
Vecka 36 2021 

  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Brist på vitamintillsatser för parenteralt bruk 
 

Det råder för närvarande brist på vitamintillsatser för parenteral nutrition i form av Soluvit 
(vattenlösliga vitaminer) och Cernevit (vattenlösliga + fettlösliga vitaminer). Tillgången av både 
originalvara och licensalternativ kommer att vara begränsad fram till april 2022. Till följd av rådande 
situation bör användningen av både Soluvit + Vitalipid och Cernevit noga övervägas.  
 

Enligt leverantörens prognos bör tillgången av Soluvit (originalvara samt licensvara) täcka regionens 
behov under restperioden, förutsatt att användningen noga övervägs. Dock kan kortare 
restsituationer uppstå. När det gäller Cernevit finns dock enbart licensalternativ att tillgå under 
denna period. Licensalternativet finns i mycket begränsad mängd samt till en mycket högre kostnad. 
Regiongemensamma licenser finns beviljade för både Soluvit och Cernevit, se restmedelande på 
intranätet för mer information.  
 

På grund av rådande situation är därför rekommendationen att, i de fall det är möjligt, gå över till 
att använda kombinationen Soluvit + Vitalipid istället för Cernevit. 
 

Skillnaden mellan Cernevit och kombinationen Soluvit + Vitalipid är att kombinationsbehandlingen 
innehåller K-vitamin vilket saknas i Cernevit. Vid frågor kontaktas läkemedelsförsörjningsenheten på 
tel. 010- 831 51 40. 
                                               Läkemedelscentrum 

Tina Crafoord, ordförande läkemedelskommittén 
 

 

Indragning av Champix leder till bristsituation 
 

Champix är indicerat för rökavvänjning för vuxna. Tillverkningssatser av varaneklin (Champix) har 
visat sig innehålla för höga nivåer av en nitrosamin. Som en försiktighetsåtgärd har tillverkaren därför 
beslutat att pausa distributionen, vilket leder till en bristsituation. Baserat på data finns det ingen 
omedelbar risk för patienter som tar detta läkemedel, utan de väntade fördelarna med Champix 
överväger de potentiellt låga riskerna med kortvarig exponering av nitrosamin.   
 

Hantering 
• Under tiden data utvärderas bör inte vårdpersonal starta nya patienter på Champix.  
• För patienter som använder Champix är det kanske inte möjligt att slutföra behandlingen och 

vårdpersonal kan behöva byta till ett annat alternativ. Andra alternativ kan innefatta 
nikotinersättningsmedel och bupropion (Zyban).  

• Det kan också vara aktuellt att överväga nedtrappning, då det finns risk för utsättningssymtom 
vid avbrytandet av behandlingen.  

 

 
Ordinationsmallar för intravenöst järn förändrade 
 

För att underlätta ordination och administrering av intravenöst järn i Cosmic har doseringen i 
ordinationsmallarna förändrats så att Ej tidssatt ersatts av Förlängd giltighetstid. Bakgrunden är ett 
antal avvikelser som rapporteras kring intravenöst järn samt nya tekniska möjligheter i Cosmic.  
 

När de nya ordinationsmallarna används behöver inte längre ordinationen aktiveras, utan 
engångsdosen syns i utdelningsvyn direkt efter ordination. Den förlängda giltighetstiden innebär att 
det går att administrera engångsdosen när som helst under de kommande sju dagarna och också att 
den administrerade dosen syns i både läkemedelslistan och utdelningsvyn under hela den tiden.     

https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-lakemedel/vitamintillsatser-for-parenteralt-bruk-restnoterade-210901.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-lakemedel/vitamintillsatser-for-parenteralt-bruk-restnoterade-210901.pdf

