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Serotonergt syndrom

Serotonergt syndrom är ett potentiellt livshotande tillstånd som beror på överaktivering av 

serotonerga receptorer främst i centrala nervsystemet, men även perifert. Syndromet utlöses 

oftast genom en komplex interaktion mellan två eller flera läkemedel med serotonerg effekt 

och kan uppträda vid användning av vanliga läkemedel i terapeutiska doser. I typfallet uppvisas 

ett klassiskt symtomkomplex bestående av ökad neuromuskulär och autonom aktivitet samt 

mental påverkan. Graden av förhöjd aktivitet avgör hur allvarligt tillståndet blir. Förloppet är 

karaktäristiskt kort och fulminanta fall medför metabol acidos, arytmier, epileptiska anfall, 

rabdomyolys, njurskador och disseminerad intravasal koagulation (DIC).

Fulminanta fall är ovanliga varför tillståndet 
sannolikt är underdiagnostiserat. Troligen ökar 
förekomsten av syndromet i takt med ökande 
användning av läkemedel med serotonerga 
effekter. Subakuta och även kroniska tillstånd 
förekommer.

Syndromet är möjligt att undvika och 
prevention bygger på vaksamhet hos såväl 
läkare som patient. Vissa kombinationer av 
läkemedel bör undvikas helt.

Behandlingen av serotonergt syndrom 
består av allt från utsättning av serotonergt 
verkande läkemedel till intensivvård.

Den viktigaste differentialdiagnosen 
är malignt neuroleptikasyndrom, där det 
serotonerga syndromet urskiljer sig genom en 
snabbare symtomutveckling och förekomst av 
klonus.

Serotonin tillhör gruppen monoaminer 
tillsammans med adrenalin, noradrenalin 
och dopamin. De viktigaste funktionerna 
för serotonin rör centrala nervsystemet och 

gastrointestinalkanalen. Det centralnervösa 
serotonerga systemet är involverat i reglering 
av bland annat vakenhet, affekt, kropps-
temperatur, hungerkänsla, nociception och 
muskeltonus. 

Vem utvecklar ett serotonergt 
syndrom?
Serotonergt syndrom har rapporterats i alla 
åldrar, även hos barn. Det är i det enskilda 
fallet svårt att förutse om individen kan 
utveckla ett serotonergt syndrom. Risken är  
bl a avhängig av njur- och leverfunktion. 

Den ökade serotonerga aktiviteten som 
läkemedel (se figur 1) orsakar beror på olika 
mekanismer såsom hämning av monoamin- 
oxidas, serotoninåterupptagshämning och 
serotoninfrisättning. MAO-hämmare är 
särskilt riskfyllda liksom intag av ecstasy 
(MDMA). Vid överdosering av SSRI uppträ-
der serotonergt syndrom i ca 15 % av fallen, 
men symtombilden blir endast måttlig. 

Gemensamt för patogenesen är att läkeme-
delskombinationer synergistiskt överaktiverar 
centrala postsynaptiska serotonerga receptorer, 
främst 5-HT

2A
 men även 5-HT

1A
.

Klassisk triad - mental påverkan, ökad neuromuskulär och autonom aktivitet.

Stor klinisk variation med olika symtomkombinationer och svårighetsgrader.

Potentiellt livshotande tillstånd.

Förutsägbar och därmed undvikbar genom kunskap och aktsamhet.

Läkemedelsgrupper med  
serotonerg effekt

Figur 1.

• SNRI   
• SSRI  
• Triptaner  
• Neurolepika

• MAO-hämmare
• Tricykliska antidepressiva
• Opioider
• Hallucinogena droger
•  Övriga t ex Litium,  
   Erytromycin, Metoklopramid

Text: Michael Holmér, Geriatriska kliniken USÖ och Läkemedelscentrum
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Förutsäga och förebygga  
serotonergt syndrom
Genom kunskap och vaksamhet är det 
möjligt att förutsäga och därmed förebygga 
utveckling av syndromet. Särskild eftertanke 
krävs vid tillägg av ytterligare ett läkemedel 
med serotonerg effekt. Behandlande läkare 
måste informera patienten om riskerna och 
symtomen vid syndromet. Såväl läkaren 
som patienten bör vara uppmärksam på om 
patienten utvecklar en ökad neuromuskulär 
aktivitet.

