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Sammanfattning 

Introduktion 
För många läkemedel som används till barn är det brist på dokumentation kring 
dosering, säkerhet och effekt. Idag behandlas många barn med off-label läkemedel, 
alltså behandling utanför läkemedlets godkända produktresumé, som licensläkemedel 
eller extemporeläkemedel. Saknad av pediatrisk information i produktresumén och 
tillgänglighet till rätt dos är de största anledningarna till off-label förskrivning. Behovet 
är stort, idag behövs över 70 pediatriska läkemedelsformuleringar. 
 
Barn behöver i de flesta fall en mindre dos läkemedel än vuxna, och även andra 
doseringsformer kan behövas då små barn kan ha svårt att svälja tabletter och kapslar.  
Då ett läkemedel inte finns tillgängligt för administrering till barn, kan en 
extemporeberedning av den kommersiella tabletten eller kapseln behöva göras av 
farmaceut. Tabletten krossas alternativt att kapseln töms och innehållet blandas med 
sirap för att få en flytande orallösning som är lätt att dosjustera och administrera till 
barn. 
 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att sammanfatta aktuell forskning om 
extemporeläkemedel till barn med fokus på formulering, stabilitet och 
beredningsformer. 
 
Metod  
Studien baseras på 7 originalartiklar. Litteratursökning har gjorts i PubMed. Tryckt 
facklitteratur och hemsidor har också använts. 
 
Resultat/Diskussion 
Ett stort problem med extemporetillverkningen av läkemedel till barn, är att det 
används ett stort antal olika formuleringar världen över, trots samma substans och 
ändamål. Denna variation kommer från ett obefintligt samarbete och dålig 
dokumentation och leder till en osäkerhet kring vilka formuleringar, och vilken dos 
som är optimal vad det gäller effekt, stabilitet och säkerhet. Anledningen till problemet 
är framförallt brist på studier. Man vet inte om de olika formuleringarna som används 
har samma medicinska effekt då bioekvivalens inte studerats.  
 
Olika typer av stabilitetsstudier har gjorts för att bestämma vilka formuleringar av ett 
läkemedel som är stabilast vid extemporetillverkning av flytande formuleringar, 
suspensioner, tillverkade från kommersiella tabletter. Artiklar som används till den här 
studien visade på att många av de formuleringar som testades, inte var stabila. Behovet 
av den här typen av studier är stor, då endast ett fåtal är gjorda. 
 
En studie visar att snabbdispergerande tabletter (FDTs) är ett nytt alternativ för 
extemporetillverkning av läkemedel till barn. FDTs är stabilare än orala lösningar och 
kan användas som en munsönderfallande tablett eller lösas i vätska för att få en oral 
lösning. 
 
Slutsats  
Den forskning som idag finns om formulering, stabilitet och beredningsformer av 
extemporeläkemedel är långt ifrån tillräcklig, mer behövs för att vi ska kunna ge barn 
säkrare behandlingar. 
 
Nyckelord  
Extempore, barn, formulering, stabilitet och beredningsform.  
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1. Introduktion  

Brist på dokumentation om dosering, säkerhet och effekt råder för många läkemedel 
som används till barn, detta beror bland annat på att det har ansetts oetiskt att på barn 
testa nya läkemedel. Idag behandlas många barn med off-label läkemedel, alltså 
behandling utanför läkemedlets godkända produktresumé, som licensläkemedel eller 
extempore läkemedel (1). 
 
Extemporeläkemedel är ett läkemedel som tillverkats för en enskild individ för ett 
speciellt tillfälle. Extemporeläkemedel tillverkas då behov finns av en annan styrka eller 
beredningsform än det som finns som godkänt läkemedel på marknaden. 
Lincensläkemedel är läkemedel som finns som godkänt läkemedel i annat land och 
läkare som vill förskriva ett licensläkemedel får ansöka om en licens för att få göra det 
(1). 
 
