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CLINT – läkemedelsinformationscentral även för Värmland 

Under 2020 sjösattes en läkemedelsinformationscentral i Örebro, som har till uppgift att utreda och 
besvara läkemedelsrelaterade frågor från vården i Örebro, Värmland och Sörmland. CLINT 
(Centrum för läkemedelsinformation i T-län) bemannas av läkare och apotekare som samarbetar för 
att tillhandahålla producentobunden, evidensbaserad och kvalitetssäkrad information till 
vårdpersonal kring läkemedelsbehandling och farmaceutiska frågeställningar. Det kan exempelvis 
handla om biverkningar eller behandlingsalternativ, men även praktiska hanteringsfrågor såsom 
blandbarhet av intravenösa läkemedel. 
 

Att ställa en fråga till CLINT är kostnadsfritt och utredningarna publiceras i regel efter anonymisering 
på https://svelic.se/ och https://relis.no/. CLINT kan enklast nås genom att skicka mejl till 
clint@regionorebrolan.se. Läs mer på www.regionorebrolan.se/clint. 
 

Lokalt i Värmland finns också möjligheten att få hjälp med litteratursökning via sjukhusbiblioteken. 
Det går också att höra av sig till Läkemedelscentrum eller Läkemedelskommittén med frågor.    
 

 
 

Förskrivningsrätten för alitretinoin begränsas 
Från och med 1 april 2021 begränsas förskrivningsrätten för alitretinoin till läkare med 
specialistkompetens inom hud- och könssjukdomar, på motsvarande sätt som isotretinoin. 
Begränsningen införs på grund av substansens fosterskadande effekter.  
 

Läkemedelsverket kan bevilja dispens från kravet på rätt behörighet om det finns särskilda skäl. 
Läkare utan specialistkompetens inom hud- och könssjukdomar som vill förskriva alitretinoin från och 
med den 1 april 2021 behöver således söka dispens. Recept utfärdade före den 1 april 2021 kan 
expedieras giltighetstiden ut och omfattas inte av begränsningarna i föreskrifterna. I 
Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa 
läkemedel (HSLF-FS 2017:74) finns bestämmelsen i sin helhet. 

 
 

Avregistrering av Fenemal och Nitrazepam påverkar dospatienter  
Fenemal, tablett 50 mg utgår och kommer att avregistreras. Fenemal är det enda godkända 
läkemedlet innehållande fenobarbital på den svenska marknaden. Även Fenemal, tabletter 100 mg 
kommer att avregistreras senare under 2021. Även Nitrazepam, tablett 5 mg utgår och kommer att 
avregistreras. Direkt utbytbara läkemedel saknas.  

För patienter med dispenserade doser av Fenemal 50 mg samt Nitrazepam 5 mg krävs 
ordinationsändringar och byte till alternativ medicinering. Dosapoteket beräknar att kunna 
producera dosrullar innehållande Fenemal 50 mg samt Nitrazepam 5 mg t.o.m. fredag 9 april 2021. 
Dosrullar med stopptid fr.o.m. måndag 12 april levereras utan Fenemal och Nitrazepam. 

Dispenserbara alt.  
Nitrazepam: 

Helförpackning alt. 
Nitrazepam: 

Dispenserbara alt. 
Fenobarbital: 

Helförpackning alt. 
Fenobarbital: 

Zopiklon tablett 5 mg 
och 7 mg 

Mogadon tablett 5 mg 
(Licens) 

Iktorivil tablett 0,5 mg 
och 2 mg 

Aphenylbarbit, tablett 50 mg (Licens) 

Zolpidem tablett 5 
mg och 10 mg  

Nitrazepam tablett 5 
mg (licens)  

  
 
  

Fenobarbital APL, oral lösning 5 mg/ml 
alt. Fenobarbital kapslar (extempore) 
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