Serotonergt syndrom kan uppträda som 
en konsekvens av läkemedelsbehandling i 
terapeutiska doser, men även vid oväntade 
interaktioner eller överdosering. Syndromet  
är i allmänhet utlöst av en kombination av 
läkemedel, exempelvis den riskfyllda kombina-
tionen av SSRI och Tramadol, varför denna 
kombination bör undvikas. SSRI är på grund 
av utbredd användning den vanligaste läke-
medelsgruppen som är inblandad i  
syndromet.

Den bästa åtgärden för att förebygga 
syndromet är att undvika samtidig 
behandling med flera serotonergt verkande 
läkemedel.

Symtom
Symtombilden uppträder snabbt, vanligen 
inom 6–24 timmar efter insättning eller dos- 
ökning av läkemedel med serotonerg effekt.

Den kliniska bilden utgörs av olika symtom-
kombinationer och svårighetsgrader. Initiala 
symtom kan vara muskelryckningar, illamåen-
de, kräkningar, magsmärtor, oro, rastlöshet och 
irritation. Den klassiska symtomtriaden (se figur 
2) är neuromuskulär excitation, excitation av 

Figur 2.

autonoma nervsystemet och mental påverkan. 
De allvarligaste symtomen är initial rigiditet 
och hypertermi, vilket innebär en ökad risk 
för rabdomyolys, njursvikt och i slutändan 
multiorgansvikt. 

Symtomen avklingar vanligtvis relativt 
snabbt (< 24 timmar), men patienten kan vara 
konfusorisk ytterligare ett par dagar. Syndro-
met pågår längre när orsaken är läkemedel 
med lång halveringstid.

Serotonergt syndrom
Syndromet uppträder snabbt – oftast inom 6 timmar  

efter insättning eller dosökning av ett läkemedel

Ökad neuromuskulär aktivitet

• Hyperreflexi
•  Klonus och myoklonus, även okulär
• Muskelryckningar
• Tremor
•  Ökad tonus/rigiditet
•  Babinskis tecken, bruxism, ataxi och nystagmus 
  förekommer

Mental påverkan

• Agitation
• Hypomani
• Ångest
• Konfusion

Ökad autonom aktivitet

• Hypertermi (mild < 38,5°C, svår > 38,5°C )
• Takykardi
• Svettning/kallsvettning
• Hudrodnad
• Mydriasis

Gastrointestinala symtom är vanliga

• Diarré
• Magkramper
• Ökade tarmljud
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Undersökningar
Elektrolytstatus, CK, myoglobin, mätning av 
kroppstemperatur. LPK. Transaminaser.
Eventuellt även artärgas. Vid oklara fall drog- 
screening (exempelvis amfetaminpreparat och 
MDMA/ecstasy).

OBS! Serumkoncentrationsmätningar av 
serotonin korrelerar inte med allvarlighets- 
graden.

Behandling
Behandling av serotonergt syndrom med olika 
svårighetsgrad sammanfattas i figur 4.

Seponera serotonergt verkande läkemedel. 
Vid lindriga till måttliga symtom kan 

bensodiazepiner ges för att dämpa den 
neuromuskulära överaktiviteten.

I svåra fall bör patienten övervakas på 
sjukhus ett dygn. Det är viktigt att följa 
vitalparametrar och kroppstemperatur. 
Tillståndet kan snabbt förvärras och leda till 
multiorgansvikt, särskilt vid hypertermi och 
muskelrigiditet, vilket kräver intensivvård med 
bland annat arytmiövervakning. I intensiv- 
vården ingår nedkylning, korrektion av  

vätskeförluster, syrgasbehandling och  
eventuellt läkemedelsbehandling. Initialt 
rekommenderas oftast serotoninantagonisten 
cyproheptadin, även om RCT-studier saknas. 
Vidare kan klorprotixen (neuroleptika, 
tioxantenderivat), risperidon eller dantrolen 
(kalciumantagonist) prövas.