Förskrivning av off-label och extemporeläkemedel till barn i Sverige är mycket vanligt. 
Nästan hälften (69 % av de till nyfödda och 34 % av de till ungdomar) av alla läkemedel 
som förskrivs är off-label-, olicensierade- eller extemporeläkemedel (2).  Men det är 
inte bara i Sverige det är vanligt, utan det ser liknande ut i resten av världen. 11 % av 
alla förskrivningarna till barn på öppenvårdsapotek och upp till 80 % av alla 
förskrivningarna som görs på avdelningen för nyfödda är off-label och olicensierade 
förskrivningar (3). De största anledningarna till off-label förskrivning i Sverige, är brist 
på pediatrisk information i produktresumén (2). Globalt är det att rätt dos inte finns 
tillgängligt som är den främsta orsaken (3). 
 
Barn behöver ofta en mindre dos läkemedel än vuxna. Det är många faktorer som 
påverkar hur stor dos av ett läkemedel ett barn behöver, bland annat utvecklingen av de 
inre organen, lever och njurar, fett- och vatten balansen, vikt mm. Små barn har inte 
fullt utvecklade inre organ och behöver då en mindre dos än äldre barn och vuxna. 
Äldre barn kan däremot behöva en större dos än vuxna/kroppsvikt då bland annat 
levern har utvecklats och blivit stor i förhållande till kroppsstorleken och 
nedbrytningen kan ske snabbare (4,5). 
 
Oberoende av vilken dos per kroppsvikt barnet behöver, så är det i de flesta fall en 
betydligt mindre mängd läkemedel än för en vuxen, och i många fall även andra 
doseringsformer.  Vid val av doseringsform har den avsedda patientens ålder stor 
betydelse (6). Tabletter och kapslar kan vara svårt för små barn att svälja (7). Vid oral 
administrering till små barn föredras vätskor framför fasta beredningar, dessa vätskor 
kan vara vattenlösningar, sirap eller suspensioner och administreras direkt in via 
barnets mun (6). De flesta orala läkemedlen som finns är för vuxna, vilket innebär att 
de tabletter, kapslar och orala lösningar som finns ofta har koncentrationer som inte är 
lämpliga för barn. För att kunna använda dessa läkemedel till barn måste farmaceuter 
göra nya beredningar av de beredningar som redan finns tillgängliga, tillexempel att 
tabletter krossas eller kapslar öppnas för att få ett pulver (1,7). I de flesta fall kommer 
farmaceuten då bereda ett oralt flytande läkemedel med den aktiva beståndsdelen som 
löses eller suspenderas i enkel sirap. En och samma flytande barnberedning kan 
användas för spädbarn och barn i alla åldrar, genom att dosen varieras genom den 
administrerade volymen. För att säkerställa att rätt dos administreras och att 
formuleringen är stabil så är det absolut nödvändigt att formuleringarna kan 
administreras noggrant och att beredningen är homogen, alltså att den aktiva 
substansen fördelas homogent i beredningen. Normalt sett finns det inga studier på 
varken kvaliteten och stabiliteten hos den slutliga produkten, eller om dosens 
homogenitet vid administrering (8).  
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Vid utveckling av extemporeberedningar krävs val av lämplig läkemedelskoncentration 
och lämpliga hjälpämnen (9). Läkemedlet och hjälpämnena som används måste vara 
kompatibla med varandra vid framställning av en läkemedelsprodukt som är stabil, 
effektiv, välsmakande och lätt att administrera (10). 
 
Det är stor brist på läkemedel med lämplig doseringsform för barn, framförallt 
beredningsformer som är lätta att administrera och i lämplig dosstorlek (1,11). För om 
en sjukdom inte är vanlig bland spädbarn och barn, är de flesta läkemedel som behövs 
för behandling av sjukdomen inte märkt för användning på barn, detta av en mängd 
olika anledningar.  För det första är läkemedel till barn en väldigt liten del av 
marknaden, vilket gör forskning och tillverkning av läkemedel för denna målgrupp till 
en dålig investering för företag. Det finns också en uppfattning av större rättsligt ansvar 
och högre myndighetskrav för att bedriva studier på barn istället för vuxna. De 
alternativ som finns vid avsaknad av kommersiellt tillgängliga läkemedel i lämpliga 
doseringsformer är att inte ge de potentiellt effektiva behandlingarna, använda 
beredningsformer som är till för vuxna, kontakta tillverkaren för deras 
rekommendationer eller om möjligt, tillverka en extemporeberedning (10).  I de flesta 
fall är alla dessa alternativ odokumenterade, alltså de har aldrig studerats på barn och i 
vissa fall inte ens på rätt indikation, vilket leder till ökad risk för att barn drabbas av 
biverkningar eller får utebliven effekt av läkemedlet (11). 
 
