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Risk för kommande restsituation av 

Isocef® (ceftibuten) 
 

Licensläkemedlet Isocef® (ceftibuten) är 

förstahandsmedel vid febril UVI hos barn och kan 

utgöra andrahandsmedel vid febril UVI hos vuxna 

kvinnor. Isocef® rekommenderas däremot inte till 

män då den inte penetrerar prostata och inte är 

studerad på män. ( Terapirekommendationer 2021 ). 

 

Under hösten 2021 prognostiserar Läkemedelsverket 

att det kommer uppstå en långvarig brist på Isocef®. 

När Isocef® inte finns att tillgå kan licensläkemedlet 

Suprax® (cefixim) vara ett alternativ.  

Cefixim är liksom ceftibuten ett antibiotikum 

tillhörande tredje generationens cefalosporiner och 

är godkänd i andra EU-länder med bland annat 

indikationen okomplicerad febril UVI hos barn och 

vuxna. Suprax® finns både som oral suspension och 

som tablett. Läkare vid vårdenheter där behov finns 

av rekvirering gör licensansökan via e-

Hälsomyndighetens licenshanteringssystem KLAS. 

 
SUPRAX 400 mg tabletter, 10 st 

MAH: ODAN LABORATORIES LTD 

Godkännandeland: Kanada 

Ledtid: ca 1-2 dagar.  

Varunummer: 842859 

 

SUPRAX 100mg/5ml, pulver till oral suspension, 1x50 ml 

MAH: ODAN LABORATORIES LTD 

Godkännandeland: Kanada 

Ledtid: ca 1-2 dagar.  

Varunummer: 842860 

 

För att underlätta den praktiska hanteringen av dessa 

preparat har Läkemedelsverket sedan tidigare 

beslutat att läkemedel innehållande ceftibuten eller 

cefixim får förskrivas på recept och expedieras på 

öppenvårdsapotek förutsatt det finns en generell 

licens.  Generell licens betyder normalt att läkemedel 

endast kan rekvireras till en eller flera 

sjukhusavdelningar men efter ett beslut från 

Läkemedelsverket den 2 december 2019 kan nu 

öppenvårdsapotek expediera recept på läkemedel 

som innehåller ceftibuten/cefixim förutsatt att det 

finns en giltig generell licens. Ett villkor för att 

expedieringen ska gälla är att den förskrivande 

läkaren är verksam vid den vårdenhet som den 

generella licensen avser.  

 

Enligt uppgift från ApoEx licensavdelning så har 

följande vårdenheter giltig licens för rekvirering och 

förskrivning:  

Barn- och Ungdomscentrum i Västerbotten - licens 

godkänd för Isocef® oral suspension 36mg/ml, Suprax 

oral suspension 20mg/ml och Suprax tabletter 400 

mg. 

Infektionskliniken NUS - licens godkänd för Isocef® 

oral suspension 36mg/ml, Suprax oral suspension 

20mg/ml och Suprax tabletter 400 mg.  

Medicin Lycksele lasarett - licens godkänd för Isocef® 

kapslar 400 mg. 

 

Öppenvårdsapotek med Isocef® i lager: 

 

Umeå: Apoteket NUS öppenvård, NUS 

Öppettider: måndag-fredag 07:00-20:00, lördag och 

söndag 10:00-18:00 

Skellefteå: Apoteket Hjärtat Ica Kvantum,  

Öppettider: måndag-lördag 08:00-20:00, söndag 

10:00-18:00 

Skellefteå: Apoteket Hjärtat Lasarettet 

Öppettider: måndag-fredag 08:00-17:00 

Lördag och söndag: stängt 

Lycksele: Apoteket Hjärtat, Storgatan 41 B 

Öppettider: måndag-fredag 08:00-18:00, lördag: 

09:00-14:00, söndag: stängt 

https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/lakemedel/behandlingsrekommendationer/terapirekommendationer/infektioner/urinvagsinfektioner
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/klas/
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För rekvirering till läkemedelsförråd vid 

sjukhusavdelningar som omfattas av licenserna, 

beställs Isocef® och Suprax® enligt rutin för 

läkemedelsbeställning i Maximo Läkemedel.  

 

Länkar till Läkemedelsverket:  
Risk för kommande brist på ceftibuten Läkemedelsverket 

Ceftibuten/cefixim - särskilt tillstånd Läkemedelsverket  

 

Åsa Granström, Leg. Receptarie Leg. Sjuksköterska, 

Läkemedelsenheten. 

 

Läkemedelsluncher 
 

Under hösten är det planerat fyra lunchföreläsningar. 

Utifrån nuvarande smittspridning och 

rekommendationer är de två första tillfällena via 

Teams och ingen anmälan behöver göras. Har du 

möjlighet att delta, är du välkommen att koppla upp 

dig. Inbjudan mejlas ut så som tidigare och innehåller 

bland annat uppkopplingslänk. Denna information 

kommer också att finnas tillgänglig på Kalendarium 

via Linda.  

 

Föreläsningarna kan komma att spelas in om 

föreläsaren så godkänner. Filmerna kommer att 

finnas tillgänglig så länge föreläsaren godkänner det 

och kommer att gå att hitta via Microsoft Stream. En 

länk till filmade föreläsningar kommer att finnas på 

linda Läkemedelsluncher (vll.se) 

 

15 september – Biologiska läkemedel  

Föreläsare:  Jörn Schneede 

6 oktober – Levnadsvanor 

Föreläsare: Expertgrupp Levnadsvanor  

24 november – Vårdförlopp astma/KOL 

Föreläsare: Thomas Sandström 

15 december – Vårdförlopp osteoporos 

Föreläsare: Johannes Norberg 

 

Beslut är ännu inte fattat om huruvida 

lunchföreläsningarna i november och december kan 

arrangeras fysiskt eller om det blir digitalt.  

 

Läkemedelscentrum 

Läkemedelsnyheter i korthet 
 
Primperan (metoklopramid) 10 mg tabletter restar i 
samtliga förpackningsstorlekar. Även samtliga 
generiska alternativ på den svenska marknaden 
restar. Primperan beräknas enligt tillverkaren åter 
2021-12-03. 
 
Nedanstående licensalternativ finns att tillgå under 

restperioden och finns som regionlicens för 

rekvirering. Dock vid receptförskrivning krävs som 

alltid att förskrivaren för den enskilda patienten 

skickar en licensmotivering till det apotek där 

patienten vill hämta ut läkemedlet. Detta görs via e-

Hälsomyndighetens licenshanteringssystem KLAS. 

 
MCP Hexal 10 mg tablett 100 st 

MAH: Hexal AG 

Ursprungsland: Tyskland 

Ledtid: ca 10-14 dagar 

Pris: 175 kr   

Läkemedelscentrum 
 

 

Ansökan om medel för utbildningar 
inom läkemedelsområdet  
 
Det är dags att söka bidrag från regionens avsatta 
medel för producentobunden läkemedelsinformation 
och utbildning.  
 
Ansökan skall vara inskickad senast 15 september 
2021 

Information och ansökningsförfarande finns i länken 
nedan.  
http://linda.vll.se/vard/lakemedel/utbildning  
 
Välkommen med ansökan!  

Bertil Ekstedt,  
sammankallande i bedömargruppen  
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