Den autonoma instabiliteten är svårast  
att behandla och patienter med allvarlig form  
av syndromet kan uppvisa snabba och drama- 
tiska förändringar i vitalparametrar. Patienten 
kan exempelvis växla mellan uttalad hyper-  
som hypotension. Med lämplig och tidigt insatt 
behandling är mortaliteten mindre än 1 %.

I lugnt skede ska läkemedelsgenomgång 
utföras och kontroll av njur- och leverfunk- 
tion rekommenderas. Lindriga fall läker utan 
sequelae. Risk för recidiv föreligger vid insätt-
ning av alla serotonergt verkande läkemedel. 
Många vanliga diagnoser behandlas med 
läkemedel som har serotonerg effekt. Hos 
patienter med tidigare serotonergt syndrom 
måste detta beaktas, vilket utgör ett terapeu- 
tiskt problem. I dessa fall kan klinisk  
farmakolog konsulteras. n

Diagnos
Diagnosen är klinisk och bygger på  
läkemedelsanamnes och symtombild.

Läkemedelsanamnes är essentiell, men 
även att efterfråga användning av droger 
och naturläkemedel t ex Johannesört som i 
kombination med antidepressiva medel kan 
utlösa syndromet.

Det finns ingen provtagning att ta hjälp 
av i diagnostiskt syfte, men vissa laboratorie- 
undersökningar kan ge stöd åt den kliniska 
bedömningen och hur allvarligt syndromet ut-
vecklats. I status är neurologisk undersökning 
särskilt betydelsefull. Det tydligaste kliniska 
tecknet vid serotonergt syndrom är klonus 
som antingen är spontan eller inducerad. Vid 
svårare former är rigiditet vanligt, vilket kan 
dölja stegrade senreflexer och klonus.

Serotonergt syndrom är en klinisk diagnos 
och ett hjälpmedel är Hunters diagnoskriterier 
med en sensibilitet på 84 % och specificitet 
på 97 %.

Hunters diagnoskriterier (2003) 

1. Intag av läkemedel eller drog med  
serotonerg effekt.

2. Flödesschema för att kliniskt bekräfta 
serotonergt syndrom (se figur 3).

De viktigaste differentialdiagnoserna är:
- Malignt neuroleptikasyndrom (som har en 

långsammare symtomutveckling).
- Malign hypertermi (som är associerad till 

exponering för inhalationsanestesi).
- Antikolinergt syndrom (som domineras av 

perifera antikolinerga symtom och konfusion).

Figur 3.

Symtom Behandling

Lindriga      
Mild hypertension, takykardi, mydriasis, diafores, tremor/skakningar. 
Ångest.     
Myokloni och hyperreflexi (framför allt i nedre extremiteterna).

Utsättning av bidragande läkemedel.      
Följ och stabilisera vitalparametrar.       
Bensodiazepin (diazepam).       
Eventuellt nedkylning*.       
Övervakning på sjukhus i minst 6 timmar.

Måttliga      
Som ovan plus:       
Temp > 40°C, stegrade tarmljud, diarré, illamående/kräkningar,  
okulär klonus, agitation.

Som ovan.      
Cyproheptadin (antidot), Klorprotixen, Risperidon eller Dantrolen vid uttalad 
konfusion och hypertermi.      
Nedkylning*.          
Rehydrering. Syrgas.       
Övervakning på sjukhus, främst hjärta.

Svåra      
Som ovan plus:          
Temp > 41,1°C, högt blodtryck och puls, konfusion, muskelstelhet.

Intensivvård!

*Antipyretika har mycket begränsad effekt då hypertermin är sekundär till ökad muskulär aktivitet.

Figur 4.  
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Agitation eller 
Hyperhidros eller 
Muskulär rigiditet 
och feber (> 38°C)

Hyperreflexi

Ja

Ja

Referenslista till artikeln finns på Läkemedelskommitténs webbsida regionorebrolan.se/lakemedel
under Läkemedelsrekommendationer > Publikationer/dokument > Referenslistor.

