
MEDICINSKT MAGASIN UTGIVET AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTERBOTTEN

Utkommer varannan vecka. Sökväg: vll.se och linda /Vård /Läkemedel/

REDAKTION: Läkemedelskommitténs kansli
ANSVARIG UTGIVARE: Bo Sundqvist
REDAKTÖR: Therese Ahlepil 072-740 39 09
Nästa nummer utkommer torsdag 1 mars med
calendarieuppgifter för veckorna 10 och 11 2018

Bidrag ska vara redaktionen tillhanda senast måndag 26
februari kl 12.00 till therese.ahlepil@vll.se
eller fax: 090-12 04 30 Postadress: Therese Ahlepil,
Läkemedelscentrum, NUS, 901 85 Umeå

MEDIACIN
Nr 3/18 15 feb

ALVEDON 665 MG ANTAS UPPHÖRA
EMA:s säkerhetskommitté PRAC rekommenderar
att paracetamoltabletter med modifierad frisättning
(Alvedon 665 mg) ska dras tillbaka från
marknaden och ett slutgiltigt beslut från
Europeiska kommissionen väntas inom den
närmsta tiden. Om det förväntade beslutet om
indragning fattas så beräknas denna indragning ske
tidigast under april månad.

Anledningen till rekommendationen är att det inte
går att behandla överdosering med paracetamol på
samma sätt efter intag av tabletter med modifierad
frisättning som vid intag av konventionella
tabletter. PRAC anser att fördelarna med att ha
långverkande beredningar inte uppväger
komplikationerna vid överdosering med denna
beredningsform. Övriga beredningsformer med
paracetamol berörs alltså inte av denna indragning.

Under 2017 använde ungefär 600 000 patienter i
Sverige, inklusive många dospatienter, Alvedon
665 mg. Förskrivare bör redan nu överväga
konsekvenserna av att Alvedon 665 mg sannolikt
inte finns tillgängligt på marknaden inom några
månader.

Läkemedelskommittén rekommenderar därför att
förskrivare ersätter Alvedon 665 mg med
paracetamol 500 mg eller 1g. I samband med byte
uppmanas till aktiv utvärdering av patienter med
kontinuerlig smärtbehandling med paracetamol.
Tänk även på dospatienters behandling med
paracetamol 665 mg. Dosapoteket kommer inte att
kunna byta behandling från tabletter med
modifierad frisättning till konventionell tablett
utan att först ta kontakt med förskrivaren.

Therese Ahlepil, Informationsapotekare,
Läkemedelscentrum

Källor

1. ”Alvedon 665 mg” Läkemedelsverket
lv.se/alvedon665 2018-01-16

2. ”Alvedon 665 mg bör dras tillbaka från
marknaden”. Nyhet från Läkemedelsverket
2017-12-18.

3. ”Alvedon 665 mg med modifierad
frisättning på väg ut från marknaden”
Läkartidningen.se 2018-01-19

ZOLEDRONSYRA VID OSTEOPOROS
Vid benspecifik behandling mot osteoporos
rekommenderas zoledronsyra infusion som
förstahandsval vid sidan av alendronat
veckotablett. Båda dessa behandlingar kräver
GFR > 35 ml/min. Zoledronic acid Hospira
injektionsflaska 4mg/5ml som är upphandlad
rekvireras till hälsocentralen i Maximo
beställningssystem och ges kostnadsfritt till
patient. En flaska kostar 49 kr. Hospira har haft
en del restproblem men Apoteket byter då det
inte finns tillgängligt till i första hand Zoledronic
Acid Actavis som kostar 57 kr. Det viktiga är att
inte beställa Aclasta som är betydligt dyrare (f.n.
2819kr för 5 mg).

För att administrera 5mg zoledronsyra som är
rekommenderad behandlingsdos behöver man 2
flaskor zoledronsyra 4mg/5ml. Från dessa två
flaskor tages totalt 6,25ml (=5mg) och dessa
6,25 ml tillsättes 100ml natriumklorid 9mg/ml
och ges som intravenös infusion under minst
15min.
Ett alternativ om man har tillgång till
droppräknare är att rekvirera två enheter
zoledronsyra 4mg/100ml och ge hela den ena
enheten och 25ml av den andra.



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

Behandling ges endast en gång per år och har
effekt två år efter sista dosen.
Behandlingsindikationen omprövas efter 3 år. En
tredjedel av de behandlade får övergående
influensaliknande symtom inom 1-3 dygn efter
första dosen, man kan då ge paracetamol. Invänta
eventuella större tandingrepp innan
behandlingsstart. Det är även viktigt att patienten
är väl hydrerad före administrering av
zoledronsyra.

Läkemedelskommittén genom Bo Sundqvist, Bertil
Ekstedt och Therese Ahlepil

SALURES INTE LÄNGRE UTBYTBART
Läkemedelsverket har beslutat att Salures tablett
2,5 mg samt 5 mg inte längre ska vara utbytbart.
Detta beslut trädde i kraft den 1 november 2017.
Förskriv därför istället Bendroflumetiazid
Alternova eller Bendroflumetiazid
Evolan för generisk konkurrens.

CALENDARIUM
V 8
Onsdag 21 februari 08.30 - 16.00 (konferens)
Life Science-stafetten 2018-
Antibiotika och Antibiotikaresistens
Norrlands universitetssjukhus, Södra entrén
Målpunkt Q, Bergasalen
Medverkan gratis men kräver föranmälan

Fredag 23 februari 9.00 - 12.00
Neurologisk utveckling och kardiovaskulär risk
hos 7-åriga barn födda med marginellt låg
födelsevikt. Disputation Josefin Starnberg
Tandläkarhögskolan, NUS 1D, Hörsal D
Inst för klinisk vetenskap

Fredag 23 februari 13.00 - 16.00
Hjärt- och kärlriskfaktorer vid aortastenos.
Disputation Johan Ljungberg
Tandläkarhögskolan, NUS 1D, Sal B
Inst för folkhälsa och klinisk medicin

V 9
Internat 27 - 28 februari
Terapirekommendationer - vad och varför?
Lycksele, Ansia camping
Målgrupp: AT-läkare och ST-läkare i
allmänmedicin.
Sista anmälningsdag 2018-02-19

Fredag 2 mars 09.00 - 12.00
Datakvalitet i det svenska nationella
prostatacancerregistret (NCPR).
Disputation Katarina Tomic
Norrlands universitetssjukhus, Hörsal E04
Inst för kirurgiska och perioperativa
vetenskaper

Terapirekommendationer 2018 finns att beställa

Ni som önskar tryckt bok, kan skicka ett mejl till
lakemedelskommitten@vll.se och meddela antal böcker ni
behöver.

Terapirekommendationer 2018 finns också elektroniskt:
http://linda.vll.se/vard/lakemedel/behandlingsrekommendationer
/terapirekommendationer och även på vll.se.

http://linda.vll.se/vard/lakemedel/behandlingsrekommendationer/terapirekommendationer
http://linda.vll.se/vard/lakemedel/behandlingsrekommendationer/terapirekommendationer

