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Isocef (ceftibuten) generell licens efter
beslut från Läkemedelsverket
Isocef® (ceftibuten) kan nu förskrivas både på
recept och rekvireras till sjukhusavdelning enligt
generell licens. Generell licens betyder normalt att
läkemedel endast kan rekvireras till en eller flera
sjukhusavdelningar. Efter ett beslut från
Läkemedelsverket den 2 december 2019 kan nu
öppenvårdsapotek expediera recept på läkemedel
som innehåller ceftibuten. Ett villkor för att
expedieringen ska gälla är att den förskrivande
läkaren är verksam vid den vårdenhet som den
generella licensen avser.

Kortfattad bakgrund till beslutet:
Ceftibuten fanns tidigare som godkänt svenskt
läkemedel, Cedax® men avregistrerades från den
svenska marknaden 2017. Efter det har läkemedel
innehållande ceftibuten varit tillgängligt via licens.
Läkemedelsverket har efter avregistrering fått veta
att jourdoser och enskild licens inte fungerat
tillfredsställande för vård och patienter.
Handläggning vid enskild licens har ofta medfört att
patienter inte fått tillgång till behandling med
ceftibuten tillräckligt snabbt. Tillstånd för recept på
ceftibuten-cefixim mot generell licens.

Isocef® ceftibuten är förstahandsmedel vid febril
UVI (pyelonefrit) hos barn och gravida och kan
utgöra andrahandsmedel vid febril UVI hos icke
gravida. Se Terapirekommendationer 2020.

I Västerbotten har det ofta akuta behovet hanterats
genom patienten/barnet och dess vårdnadshavare
hänvisats till barnavdelning vid NUS och Skellefteå
lasarett. För kapslar med ceftibuten har
Infektionsavdelningen NUS bistått i behandlingen
och även tillhandahållit läkemedlet i mån av
tillgång.

Lika som för alla andra utländska licensläkemedel
finns inte Isocef® registrerat i FASS och
SPC/bipacksedel är på italienska. Vid de
vårdenheterna med godkänd licens kan läkare
skriva recept på Isocef®. Hittas i NCS cross under
”icke godkända läkemedel”. Läkare vid
vårdenheter där behov kan och har identifierats gör
ansökan via e-Hälsomyndighetens
licenshanteringssystem KLAS.

För närvarande finns beviljade generella licenser
för Isocef® Recordati S.p.A. Italien, oral lösning 36
mg/ml 60 ml och/eller kapsel Isocef® 400 mg vid
följande kliniker:

Umeå/NUS
Barnkliniken - licens godkänd oral lösning.
Infektion - licens godkänd oral lösning och
kapslar.
Geriatrik - licens godkänd kapslar
CFOG (KK) - licens godkänd kapslar
Skellefteå
Barnklinik - licens godkänd oral lösning.
Medicin/Ger - licens godkänd kapslar.
Lycksele
Handläggning pågår.

Vid nedanstående öppenvårdsapotek kan
patienten hämta ut läkemedlet. De lagerhåller
Isocef® oral lösning 36 mg/ml 60 ml och kapsel
Isocef® 400 mg.

Umeå: Apoteket AB NUS öppenvård, NUS,
Öppettider: måndag-fredag 07.00-20.00 lördag &
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 & söndag: Stängt
Lycksele: Apoteket Hjärtat, Storgatan 41 B.
Öppettider: måndag-fredag 09.00-18.00. lördag:
09.00-15.00 Söndag stängt.

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/forskrivning/licenser/tillstand-for-recept-pa-ceftibuten-cefixim-mot-generell-licens.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/forskrivning/licenser/tillstand-for-recept-pa-ceftibuten-cefixim-mot-generell-licens.pdf
https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/lakemedel/behandlingsrekommendationer/terapirekommendationer/infektioner/urinvagsinfektioner
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/klas/


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

För rekvirering till läkemedelsförråd vid
sjukhusavdelningar som omfattas av licensen,
beställs Isocef® i Maximo Läkemedel enligt gängse
rutiner för läkemedelsbeställning.

Inger B Jonsson, läkemedelssjuksköterska
Läkemedelsenheten.

Uppdaterad information: Dalacin®
(klindamycin) oral lösning 15 mg/ml
Enligt ny prognos väntas restsituationen vara
avslutad februari 2020. Fram till dess kan apoteken
expediera förpackningar av Dalacin® 15 mg/ml oral
lösning avsedda för den finska marknaden (enligt
godkänd dispens från Läkemedelsverket).
Innehållet är identiskt med den svenska produkten
och bipacksedel finns på svenska.

Läkemedelsenheten

Ny leverantör för sjukhusapotek/
läkemedelsförsörjning för läkemedel på
rekvisition 2020.
Apoteket AB har haft det nuvarande avtalet med
Region Västerbotten och de övriga tre norrländska
regionerna. Vid den upphandling som blev klar
våren 2019 vann ApoEx avtalet. Det innebär att från
och med 16 mars 2020 kommer det att vara ApoEx
som levererar de rekvirerade läkemedlen till
Västerbottens tre sjukhus, hälsocentraler med

sjukstugor, folktandvård och GBA förråd i
kommunen. En förändring är att det blir ett centralt
regionlager i Umeå där läkemedlen kommer med
leverans till beställande enhet. Det lokala
sjukhusapotekslager som Apoteket AB har vid
NUS kommer att upphöra.

Tillverkningen av cytostatika och sterila
beredningar kommer däremot att vara kvar vid NUS
men drivs i ApoEx regi. Sammanfattningsvis så
kommer leveranserna av läkemedel i stort sett ske
på samma sätt men leveranstiden på dagen kan
ändras. Blanketter, följesedlar och transportlådor
som läkemedlen packas i kommer att bli nya. Det
blir nytt telefonnummer till ”Sjukhusapoteket”
d.v.s. en ny kundtjänst för Norrland.
Beställningssystemet Maximo Läkemedel kommer
att vara densamma med anpassning till det nya
avtalet.

Information om det nya avtalet med ApoEx har
informerats om via chefskanalen, husmöten,
avdelningschefsmöten, intranätet Linda och
informationsträffar för sjuksköterskor, se
kalendariet.

Läkemedelsenheten

Vecka 6
Måndagen 3 feb 13:00-14:30
Nytt avtal sjukhusapotek – info SSK
Lycksele lasarett
Anmäl senast 30/1 via utbildningsportalen

Vecka 7
Tisdagen 11 feb 10:30-12:00 alt. 13:00-14:30
Nytt avtal sjukhusapotek – info SSK
Skellefteå lasarett
Anmäl senast 7/2 via utbildningsportalen

Onsdagen 12 feb 10:30-12:00 alt. 13:00-14:30
Nytt avtal sjukhusapotek – info SSK
NUS
Anmäl senast 6/2 via utbildningsportalen

Onsdagen 12 feb 12:10-12:55
Läkemedelslunch: Nyheter i
Terapirekommendationer
Läkemedelskommittén
Betula, NUS
Anmäl senast 9/2 via utbildningsportalen

Det har uppmärksammats ett fel i kapitlet Hjärta-kärl i Terapirekommendationer 2020.
Betablockerare från avsnittet Hjärtsvikt har i boken hamnat under Hypertoni, sidan 56.
Information om dessa betablockerare hör till sidan 65. Det har korrigerats på
regionvasterbotten.se samt PDF publicerad på linda.

Läkemedelskommittén

https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/lakemedel/behandlingsrekommendationer/terapirekommendationer/hjarta-karl/hjartsvikt

