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Brist på dispergerbara tabletter innehållande fluoxetin 

En restsituation har uppstått på dispergerbara (lösliga) tabletter av fluoxetin 10 mg respektive 20 mg. 
I nuläget beräknas bristen pågå fram till mars 2021. Tillgängliga alternativ listas i tabellen nedan. 
Observera att det inte finns någon kapsel eller tablett innehållande 10 mg fluoxetin tillgänglig för 
närvarande. Den orala lösningen Fontex 4 mg/ml har normalt sett en liten förbrukning och tillgången 
kan vara begränsad. Kontrollera därför aktuell tillgänglighet på lokalt apotek via Fass i samband med 
förskrivning. För patienter med sväljsvårigheter finns Medcoat tablettöverdrag, en dragering för 
tabletter och kapslar som gör dessa lättare att svälja. Produkten är receptfri och finns på de flesta 
apotek. Kom ihåg att byte av beredningsform kräver utfärdande av nytt recept.  
 
Alternativ till Fluoxetin dispergerbar tablett 

Läkemedel Styrka Beredningsform Delbarhet 

Fluoxetin Accord 20 mg Kapsel Kan öppnas men innehållet smakar illa 

Fluoxetin Teva 20 mg Kapsel Kan öppnas men innehållet smakar illa 

Fluoxetin Vitabalans 20 mg Tablett Delbar i två lika stora doser, ej löslig i vatten 

Fontex 4 mg/ml Oral lösning - 
 
 

 

Förmånsbegränsningar borttagna för ett antal läkemedel  

Ett läkemedel har begränsad subvention (förmånsbegränsning) om det endast ingår i 
högkostnadsskyddet för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp. TLV (Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket) har under våren 2020 sett över förmånsbegränsningar i syfte att 
säkerställa att byten in i högkostnadsskyddet inte ska förhindras på grund av inaktuella 
förmånsbegränsningar, för att så många patienter som möjligt ska kunna få sitt läkemedel inom 
högkostnadsskyddet. 
 
Översynen såg över förmånsbegränsningarnas aktualitet och i vissa fall hur de var formulerade för att 
kunna göra dem mer ändamålsenliga. Översynen ledde till att ett antal förmånsbegränsningar togs 
bort samt att några förändrades för att göra grupperna mer enhetliga. Till exempel har 
förmånsbegränsningarna för betablockerare, rosuvastatin (Crestor), ezetimib (Ezetrol) och solifenacin 
(Vesicare) tagits bort och läkemedlen har nu generell subvention. Hela listan över de läkemedel där 
subventionsbegränsningen tagits bort finns på TLV´s hemsida. 
 
 

 

Tänk på att: Atarax tabletter är ljuskänsliga 

Atarax har flera användningsområden, till exempel behandling av urtikaria och symtomatisk 
behandling av ångest och oro. Tabletterna är ljuskänsliga och ska därför förvaras i ytterkartongen för 
att skyddas mot ljusexponering. Felaktig förvaring kan leda till 
försämrad kvalitet och hållbarhet av läkemedlet.  
 
Atarax finns i avdelningssortimentet på flera avdelningar. På de 
avdelningar som har läkemedelsservice markeras ljuskänsliga 
läkemedel med en svart prick på varans hyllkantsetikett. 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19950905000026&docType=65535&docTypeDynTab=65535&scrollPosition=121
https://medcoat.se/for-sjukvardspersonal/
https://www.tlv.se/download/18.5bad4bc7171f6da8fb258591/1589455200809/bes200423_bilaga_produktlista_borttagning_av_begransning.pdf

