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Informationsbrev från Läkemedelskansliet 2022-12-15 
Med anledning av pågående pandemi har Socialstyrelsen ett utökat Regerings-
uppdrag gällande läkemedel som kan användas i vården av patienter som insjuk-
nat i covid-19. Socialstyrelsen ska ”på nationell nivå säkra tillgången till läke-
medel mot covid-19”. Uppdraget är begränsat till slutenvårdens behov. 
Socialstyrelsen ska också ”förbereda och vid behov fatta beslut om fördelning 
mellan huvudmännen”. Uppdraget är förlängt till och med december 2023. 
 
I detta informationsbrev informerar Läkemedelskansliet om de läkemedel som 
Socialstyrelsen har köpt in och kommer att köpa in inom uppdraget. De läkeme-
del som Socialstyrelsen tillgängliggör beställs i det ordinarie flödet för läkeme-
del till hälso- och sjukvården.  

 
 

Antivirala medel 

Paxlovid – uppdatering av leveransinformation 
Paxlovid som är inköpt av Socialstyrelsen finns fortfarande tillgängligt att be-
ställa från Oriola. Leverans kan ta någon extra dag och det kan i beställningssy-
stemet se ut som att varan är restnoterad. Det är den dock inte, utan det är så va-
ran är upplagd i Oriolas system. 
 
Viktigt att notera: 
- vid beställning till sjukvården eller kommunala förråd använd det varu-
nummer som tidigare angetts - 773590.  
 
Inom kort kommer Pfizer tillgängliggöra Paxlovid för receptflödet med ordinarie 
varunummer. Observera att det varunumret EJ ska användas vid beställning 
till sjukvården eller till kommunala förråd. 
 
Det finns fortfarande kvar Paxlovid i utländsk förpackning. Så fort desa är slut 
levereras svensk förpackning. Som tidigare meddelat gäller dispensen  
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som längst till och med 2023-01-31. Dispensbeslut och svensk bipacksedel kom-
mer att levereras med varje förpackning. Svensk bipacksedel gäller där informat-
ionen skiljer sig mellan svensk och engelsk bipacksedel. 
 
Vi påminner också om den förlängda hållbarheten för Paxlovid som Pfizer har 
meddelat sen tidigare. Se vidare information i länk:  Förlängd hållbarhet för 
PAXLOVID filmdragerade tabletter 
 
Produktinformation för Paxlovid finns tillgänglig på Fass: 
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211212000014  
 
Vid frågor, vänligen kontakta lakemedelskansliet@socialstyrelsen.se. 
Tidigare publicerade informationsbrev finns på Läkemedelskansliets hemsida. 
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