Att behovet för pediatriska läkemedelsformuleringar är stort baseras på 
undersökningar som visar på att över 70 formuleringar för användning på barn saknas 
och behovet förväntas växa eftersom majoriteten av nyligen godkända läkemedel inte 
är märkt för användning hos barn, samt att en lämplig formulering oftast inte finns om 
inte läkemedlet är godkänt för denna population. Nästan 75 % av de läkemedel som 
finns tillgängliga för vuxna, i USA, är inte märkt för användning hos spädbarn och barn 
under 12 år (10). 
 
I Sverige regleras extemporetillverkningen enligt läkemedelsverkets föreskrifter om 
tillverkning av extemporeläkemedel som kom 2010, för att anpassa reglerna för 
extemporetillverkning till den nya konkurrensutsatta marknaden. Enligt lagen kan 
läkemedelsindustrin få tillstånd att tillverka läkemedel för ett visst tillfälle i egenskap 
av extemporeapotek. Även apotek, såväl sjukhusapotek som öppenvårdsapotek, kan 
tillverka extemporeläkemedel för enskild patient för omedelbart bruk. För att tillverka 
extempore i större skala, d.v.s. lagerberedningar, krävs både tillverkningstillstånd och 
extemporeapotekstillstånd av Läkemedelsverket (12,13). I april 2011 beviljades de två 
läkemedelstillverkarna APL (Apotek Produktion och Laboratorier AB) och Unimedic 
AB tillstånd om att bli extemporeapotek (14). APL har levererat alla typer av 
extemporeläkemedel i över 40 år och tillståndet innebär att APL kan fortsätta tillverka 
dessa på en konkurrensutsatt marknad (15). 
 
 
Sedan 2006 finns en ny lag i EU, vilket har lett till att mer fokus har lagts på att 
utveckla läkemedel för barn då lagen ställer krav på läkemedelsföretagen att arbeta för 
att ta fram formuleringar, med hjälpämnen som är lämpliga och säkra för användning 
på barn. Lagen reglerar utvecklingen och godkännandet av läkemedel för behandling av 
barn i syfte att förbättra barns hälsa (1). 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att sammanfatta aktuell forskning om 
extemporeläkemedel till barn med fokus på formulering, stabilitet och 
beredningsformer. 
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2. Metod  

Detta arbete är en litteraturstudie baserad på studier om extemporeläkemedel och 
barn. Arbetet behandlar vilka problem som finns kring extemporeläkemedel till barn 
vad det gäller formulering, stabilitet och val av beredningsformer. Urvalet av artiklar 
utgick ifrån studiens syfte. 
Artikelsökning har i första hand gjorts i databasen PubMed mellan 2014-01-21 och 
2014-03-14.  Resultatdelen baseras på 7 originalartiklar. Vid sökning i PubMed 
användes fritextsökning och ”related citations”. Följande sökord användes och 
kombinerades i PubMed: 
 

 Extemporaneous compounding 

 Pediatric 

 Dosage form 

 Formulation 

 Stability 
 

 
Begränsningar enligt nedan användes vid några tillfällen  

 Review  

 Humans  

 Published in the last 5 years  

 Full text available  

 Clinical trial 
 
Till introduktionen användes översiktsartiklar hämtade ifrån PubMed, litteratur som 
Läkemedelsguiden och fakta från hemsidor som Läkemedelsboken 
(lakemedelsboken.se), Läkemedelsrådgivningen (1177.se) och från European Medicines 
Agency (ema.europa.eu) 
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3. Resultat  

3.1 Studie1. ”Variations in captopril formulations used to treat children 
with heart failure: a survey in the United Kingdom” 
 
