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SAMMANFATTAT När man inte hittar 
något alternativ till ett avregistrerat läke-
medel man är van att använda, uppstår 
problem. Men det finns lösningar: licens-
preparat eller APL.

Av olika skäl har ett antal läkemedel under se-
nare år avregistrerats. Detta innebär ibland pro-
blem för den enskilde förskrivaren, när man inte 
längre hittar något alternativ till en produkt man 
är van att använda. Med hjälp av tandvårdspre-
parat från Apoteket Produktion och Laboratorier 
(apl)* eller genom förskrivning av licensprepa-
rat, kan situationen ändå lösas.

upplevs som problematiskt
Läkemedelsanvändningen inom tandvården 
bygger på både vetenskap och beprövad erfaren-
het, men också mycket på tradition. Det blir då 
många gånger extra besvärligt när läkemedelsfö-
retag avregistrerar produkter vi under många år 
har vant oss vid att använda.

En orsak till att en produkt försvinner kan vara 
miljöhänsyn och hälsa, eller produktionsteknis-
ka skäl. Ett exempel på detta är kloroform, som 
nyligen försvann från sortimentet. En annan or-
sak kan vara att ingredienser till en produkt inte 
längre finns tillgängliga på marknaden. Ett ex-
empel på detta är Kenacort-T munhålepasta, där 
den ingående komponenten Orabase ej längre 
finns tillgänglig. En tredje orsak att en produkt 
avregistreras är rent affärsmässig, det vill säga 
produkten säljer i för liten volym för att vara lön-
sam för tillverkande företag.

Vad än orsaken är till att läkemedlet försvinner 
upplever vi tandläkare ofta situationen proble-
matisk. Kontakter med tillverkare eller apotek 
ger ofta hänvisningar till alternativa preparat, 
vilka finns tillgängliga som »licenspreparat«, »ex 
tempore-beredningar« eller »apl«. Känner man 
inte sedan tidigare till vad dessa begrepp står för 
så underlättar inte dessa svar.

licensläkemedel
Läkemedel som inte är godkända för försäljning 
i Sverige, kan ändå i speciella fall få användas på 
patient. Behandlande tandläkare måste motivera 
varför det aktuella läkemedlet behöver användas. 
Ett motiv kan då vara att alternativa läkemedel 
för aktuell behandling saknas bland registrerade 
läkemedel i Sverige. Läkemedelsverket beviljar 
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efter ansökan att läkemedlet får användas på så 
kallad licens.

Förskrivande tandläkare fyller i en licensmo-
tivering (finns på Läkemedelsverkets hemsida 
www.lakemedelsverket.se) som enklast lämnas 
till patienten tillsammans med aktuellt recept. 
Patienten lämnar dessa handlingar på det apotek 
som passar patienten bäst. Apoteket gör sedan 
ansökan till Läkemedelsverket. 

Tidigare var det relativt lätt för en tandläkare 
att ansöka om så kallad generell licens för ett 
visst läkemedel till alla sina patienter. I dag är 
detta i princip uteslutet inom tandvården varför 
licens måste sökas i varje enskilt patientfall. Lä-
kemedelsverket har som mål att behandla varje 
licensansökan som faxas in inom 24 timmar.

För licenspreparat gäller samma förskriv-
ningsregler och förmåner som för vanliga läke-
medel. En beviljad licens gäller normalt i ett år 
från beslutsdatum.

apl
Vissa läkemedel och tekniska beredningar för 
odontologiskt bruk, som inte tillhandahålls av 
läkemedelsindustrin, tillverkas av Apoteket Pro-
duktion och Laboratorier (apl). Dessa tillverkas 
som ex tempore-beredda läkemedel, men om 
läkemedlen förskrivs frekvent också som lager-
hållna beredningar.

apl tillverkar flera ersättningspreparat till 
läkemedel som tidigare funnits på marknaden. 
Ytterligare information om apl:s tandvårdspre-
parat kan fås på apl:s hemsida www.apl.se. Man 
kan också via telefon 010-447 50 70 rekvirera 
tryckt information, som till exempel häftet »apl 
Munhåla-Tand, Behandling av sjukdomar i mun-
håla och tänder, 2010:1«.

När man som tandläkare vill förskriva en apl-
produkt räcker det att man på receptet anger 
produktens namn samt varunummer. Man be-
höver således inte skriva utförligt om ingående 
komponenter och blandningsförhållanden. Där-
emot krävs självklart uppgifter om dosering, 
behandlingstid et cetera, precis som för vanliga 
läkemedel.

Lös problemet  
med hjälp av  
APL eller licens

Godkänd för publicering 6 april 2010

* Även andra aktörer än 
Apoteket Produktion och 
Laboratorier (APL) har 
nu rätt att tillverka så 
kallade ex tempore-
läkemedel, men ingen 
annan aktör har ännu 
presenterat någon sådan 
systematisk tillverkning 
som den som APL utför.
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några exempel
Mycostatin (nystatin)  
salva/kräm
Mycostatin, som använts för behandling av 
munvinkelragader och protesstomatit, är avre-
gistrerat. Som ersättning kan användas licens-
preparatet Nystaderm creme 100 000 IE/g från 
Dermapharm. Finns i förpackning 20 g och 50 
g. Ett annat licenspreparat, som under många år 
har använts i Sverige för behandling av intraoral 
candidos inklusive protesstomatit är Daktarin 
oral gel 2 % i förpackning 40 g, från Janssen-Ci-
lag. Man måste här vara observant på den kraf-
tiga interaktionen med antikoagulantia.

För generell behandling av oral candidos finns 
fortfarande Mycostatin oral suspension 100 000 
IE/g att tillgå.

För behandling av munvinkelragader kan 
Daktar kräm (2 %), Daktacort kräm (20 mg/g + 
10 mg/g), alternativt Cortimyk kräm (20 mg/g 
+ 10 mg/g) övervägas. De två senare är kombi-
nationspreparat mikonazol + hydrokortison. Be-
handlingen behöver vanligtvis också komplet-
teras med samtidig sköljning Mycostatin oral 
suspension.

För behandling av protesstomatit krävs att 
man kontrollerar både proteshygien och protes-
funktion (eventuellt rebasering). Därutöver kan 
protesen behandlas med klorhexidin och mun-
slemhinnan med Mycostatin oral suspension.
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Fungizone (amfotericin B) sugtablett
Tillverkningen av Fungizone sugtablett har upp-
hört och preparatet kommer att avregistreras ef-
ter slutförsäljning. Alternativt preparat kan vara 
Mycostatin oral suspension eller Ampho-Moro-
nal, sugtablett amfotericin B 10 mg, som är till-
gänglig på licens i förpackningsstorlekar 20, 50 
respektive 100 sugtabletter från Dermapharm.

Kenacort-T munhålepasta
För behandling av aftösa sår och andra smärt-
ande ulcerationer i munslemhinnan har många 
använt sig av denna salva. På grund av att ingre-
diensen Orabase inte längre tillhandahålls har 
tillverkningen upphört. apl tillverkar en likvär-
dig produkt, Triamcinolon apl munhålepasta 
0,1 % (Vnr 919691, 20 g). Den innehåller samma 
mängd triamcinolonacetonid (0,1 %) i en vidhäf-
tande bas, som är smaksatt med pepparmyntolja. 

Vid recidiverande ulcerationer i munslemhin-
nan är det viktigt att eventuella bakomliggande 
orsaker utreds.
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»En orsak till 
att en pro-
dukt försvin-
ner kan vara 
miljöhänsyn 
och hälsa, 
eller produk-
tionstekniska 
skäl.«


