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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Tips: Använd pollenlathunden under allergisäsongen 

Lathunden "Receptfria läkemedel mot allergiska besvär" ger en översikt över vilka läkemedel som 
finns tillgängliga receptfritt på öppenvårdsapotek. Lathunden innehåller uppgifter som 
beredningsform per substans, åldersgräns samt dosering och är tänkt som ett hjälpmedel för 
vårdpersonal vid rådgivning och rekommendation. Lathunden finns tillgänglig på terapigrupp 
egenvårds webbsida, under Terapirekommendationer.  
 

Värt att notera är att det receptfria alternativet Clarityn sirap 1 mg/ml åter är tillgänglig hos 
apoteken. Desloratadin oral lösning 0,5 mg/ml har tillkommit efter att lathunden publicerades och 
saknas därför i årets upplaga. Även Desloratadin oral lösning finns tillgänglig hos apoteken. 
 

 
Brist på vissa tuberkulosläkemedel 

Det råder för närvarande brist på vissa tuberkulosmediciner och alternativ behandling får anpassas 
efter patient och situation. Följande läkemedel är restnoterade: 
 

• Rimstar (etambutol, isoniazid, pyrazinamid, rifampicin) – filmdragerad tablett, 60st:  
Väntas åter i början av juni 2021. Licensalternativ saknas för närvarande. 

• Rifadin (rifampicin) – Oral suspension 20 mg/ml, 120 ml: 
För närvarande går endast varunummer 842701 att beställa. Det är en mexikansk 
förpackning som har godkänd dispens från Läkemedelsverket.   

• Myambutol (etambutol) – tablett 400 mg:  
Finns endast att tillgå i form av nedanstående licensalternativ. 

 

Licensalternativ: Myambutol 400 mg 

Läkemedelsform: 100 st tabletter 

Tillståndsinnehavare: Labatec Pharma SA, Schweiz 

Pris: Cirka 1 400 kr 

Varunummer: 699853 

Ledtid: Cirka 2–5 arbetsdagar 

 
 

Tänk på solen i kombination med vissa läkemedel 

Under den ljusare årstiden ökar risken för fototoxiska och fotoallergiska hudreaktioner på solljus i 
samband med användning av vissa läkemedel. De flesta personer har inga större problem med 
överkänslighet mot solljus. Den individuella känsligheten varierar dock kraftigt. 
 

Fototoxiska reaktioner är vanligast. Exempel på läkemedel som kan ge det är tetracykliner (särskilt 
doxycyklin), diuretika (hydroklortiazid och i mindre grad furosemid), NSAID (ketoprofen och 
naproxen), antimalariamedel (klorokin och hydroxiklorokin), retinoider och kalciumflödeshämmare. 
Fotoallergiska reaktioner är ovanliga men allvarligare eftersom konsekvenserna kan vara livslånga. 
Exempel på läkemedel som kan ge fotoallergiska reaktioner är NSAID (ketoprofen, diklofenak, 
piroxicam och celecoxib), diuretika (främst hydroklortiazid) och antimalariamedel (klorokin och 
hydroxiklorokin).  
 

Den viktigaste åtgärden är att sätta ut det aktuella läkemedlet. Om det inte är möjligt ska patienten 
skydda sig med kläder och hatt samt använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor för både UVA 
och UVB.  
                            Läs mer: Toxiska och allergiska reaktioner på ljus och läkemedel i förening (Janusinfo). 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel2/Terapirekommendationer-och-terapigrupper/Egenvard/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel2/Terapirekommendationer-och-terapigrupper/
https://www.janusinfo.se/nyheter/nyheter/2019/toxiskaochallergiskareaktionerpaljusochlakemedeliforening.5.49dbd9b15dd6037828708d6.html