I en artikel från 2006, beskrivs en telefonbaserad enkätstudie som gjorts för att 
undersöka variationen av kaptoprilformuleringar som används för att behandla barn 
med hjärtsvikt i Storbritannien (12). Det som ligger till grund för denna studie är att 
kaptopril, en ACE-hämmare, är en vanlig behandling för barn med hjärtsvikt, men att 
användningen till stor del är grundad på läkemedlets effekt och säkerhetsdata från 
studier på vuxna. Kaptopril ger effekt och är av stor nytta för barn med hjärtsvikt, men 
det finns en osäkerhet kring optimal dosering och toxicitet. Som det ser ut idag så finns 
licensierade kaptopril endast i tablettform, vilket många barn antingen inte kan eller 
vill svälja. Kaptopril finns även att tillgå olicensierat som oral vätska från ”special-
tillverkare”, d.v.s. från tillverkare med en speciallicens för tillverkning av läkemedel, 
utan att deras läkemedel genomgått kliniska studier, som krävs för att ett läkemedel 
ska få vara licensierat. Denna studie startades då det upptäcktes att ingen kontroll finns 
på vilka olika formuleringar som används på sjukhus som samordnas inom samma 
institution. Det är svårt att säga vilken klinisk effekt denna variation har, men det har 
märkts stor skillnad i tid som krävs för att optimera dosen kaptopril. Där av har 
variationen hos formuleringen innehållande kaptopril som ges till barn väckt frågor 
angående optimal dosering och toxicitet . 
 
I studien deltog apotekare, från 13 olika hjärtcentrum och från 13 sjukhus. Apotekarna 
ansvarade för att tillhandahålla läkemedel till barn med medfödda hjärtfel eller hade 
ansvar över barnavdelningen.  En telefonundersökning utfördes där apotekarna fick 
svara på följade frågor; om den flytande formuleringen av kaptopril som används på 
sjukhuset är från en extern källa (en specialtillverkare eller från en tillverkningsenhet 
på ett angränsande sjukhusapotek) eller extemporeberedd, vilken är i så fall deras 
externa källa, om de hade några uppgifter om enhetligheten av de vätskformuleringar 
som användes på respektive enhet och fakta om de extemporeberedda lösningarna, 
som hjälpämnen, hållbarhet och stabilitet. Fakta om de formuleringar som kom från 
externa källor, erhölls genom att ringa dess tillverkare.   
 
Resultatet av undersökningen visade att fyra enheter krossade tabletter och resterande 
22 enheterna använde nio olika flytande formuleringar, se figur 1. Det var tre olika från 
”special-tillverkare”, fyra olika extemporeberedningar, en formulering tillverkades på 
sjukhusapotek och en importerades från Australien. Denna undersökning visade på att 
en mängd olika olicensierade flytande kaptoprilformuleringar används på pediatriska 
hjärtcenter och sjukhus. Denna inkonsekvens leder till frågor om optimal 
kaptoprildosering och potentiell toxicitet. Om man kommer tillrätta med denna 
inkonsekvens så kan det leda till bättre och säkrare användning av kaptopril till barn. 
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ndning av olika typer av flytande Kaptoprilformuleringar (n=26 sjukhus). De olika 
färgerna visar på hur många olika typer av formuleringar som användes inom 
”gruppen”. Omarbetat diagram från referens (12).  
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3.2 Studie2. ”Variation in captopril formulations in pharmacies across 
Canada” 
 
Begränsad data om effekt och säkerhet finns för användning av kaptopril (13). Att olika 
apotek expedierar olika formuleringar av flytande extemporeberedda 
kaptoprilformuleringar gör det svårt att veta den optimala doseringen till patienter. 
 
I denna studie från 2011 har 14 apotek tillhörande barnavdelningar i Kanada gjort en 
enkätundersökning på vilken typ av kaptoprilformulering de använder, deras 
komposition och varje formulerings stabilitet. Det visade sig att åtta apotek 
expedierade flytande extemporeformuleringar, fyra expedierade tabletter och två 
expedierade antingen tabletter eller oral lösning, se figur 2. För framställning av de 
flytande formuleringarna användes en stor variation av lösningsmedel. 
 
Resultatet av denna studie visar på att det är oklart om vilken som är det effektiva 
dosen och formuleringen av kaptopril. I Kanada rekommenderas en ordentlig testning 
av stabilitet och bioekvivalens av läkemedel och en enhetlighet på alla apotek vid 
tillverkningen av bland annat kaptopril. 
 