4 NR 223 JANUARI  2020



Förenklad doseringsregim av 
acetylcystein vid normalfall av 
paracetamolförgiftning
Giftinformationscentralen rekommenderar 
en 2-dosregim med intravenösa infusioner 
av acetylcystein (se figur ovan). Den totala 
behandlingsdosen acetylcystein och den totala 
behandlingstiden (20 timmar) är oförändrad. 
Tidigare gavs hälften av dosen som en initial 
bolusinfusion under 15 minuter, vilken nu 
tagits bort.

Vid acetylcysteinbehandling är histamin- 
utlösta (icke-IgE-medierade) reaktioner som 
flush, klåda, urtikaria vanliga, medan angio-
ödem, bronkospasm och cirkulatorisk chock 
förekommer i undantagsfall. Nyare studier 
har visat att frekvensen biverkningar minskar 
signifikant när man undviker den initiala 
höga bolusdosen, t ex minskar histaminutlösta 
reaktioner då från 15 % med tidigare regim 
till ca 4 %. Även gastrointestinala symtom 
som illamående och kräkningar minskar när 
bolusdos inte ges.

Kontakt med Giftinformationscentralen 
rekommenderas vid massiv paracetamolöver-
dos (> 30 g), om behandling påbörjas senare 
än 10 timmar efter intag av överdos, vid 
upprepade överdoser eller vid överdos med 
beredningar med långsam frisättning. I dessa 
fall kan behandlingen behöva modifieras med 
högre dos och/eller förlängd behandlingstid.  

Läkemedelssäkerhetsdag  
på Läkemedelsverket

Läkemedelsverket anordnade den 22 november 2019 ett seminarium för  

hälso- och sjukvårdspersonal om myndighetens läkemedelssäkerhetsarbete.  

Nedan refereras några områden som togs upp denna dag.

Loperamid används i missbrukssyfte 
Loperamid (Imodium, Dimor m fl) är en 
syntetisk opioid som används för symtoma-
tisk behandling av diarré. Loperamid säljs 
även receptfritt på apotek. I rekommenderade 
doser har loperamid lokal effekt i tarmen. 
Vid normal användning är loperamid ett 
säkert läkemedel med få biverkningar. Vid 
överdos kan centrala opioida effekter upp-
komma. En del missbrukare använder 
loperamid för att självmedicinera utsättnings-
symtom av opioider. Loperamid har därför 
kallats ”poor man´s methadone”. I högre 
doser passerar loperamid blod-hjärnbarriären 
och kan ge euforiska effekter.

Under de senaste åren har antalet samtal 
till Giftinformationscentralen angående över-
dosering av loperamid ökat tydligt. Rätts-
medicinalverket har rapporterat drygt sju 
dödsfall per år under 2014-2017 som man 
bedömt orsakats av loperamid, vilket är en 
tydlig ökning jämfört med tidigare år. Många 
apotek förvarar loperamid ”bakom disk” för 
att minska risken för stöld och missbruk.

Överdosering med upprepade intag av 
stora doser loperamid kan leda till förlängt 
QT-intervall, Torsades de Pointes eller andra 
ventrikulära arytmier, svimning och hjärtstil-
lestånd. Mekanismen är inte klarlagd, men 
det finns teorier om hämning av natrium- 
och kaliumkanaler i hjärtmuskelcellerna.  

Renässans för Lergigan med kraftig 
ökning av intoxikationsfall
Prometazin (Lergigan) är ett neuroleptika- 
besläktat antihistamin ur gruppen fentiazin- 
derivat med sederande och uttalat antikolinerga 
effekter. Användningen av prometazin har 
ökat markant under senare år. Prometazin är 
nu efter paracetamol det vanligaste förgift-
ningsmedlet som sjukhusen ställer frågor till 
Giftinformationscentralen om. 

Inom en timme efter en stor överdos 
prometazin ses sänkt medvetandegrad samt 
antikolinerga symtom som vidgade pupiller, 
motorisk oro, agitation, hallucinationer och 
ibland fullskaligt delirium. 

