
Minnesanteckningar från möte med Anthrop Pharma 190416 

 

Närvarande: 

Anthrop Pharmaceuticals: Clas Lindbergsson, Henric Juserius  

Barnläkemedelsgruppen: Åsa Andersson, Ingehla Rydén 

 

Alkindi 

Alkindi är hydrokortison för oralt bruk i barnanpassade styrkor och beredningsform. Det är granulat i 

kapslar avsedda att öppnas och styrkorna som kommer att finnas tillgängliga på den svenska 

marknaden från början av maj är 0,5 mg, 1 mg, 2 mg samt 5 mg. Varje burk innehåller 50 st kapslar 

och läkemedlet är prisförhandlat. De extemporekapslar som APL har tillhandahållit kommer att fasas 

ut och inte länger tillverkas då Alkindi är tillgängligt på marknaden. Godkänt enligt PUMA, då detta 

var ett identifierat preparat där barnen tidigare varit hänvisade till extemporepreparat eller att ta 

delmängd av vuxenanpassad styrka.  

Kapseln är ej avsedd att sväljas utan är enkel att öppna och granulatet töms ut direkt på tungan eller 

blandas med lite mjuk mat. Kan man svälja kapseln (den är relativt stor) så får man. Granulatet är 

smakmaskerat.  

Administrering i sond är ej godkänt enligt produktresumé och inget företaget kan rekommendera då 

det finns en risk att granulatet täpper till sonden.  

Patientföreningar och förskrivare är informerade om att det kommer att ske ett skifte från 

extemporeprodukt till Alkindi för dessa patienter. I Stockholmsområdet rör det sig om ca 80 barn.  

Kapslarna är hållbara 30 månader efter tillverkning.  

Dessa kapslar är omnämnda i Läkemedelsverkets senaste nummer av Information från 

Läkemedelsverket (april 2019).  

 

Övriga preparat 

Pertzye licensläkemedel som innehåller pankreasenzym. Styrkan 4000 E är godkänd att ge i sond. 

Företaget skickar mer info. 

 

Morfin 1 mg/ml kommer att komma i förfylld påse, hållbar i obrutet skick 2 år och öppnad 60 dagar. 

Då substansen är ljuskänslig kommer den i foliepåse. 

 

En allmän uppmaning från företaget att om vi identifierar specifika behov av barnberedningar så är vi 

varmt välkomna att kontakta dem, så kan de undersöka vidare med sina utländska kontakter vad 

som går att ordna.  


