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Klindamycin kan förskrivas på recept med generell licens
Västra Götaland har fått beviljat generell licens för klindamycin granulat till oral lösning.
Det innebär att förskrivare inom Västra Götaland kan hänvisa till giltig generell licens vid
receptförskrivning av klindamycin.
Dalacin (klindamycin) granulat till oral lösning 15 mg/ml är för närvarande restnoterat.
Klindamycin kapslar finns dock att tillgå som vanligt. Läkemedlet används vid faryngotonsillit
och hud- och mjukdelsinfektioner till patienter som är överkänsliga mot betalaktamantibiotika
eller där dessa av andra skäl är olämpliga. Dalacin är den enda mixturen innehållande
klindamycin som tillhandahålls i Sverige. Produkten beräknas komma tillbaka i april 2020 och
finns bara tillgängligt som licensläkemedel under restsituationen.
Klindamycin förskrivs i huvudsak inom öppenvården och behandling behöver sättas in kort
efter diagnos. Eftersom förfarandet med enskild licens kan medföra att patienter inte kan få
tillgång till läkemedlet tillräckligt snabbt har Läkemedelsverket beslutat att recept på
klindamycin får expedieras på generell licens. Läkemedelsverkets beslut gäller till och med den
30 april 2020.
Västra Götaland har fått följande generell licens beviljad av Läkemedelsverket:
Substans
Licensläkemedel
Företag
Referensnummer
Klindamycin Clindamycin Pfizer granulat
Pfizer PFE Switzerland
2020357866
till oral lösning 75 mg/5 ml
GmbH
(15 mg/ml), 80 ml
Licensen 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 klindamycin rekommenderas att kontakta
närliggande apotek (gärna med bra öppethållandetider) och be dem lägga upp preparatet i lager.
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