Patienter som överdoserat prometazin 
utätts ibland för en onödig diagnostik och 
invasiv intensivvårdsbehandling. Detta beror 
på att förgiftningsbilden kan uppvisa en 
klinisk bild som lätt kan misstas för en 
intrakraniell katastrof.  

Fysostigmin är ett kolingert verkande 
medel som kan passera blodhjärnbarriären och 
kan därmed häva såväl perifera som centrala 
antikolinerga symtom. Fysostigmin är en 
effektiv antidot vid överdoseringar med enbart 
prometazin och korrekt använt har det få 
bieffekter. n

• Förenklad doseringsregim av acetylcystein vid normalfall av paracetamolförgiftning.

• Loperamid används i missbrukssyfte.

• Renässans för Lergigan med kraftig ökning av intoxikationsfall.

Text: Birgitta Lernhage och Maria Palmetun Ekbäck, Läkemedelscentrum

Ny förenklad 
acetylcystein-
behandling

200 mg/kg  
(50 mg/kg/timme)

100 mg/kg  
(6,25 mg/kg/timme)

iv infusion under 4 timmar iv infusion under 16 timmar
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Är den ordinerade dosen rimlig?

Läkemedelsrelaterade skador står för ca 10 procent av  

vårdskadorna, enligt resultat från regionernas markörbaserade  

journalgranskningar under perioden 2013–2017, SKR  

(Skador i vården – utveckling 2013–2017).

En läkemedelsrelaterad skada kan uppstå i 
samband med hantering eller användning av 
läkemedel. Orsaken kan vara fel eller misstag i 
samband med hanteringen, läkemedelsbiverk-
ningar och interaktioner men också brister i 
följsamheten, det vill säga att patienten inte 
tar sina läkemedel på avsett sätt.

I Region Örebro län rapporterades under 
2019 sammanlagt 1 000 avvikelser inom Vård-
process – Läkemedel vilket utgör ca 11 % av 
det totala antalet rapporterade avvikelser inom 
Avvikelseområde – Vårdprocess. Fel i samband 
med iordningställande och administrering av 
läkemedel eller fel förvaring av läkemedel utgör 
ca 40 % av de avvikelserna. Dessa typer av 
avvikelser belyses i denna artikel. 

Risker kan uppstå i många olika del-
moment i samband med iordningställande, 
administrering och förvaring av läkemedel. 

Det kan till exempel handla om:

• En patient som inte får ett ordinerat  
läkemedel i rätt tid eller får för hög eller  
för låg dos.

• Felräkning vid beredning av ett läkemedel.

• Fel märkning vid iordningställande  
av läkemedel.

• Risk att förväxla läkemedel eller välja  
fel läkemedel.

• Misstag då läkemedlet ska ges till patienten, 
t ex förväxling av patienter eller förväxling 
av administreringsväg (t ex oral lösning  
som administreras intravenöst).

• Medicinteknik, vilket t ex kan handla  
om fel hantering av droppumpar.

• Felaktig förvaring av läkemedel.

Rimlighetsbedömning av dos vid 
iordningställande av läkemedel
Den som iordningställer ett läkemedel ska göra 
en rimlighetsbedömning av såväl den ordinerade 
som den iordningställda dosen. (HSLF-FS 
2017:37, 8 kap, 5 §).

Många avvikelser handlar om felaktiga 
ordinationer. För att förhindra att patienten 
ges fel dos av ett läkemedel är rimlighets-
bedömning av dos vid iordningställande av 
läkemedel en viktig kontrollfunktion. 

 

Exempel på avvikelser rapporterade  
under Vårdprocess – Läkemedel:

• Ketogan Novum injektionsvätska,  
5 mg/ml: Ordinerad dos 5 ml. 

• Både Alvedon tablett 1 g x 4 och Citodon 
tablett 1 x 4 ordinerat. 

• Levaxin tablett 150 µg och tablett 100 µg 
ordinerat varje dag istället för 150 µg  
ena dagen och 100 µg andra dagen.

