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Lagerberedningen Melatonin AGB avregistreras  

Den 23 maj 2021 avregistreras lagerberedningen Melatonin AGB och produkten får därefter inte 
säljas. Melatonin AGB kommer från och med den 1 mars 2021 att tillhandahållas som godkänt 
läkemedel med indikationen "insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där 
sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga”.  
 

Fram till 23 maj kommer lagerberedningen Melatonin AGB att finnas på marknaden parallellt med 
det godkända läkemedlet Melatonin AGB och andra godkända produkter. Detta är en åtgärd som ska 
möjliggöra för vården att ställa om förskrivningen från lagerberedningen till alternativt läkemedel. 
 

De recept/rekvisitioner som utfärdats på lagerberedningen Melatonin AGB gäller inte för expediering 
av det godkända läkemedlet Melatonin AGB och vice versa eftersom det godkända läkemedlet 
Melatonin AGB är att betrakta som ett annat läkemedel än lagerberedningen Melatonin AGB. Det 
innebär att patienter som står på behandling kommer att behöva ett nytt recept på det registrerade 
läkemedlet när den apotekstillverkade lagerberedningen är slut på apotek, eller i samband med 
avregistrering 23 maj.  
 

Det godkända läkemedlet hittas i Cosmic under fliken Läkemedel. Lagerberedningen hittas under Icke 
godkända läkemedel och har en röd ikon för extempore. Hur länge befintligt lager av den 
apotekstillverkade lagerberedningen räcker är osäkert, men Läkemedelsnytt rapporterar 
fortlöpande. 
 

Många förgiftningar av hostmedicin innehållande etylmorfin 

Giftinformationscentralen (GIC) får många samtal om överdoseringar med hostmediciner som 
innehåller etylmorfin. Det handlar både om avsiktliga överdoseringar och oavsiktliga feldoseringar. 
Användande av läkemedel med etylmorfin innebär en risk för beroende och akuta förgiftningar som 
kan vara livshotande. Etylmorfin omvandlas till morfin i kroppen och överdosering är potentiellt 
dödligt på grund av andningsdepression och påverkan på centrala nervsystemet. 
 

De läkemedel som berörs är hostmedicinerna Cocillana-Etyfin (etylmorfin, flytande extrakt av 
cocillana och senega) samt Lepheton (etylmorfin och efedrin). GIC får omkring 400 samtal om året 
som gäller överdosering av Cocillana-Etyfin eller Lepheton. Flera samtal rör överdosering hos barn. 
Spädbarn är extra känsliga för morfinpreparat och de aktuella läkemedlen får inte ges till barn under 
två år. 
 

I ett nyhetsbrev uppmanar nu Läkemedelsverket förskrivare till extra vaksamhet vid förskrivning av 
de två hostmedicinerna. Läkemedelsverket understryker att förskrivarna måste informera 
patienterna om riskerna vid feldosering samt att dessa hostmediciner enbart får användas för 
korttidsbehandling av rethosta. Läkemedelsverket har nyligen uppdaterat produktinformationen för 
de två hostmedicinerna för att minska förgiftningsrisken. 
 

Tridepos restnoterat till november 
 

Till följd av förändringar i produktionen av kombinationsläkemedlet Tridepos 70 mg (alendronsyra) + 
500 mg/800 IE (kalciumkarbonat/kolekalciferol) kommer en restsituation att uppstå inom kort. 
Tridepos beräknas vara restnoterat från mars fram till årsskiftet. Det finns inget direkt utbytbart 
kombinationspreparat att tillgå utan företaget hänvisar till en kombinationsbehandling bestående av 
veckotablett Alendronat 70 mg och Kalcipos-D forte 500mg/800 IE, filmdragerad tablett. 
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