterad information 

 
Läkemedel 
(substans) 

Nitrazepam (nitrazepam) 2,5 mg och 5 mg 

Orsak Tillverkningen upphör 

Tillgänglighet Nitrazepam 2,5 mg tillhandahålls inte. 
 
 

Nitrazepam 5 mg - tillgängliga förpackningsstorlekar:  
 
25 st och 49x1 st - utan förmån (ingår inte i högkostnadsskyddet) och apoteken har fri 
prissättning. 
Dessa förpackningar beräknas av läkemedelsföretaget att räcka i cirka en 
månad till. 
 
250 st - utan förmån, endast för dosdispensering. 
Denna förpackning beräknas av läkemedelsföretaget att räcka i cirka nio 
månader till. 
 
Generiskt alternativ finns inte tillgängligt.  

Alternativ Se tidigare information här.   
 
 

 

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling 

 

 

https://regionblekinge.se/download/18.3282a4ad170bffa376719198/1584366125082/Restnotering%20och%20avregistrering%20Nitrazepam.pdf


 
 

 

Theralen förväntad brist 

 

 

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling, terapigrupp psykiatri 

Peter Valverius, chefläkare psykiatri, Enheten för kvalitet och utveckling, ordförande terapigrupp psykiatri 

 
 

Här hittar du all Restinformation från Region Blekinge  

För mer information om läkemedel se Om läkemedel på intranätet. Skapa 

genväg och hitta länken under     

 

Läkemedel (substans) 
  

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

Orsak Minskad användning globalt har lett till en minskad produktion.  
Tillgänglighet 
 

Brist förväntas att uppstå i slutet av juni. 

Alternativ 
 

Theralen tablett 5 mg 
Saknar generiskt alternativ. 
 
Beroende på dosering kan Alimemazin Evolan kapsel 20 mg vara ett 
alternativ. Observera att Alimemazin Evolan kapsel inte har samma 
indikationer som Theralen tablett. 
 
 
Theralen orala droppar 40 mg/ml (doft av spearmint/pepparmint) 
Generiskt alternativ finns. 
 

• Alimemazin Evolan 40 mg/ml, pepparmint 

• Alimemazin Orifarm 40 mg/ml, spearmint/peppermint OBS! För 
närvarande restnoterad. 

 
Observera att övriga innehållsämnen skiljer sig åt mellan preparaten vilket 
kan behöva beaktas vid eventuella allergier. 

https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/restinformation.html
https://intranatet.ltblekinge.org/om-läkemedel