• Alendronat veckotablett 70 mg:  
ordinerat varje dag.

• Methotrexate tablett: ordinerat varje dag.

• Zopiklon tablett 5 mg: ordinerat kl 08.00.

• Forxiga tablett 10 mg: ordinerad dos 11 st.

• Lantus injektionsvätska 100 enheter/ml: 
ordinerad dos 132 E.

• Carvedilol tablett 25 mg: ordinerad dos 9 st.

Den som iordningställer ett läkemedel ska 
alltid göra en bedömning av om dosen som 
ordinerats är rimlig i den enskilda situationen. 
När läkemedlet har iordningställts ska också en 
rimlighetsbedömning göras av den färdigställda 
dosen innan administrering eller överlämnande 
till patient sker. Rimlighetsbedömningen kan 
ses som en extra kontrollfunktion som syftar 
till att kunna upptäcka en eventuell feldosering 
i ordinationen och därigenom förhindra att 
patienten ges fel dos av ett läkemedel. Vid  
osäkerhet ska kontroll alltid göras mot uppgif-
ter i FASS, använd direktlänken i läkemedels-
modulen så visas valt läkemedel. 

Läkare ska alltid rådfrågas om den ordine-
rade dosen inte bedöms vara rimlig.  

Det är naturligtvis också viktigt att arbeta 
med åtgärder för att minska antalet felaktiga 
ordinationer, nedan presenteras några förslag 
på åtgärder.

Oregelbunden dosering
Vid förskrivning av läkemedel med doserings-
intervall per minut, timme, dag eller vecka ska 
förskrivande läkare i doseringsrutan på recep-
tet tydligt ange hur läkemedlet ska doseras. 
Ett exempel är Methotrexate tabletter som ska 
tas en gång i veckan, där ska förskrivaren ange 
vilken veckodag läkemedlet ska tas. 

Flera av de rapporterade avvikelserna avser 
läkemedel som inte ska doseras varje dag men 
där de har blivit ordinerade dagligen under 
slutenvårdstillfället. Vid inlåning av recept 
är det viktigt att läkaren uppmärksammar 
läkemedel med oregelbunden dosering och 
gör en korrekt ordination.

Tips vid förskrivning av läkemedel
Vid förskrivning av läkemedel är ”plusmeto-
den” att föredra, t ex Zopiklon tablett 5 mg, 
dosering 0+0+0+1. Ordinationen i sluten-
vårdslistan blir då korrekt, 1 tablett kl 20.00, 
när receptet lånas in. Om ”gångermetoden” 
används, t ex 1x1, blir ordinationen 1 tablett 
kl 08.00 vid inlåning om inte administrerings-
tiden justeras manuellt vid inlåning  
av receptet. n

Text: Sara Fors och Anna Thörn, Läkemedelscentrum
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Fortbildning för sjuksköterskor

Program

Blandbarhet, krossning och hantering av 
läkemedel med risk för toxisk effekt

Är den ordinerade dosen rimlig?

Den regionövergripande riktlinjen ”Åtgärder 
vid anafylaxi” är uppdaterad. Riktlinjen är ett 
platinadokument. Vid sökning ”anafylaxi” på 
intranätet kommer dokumentet upp överst i 
träfflistan. 

Vid anafylaxi är det viktigast att 
ge adrenalin som första läkemedel. 
Adrenalin ges intramuskulärt i låret 
för snabbt systemiskt upptag.  

Uppdaterad riktlinje  

Åtgärder vid anafylaxi

  Indikation   Läkemedel  Adm.sätt  Dos vuxna  Dos barn   Effekt

  Alla   Tabl Aerius  
  munlöslig 2,5 mg 

  (eller annat antihista- 
  min i dubbel dos)

 Per os 
 

 10 mg  
 (4 tabl à 2,5 mg)

 < 6 år: 2,5 mg
 (1 tabl à 2,5 mg)
 6 –12 år: 5 mg
 (2 tabl à 2,5 mg)

  Inom
  30–60 min

Aerius munsönderfallande tablett ges 
efter att adrenalin administrerats. Aerius 
munsönderfallande tablett i styrkan 5 mg 
är restnoterad och beräknas åter finnas 
tillgänglig i mitten av 2022. Till både 
vuxna och barn får därför Aerius mun-
sönderfallande tablett användas i styrkan 
2,5 mg. n

Tisdag 31 mars 2020 kl 13.00–16.30  

i Bohmansonssalen, B-huset, USÖ

Tisdag 21 april 2020 kl 13.00–16.30  

i Föreläsningssalen, Karlskoga lasarett

Onsdag 22 april 2020 kl 13.00–16.30  

i Föreläsningssalen, Lindesbergs lasarett

13.00–14.00  Blandbarhet vid administrering av  

intravenösa läkemedel i trevägskran

14.00–14.30  Paus med fika

14.30–15.15  Krossning av läkemedel före administrering 

oralt eller i enteral sond

15.15–16.00  Hantering av läkemedel med risk för  

bestående toxisk effekt 

16.00–16.30  Visning av beredningshjälpmedel

Datum

Anmälan via Utbildningsportalen, sök på Blandbarhet, krossning och hantering 

av läkemedel med risk för toxisk effekt

Välkommen!
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SIDA 2
Serotonergt syndrom.

SIDA 5
Läkemedelssäkerhetsdag på Läkemedelsverket.

SIDA 6
Är den ordinerade dosen rimlig?

SIDA 7
Uppdaterad riktlinje: Åtgärder vid anafylaxi.

SIDA 7
Fortbildning för sjuksköterskor: 
Blandbarhet, krossning och hantering av läkemedel 
med risk för toxisk effekt.

SIDA 8
Välj generiskt pregabalin i stället för Lyrica.

Redaktionsråd
Överläkare Maria Palmetun Ekbäck
Informationsläkare Michael Holmér
Informationsläkare Jens Lindqvist
Apotekare Birgitta Lernhage

Redaktör: Apotekare Birgitta Lernhage, 
birgitta.lernhage@regionorebrolan.se

Ansvarig utgivare  
Överläkare Maria Palmetun Ekbäck

Adress
Läkemedelskommittén
Läkemedelscentrum
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Telefon  
019-602 23 10

Webb  
www.regionorebrolan.se/lakemedel

Innehåll 
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POSTTIDNING B

Returadress:
Läkemedelscentrum

Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Välj generiskt 
pregabalin i  
stället för Lyrica
Med gemensamma insatser  

kan kostnaden för  

pregabalin minska med  

drygt 2,5 MKr per år i Region  

Örebro län. Besparingen kan  

ske genom att förskriva generiskt pregabalin  

i stället för originalpreparatet Lyrica. 

År 2019 är regionens kostnad för läkemedel innehållande pregabalin 
ca 7 MKr. Regionen har landets näst högsta kostnad för pregabalin-
preparat.

Läkemedelskommittén rekommenderar endast pregabalin som 
ett alternativ vid behandling av neuropatisk smärta när amitriptylin, 
gabapentin eller duloxetin prövats. Pregabalin är beroendefram- 
kallande och narkotikaklassat sedan juli 2018. 

Vad är problemet?
Lyrica och generiska pregabalinpreparat är inte utbytbara på apotek. 
Orsaken till detta är att indikationen epilepsi utgör ett hinder för 
generiskt utbyte. För att patienten ska få generiskt pregabalin måste 
detta därför förskrivas på receptet. 

Vilka förskriver pregabalin?
Primärvården förskriver 62 %, psykiatrin 16 %, sjukhusen 15 % 
och övriga förskrivare 7 % av totala antalet dygnsdoser pregabalin. 

Originalpreparatet Lyrica står för 83 % av alla förskrivna 
dygnsdoser i Örebro län. 

Vad kan vi göra?
Vid nyinsättning och receptförnyelse välj alltid generiskt Pregabalin. 

För patienter med dos välj det pregabalingenerika som finns i 
dossortimentet. 

Generiskt Pregabalin ska användas i hela vårdkedjan,  
öppenvård såväl som slutenvård. n
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