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MEDIACIN 
 Nr 20/20 17 dec 

Leveransproblem för tabletter 

innehållande vitamin B12. 

På marknaden har det tidigare funnits tre likvärdiga 

preparat innehållande vitamin B12; Behepan, Betolvidon 

och Betolvex. Behepan tablett 1 mg tillhandahålls ej 

längre på den svenska marknaden av företaget, 

detsamma gäller för Behepan injektionsvätska 1 mg/ml. 

Inte heller Betolvex injektionsvätska 1 mg/ml finns kvar 

på marknaden då den blivit avregistrerad. Kvar på 

marknaden i tablettform finns Betolvidon 1 mg och 

Betolvex 1 mg, men dessa är dessvärre restnoterade nu. 

Preliminära datum för tillgänglighet är slutet av 

december respektive i februari.  

För doskunder hos Svensk Dos AB innebär det att 

Betolvex och Betolvidon inte längre kommer att finnas i 

dospåsarna. Ordinationerna kommer att ändras till 

stående originalförpackning. När Betolvex 1 mg 

alternativt Betolvidon 1 mg åter finns tillgänglig på 

marknaden, är det upp till förskrivande läkare att vid 

behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna. 

För en del patienter kan ett behandlingsuppehåll vara 

möjligt då det tar lång tid att tömma depåerna på vitamin 

B12, men för de som inte kan vara utan så finns 

Hydroxocobalamin Alternova injektionsvätska 1 mg/ml 

på marknaden och kan ges subkutant eller 

intramuskulärt. Nu hotas även detta preparat av 

restnotering i början på 2021 men då finns APLs 

rikslicens Mekobalamin 5 mg/ml injektionsvätska som 

ett alternativ. Enligt APL så råder det ingen brist på 

råvara för tillfället. 

Ett peroralt B-vitaminpreparat som innehåller 0,5 mg 

vitamin B12 (jmf 1 mg för Betolvex och Betolvidon) 

tillsammans med folsyra (vitamin B9) och pyridoxin 

(vitamin B6) är TrioBe.  

Det kan vara svårt att hålla isär de olika preparaten 

och vilket innehåll av B-vitaminer som de har. I 

tabellen nedan jämförs de olika B-vitaminpreparaten 

som finns på marknaden vad gäller innehåll. 

Therese Ahlepil, apotekare, Läkemedelskommittén 

 

 

 
 

tabellen sammanställd av Evelina Bernberg, apotekare, Region Norrbotten 
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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 

 

   
 

  

 

Läkemedelskommittén önskar alla läsare en riktigt  