 
 
Figur 2. De olika extempotillverkade kaptoprilformuleringarna som expedieras på 
apotek i Kanada. Ora-Sweet/Ora-Plus, lösningar från paddock Laboratories Inc. 
Omarbetat diagram från referens (13).  
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3.3 Studie3. ”Extemporaneous (magistral) preparation of oral medicines 
for children in European hospitals” 
 
År 2003 gjordes en studie med syfte att utvärdera metoder för extemporetillverkning av 
flytande läkemedel på europeiska barnsjukhus, och för att undersöka om dessa 
extemporeläkemedel finns som lämpliga, godkända produkter i andra länder (7). 
Studien gjordes via en enkätundersökning där information om de vanligaste kapslarna, 
pulvren och flytande extemporeberedningarna, och om dess formulering och stabilitet 
samlades in. Enkäten delades ut till 41 apotekare på barnsjukhus i 18 olika europeiska 
länder. Den internationella tillgången på dessa preparat undersöktes sedan. 
 
Bakgrunden till denna studie var att, de flesta orala läkemedlen som finns är till för 
vuxna. Tabletter och kapslar kan vara svåra för barn att svälja och läkemedel har ofta 
koncentrationer som är alldeles för höga barn. För att kunna använda dessa läkemedel 
till barn, när inga andra lämpliga alternativ finns, så måste extemporeberedningar 
göras utav beredningar som finns tillgängliga, tillexempel att orala vätskor behöver 
spädas eller tabletter krossas och kapslar öppnas för att få ett pulver som kan lösas eller 
suspenderas. I vissa fall tillsätts även hjälpämnen till de nya beredningarna och för 
olicensierade läkemedel kan ingredienser utan säkerställd kvalitet användas. 
 
Undersökningen visade att metoderna för extemporetillverkning varierar i olika 
europeiska länder och de vanligaste beredningarna görs i flera olika styrkor och 
formuleringar, se tabell 1-3. Samma läkemedel tillverkas som flytande beredning, 
kapsel eller i pulverform, beroende på land. Många av extemporepreparaten fanns 
tillgängliga som lämpliga godkända läkemedel för barn i andra länder. Kvaliteten på 
den tillgängliga informationen kring de kemiska ingredienser som används och kvalitén 
på informationen kring formulering och stabilitet var begränsad. Författarna anser att 
Europeiska unionen borde fokusera på att förbättra tillgången på lämplig godkända 
läkemedel för barn och se till att när extemporetillverkning är nödvändigt, att det görs 
med en gemensam hög standard. 
 
Tabell 1. De till antal mest extemporeberedda orala lösningarna, under 6 månader. 
Omarbetad tabell från referens (7). 
 

Läkemedel 
Licenserade 
i annat land. 

Antal sjukhus som tillverkade 
läkemedlet som en oral lösning 

Antal olika 
styrkor av 
läkemedlet 

Tillverkas även i 
annan 
beredningsform 

Morphine  Ja 4 4  

Prednisolone Ja 2 2 Ja 

Trimethoprim Ja 1 1  

Captopril  Ja 4 5 Ja 

Midazolam   Ja 8 6  

Chloral hydrate   Ja 10 7  

L-Carnitine  Ja 3 2  

Codeine Ja 2 1  

Sulphasalazine    1 1  

Vancomycin Ja 4 4  

Caffeine Ja 6 4  

Frusemide Ja 1 1 Ja 

Sucralfate Ja 1 1  

Calcitriol  1 1  

Dexamethasone Ja 2 1 Ja 

Tacrolimus  1 1 Ja 

Phenobarbital   Ja 3 2  

Dantrolene   Ja 1 1  

Diphenhydramine    1 1  

Sodium citrate    2 2  
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Tabell 2. De till antal flest extemporeberedda kapslarna, under 6 månader. 
Omarbetad tabell från referens (7). 
 

