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Ozempic  
 
Läkemedel Ozempic inj.vätska, lösning i förfylld injektionspenna – 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg.  

 

Prognos Alla styrkor av Ozempic är restnoterade och i det närmaste slut på apoteken. 
 

 Ozempic förfylld injektionspenna 0,25 mg beräknas åter i mitten av april.   

 Ozempic förfylld injektionspenna 0,5 mg beräknas åter i slutet av mars. 

 Ozempic förfylld injektionspenna 1 mg beräknas åter i slutet av februari.   

 
 

Alternativ Terapigrupp endokrinologi rekommenderar följande åtgärder under restsituationen om 

aktuellt läkemedel inte finns att tillgå:  

1. Utvärdera om behandlingen haft önskad effekt. Om inte, byt till annan 

läkemedelsgrupp. 

2. Pausa behandlingen under restsituationen om det bedöms som acceptabelt.  

3. Byt till annan styrka som finns tillgänglig om det bedöms som medicinskt riskfritt. 

4. Om inget av ovanstående alternativ är möjliga byt till annan GLP-1 analog. I första 

hand Victoza, daglig injektion. Victoza 1,8 mg rekommenderas vid etablerad hjärt-

kärlsjukdom. Observera att vissa förpackningar av Victoza är restnoterade och att 

tillgången därför kan bli något osäker på sikt. Även GLP-1 analogen Trulicity har 

begränsad tillgång. Se restmeddelande Trulicity för mer information.  

 Vid nyinsättning bör avvägning göras om man kan avvakta eller sätta in en annan GLP-1-

receptoranalog alternativt ett läkemedel ur en annan läkemedelsgrupp, för alternativ se 

Rekommenderade läkemedel. 
  

   

Övrigt Läkemedel kan finnas kvar på 

öppenvårdsapotek trots en restsituation. För att 

se tillgången av respektive läkemedel på apotek 

använd fliken lagerstatus på fass.se eller 

kontakta öppenvårdsapoteken på nedanstående 

telefonnummer. 

  

Apotekskedja: Telefonnummer: 
Apoteket AB 0771-210 210 
Apotek Hjärtat 010-422 22 50 
Apoteksgruppen 0771-760 760 
Kronans apotek 0771-699 670 
LlyodsApotek 0771-231 000 

Terapigrupp endokrinologi 

Sortimentsrådet, läkemedelscentrum 

Uppdaterad information 2023-03-16: 

Förlängd restnotering: Restproblematiken för samtliga styrkor av Ozempic väntas pågå under hela 2023. 

Stötvisa leveranser kommer att komma under året men förväntas inte kunna täcka hela behovet.  

LOK (nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer) har publicerat information med anledning av brist på 

GLP-1-analoger. Informationen kompletterar terapigrupp endokrinologis rekommendationer nedan som 

fortsatt gäller. Informationen finns här: Brist på GLP-1-analoger - Janusinfo.se 

• Victoza injektionsvätska i alla förpackningsstorlekar är restnoterade från tillverkaren. Läkemedel 

kan finnas kvar på öppenvårdsapotek trots restsituationen. Information om Victoza uppdateras i 

eget restmeddelande.  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/forskrivning-av-lakemedel/rekommenderade-lakemedel
https://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0
https://janusinfo.se/lakemedelskommitte/lok/artiklar/bristpaglp1analoger.5.62705593185d44849bd47c2d.html

