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MEDIACIN
Nr 19/19 12 dec

Restsituation Dalacin (klindamycin) oral
lösning 15 mg/ml

Dalacin oral lösning är restnoterat till mars/april
2020. Produkten finns förnärvarande tillgängligt i
lager på några Apotek i Västerbotten. Det kommer
troligtvis att uppstå en brist under restnoteringen,
baserat på tidigare förbrukningsmönster. Cefadroxil
oral suspension är också restnoterad och beräknas
inte att finns tillgänglig under den här perioden.

Rekommendationer
I Terapirekommendationer i Västerbotten anges
Dalacin oral lösning 15mg/ml som ett alternativ till
barn och patienter med sväljsvårigheter vid
allvarlig penicillinallergi vid flera hud- och
luftvägsinfektioner.

 När behandling med oral lösning är

nödvändig finns alternativen Ery-Max®

eller Bactrim®.

 Vid tveksamheter kontakta infektions- eller

barnläkarjouren.
 Tänk på att ange vilket antibiotikum du

använt vid odling, eftersom stafylokocker
inte rutinmässigt resistensbestäms för
erytromycin eller trimetoprim/sulfa.

För patienter som har sond eller PEG går det bra att
använda kapsel Dalacin 150 mg. Kapseln öppnas
och innehållet slammas upp i vatten.
Klindamycin är lokalirriterande och kan ge skador
på esofagus, varför kapselns innehåll inte ska
tömmas direkt i munnen. Se ELINOR-utredning för
spädningsinstruktion (smakar dock dåligt).

[Bereda oral lösning av klindamycin från kapslar då Dalacin
(klindamycin) oral lösning är restnoterad?” Svensk databas
2019; spm.nr. 1196, ELINOR. Hämtas från: www.Relis.no]

Antibiotikaallergi
Det är vanligt att patienter rapporterar att de har
allergi mot antibiotika, särskilt mot penicillin.
Misstänkt antibiotikareaktion bör utredas innan
diagnosen antibiotikaöverkänslighet ställs.

Det är viktigt att utföra en utredning för att klargöra
om orsaken till reaktionen är allergisk eller om det
har varit en ospecifik infektionsreaktion.
Utslag utan andra symtom är inte uttryck för IgE-
förmedlad allergi.

Tidigare reaktion
på pc

Handläggning

Icke-kliande
utslag och/eller
magbesvär

KAN behandlas med pc

Kliande utslag,
urtikaria eller
ansikts-
/ledsvullnad

Ska EJ behandlas med pc
men KAN behandlas
med andra
betalaktamantibiotika
(cefalosporiner,
monobaktamer och
karbapenemer)

Anafylaxi eller
mukokutant
syndrom

Ska EJ behandlas med
betalaktamantibiotika

Läkemedelscentrum

https://relis.no/sporsmal_og_svar/13-1196?source=relisdb-se
http://www.relis.no/


MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS

Calendarium tar upp t.ex. föreläsningar, kurser,
disputationer och andra evenemang av medicinskt intresse i
hela Västerbotten – bidrag mottages tacksamt!
När inte annat anges är platsen NUS

De fyra nordliga läkemedelskommittéerna
inbjuder till

Norrländska läkemedelsdagarna 2020
4-5 februari 2020 på Umeå Folkets Hus

Program och mer information finns på
regionvasterbotten.se

Årets teman:
 Palliativ medicin
 Hur vara professionell i mötet med

läkemedelsberoende patienter – en klinisk
utmaning

 Migrän: risk- och friskfaktorer i ett
stressfyllt samhälle

 Ögonsjukdomar
 Dysfagi
 Avslutande föreläsning:

Senaste nytt om livsstil och hälsa –
trendkänsligt område, men vad säger
forskningen?
med Mai-Lis Hellenius, Professor,
Karolinska institutet

Anmälan görs på rvn.se senast 15 januari 2020:
https://a.entergate.se/region_vasternorrland/NLD20

Deltagaravgift: 1500 kr

Vecka 51
Onsdagen 18 dec 12:10-12:55
Läkemedelslunch: Tularemi – utbredning och
kliniska manifestationer
med Anders Sjöstedt, professor Klinisk
mikrobiologi, Umeå universitet och överläkare,
Klinisk Mikrobiologi, Laboratoriemedicin
Betula, Blåbäret, Fjällvråken + videouppkoppling
Sista anmälningsdag 191215 via utbildningsportalen.

Vi önskar våra läsare

God Jul
Och

Gott Nytt År!
MediACin återkommer 16 januari

MediACin blir elektronisk

Med miljön i åtanke kommer MediACin från och med
1 januari 2020 enbart sändas via e-post.

För de som har MediACin i tryckt format ber vi er att
återkomma med e-postadress dit MediACin kan sändas.
Hör av er till
lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se.

Ni kan få MediACin utsänd till flera personer inom en
och samma verksamhet, eller till en gruppadress.

Om MediACin delas ut i postfacken eller ligger
tillgängliga i personalrummet, är vårt förslag att bladet
sänds till någon hos er. Mottagande person kan skriva
ut MediACin själv och därefter dela ut internt.

MediACin publiceras alltid på Region Västerbottens
webbplats. https://regionvasterbotten.se/for-
vardgivare/behandlingsstod-och-
vardriktlinjer/lakemedel/for-vardpersonal/mediacin
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