Läkemedel 
Licenserade 
i annat land 

Antal sjukhus som 
tillverkade läkemedlet 
som kapslar 

Antal olika styrkor 
av läkemedlet 

Tillverkas även i 
annan 
beredningsform 

Hydrochlorothiazide Ja 5 3-37  

Spironolactone Ja 8 1-34  

Captopril Ja 8 1-8 Ja 

Prednisolone Ja 1 15 Ja 

Folic acid Ja 3 2-13 Ja 

Colistin  1 2 Ja 

Dexamethasone Ja 5 8-30 Ja 

Phenobarbital Ja 7 1-51  

Frusemide Ja 5 1-5 Ja 

Ursodeoxycholic acid Ja 4 3-5  

Hydrocortisone Ja 7 2-15  

Dihydralazine  1 7  

Propranolol Ja 5 2-10 Ja 

Fludrocortisone  4 1-9 Ja 

Nifedipine retard Ja 2 3-16 Ja 

Neomycin  1 2  

Amphotericin B Ja 1 3  

Ranitidine Ja 6 1-54 Ja 

Vitamin E Ja 2 1-5  

Enalapril  1 7  

 
Tabell 3. De till antal flest extemporeberedda orala pulver, under 6 månader. 
Omarbetad tabell från referens (7). 
 

Läkemedel 
Licenserade 
i annat land 

Antal sjukhus som 
tillverkade läkemedlet 
som oralt pulver 

Antal olika styrkor 
av läkemedlet 

Tillverkas även i 
annan 
beredningsform 

Isosorbide  11 14  

Glycine  1 5  

Caffeine citrate Ja 1 14 Ja 

L-Citrulline  1 4 Ja 

Vitamine E Ja 1 1  

Co-careldopa  1 3  

Theophylline Ja 1 7 Ja 

Vigabatrin  2 1-6 Ja 

N-Carbamyl-L-
glutamate 

 1 1  

Desmopressin  2 2-4  

Pyridoxine _ MgCl  2 1-7  

Mesalazine  1 1  

Glucose Ja 1 1  

Polystyrene sulfate  2 1-2  

Glutamine  2 3-5  

Bisoprolol  1 1  

Colestyramine Ja 2 1-2  

Diazoxide Ja 1 1 Ja 

Methylphenidate  1 3  

Flecainide  1 2 Ja 
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3.4 Studie4. ”Design of a pediatric oral formulation with a low proportion 
of Hydrochlorothiazide” 
 
I en studie från 2011 studerades fem olika orala hydroklortiazid (HCTZ) formuleringar 
(8). Dessa var beredda med traditionella beredningsmetoder på apotek för behandling 
av hjärtsvikt och ödem hos barn. Suspensioner med två olika vätmedel (glycerol 10 % 
och 20 %) och två olika suspensionsmedel (hydroxypropylmethylcellulosa och 
methylcellulosa 1000) testades, se tabell 4. En standardrutin (SOP) gjordes för varje 
suspension. Efter kontroll av standardrutinen, gjordes kvalitetskontroller (pH, 
partikelstorlek, viskositet, dosinnehåll och stabilitet) på varje suspension. Syftet med 
studien var att utforma en orallösning med en låg halt HCTZ och att utveckla en SOP 
för apotekare både på öppenvårds- och sjukhusapotek vad gäller beredningens 
stabilitet under beredning och förvaring och behandlingens effektivitet samt att korrekt 
dos administreras. 
 
Vid extemporetillverkning av ett läkemedel för användning till barn löses eller 
suspenderas den aktiva substansen i sirap innan administrering till barnet med hjälp av 
sked, doseringskopp eller en doseringsspruta. Utifrån beredningens styrka och den dos 
barnet ska ha, anpassas volymen läkemedel som ges till barnet, vilket gör att samma 
beredning kan användas oberoende av dosen. Vid uppmätning av dosen är det viktigt 
att den orala vätska är homogen, alltså att det är en jämn fördelning av den aktiva 
substansen, så att barnet får i sig rätt dos. I de flesta fall finns inga studier om kvalitet 
eller doshomogenitet av den slutliga produkten vid administrering. 
 
