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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Ergenyl enterotabletter och oral lösning utgår 

Företaget som tillverkar Ergenyl (valproinsyra) enterotabletter 100 mg, 300 mg samt 500 mg och oral 
lösning 60 mg/ml har meddelat att tillverkningen av läkemedlen upphör. I samråd med terapigrupp 
neurologi rekommenderas byte till Absenor enterotabletter samt oral lösning i motsvarande styrkor. 
Hos de enheter som har läkemedelsservice kommer byte i bassortimenten att göras från Ergenyl till 
Absenor.  

De patienter som behandlas med Ergenyl enterotabletter eller oral lösning kommer att behöva nya 
recept utfärdade på produktnamnet Absenor för att kunna hämta ut läkemedlet på apoteken. Detta 
då valproinsyra har indikationen epilepsi vilket gör att Absenor och Ergenyl inte är utbytbara mot 
varandra på apotek.  
 

Observera att Ergenyl Retard depottabletter och depotgranulat samt Ergenyl injektionsvätska inte 
påverkas av ovanstående besked, utan fortsatt kommer att finnas tillgängliga på svenska marknaden. 
 
 

 
Det är alla förskrivares ansvar att hålla läkemedelslistan aktuell 

Den regiongemensamma riktlinjen Hantering av läkemedelslistan (RIK-14956) har reviderats. 
Riktlinjen beskriver varje förskrivares ansvar att hålla patientens läkemedelslista aktuell efter varje 
vårdkontakt. Förskrivaren är ansvarig för att innan ny ordination av läkemedel ta reda på aktuell 
medicinering inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel. I ordination som avser 
läkemedelsbehandling ska även plan för uppföljning och avslutning ingå. Samtliga ändringar av 
pågående läkemedelsordination, så som ändring av dos eller förnyelse av recept, innebär att ett nytt 
beslut om behandling fattas. Förskrivaren gör därmed en ny läkemedelsordination och 
behandlingsansvaret övertas.  

I den reviderade versionen förtydligas ansvaret för att pausa ordinationer som är olämpliga utifrån 
patientens hälsotillstånd. För patienter med dosdispenserade läkemedel tydliggörs att Pascal endast 
är en lista över aktuella recept och inte en förteckning över patientens samtliga ordinerade 
läkemedel. I Pascal ska inte de rekvisitionsläkemedel som patienten är ordinerad föras in, till exempel 
Aclasta och leuprorelin. 

 
 

Hantering av rådande brist på metoklopramid tablett 10 mg 
 

Primperan (metoklopramid) tablett 10 mg och samtliga 
generiska alternativ är restnoterade från tillverkarna och 
bristsituationen förväntas pågå till årsskiftet. Läkemedelsverket 
har därför fattat beslut om särskilt tillstånd som 
tillåter apotek att expediera recept på licensläkemedel 
innehållande oralt metoklopramid på generell licens under 
tiden bristsituationen kvarstår, dock längst till 10 december 
2021. Observera att patienten behöver nytt recept på licensalternativet.  
 
Mer information om praktisk hantering under restperioden finns på läkemedelscentrums sida för 
restmeddelanden på intranätet. 

http://canea.liv.se/Search?Search=RIK-14956
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel2/restnoteringar-lakemedel/

