
Läkemedelsnytt 
 

Information från läkemedelskommittén  Vecka 17 2021 
 
 

 

Emerade adrenalinpenna tillbaka  

Adrenalinpennan Emerade finns nu åter tillgänglig för beställning 
samt uthämtning på apotek. För närvarande finns 300 µg samt 
500 µg att tillgå och 150 µg kommer att bli tillgänglig senare 
under året. Emerade drogs in från marknaden förra året till följd 
av ett fel på utlösningsmekanismen i pennan. Företaget meddelar 
nu att felet är åtgärdat och att pennan fungerar korrekt.  
 
 
 

Brist på tabletter innehållande metotrexat 

Det är för närvarande brist på Metotab (metotrexat) i alla tre tablettstyrkor: 2,5 mg, 7,5 mg och 10 
mg. Produkten beräknas åter i lager i slutet av juni 2021. För styrkorna 7,5 mg och 10 mg finns inga 
utbytbara alternativ i samma styrka. Dock finns Methotrexate Orion Pharma 2,5 mg 100 tabletter 
(vnr: 527155) att tillgå. I de fall patienter har någon av de högre styrkorna av Metotab på recept kan 
Methotrexate Orion Pharma 2,5 mg förskrivas som alternativ. Observera att ett nytt recept behövs 
för uthämtning på apotek om patienten ska byta styrka på läkemedlet.  
 

 
Morfin Epidural i styrkan 0,4 mg/ml är åter restnoterad  

En ny restsituation har uppstått för Morfin Epidural, morfin 0,4 mg/ml, injektionsvätska, 10x10 ml. 
Nästa leverans av läkemedlet beräknas preliminärt till slutet av april. Det finns inget direkt utbytbart 
alternativ tillgängligt för beställning. Var observant på att samtliga tänkbara alternativ som finns 
tillgängliga är av högre styrkor än Morfin epidural 0,4 mg/ml. Var uppmärksam på förväxlingsrisken! 
 
Tillgängliga produkter innehållande morfin injektionsvätska utan konserveringsmedel:  

Läkemedel: Beredningsform: Styrka: Förpackningsstorlek: 

Morphine Unimedic Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml 10x10 ml 

Morfin Special Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml 10x2 ml 

Morfin Epidural Meda Injektionsvätska, lösning  10 mg/ml 10x1 ml 
10x10 ml 

 
 

 

Använd Receptkalkylatorn som hjälp vid förskrivning 

Vid förnyelse av recept finns ofta behov av att se hur länge föregående recept räcker. I 
receptkalkylatorn lägger du själv in uppgifter från föregående receptförskrivning och får datum för 
när läkemedlet beräknas vara slut. Receptkalkylatorn hittar du på läkemedelssidorna på intranätet 
under Förskriva läkemedel.  
 

 

http://livlinan.liv.se/globalassets/global/halsa-och-vard/l/lakemedel/forskrivning-av-lakemedel/fornya-recept.xlsx

