
 

 
 

 

 

 

 

 

Caredin, Noviform och Nitrazepam 

Caredin - generiskt alternativ till Aerius 
munsönderfallande tablett 

Läkemedel 
(substans) 

Caredin (desloratadin) munsönderfallande tablett 2,5 mg och 5 mg 

Förväntat datum 
tillgänglighet 

Finns tillgänglig på apotek. 

Övrig 

information 

Aerius munsönderfallande tablett har slutat att tillhandahållas av läkemedelsföretaget 
– se tidigare information HÄR. 
 
Caredin är ett generiskt alternativ till Aerius munsönderfallande tablett och de är 
utbytbara mot varandra. Caredin ingår i läkemedelsförmånen. 
 
Caredin är receptbelagt och finns i förpackningsstorlekarna 30 st och 90 st.  
 
Liksom Aerius smakar Caredin tutti-frutti. 

 

 

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling  

 
 

Noviform 5 % ögonsalva (receptfri) är restnoterad 

 
Läkemedel 
(substans) 

Noviform (bibrokatol) 5 % ögonsalva 5 g 

Orsak Oklart  

Förväntat datum 
tillgänglighet 

Preliminärt 200807 

Alternativ Inga receptfria alternativ finns. 
 
Se rekommenderade läkemedel för information om receptbelagda alternativ. 
 

Övrig 
information 

Enligt funktionen ”sök lagerstatus” på Fass.se så finns Noviform tillgängligt på flera 
apotek i Blekinge i dagsläget.  
 
 

 

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling  

 
 

Restinformation - läkemedel 
2020-07-09 

https://regionblekinge.se/download/18.463dcda2172a25561ac32d78/1593076084816/2020-06-25%20%C3%84ndrad%20tillg%C3%A4nglighet%20Fenemal%20Aerius%20Theralen%20Strattera%20Behepan.pdf
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/rekommenderade-lakemedel/ogon.html
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19570129000017&docType=65535&docTypeDynTab=65535&scrollPosition=0


 

 
 

Licensalternativ till Nitrazepam 
 
Läkemedel 
(substans) 

Nitrazepam (nitrazepam) tablett 5 mg 

Orsak Företaget slutar tillhandahålla läkemedlet. 

Tillgänglighet Nitrazepam kan inte längre expedieras på apotek. 

Alternativ Se tidigare utskickad information HÄR och HÄR. 
 
Om patienten behöver fortsatt behandling finns idag information om följande 
licensalternativ. Samtliga ingår i läkemedelsförmånen. 
 

• Mogadon tablett 5 mg 50 st (har brytskåra*) 
Läkemedelsföretag: MEDA Pharmaceuticals Switzerland Gm 
Varunummer: 780556 
I lager på distributionsterminalen (Oriola) 
Pris: ca 700 kr 
 

• Nitrazepam tablet 5 mg 28 st (har brytskåra*) 
Läkemedelsföretag: ACCORD-UK LTD 
Varunummer: 840508 
Leveranstid: ca 25 dagar (distributionsterminal Tamro) 
Pris: ca 500 kr 

 
 

• Nitrazepam AL tablett 5 mg 20 st (har brytskåra*) 
Läkemedelsföretag: ALIUD PHARMA GMBH 
Varunummer: 841074 
Leveranstid: ca 60 dagar (distributionsterminal Tamro) 
Pris: ca 1 000 kr 

 
* Ingen information finns om tabletten är delbar i två lika stora doser.  
 
 

Övrig 
information 

För att kunna förskriva ett licensalternativ måste du som förskrivare först ansöka om 
licens hos Läkemedelsverket via systemet KLAS. Recept kan utfärdas innan licensen 
är beviljad men patienten kan först hämta det på apotek efter att licensen har 
beviljats. Normal handläggningstid för en licensansökan är ca 7 dagar. 
 

 

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling  

 
 
Här hittar du information om restnoteringar från Region Blekinge. 
För mer information om läkemedel se Om läkemedel på intranätet.  

Skapa genväg och hitta länken under     

 

 

https://regionblekinge.se/download/18.3282a4ad170bffa376719198/1584366125082/Restnotering%20och%20avregistrering%20Nitrazepam.pdf
https://regionblekinge.se/download/18.60b44774171ac1faf28972b9/1591249196701/%C3%84ndrad%20tillg%C3%A4nglighet%20Diklofenak,%20Spasmofen,%20Dolcontin,%20Adalat%20Oros,%20Adalat,%20Behepan,%20Nitrazepam,%20Theralen.pdf
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/klas/
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/restinformation.html
https://intranatet.ltblekinge.org/om-läkemedel

