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Abboticin (erytromycin) tabletter 250 mg 
finns nu inom förmånen 
Abcur AB har ansökt om att Abboticin filmdragerad 
tablett 250 mg i förpackningar om 30, 40 respektive 
100 st ska ingå i läkemedelsförmånerna.  
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har 
beslutat att läkemedlet ska ingå i 
läkemedelsförmånerna från 28 januari 2022. 
 
TLV har gjort följande bedömning:  
Abboticin är ett antibiotikum, innehållande 
erytromycin, som är avsett för behandling av flera 
olika infektioner orsakade av erytromycinkänsliga 
mikroorganismer. Av utredningen i ärendet framgår 
att den vanligaste behandlingslängden är sju dagar 
även om det förekommer både kortare och längre 
behandlingslängder.  
Den enda nu tillgängliga perorala beredningsformen 
innehållande erytromycin inom 
läkemedelsförmånerna är Ery-Max, granulat till oral 
suspension, 100 mg/ml.  
TLV bedömer att Ery-Max granulat till oral 
suspension, 100 mg/ml är relevant 
jämförelsealternativ till Abboticin filmdragerad 
tablett eftersom de båda innehåller den aktiva 
substansen erytromycin.  
TLV bedömer att Abboticin filmdragerad tablett 250 
mg och Ery-Max granulat till oral suspension, 100 
mg/ml har jämförbar effekt i motsvarande doser. 
Prisjämförelser där läkemedelskostnaden beräknas 
för hela förpackningar per behandlingskur visar att de 
ansökta priserna (AUP/kur) är i nivå med 
jämförelsealternativet.  
TLV konstaterar att behandling med erytromycin har 
förekommit under lång tid och att det föreligger en 
god erfarenhet av behandling med substansen i 
klinisk praxis. TLV anser att Abboticin filmdragerad 
tablett 250 mg bidrar till sortimentsbredd inom 
substansen erytromycin och är ett angeläget 
behandlingsalternativ för att behandla olika 
infektioner orsakade av erytromycinkänsliga 
mikroorganismer. Därmed kan även risken för 
antibiotikaresistens minska.  

Sammantaget bedömer TLV att kostnaderna för 
användning av Abboticin är rimliga och att kriterierna 
i 15 § förmånslagen även i övrigt är uppfyllda.  
 
Observera  
För närvarande finns endast filmdragerad tablett 
Abboticin 250 mg (vnr:496480), 100 stycken 
tillgänglig för beställning.  
Abboticin 250 mg 30 st och Abboticin 250 mg 40 st 
kommer att vara tillgängliga att beställa under kvartal 
2 2022. 
 
Källa: informationsbrev från Abcur AB till 
Läkemedelskommittén 
 

Alternativ vid behov av vitamin B6 
Pyridoxin Meda (vitamin B6) försvinner från den 
svenska marknaden. Befintligt lager beräknas räcka 
till mars. Licensalternativ finns. 
På grund av en stängd produktionsanläggning 
försvinner Pyridoxin Meda, tablett 40 mg, burk 100 
stycken, varunummer 128496, från marknaden. 
Befintligt lager beräknas räcka till mars. Notera att 
produkterna står som tillgängliga på fass.se även en 
tid efter att de slutat tillhandahållas då produkt kan 
finnas kvar i lager hos apotek. 
Pyridoxin används till exempel till patienter som 
behandlas med isoniazid vid tuberkulos. 
Förslag på licensalternativ nedan: 
 
Licensläkemedel 
Namn: Vitamin B6 20 mg JENAPHARM 
Läkemedelsform: tablett, 100 stycken 
Läkemedelsstyrka: 20 mg 
Tillståndsinnehavare: Mibe GmbH Arzneimittel, 
Tyskland 
Cirkapris: 260 kr, ledtid 1–2 veckor 
Varunummer: 843662 
 
