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Årets influensavaccin finns i serviceförråden 

Från och med denna vecka kommer årets influensavaccin VaxigripTetra att finnas tillgängligt i 
serviceförråden på sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby. Vaccinet ligger i förpackningar om 10st 
sprutor och minsta antal som kan hämtas ut är 5st sprutor åt gången. Enheter ska beställa hem 
vaccinet som vanligt men kan vid behov hämta ut extra doser från serviceförråden.  
 
 

Spasmofen utgår - terapigrupp smärta rekommenderar 

Spasmofen suppositorium och Spasmofen injektionsvätska tillhandahålls inte längre och lagren hos 
leverantörerna är snart slut, vilket vi skrev om i Läkemedelsnytt vecka 25. På förekommen anledning 
vill nu Terapigrupp smärta påminna om de behandlingsalternativ som rekommenderas:  

- NSAID rekommenderas vid behandling av gallsten och njursten. 
- Vid behov av opioid rekommenderas i första hand tablett morfin. Vid behov av parenteral 

administrering rekommenderas injektion morfin eller oxycodon.  
- Vid undantagsfall, till exempel vid kräkningar, kan Morfin APL suppositorium användas. 

Ketogan suppositorium ska bara användas i absoluta undantagsfall då risken för 
beroendeutveckling troligen är större för Ketogan än för Spasmofen och Morfin.   

- Vid behov av spasmolytika rekommenderas tablett Papaverin (så länge det finns tillgängligt 
då även Papaverin utgått) eller injektion Buscopan.  

 
Fullständiga rekommendationer finns under Restnoterade läkemedel på intranätet.  
 
 

Relifex 1 g har utgått 

Tillverkaren av Relifex meddelar att Relifex 1 g inte längre finns tillgängligt på den svenska 
marknaden. Även Relifex 500 mg i förpackningsstorleken 30 tabletter utgår. Läkemedlen slutar att 
tillhandahållas av affärsmässiga skäl. Förpackningarna på 1 gram är redan slut hos leverantörer och 
apotek, medan 500 mg 30 stycken beräknas ta slut i mars 2021.  
 
 

Brist på Betnovat med chinoform 

Betnovat med chinoform (betametason och kliokinol) är restnoterat och beräknas tidigast finnas 
tillgängligt i april 2021. Det saknas direkt utbytbara alternativ. Terapigrupp hud rekommenderar:  
 

Eksem med svampinfektion:  

• Andra färdiga, topikala kombinationer finns tillgängliga med antimykotika och kortisongrupp I 
(Cortimyk/Daktacort) respektive II (Pevisone). 

• Vid önskan om topikal antimykotika tillsammans med kortisongrupp III kan kräm innehållandes 
betametason (Betnovat kräm) kombineras med separat kräm antimykotika. 

Eksem med bakteriell infektion:  

• I de fall man misstänker påtaglig bakterieinfektion kan – efter sårodling – en lokal steroid 
kombineras med systemisk antibiotikabehandling med flukloxacillin.  

• Om systemisk antibiotikabehandling ej tolereras finns APL-tillverkad Betnovat med neomycin i 
Essexkräm att tillgå. Denna finns sökbar under ”icke godkända läkemedel” i Cosmic. 

https://intranat.regionvarmland.se/download/18.36d35dc31791eead0285265/1619798301551/L%C3%A4kemedelsnytt%20vecka%2025%202020.pdf
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel2/restnoteringar-lakemedel/

