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Mangel på penicilliner i barneformuleringer 
 
Mange allmennleger har tatt kontakt med oss pga mangelen på riktig 
antibiotika til bruk spesielt for barn. Morten Munkvik og Marte Kvittum 
Tangen skrev om problemet i Aftenposten for noen dager siden:  
Riktige medisiner må være tilgjengelige i norske apotekhyllene 
 

Helsedirektoratet har nå sendt ut følgende informasjon til alle kommuner om mangel på penicilliner i 
barneformuleringer:  
 
Det har den siste tiden vært mangel på ulike formuleringer av fenoksymetylpenicillin og amoxicillin til bruk hos barn. 
Mangelsituasjonen gjelder mange land i Europa.  
 
Fenoksymetylpenicillin 
Fenoksymetylpenicillin mikstur (Weifapenin) er på vei ut til apotekene. Mangelsituasjonen for denne miksturen er 
altså i ferd med å løses for denne gang. Det kan variere hvor raskt miksturen blir tilgjengelig i apotekene.  
Produsentene har problemer med å levere fenoksymetylpenicillin tabletter 660 mg, men forvaltergruppen for det 
nasjonale legemiddelberedskapslageret har frigitt tabletter herfra.  Disse tablettene er tilgjengelige i de fleste 
pakningsstørrelser på apotekene.  
Det er vedvarende mangel på fenoksymetylpenicillin tabletter 330 mg. 
Apocillin dråper og mikstur er tatt av markedet, det samme gjelder fenoksymetylpenicillin tabletter 165 mg.  
 
Praktiske råd til forskrivere hvis du ikke får tak i fenoksymetylpenicillin barneformulering  
Nasjonal retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten definerer beste praksis, og helsepersonell bør følge 
følgeretningslinjen så langt det er mulig. 
Fenoksymetylpenicillin tabletter kan deles, og ved behov knuses og gis i mat. Du bør vurdere dette før du velger et 
alternativt antibiotikum. For ytterligere råd om knusing, deling og manipulering, viser Helsedirektoratet til Nasjonalt 
kompetansenettverk for legemidler til barn. 
 
Du bør ikke skrive ut større pakninger enn det pasienten trenger. Apotekene kan dele opp større pakninger.  
Ved mangel på fenoksymetylpenicillin mikstur og når tabletter ikke er et alternativ, se råd om alternative preparater 
på antibiotika.no  
 
For nærmere informasjon om skarlagensfeber og alvorlig streptokokk gruppe A-sykdom, se nylig informasjonsbrev fra 
FHI. 
 
Amoxicillin 
Det er meldt mangel på amoxicillin mikstur og enkelte styrker av amoxicillin kapsler og tabletter. 
For amoxicillin mikstur har Statens legemiddelverk gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger, men tilgangen er 
usikker. Det samme gjelder for amoxicillin 1000 mg dispergerbare tabletter. Amoxicillin 500 mg kapsler og Amoxicillin 
250 mg tabletter er tilgjengelige.  

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/BWG19G/riktige-medisiner-maa-vaere-tilgjengelige-i-norske-apotekhyller
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-primaerhelsetjenesten
https://www.legemidlertilbarn.no/helsepersonell/Sider/legemiddellister.aspx
https://www.legemidlertilbarn.no/helsepersonell/Sider/legemiddellister.aspx
https://www.antibiotika.no/2023/01/06/mangel-pa-penicillin-mikstur-rad-til-leger-i-primaerhelsetjenesten/
https://www.fhi.no/publ/2022/skarlagensfeber-og-alvorlig-streptokokk-gruppe-a-sykdom--informasjonsbrev/
https://www.fhi.no/publ/2022/skarlagensfeber-og-alvorlig-streptokokk-gruppe-a-sykdom--informasjonsbrev/
https://www.legeforeningen.no/nfa


   
 

   
 

 
Informasjon om mangel på legemidler 
Alle meldinger om mangel på legemidler er automatisk koblet til det aktuelle legemidlet i Felleskatalogen.   
I tillegg lager Statens legemiddelverk varsler for de viktigste mangelsituasjonene som kommer direkte til 
journalsystemene. Varslene publiseres også på legemiddelverket.no. Dersom det oppstår mangel på viktige 
legemidler, vil Legemiddelverket også publisere nyhetssak på legemiddelverket.no. 
 
Helsemyndighetene jobber langs flere akser med å sikre tilgangen til viktige antibiotika på lengre sikt. 
 

 

 

Paxlovid kan lagres og gis på KAD-enheter/øyeblikkelig døgnopphold i 
kommunen 
Rasjoneringsvedtaket for Paxlovid er endret. Som tidligere kan KAD-enheter i 
likhet med sykehjem rekvirere Paxlovid til pasienter med bekreftet covid-19 
og som omfattes av faglig råd. KAD-enheter kan i tillegg rekvirere inntil 5 
pakninger til et lite lager, mens sykehjem fortsatt ikke kan rekvirere til lager. 
Årsaken til denne differensieringen er at en del KAD-enheter har pasienter 
med covid-19 innlagt så å si til enhver tid. Her finner du oppdatert 
informasjon til rekvirenter om Paxlovid. 
 

  

 

Livmorhalsscreeningen har høy kvalitet 
 
Etter medieoppslag de siste dagene opplever mange legekontor å bli 
kontaktet av kvinner som er engstelige for at de ikke kan stole på en negativ 
livmorhalsprøve. Kreftregisteret vil derfor presisere at dette er sjeldent 
forekommende.  Bare 0,01 – 0,02 prosent utvikler livmorhalskreft før neste 
anbefalte undersøkelse.  
  
14 kvinner fikk en kreftdiagnose i 2021, selv om de hadde fått et normalt 
prøvesvar mindre enn tre år i forveien. Kvinner oppfordres derfor til å 
kontakte lege dersom de opplever uregelmessige blødninger, blødninger etter 
samleie, vedvarende smerter i underlivet eller unormal utflod, selv om de 
nylig er screenet. Symptomene vil i de fleste tilfellene ha andre årsaker enn 
kreft, og det er ikke nødvendigvis en vanlig screeningprøve som er den riktige 
måten å utrede på. 
Les mer i Kreftregisterets oppdatering til publikum 
 

 

https://legemiddelverket.no/legemiddelmangel
https://legemiddelverket.no/nyheter/rasjonering-av-paxlovid-tabletter
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/vaksiner-smittevernutstyr-og-legemidler/legemiddelbehandling-behandling-av-covid-19/behandling-med-nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid-bor-vurderes-for-voksne-med-positiv-test-for-sars-cov-2-og-hoy-risiko-for-a-utvikle-alvorlig-sykdom/Informasjon-til-rekvirenter-om-Paxlovid.pdf/_/attachment/inline/351ad159-0996-4cd8-b164-d8396e097857:a1b53c8a4746d611c78fb790235943f9ab9d25ed/Informasjon-til-rekvirenter-om-Paxlovid.pdf
https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/2023/livmorhalskreft-og-feilmargin/?fbclid=IwAR0L7rxYCxzoG-1twMJOMROCRB5FhOzd5-TwqyuJdWz_fcLokhD0qD6GJJA
https://www.legeforeningen.no/nfa