Namn: Vitamin B6-ratiopharm 40 mg 
Läkemedelsform: tablett, 100 stycken 
Läkemedelsstyrka: 40 mg 
Tillståndsinnehavare: Ratiopharm GmbH, Tyskland 
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Cirkapris: 300 kr, ledtid 1 vecka 
Varunummer: 842663 
 
Namn: Vitamin B6 40 mg 
Läkemedelsform: tablett, 100 stycken 
Läkemedelsstyrka: 40 mg 
Tillståndsinnehavare: Streuli Pharma, Schweiz 
Cirkapris: 700 kr, ledtid 3–7 dagar 
Varunummer: saknas, skapas när giltig licens finns 
 
Källor: 
Alternativ vid behov av vitamin B6 - Janusinfo.se 
 
Permanent upphörande av tillhandhållande av 
Pyridoxin Meda 2021-12-10 
 
Produktinformation Vitamin B6 20 mg (på tyska) 
 
Produktinformation Vitamin B6-ratiopharm 40 mg 
(på tyska) 
 
Produktinformation Vitamin B6 40 mg (på tyska) 
 

Trulicity 3 mg restar 
Det har uppstått en försening i leveransen av Trulicity 

(dulaglutid) i dosen 3 mg som tyvärr kommer att 

påverka tillgängligheten av denna dos i Sverige. 

Restsituationen förväntas bli kortvarig och produkten 

beräknas finnas tillgänglig igen på apotek under april 

2022.  

Trulicity i doserna 0,75 mg, 1,5 mg och 4,5 mg 

påverkas i dagsläget inte av denna försening och inte 

heller andra diabetesläkemedel från Lilly. Dock kan 

Trulicity 4,5 mg komma att påverkas om 

användningen av denna dos ökar mer än nuvarande 

trend. 

Förseningen de kommande 2-3 månaderna beror på 

att den globala efterfrågan varit högre än beräknat 

och är inte kopplad några tillverknings- eller 

regulatoriska problem. Lilly gör allt för att minska 

effekten av denna leveransstörning och för att öka 

tillverknings- och leveranskapaciteten.  

Vid frågor eller behov av ytterligare information 

vänligen kontakta Lillys Medicinska information, tel 

08-737 88 00 (vxl) eller scan_medinfo@lilly.com. 

Lehydan tablett 100 mg utgår 
Tillverkaren av Lehydan tablett 100 mg har beslutat 
att inte längre tillhandahålla läkemedlet på 
marknaden. Direkt utbytbara alternativ saknas.  
Exempel på andra antiepileptikum innehållande 
Fenytoin, samma verksamma ämne som i Lehydan, är 
Epanutin kapsel 100 mg och Fenantoin tablett 100 
mg. 

Vad gäller regionens dospatienter så uppmanar 
Svensk Dos förskrivare att snarast se över 
förskrivningar av Lehydan 100 mg i dospåsarna och 
ändra till alternativt läkemedel. 
 

Läkemedelsluncher vårterminen 2022 
23 februari – Nyheter i Terapirekommendationer 
2022, Bo Sundqvist ordförande 
Läkemedelskommittén, Maria Bergh 
informationsläkare och Therese Ahlepil 
informationsapotekare 
23 mars – Våt makuladegeneration, Sara Forsell, 
överläkare, Ögonkliniken NUS 
27 april – Postcovid: Erfarenheter från CoVUm-
studien, Alicia Edin, Medicine doktor ST-läkare, 
Centrum för Anestesi, operation och intensivvård, 
Region Västerbotten. 
25 maj – Artrosbehandling, Volker Otten, överläkare 

och medicinsk chef artroplastiksektionen NUS 
 
Läkemedelsluncherna fortsätter att sändas via Teams 
och respektive hälsocentral och klinik på länens 
sjukhus kan beställa lunch till sina anställda som 
deltar på föreläsningen. Information om hur man går 
till väga finns beskrivet på Linda under 
Vård/Läkemedel/Utbildning/Läkemedelsluncher. 
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