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Restnoteringar – när läkemedel
tillfälligt tar slut
Vad är en restnotering?
Ett läkemedel kallas restnoterat när det under en
period inte går att beställa från tillverkaren, det vill
säga när innehavaren av godkännandet för
försäljning av läkemedlet inte kan leverera det.
Det kan finnas flera olika anledningar till att ett
företag tillfälligt inte kan leverera sitt läkemedel;
till exempel problem i tillverkningen, brist på aktiv
substans eller att efterfrågan på läkemedlet blir
oväntat hög. När det under en period inte går att
beställa ett läkemedel från en tillverkare så arbetar
man på flera håll för att hitta en lösning för
patienten.

När ett läkemedel tillfälligt tar slut har
Läkemedelsverket och företagen olika ansvar i att
informera och anmäla detta. Läkemedelsverket
ansvarar dels för att uppdatera en restnoteringslista
med information och råd kring anmälda
restnoteringar, dels för den e-tjänst där företag
anmäler restnoteringar. Läkemedelsföretaget har
ett övergripande ansvar att informera andra aktörer
och en skyldighet enligt läkemedelslagen att
anmäla restnoteringen till Läkemedelsverket. Detta
gäller alla godkända läkemedel som marknadsförs i

Sverige och alla restnoteringar som förväntas pågå
i minst tre veckor. I de fall företaget har kännedom
om restnoteringar som är kortare än tre veckor,
men ändå medför patientsäkerhetsrisker, ska
företaget anmäla även dessa. Anmälan ska ske
senast två månader innan restnoteringen börjar, i
den mån det finns möjlighet till sådan
framförhållning.

Patienter och förskrivare kan ta hjälp av apotek
men även själva använda sig av
Läkemedelsverkets lista över restnoteringar, för att
kontrollera tillgängligheten på läkemedel. Listan
över rester finns på Läkemedelsverkets webbplats:
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-
SIDOR/Restnoteringar/

Källa: www.lakemedelsverket.se

Pronaxen suppositorier ej längre på
marknaden.
Stolpiller med naproxen, Pronaxen suppositorier,
finns inte längre marknadsförda och tyvärr finns
ingen motsvarande produkt med naproxen att byta
till.
I kapitlet Urologi, avsnittet om stensmärtor, i
Terapirekommendationer 2019 togs Pronaxen

suppositorier med som ett alternativ till den
miljömässigt sämre substansen diklofenak som
också finns i suppositorier och som vanligtvis
används på indikationen stensmärtor. Tyvärr så
blev Pronaxen suppositorier restnoterade redan
vid årsskiftet och nu står det som avregistrerat
här i Sverige. Det går att via licens få tillgång till
suppositorier innehållande naproxen från annat
land i Europa, men det blir då till en
förhållandevis hög kostnad.

Ögonsalva med aciklovir slutar
tillverkas
Aciklovirsalva (Zovirax 3 %), som används vid
epitelial herpesinfektion har slutat att tillverkas.
Något nytt godkänt alternativ finns ännu inte,
men en process för godkännande av ny salva
fortgår. Tidigt insatt behandling är av vikt.
Förslag på licensalternativ och rekommendation
för peroral behandling om salva ej finns beskrivs
på janusinfo:

https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2019/ogonsa
lvamedaciklovirslutartillverkas.5.72e241c7168e
09935e355462.html
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Nya regnbågsbroschyren klar

Behandlingsrekommendationer för
vanliga infektioner i öppenvård

Broschyren kommer att skickas ut till
primärvården av de lokala STRAMA-grupperna.
För att komma till webbversionen och även läsa
vad som är nytt i den nya utgåvan, gå till:
http://strama.se/nyheter/nya-regnbagsbroschyren/
Broschyren kan även laddas ned som en app i
telefonen och heter då Strama Nationell.

Nya centrala receptfavoriter

Vi håller på och uppdaterar de centrala
receptfavoriterna i enighet med årets
Terapirekommendationer.

Följande receptfavoriter har nu publicerats i
databasen:

• Aciklovir – infektion, varicellae
• Amitriptylin - neuropatisk smärta
• Basiron AC wash – hud, akne
• Benferol - osteoporos
• Duloxetin – neuropatisk smärta
• Flukloxacillin – infektion, impetigo
• Gabapentin 300mg – neuropatisk smärta
• Karbamazepin – smärta,

trigeminusneuralgi
• Kåvepenin – infektion, borrelia
• Kåvepenin – infektion, pneumoni >40 kg
• Kåvepenin – infektion, pneumoni, gravid
• Pronaxen – gikt, akut behandling
• Tetralysal – hud, svår akne

Vid synpunkter, önskemål eller förslag vad gäller
centrala receptfavoriter, kontakta
Lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se

Läkemedelskommittén

Vecka 14
Onsdag 3 april 11:30-12:15
Fysisk aktivitet som behandling vid psykisk
ohälsa – en genomgång av dagens
forskningsläge, vad fungerar och vad
fungerar inte.
Idrottslunch: Markus Nyström, psykolog och
lektor i psykologi.
IKSU Sport, Luxemburg
Föranmälan krävs, se kalender på umu.se

Vecka 15
Fredag 12 april 08:30-11:30
VUB: Vidareutbildning för distriktsläkare -
Patientsäkerhet
Fullmäktigesalen, Landstingshuset +
videouppkoppling
Ansvarig Lena Granlund
Anmälan via utbildningsportalen senast 8/4

Fredag 12 april 13:00-16:00
Den ocementerade höftskålen i totalprotesen.
Disputation, Volker Otten
Hörsal B, 9trp, NUS
Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Lördag 13 april 13:00-15:00
Fika efter en forskare
Föreläsare: Birgitta Olofsson, Lars Owe
Koskinen, Anna Överby Wernstedt
Vävens Kafé Fika
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