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RUTIN Isotretinoin - riktlinjer för behandling 
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  Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia 1 (av 2) 

Bakgrund/Syfte 
Riktlinjer för handläggning vid svår akne med Isotretinoin.  

Läkemedel Kapsel Isotretinoin 10 mg (finns även som 20 mg kapslar men på kliniken ska 
endast 10 mg kapslar förskrivas).  
 

Kontraindikationer Ska ej ges under graviditet eller amning, vid allergi mot soja/jordnöt 
samt ej ges ihop med tetracykliner. Se FASS för övriga kontraindikationer.  
 

Biverkningar De allra vanligaste är torrhet och irritation i hud, nässlemhinna och ögon, 
myalgi/artralgi, stegrade levertransaminaser och triglycerider. Se FASS för övriga 
biverkningar. 
 

Arbetsbeskrivning 

Måldos och dosering 
Minst 120 mg/kg som ackumulerad måldos. Avrunda alltid upp till närmaste jämna hundratal 
antal kapslar á 10 mg. Vid behov kan högre måldos behövas, vid exempelvis svår 
bål/ryggacne kan man överväga att gå upp till 150 mg/kg. I enstaka fall kan ännu högre 
måldoser krävas. Vid mycket kraftiga aktiva acnebesvär överväg samtidig 
Prednisolonbehandling den första tiden.  
Lämplig dygnsdos av isotretinoin de första veckorna är 0,5 mg per kg, vilket kan höjas upp 
mot 1 mg/kg under resten av behandlingstiden om provtagning och eventuella biverkningar 
medger detta. Detta ger en ungefärlig behandlingstid på ca 6 månader. Ingen nedtrappning 
behövs, Isotretinoin avslutas direkt när måldosen är uppnådd. Viktigt är att Isotretinoin tas 
ihop med mat (fördubblar biotillgängligheten).  
 

För fertila kvinnor 
Noggrann information att isotretinoin är gravt fosterskadande. Behandlingsstart 
rekommenderas andra eller tredje menstruationsdagen. Fullgod antikonception krävs minst 
en månad innan behandlingsstart, under hela behandlingstiden och i minst en månad efter 
avslutad behandling. Om patienten är sexuellt aktiv och saknar adekvat preventivmedel, 
hänvisa till ungdomsmottagning, mödravårdscentral eller gynekolog för utprovning av detta 
innan behandling kan påbörjas. Fertila kvinnor måste skriva under dokument om att hon inte 
får bli gravid under behandlingen.  
 

Innan behandlingsstart 
Fotodokumentera. I samband med läkarbesök och beslut om insättning bestäms måldos och 
planerad daglig dosering. Detta skrivs in i patientinformationen som en skriftlig ordination 
som patienten får med sig tillsammans med patientbroschyr och provtagningslapp. Fertila 
kvinnor skriver under dokument enligt ovan. Information till patienten att själv höra av sig till 
kontaktsköterska vid eventuella biverkningar som behöver diskuteras. 
 

Provtagning  
- ALAT och triglycerider samt för fertila kvinnor graviditetstest.  

 

- Startprover före behandling: Om prover är utan anmärkning kontaktas patienten och 
behandling kan påbörjas. Recept skrivs med fördel för hela kuren, fördelat på flera uttag. 
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OBS förskriv alltid endast styrkan 10 mg, då patienten har fått instruktion att räkna 
antalet kapslar. Lägg grön lapp till behandlingspersonal för provtagningslappar och 
inbokning av återbesök.  

 

- Efter 4 veckor: Nya prover. Kontakt med patienten endast om avvikande prover. 
Patienten har fått skriftlig information att höja dosen om de inte hört något från oss inom 
en vecka.  

 

- Efter 16 veckor: Nya prover inför sköterske-återbesök.  
 

- (Om förlängd behandling: Nya prover var 3:e månad.) 
 

- 5 veckor efter avslutad behandling: Fertila kvinnor lämnar graviditetstest.  
 

Uppföljning 
Återbesök hos sjuksköterska för utvärdering av behandlingseffekt inkl. fotodokumentation:  
- Om god effekt, ingen ytterligare provtagning (utöver graviditetstest enligt ovan) eller 

uppföljning och patienten får information att fullfölja kuren till planerad måldos.  

 

- Om fortfarande aktivitet informeras patienten att höra av sig till kontaktsköterska om det 

kvarstår aktivitet när det är cirka en månad kvar av behandlingen, för ställnings-tagande 

till ökad måldos. Om påtagliga besvär vid besöket skall sjuksköterska kontakta 

insättande läkare för ställningstagande till ökad måldos/förlängd behandling.  

 

Vid förlängd behandling 
Förlängd behandling kan bli aktuellt vid beslut om ökad måldos, eller om biverkningar 
medför en lägre dygnsdos än standard. I dessa fall ska nya prover lämnas var tredje månad. 
Beslut om behov av ytterligare återbesök får individualiseras.  
 

Ansvar 
Personal vid Verksamheten för hud- och könssjukvård. Rutinen ska delges personalen vid 
APT. Personer som nyanställs vid enheten skall vid introduktion få information om rutinens 
innehåll. För uppföljning av följsamhet till rutinen ansvarar enhetens VÖL och VEC.  
Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns 
och följer gällande författningar/lagar. 
 

Uppföljning, utvärdering och revision 
Innehållsansvarig läkare ansvarar för regelbunden revision av rutinen.  
 

Relaterad information 
Patientinformation isotretinoinbehandling, pdf länk 

Blankett isotretinoinbehandling, underskrift fertila kvinnor, pdf länk 

 

Granskare/arbetsgrupp 
Petra Tunbäck, VÖL Hudbehandlingsmottagning, Verksamhet hud- och könssjukvård (pettu) 
sjuksköterskor på Hudbehandlingsmottagningen med ansvar för isotretinoinpatienter. 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su3829-1037340901-218/surrogate/Isotretinoin%20behandling%20patientinformation.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su3829-1037340901-368/surrogate/Isotretinoin%20-%20underskrift%20f%c3%b6r%20fertila%20kvinnor.pdf

