Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen

Nyhetsbrev

2020-01-22

Ceftibuten och cefixim kan förskrivas på recept med generell
licens
Västra Götaland har fått beviljat generella licenser för ceftibuten och cefixim. Det innebär
att förskrivare inom Västra Götaland kan hänvisa till giltig generell licens vid
receptförskrivning av substanserna ceftibuten och cefixim.
Ceftibuten är förstahandsalternativ för behandling av febril urinvägsinfektion (UVI) hos barn
och gravida kvinnor, och ett andrahandsalternativ vid febril UVI hos män och icke gravida
kvinnor. Sedan det godkända preparatet Cedax (ceftibuten) avregistrerades från den svenska
marknaden har läkemedel innehållande ceftibuten endast varit tillgänglig via licens. Cefixim,
som också är ett licensläkemedel, har ett antibakteriellt spektrum som liknar det för ceftibuten.
Läkemedelsverket har utifrån att dagens hantering med enskild licens inte fungerar
tillfredsställande beslutat att recept på ceftibuten och cefixim får expedieras på generell licens.
Läkemedelsverkets beslut gäller till och med den 1 december 2020.
Västra Götaland har fått följande generella licenser beviljade av Läkemedelsverket:
Substans Licensläkemedel
Ceftibuten Isocef granulat till oral suspension
36 mg/mL, 60 mL
Isocef kapsel 400 mg, 6 kapslar
Cefixim

Suprax granulat till oral suspension
100 mg/5mL, 100 mL
Suprax tablett 400 mg, 5 tabletter

Företag
Recordati Industria Chimica e
Farmaceutica S.p.A
Recordati Industria Chimica e
Farmaceutica S.p.A
Astellas Pharma S.p.A

Referensnummer
2019352447

Astellas Pharma S.p.A

2019352479

2019352441
2019352472

Licenserna gäller för förskrivare som geografiskt har sin arbetsplats (arbetsplatskod) inom
Västra Götaland. Märk receptet med ”generell licens finns” och referensnummer.
De enheter som förskriver/kommer att förskriva dessa preparat rekommenderas att kontakta
närliggande apotek (gärna med bra öppethållandetider) och be dem lägga upp aktuellt/aktuella
preparat i lager.
För terapigrupp Infektion
Gunnar Jacobsson ordförande, överläkare
För terapigrupp Barn och ungdom
Niklas Segerdahl ordförande, överläkare

Jan Carlström
ordförande Läkemedelskommittén

Ulrika E Krebs sekreterare, apotekare
ulrika.eriksson.krebs@vgregion.se
Maria Norén sekreterare, apotekare
maria.noren@vgregion.se
Peter Amundin
läkemedelschef
vice ordförande Läkemedelskommittén
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