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Åtgärder för att säkra läkemedelstillgången med anledning av Coronaviruset 
 

Apotekskedjorna i Sverige har begränsat mängden läkemedel patienter får köpa på apoteket efter 
rekommendationen från Läkemedelsverket. Vid uthämtning av recept får nu patienterna som mest 
hämta ut läkemedel för tre månaders förbrukning i taget. Antalet förpackningar av paracetamol har 
också begränsats. För patienter och konsumenter med normala behov innebär rekommendationen 
inga stora förändringar, men det kan hjälpa oss att motverka eventuell hamstring. 
 
Vården rekommenderas att säkerställa att lagren av läkemedel är väl fyllda. Läkemedelsenheten 
ombesörjer det för avdelningar med läkemedelsservice. Mer information finns på följande länk:  
 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/apotek-och-detaljhandel-uppmanas-motverka-hamstring  
 

Ny syns läkemedelsbrister på Fass.se  
 

På Fass.se finns nu Läkemedelsverkets restinformation om läkemedel. I informationen för valt 
läkemedel visas pågående rester samt prognos för när läkemedlet väntas vara tillgängligt igen. 
Informationen uppdateras klockan sex varje morgon och syns både för Allmänhet och 
Sjukvårdspersonal. 
 

Aerius munsönderfallande tabletter utgår 
 

Tillverkningen av Aerius munsönderfallande tabletter 2,5 mg respektive 5 mg har upphört och lagren 
på apoteken är mycket begränsade. Lagren av munsönderfallande tablett 5 mg redan är slut och 
lagren av munsönderfallande tabletter 2,5 mg beräknas räcka till april 2020. Nyförskrivning av dessa 
rekommenderas därför inte. Terapigrupp barn rekommenderar istället mixtur och tabletter enligt 
tabellen nedan som alternativ vid allergi och anafylaxi hos barn. Ordinationsmallarna i Cosmic är 
anpassade till dessa rekommendationer.  
  

Ålder Anafylaxi Allergi 

1–5 år Aerius mixtur 0,5 mg/ml, 5 ml Aerius mixtur 2,5 ml 

6–12 år Desloratadin 5 mg, 1 tablett  Aerius mixtur 5 ml 

Över 12 år Desloratadin 5 mg, 1 tablett Desloratadin 5 mg, 1 tablett 
 

 

Picato har avregistrerats på företagets begäran 
 

I januari informerade Läkemedelsverket om en möjlig ökad risk för hudcancer vid behandling med 
läkemedet Picato (ingenolmebutat) mot aktinisk keratos. EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) 
rekommenderade därför att tillfälligt återkalla Picato under fortsatt översyn av hudcancerrisken. 
Läkemedlet har nu avregistrerats på företagets begäran. Patienter rekommenderas att sluta använda 
Picato. Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.  
 
Vid aktinisk keratos rekommenderas Aldara eller Zyclara. Zyclara är för närvarande restnoterad men 
Aldara finns tillgänglig. Tillgängligheten på apotek kan kontrolleras på fass.se.    

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/apotek-och-detaljhandel-uppmanas-motverka-hamstring
https://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/restnoteringar
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/lakemedlet-picato-aterkallas-under-fortsatt-oversyn-av-hudcancerrisk

