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Biverkningar av abrupt utsättande av
litium?

Akuta fysiska utsättningssymptom har inte

observerats i samband med att litium satts ut abrupt.

När litium sätts ut abrupt kan däremot risken för

senare sjukdomsåterfall öka jämfört med om litium

sätts ut gradvis. Vid bipolär sjukdom typ II var 80 % av

patienterna fortfarande i remission ett år efter

gradvis utsättande. Motsvarande period efter abrupt

utsättande var ca 6 månader.

I majoriteten av den litteratur som återfunnits,

beskrivs att litium bör sättas ut gradvis under ett par

veckor eller upp till månader.

Vid sökning i tillgänglig litteratur framkommer även

ett par artiklar där man ifrågasatt risken för akuta

fysiska utsättningssymptom. I en liten studie

observerades inga utsättningssymptom vid abrupt

utsättning av litium. I en litteraturöversikt

summerades att det saknades evidens för att det

skulle finnas ett speciellt utsättningssyndrom

associerat med litium. En annan studie konkluderade

att patienter med bipolär sjukdom typ II hade mindre

risk för sjukdomsåterfall vid abrupt utsättning av

litium än patienter med bipolär sjukdom typ I eller

schizofreni.

Sammanfattning
Risken för akuta fysiska utsättningssymtom vid

abrupt utsättande av litium tycks vara mycket låg.

Däremot finns möjligen en större risk för återfall i

psykisk sjukdom vid abrupt utsättande jämfört med

gradvis utsättande (under 2–4 veckor). I en studie

som inkluderade patienter med bipolär sjukdom typ

II var 80 % av patienterna fortfarande i remission 1 år

efter gradvis utsättande. Motsvarande period efter

abrupt utsättande var ca 6 månader. Risken för

återfall i psykisk sjukdom på längre sikt är dock

troligen inte av klinisk relevans för patienter i livets

slutskede.

Utredningen inkl. referenser finns publicerad på
www.SVELIC.se
RELIS database 2020; Biverkningar av abrupt
utsättande av litium?, id.nr. 1408, ELINOR
(www.svelic.se)

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

Vaccination mot livmoderhalscancer
Uppdaterad och korrigerad text i
Terapirekommendationerna på webben lyder så
här:
”Allmän vaccination mot HPV-virus erbjuds i Sverige
för flickor och pojkar i årskurs 5 med 9-valent vaccin
(Gardasil 9) i tvådosregim. Gardasil 9 erbjuds
kostnadsfritt till alla flickor i Sverige upp till 18 års
ålder samt alla pojkar födda 2009 eller senare, inom
ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för
barn.
Gardasil 9 ingår ej i högkostnadsskyddet. Efter 18 års
ålder finns möjligheten att göra en så kallad catch-up
på egen bekostnad. OBS! Region Västerbotten står
inte för denna kostnad.

Kvinnor skall informeras om att vaccinationen INTE
innebär att hon kan avstå från deltagande i
gynekologisk cellprovskontroll p.g.a. att vaccinet inte
ger ett heltäckande skydd mot cervixcancer.”

Kommentar: 4-valent Gardasil tillhandahålls ej längre

och därmed finns inget läkemedel inom förmånen för

kvinnor 18–26 år. Detta har missuppfattats i vården

och Region Västerbotten har fått fakturor på Gardasil

9 från Apoteken där förskrivaren har begärt det

kostnadsfritt för patienten. Vi vill här förtydliga att

Region Västerbotten INTE står för kostnaden av HPV-

vaccinering med Gardasil 9.

Therese Ahlepil, Läkemedelskommittén
Marielle Figaro, apotekare
Jörn Schneede, överläkare Klinisk Farmakologi
Läkemedelscentrum, Region Västerbotten
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Information om restnoteringar och
avregistreringar

Melatonin AGB – Lagerberedningen med rikslicens

kommer att försvinna från marknaden men kan säljas

inom läkemedelsförmånerna fram till den 23 maj.

Företaget flaggar dock för att brist på vissa styrkor,

fr.a. de högre, kan komma att uppstå.

Nytt godkänt läkemedel med namn Melatonin AGB

har lanserats och tillhandahålls från den 1 mars.

Företaget har ansökt om subvention för gruppen barn

6-17 år med ADHD och insomni. Huruvida TLV

godkänner denna ansökning om subvention kan ev bli

klart i slutet av mars.

Subvention för vuxna kommer inte vara aktuell, då

indikationen inte omfattar denna grupp. Företaget

har även indikationen jetlag godkänd för Melatonin

AGB, men har inte ansökt om subvention för denna

indikation.

Melatonin AGB som lagerberedning och Melatonin

AGB som godkänt läkemedel är att betrakta som olika

läkemedel så från den 23 maj behöver patienterna ett

nytt recept för fortsatt behandling.

Glibenklamid Recip och Daonil tablett
Tabletter a 3,5 mg kommer att utgå under

våren/sommaren. Glibenklamid tablett i styrkan 1,75

mg har sedan tidigare försvunnit från marknaden.

Patienter som behandlas med glibenklamid

rekommenderas därför byta behandling till andra

blodsockersänkande läkemedel redan nu.

Bondil uretralstift 500 μg och 1000 μg i 2-pack 
P.g.a. mycket hög efterfrågan på Bondil och långa

ledtider i produktionen är Bondil uretralstift 2-pack

restnoterade. De beräknas vara åter i lager augusti

2021. Båda styrkor av Bondil uretralstift finns

tillgängliga i 10-pack.

Pargitan, Pargitan mite, Tiotil, Lehydan 25 mg

Ovanstående läkemedel kommer från samma

företag, Leyh Pharma GmbH. Företaget har varit svår

att få kontakt med. Läkemedlena kommer ej att

tillhandahållas inom överskådlig framtid och det är

oklart om de kommer att avregistreras.

Rifadin oral lösning 20mg/ml - är ett antibiotikum

och används främst till barn.

En restsituation mellan mars och maj har

rapporterats in. Licensalternativ för oral lösning kan

enligt Läkemedelsverket finnas tillgängligt.

Rimactan kapsel 150 mg – kommande restsituation

från 10 mars och eventuellt till mitten av april.

Läkemedelscentrum

Kalendarium

Lunchföreläsning: Läkemedelsverkets bedömning av
Covid-19 vaccinerna
Föreläsare: Charlotta Bergquist, Läkemedelsverket
Tid: Onsdag 17 mars 2021 klockan 12:10-12:50

Föreläsningen sker som ett Teams-möte.

För mer information se inbjudan som kommer att

skickas ut 8 mars samt kalendarium på Linda.
Centrala receptfavoriter
Färdiga basrecept direkt i läkemedelsmodulen
utifrån Region Västerbottens senaste
terapirekommendationer

Snabbt och patientsäkert!

Hitta recept via preparat. §xxx+tab (ex §selex)
Hitta recept via diagnos. §*xxx+tab (ex §*uvi)
Läs mer på linda under läkemedel och
Ansvarig utgivare: Bo Sundqvist
Redaktör: Therese Ahlepil,
therese.ahlepil@regionvasterbotten.se

behandlingsrekommendationer.


