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Fastställare: Björn Ericsson

Läkemedel - Synonymlista
Utbytbart enligt Läkemedelsverket
Läkemedelsverket ansvarar för att bedöma om läkemedel som innehåller samma aktiva substans är utbytbara vid
receptexpedition. Vilka läkemedel som enligt Läkemedelsverket bedöms utbytbara hittas på FASS, www.fass.se.
Utbytbarhetsinformationen hittas efter man sökt fram sitt läkemedel och klickat på ”utbytbara läkemedel”.

Utbytbart enligt denna lista
Utöver läkemedlen som är utbytbara enligt FASS har Läkemedelsenhetens farmaceuter bedömt nedanstående läkemedel
som kliniskt likvärdiga och därmed utbytbara på regionens vårdenheter.
Att ta hänsyn till vid byte
Observera att hänsyn måste tas till beredningsform och styrka innan byte till annat läkemedel görs!
Detta måste kontrolleras för varje enskilt preparat så att det inte blir förväxlingar mellan t ex vanlig tablett och
långverkande (depottablett). Observera även att hanteringen kan skilja mellan olika fabrikat – exempelvis spädning av
antibiotika.
Vissa läkemedel är inte utbytbara vid alla indikationer, exempelvis är flera läkemedel inte utbytbara vid epilepsi. Detta
framgår nedan. Enstaka patienter kan av olika skäl behöva få det preparat som de är vana vid, ex patienter med allergi
mot vissa innehållsämnen. Vid tveksamhet kontaktas ansvarig läkare.
Godkännande att utföra byten enligt utbytesfunktionen i FASS och enligt detta dokument
För att sjuksköterska på vårdenheten ska få byta läkemedel enligt detta dokument utan läkarkonsultation krävs ett
godkännande av respektive verksamhetschef, alternativt medicinskt ansvarig läkare. Inom kommunal hälso- och
sjukvård fastställer Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska i vilken omfattning listan ska användas.

Genom min underskrift godkänner jag att synonymbyten sker enligt ovan inom nedanstående VO.
Synonymlistan gäller för
(verksamhetsområde):

Fastställt av (namn, titel, datum):

________________________________________

_______________________________________
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Substans

Beredningsform

Utbytbara läkemedel inom gruppen

Aciklovir

Infusion

Aciclovir 25 mg/ml (10 resp. 20 ml)
Geavir 250 mg, 500 mg

Albumin

Infusion 50g/L, 200 g/L

Albumin Baxalta
Albunorm (Albunorm upphandlat. Används i 1:a hand)
Alburex

Amoxicillin

Pulver/granulat till oral
suspension

Aripiprazol

Munsönderfallande
tablett

Citronsyra, vattenfri Magnesiumoxid

Pulver till oral lösning

CitraFleet
Picoprep (Picoprep är upphandlat, används i 1:a hand)

Dexamfetamin

Kapsel hård

Elvanse
Elvanse Vuxen

Erytromycin

Tablett/kapsel

Furosemid

Depotkapsel

Abboticin Novum
Ery-Max
Furix Retard
Lasix Retard

Tablett 600mg, 800 mg
Gabapentin

Ibuprofen

Kalciumkarbonat + vitamin D3

Amoxicillin
Amimox
Imaxi
Abilify (munsönderfallande)
Aripiprazol STADA (munsönderfallande)

Kapsel 100 mg, 300
mg, 400 mg
Oral suspension

Gabapentin
Neurontin
Anivo
Delarit
(Ej utbytbar vid epilepsi. Kräver läkarordination)
Brufen oral suspension 20 mg/ml
Ibuprofen oral suspension 20 mg/ml
Ipren oral suspension 20 mg/ml
Calcichew-D3 500 mg/400 IE
Kalcipos-D 500 mg/400 IE
(Flera styrkor finns. Kontrollera styrka vid byte)

Tuggtablett

Kaliumklorid

Konc inf. 2 mmol/ml

Addex Kaliumklorid
Addens Kaliumklorid
(Addens K. upphandlat. Används i 1:a hand)

Koagulationsfaktor II, IX (human)

Infusion
500 IE, 1000 IE

Confidex (Confidex är upphandlat, används i 1:a hand)
Ocplex

Lamotrigin

Tablett

Levetiracetam

Filmdragerad tablett

Levotyroxin

Tablett

Oxycodone depottablett

Depottablett

Lamictal
Lamotrigin
(Ej utbytbar vid epilepsi. Kräver läkarordination)
Keppra
Levetiracetam
(Ej utbytbar vid epilepsi. Kräver läkarordination)
Euthyrox
Levaxin
OxyContin
Oxikodon Depot Actavis
Oxycodone Depot 1A Farma
Oxycodone Depot Lannacher
Oxycodone Depot Orion
Oxyconta Depot
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Substans

Beredningsform

Utbytbara läkemedel inom gruppen
(Observera förväxlingsrisk depottablett/direktverkande)

OxyNorm
Oxikodon Actavis
Oxycodone G.L
Oxycodone Teva
Oxycodone Vitabalans
(Observera förväxlingsrisk depottablett/direktverkande)
Lyrica
Pregabalin
Brieka
(Ej utbytbar vid epilepsi. Kräver läkarordination)

Oxycodone ”snabbverkande”

Kapsel, hård
Filmdragerad tablett
”Snabbverkande”

Pregabalin

Kapsel hård

Sotalol

Tablett

Sotacor
Sotalol Mylan

Sulfametoxazol + trimetoprim

Oral lösning/oral
suspension

Bactrim oral lösning
Eusaprim oral suspension

Insulin
Utbytbarhet mellan olika direktverkande insulin, och mellan olika medellångverkande insulin anges nedan.
Fetmarkerat fabrikat rekommenderas i första hand.
”Direktverkande” måltidsinsulin
De direktverkande/snabbverkande insulinerna är utbytbara med varandra,
även om de inte har exakt samma molekyl eller effektduration.

Insulin Lispro,
Insulin Aspart, Humalog,
Novorapid, Apidra, Fiasp

”Medellångverkande” basinsulin (NPH)
Humaninsulin som är blandat med Protamin. Måste rullas eller vändas innan
injektion och är utbytbara med varandra.

Insuman Basal
Insulatard, Humulin NPH

Ögondroppar
All behandling av glaukom går ut på att sänka ögontrycket. Behandlingen är livslång och det är viktigt att
ögondropparna tas regelbundet enligt ordination. Om en patient är utan ögondroppar ökar ögontrycket snabbt, vilket
innebär risk för försämring av sjukdomen och blindhet.
Till följd av ovanstående är det viktigt att patientens glaukombehandling fortsätter utan avbrott under vårdtid på
sjukhus. Om patienten inte har med egna ögondroppar vid sjukhusvistelse finns endospipetter i de
sjukhusgemensamma förråden. Dessa används i enlighet med nedanstående dokument.
Läkemedelshantering - Glaukomläkemedel i det sjukhusgemensamma läkemedelsförrådet Gävle
Läkemedelshantering-Glaukomläkemedel i det sjukhusgemensamma läkemedelsförrådet Hudiksvall
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