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MEDIACIN 
 Nr 19/20 3 dec 

Interaktionsrisk mellan Waran och 

kosttillskottet MOVO (strandnypon)?  

En ELINOR-utredning 

Kosttillskottet MOVO innehåller extrakt från 

strandnypon (Rosa Canina L.). I produktinformation 

anges dosering 2,5-5 g/dag, där 5 g anges innehålla 

24 mg vitamin C.  

 

Vid litteratursökning framkommer ytterst begränsat med 

information om eventuell risk för interaktion mellan 

strandnypon och warfarin (Waran). 

 

I WHO:s internationella biverkningsregister återfinns en 

fallrapport om förlängd blödningstid hos en patient som 

behandlades med vitamin K antagonisten Marcoumar 

(fenprokumon), drygt en månad efter att patienten 

började använda strandnypon. Blödningstiden 

normaliserades åtta dagar efter utsättning av 

strandnypon, varför sambandet med strandnypon 

bedömdes som möjligt. Rapporten innehåller ingen 

information om det rörde sig om en misstänkt 

direktbiverkan av strandnypon, och/eller en interaktion 

med fenprokumon. Eftersom databasen bygger på 

spontanrapportering kan andra bidragande orsaker inte 

uteslutas. Utdrag och värdering av data från databasen 

har gjorts av oss och inte av WHO. 

 

Nypon är rika på C-vitamin (askorbinsyra). Enstaka fall 

av minskad warfarin-effekt har rapporterats vid samtidig 

användning av askorbinsyra. Två etablerade 

interaktionsdatabaser framhåller dock att interaktionen 

med askorbinsyra troligen inte är kliniskt relevant, samt 

att standardmonitorering av INR är tillräckligt. 

Prospektiva, kontrollerade studier med doser upp till 10 

g askorbinsyra visade ingen interaktion med warfarin. 

Höga doser askorbinsyra kan dock orsaka diarré vilket 

kan minska absorptionen av warfarin.  

 

Generellt brukar vi rekommendera att avstå från 

behandling med naturläkemedel eller kosttillskott och 

särskilt när patienten behandlas med läkemedel mot en 

allvarlig sjukdom eller läkemedel som har snävt 

terapeutiskt intervall, där förändringar i 

serumkoncentrationen kan få allvarliga följder. 

 

Sammanfattning 

Det finns ytterst begränsat med information om 

eventuell risk för interaktion mellan strandnypon och 

warfarin. Ett fall av förlängd blödningstid har 

rapporterats som misstänkt biverkan av strandnypon hos 

en patient som behandlades med vitamin K-antagonisten 

fenprokumon.  

 

Generellt avråder vi från att använda kosttillskott, 

naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel när 

patienten samtidigt behandlas med läkemedel med 

smalt terapeutiskt intervall, så som warfarin. Om 

patienten ändå väljer att använda kosttillskottet 

innehållande strandnypon tillsammans warfarin 

rekommenderar vi att följa INR extra noggrant under 

en period, både vid insättning, utsättning och 

eventuella dosändringar. 

Susanne Westman, apotekare 

Jörn Schneede, överläkare Klinisk Farmakologi 

ELINOR, Läkemedelscentrum, Region Västerbotten 

Utredningen inkl. referenser finns publicerad på 

www.SVELIC.se  

Interaktionsrisk mellan Waran och kosttillskottet 

MOVO (strandnypon)? RELIS database 2020; 

id.nr. 1420 

 
Har du frågor om läkemedel? 

ELINOR – Evidensbaserad läkemedelsinformation i norr 

Telefon: 090-785 39 10 

Måndag – Fredag: 8.30 – 15.00 

E-post: elinor@regionvasterbotten.se  

Webbformulär: www.regionvasterbotten.se/fragaelinor 

 

Tidigare svar publiceras på www.SVELIC.se  
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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 

 

   
 

Theralen (alimemazin) avregistreras 

Theralen (alimemazin) tablett 5 mg som används vid 

oro, klåda och sömnstörningar kommer att avregistreras 

i Sverigen den 31/12-20 på läkemedelsföretaget Sanofis 

begäran. Theralen orala droppar 40 mg/ml kommer 

också att försvinna från marknaden, men för orala 

droppar finns generiska alternativ (Alimemazin Evolan 

samt Alimemazin Orifarm orala droppar 40 mg/ml).  

För tabletter 5 mg finns det däremot inget likvärdigt 

alternativ. Det som finns att tillgå är Alimemazin 

Evolan, kapsel men i styrkan 20 mg. 

Orala droppar doseras enkelt i intervall om 10 mg. För 

patienter som har 5 mg alimemazin per dostillfälle får 

en individuell bedömning göras, där alternativen är 

droppar (med viss osäkerhet avseende dos), höjd dos 

eller försök till utsättning. 

Ett annat alternativ kan vara prometazin 5 mg, 

(Lergigan mite). Prometazin är inte samma substans 

som alimemazin men har liknande indikation.  

 

APL förbereder för att starta tillverkning av 

Alimemazin kapslar 5 mg men kan i dagsläget inte 

lämna någon tidsangivelse för när deras kapslar finns 

för beställning. 

 

 

 

 

Brist på sulfasalazin 

Det råder brist på Salazopyrin EN och Sulfasalazin 

Medac enterotabletter 500 mg p.g.a. 

tillverkningsproblem. De beräknas återkomma tidigast i 

mitten av december 2020. Även Salazopyrin vanlig 

tablett 500 mg har leveransproblem och beräknas finnas 

tillgänglig i mitten av januari 2021.  

Enstaka förpackningar kan fortfarande finnas kvar på 

apotek. Det finns inga utbytbara alternativ utan då måste 

läkemedel på licens förskrivas istället. 

Betolvex och Betolvidon restnoterat 

Alla fabrikat av B12-vitamin är restnoterade och 

beräknas tidigast komma tillbaka i slutet på december. 

Källa:  Läkemedelsverket, Janusinfo och FASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedelslunch 9 december  

Immunterapi vid tumörsjukdomar  

Föreläsare: Sara Wirén, Specialistläkare Cancercentrum  

Tid: 9 december 12:10-12:55  

Plats: Digital föreläsning på plattformen Teams. 

 

Anslut på din dator eller mobilapp 
Klicka här för att delta i mötet. 

 

 

Norrländska läkemedelsdagarna  

Rådande omständigheter har gjort att vi valt att hålla år 

2021:s version digital och komprimerad till en dag.  

 

Program finns tillgängligt på regionvasterbotten.se 

 

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, farmaceuter  

Tid: Tisdagen den 2 februari 2021  

Plats: Distans. Länk skickas till dig som anmält dig 

Deltagaravgift: Ingen deltagaravgift detta år  

Anmäl senast: 26 januari  

 

Anmälan via länk eller via QR-kod  

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM1YjVmNWMtZTgxNi00MjVkLWJjMmYtOTZhYTU5ZDhhNTEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212517306-9857-4dca-b594-6c370d359eb0%22%2c%22Oid%22%3a%2265fd8419-b41d-44d8-ae79-9434f3edc920%22%7d
https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/lakemedel/for-vardpersonal/norrlandska-lakemedelsdagarna
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=3d3436ad25d1

