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Begränsad förskrivningsrätt för Klorokin och hydroxiklorokin - 
Läkemedelsverket avråder från användning vid Covid-19 
 

Läkemedelsverket har fått signaler om en kraftigt ökad förskrivning av klorokin, vilken bedöms vara 
relaterade till utbrottet av covid-19. Tillgängliga data om effekt och säkerhet vid behandling med 
detta läkemedel vid covid-19 är i nuläget mycket begränsade. Både klorokin och hydroxiklorokin kan 
orsaka allvarliga biverkningar i form av bland annat hjärtarytmi, ibland med dödlig utgång, då dessa 
läkemedel kan förlänga QTc-intervallet hos vissa patienter. Risken ökar särskilt vid höga doser eller 
vid samtidig behandling med vissa andra läkemedel. Flera kliniska studier av behandling med klorokin 
och hydroxiklorikin vid covid-19 pågår. Behandling av patienter med covid-19 med dessa läkemedel 
bör därför i nuläget endast ske inom kliniska studier. I övrigt bör klorokin och hydroxiklorokin endast 
användas för godkända indikationer. 
 

För att motverka en bristsituation av berörda läkemedel kommer en ny föreskrift, Läkemedelsverkets 
föreskrifter om tillfälliga begränsningar av förskrivning och utlämnande av vissa läkemedel, att 
begränsa förskrivningsrätten till läkare med följande specialistkompetenser: 
 

 

Enligt de nya föreskrifterna får läkemedel som innehåller klorokin och hydroxiklorokin endast lämnas 
ut mot recept om de förskrivits av läkare med ovanstående specialistkompetenser. Patienter som har 
dessa läkemedel utskrivna sedan tidigare av läkare som saknar ovanstående specialiteter måste 
kontakta sjukvården för att få nya recept. Läkemedelsverket kan besluta om undantag (dispens) från 
bestämmelserna i dessa föreskrifter. De nya föreskrifterna gäller till och med 31 oktober 2020. 
 

I aktuella ordinationsmallar i Cosmic har en kort informationstext lagt till. Ordinationsmallarna finns 
nu bara tillgängliga i aktuella enheters första sökurval.  
  
För mer information besök Läkemedelsverkets sida för covid-19. 
 

 

Ordinera inte akutproduktion av läkemedel i Pascal 
 

I nuläget kommer lugnande signaler från Apotekstjänst angående leveranser av dosdispenserade 
läkemedel. Apotekstjänst har dock en personalbrist och vidtar extra åtgärder för att lösa denna. 
Undvik därför att beställa akutproduktion av dospåsar då detta belastar produktionen extra mycket. 
Glöm inte heller att se till att dosdispenseringen är pausad för inneliggande patienter. Det går bra att 
lägga in nya patienter i dos, det ska inte orsaka några produktionsproblem i nuläget.  
 

I händelse av en ökad resursbrist hos Apotekstjänst kommer beslut rörande dosdispensering tas i 
samråd med kommunerna. Exempelvis kan vissa särskilda boenden där det finns personal som kan 
dela läkemedel komma att nedprioriteras. Läkemedelsenheten har regelbunden avstämning med 
Apotekstjänst och om förutsättningarna ändras kommer detta att meddelas. 

Läkemedel: Aktiv substans: ATC-kod: Förskrivningsrätten begränsas till följande specialiteter: 

Plaquenil Hydroxiklorokin P01BA02 
Reumatologi 
Hud- och könssjukdomar  
Barn- och ungdomsmedicin 

Klorokinfosfat Klorokin P01BA01 

Reumatologi 
Hud- och könssjukdomar 
Barn- och ungdomsmedicin  
Infektionssjukdomar 

https://www.lakemedelsverket.se/globalassets/dokument/lagar-och-regler/hslf-fs/hslf-fs-2020-11.pdf
https://www.lakemedelsverket.se/globalassets/dokument/lagar-och-regler/hslf-fs/hslf-fs-2020-11.pdf
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus

