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NYTT OM LEGEMIDLER

Uregistrerte legemidler – informasjon i Helsebiblioteket
Hvis du søker informasjon om legemidler som ikke står i Felleskatalogen, finner du
oppdaterte og forskningsbaserte opplysninger i Helsebiblioteket.no (1).
Helsebiblioteket har to internasjonale oppslagsverk som inneholder legemiddelomtaler,
både av de legemidlene som har markedsføringstillatelse i Norge og de som er
tilgjengelige på godkjenningssfritak:
•

Micromedex med Martindale (2)

•

UpToDate med Lexicomp (3)

Så lenge du har norsk IP-adresse kommer du rett inn uten å gå via Helsebiblioteket.

Søk på det aktuelle legemidlet i disse oppslagsverkene leder til grundige omtaler av
indikasjoner, virkningsmekanismer, bivirkninger, dosering, interaksjoner, oppbevaringsbetingelser med mer.

Posakonazol tabletter og mikstur er ikke byttbare
Posakonazol (Noxafil) brukes ved alvorlige soppinfeksjoner og er tilgjengelig i oral form
som 100 mg tabletter og 40 mg/ml mikstur. Disse skal ikke brukes om hverandre siden
samme dosering (i milligram) gir ulik plasmakonsentrasjon (4). Formuleringene har ulik
dosering, ulik doseringsfrekvens og ulike råd knyttet til samtidig inntak av mat.
Bytte fra mikstur til tabletter har resultert i tilfeller av doserelatert toksisitet, mens bytte
fra tabletter til mikstur har resultert i underdosering og manglende effekt.
Legemiddelverket er ikke kjent med at det har vært tilfeller av medisineringsfeil i Norge.
I andre europeiske land har det imidlertid skjedd feil både hos legen og på apotek.
Leger rådes til å spesifisere legemiddelform og dosering på hver resept for å unngå
medisineringsfeil.

Cytostatika - informasjon om sikker
håndtering og delbarhet
Hjemmebehandling med cytostatika
stiller krav til kunnskap om delbarhet og
sikker håndtering. Denne informasjonen
varierer i produktinformasjonen til ulike
cytostatika.
Det er spesielt viktig at pasienter og
pårørende har kunnskap om riktig
håndtering når cytostatika gis i hjemmet.
Dette inkluderer informasjon om:
•

tabletter kan deles eller ikke

•

hvordan unngå eksponering av
gravide

Safinamid - avslag på forhåndsgodkjent refusjon

•

Safinamid (Xadago) innvilges ikke forhåndsgodkjent refusjon til behandling av voksne
pasienter med idiopatisk Parkinsons sykdom (PD). Legemiddelverket mener at det ikke
er kostnadseffektiv behandling (5).

hvordan unngå kontakt med hud
ved håndtering

•

bruk av hansker og eventuelt munnbind ved deling av tabletter

Safinamid er et nytt legemiddel til behandling av voksne med Parkinsons sykdom.
Safinamid gis som tilleggsbehandling til en stabil dose av levodopa (L-dopa), eller i
kombinasjon med andre PD-legemidler, hos pasienter med fluktuasjoner i middels til
sent stadium.
Legemiddelverket har vurdert nytten og kostnadene ved å ta i bruk safinamid og har
konkludert med at det ikke har bedre effekt eller bivirkningsprofil enn komparatoren
rasagilin (Azilect). Kostnadene ved bruk av safinamid er høyere enn rasagilin.
Legemiddelverket mener derfor at safinamid ikke oppfyller kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon ved behandling av Parkinsons sykdom.

Legemiddelverket har bedt produsentene gå gjennom preparatomtaler
og pakningsvedlegg for å sikre at de
inneholder oppdatert informasjon om
delbarhet og håndtering.

Referanser:
1. helsebiblioteket.no 2. micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian
3. uptodate.com/ 4. legemiddelverket.no 5. Legemiddelverkets refusjonsrapport for
safinamid (Xadago), legemiddeleverket.no
Statens legemiddelverk Tlf: +47 22 89 77 00 redaksjonen@legemiddelverket.no

T. nr. 17/16