Den rekommenderade doseringen med oral HCTZ hos barn med hjärtsvikt och ödem är 
2mg/kg kroppsvikt dagligen, fördelat på två doseringstillfällen. Idag finns HCTZ 
tillgängligt som kommersiell tablett på 25 och 50mg. De alternativ som finns för att 
kunna administrera HCTZ till barn då ingen kommersiell formulering av HCTZ finns 
tillgängligt i vätskeform är att dela eller krossa tabletterna och blanda med 
välsmakande dryck eller fast föda strax före administrering, alternativt att farmaceuter 
på apotek och sjukhus framställer suspensioner av läkemedlet. Suspensioners 
hållbarhet mot hydrolys och oxidation är normalt sett bra jämfört med vad som har 
observerats i lösningar, vilket gör det möjligt att utveckla en flytande doseringsform, 
suspension, som innehåller en lämplig mängd av läkemedlet i en acceptabel volym. Alla 
läkemedelssubstanser och farmaceutiska substanser som skall användas vid 
utformningen av en produkt kräver ett övervägande av de fysiska, kemiska och 
biologiska egenskaperna för att få en korrekt utformning och formulering av en viss 
beredningsform. 
 
Bara en av de studerade formuleringarna (formulering 4, se tabell nedan) kunde 
garantera rätt dos vid administrering och är samtidigt stabil efter 3 veckors ljusskyddad 
lagring vid 5 ◦ C. Det visar på att både rätt andel av vätmedel och rätt viskositet hos 
suspensionsmedlet krävs i denna formulering för att det ska vara möjligt att 
administrera rätt dos efter det att beredningen skakats. 
 
Tabell 4. Suspensionernas karaktär. F: formulering; %: procent av den teoretiskt 
beräknade och märkt mängd av aktiv ingrediens per enhetsvolym, R: referens. 
Värdena är medelvärde ± standardavvikelse. Omarbetad tabell från referens (8). 
 

F Vätmedel Suspensionsmedel pH Viskositet 
Konc. 

(mg/ml) 
% 

R – Hydroxypropylmethylcellulose 3.0±0.4 84.5±0.7 1.2±0.3 60±0.1 

1 Glycerol 10% Hydroxypropylmethylcellulose 3.4±0.0 85.7±0.0  1.1±0.1  55±0.3 

2 Glycerol 20% Hydroxypropylmethylcellulose 3.3±0.0  46.4±0.0 0.9±0.1  45±0.3 

3 Glycerol 10% Methylcellulose 1000 3.2±0.0 17.0±0.0 1.3±0.4 65±0.8 

4 Glycerol 20% Methylcellulose 1000 3.5±0.2 18.0±0.0 1.9±0.0 95±0.2 
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3.5 Studie5. ”Extemporaneous Suspension of Propafenone: Attending Lack 
of Pediatric Formulations in Mexico” 
 
Att läkemedel inte finns i doser eller beredningsform som är lämpliga för barn, är ett 
problem som läkare ofta stöter på vid förskrivning (14). I denna studie gjord år 2008 
har en extemporesuspension av propafenon 1,5 mg/ml tillverkats utifrån kommersiella 
tabletter. Dess fysikaliska och mikrobiologiska stabilitet fastställdes genom 
övervakning under 90 dagar i rumstemperatur och vid förvaring i kylskåp. 
Plasmanivåer av propafenon mättes på två barn med supraventrikulär takykardi vid 
steady-state. Detta gjordes i syfte att bestämma tillförlitligheten och stabiliteten av en 
oral propafenonsuspension som tillverkats av kommersiella tabletter och sirap som 
vehikel. 
 
Resultatet av studien visade att suspensionen var stabil och behöll sina ursprungliga 
fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska egenskaper. Dessutom skedde inga uppenbara 
förändringar i färg eller lukt. Plasmanivåerna av propafenon i patienter visade 
terapeutiska koncentrationer efter att de hade tagit suspensionen, utan bieffekter. 
Dessa resultat visar att extemporeberedd suspension av propafenon kan användas till 
barn. 

 

3.6 Studie6. ”Stability of extemporaneous enalapril maleate suspension for 
pediatric use prepared from commercially available tablets” 
 
Sosnowska et al gjorde en studie år 2008 i syfte att tillverka en sockerhaltig och en 
sockerfri oral extemporelösning av enalapril maleat från kommersiellt tillgängliga 
tabletter och att bestämma den fysikaliska och kemiska stabiliteten hos dessa 
produkter i upp till 30 dagar (15). Suspensionerna gjordes i två olika koncentrationer, 
0,1 mg/ml och 1,0 mg/ml, med och utan socker och lagrades i frånvaro av ljus vid 4° C 
och 25° C. Stabiliteten kontrollerades efter 7, 14, 21, och 30 dagar med användning av 
HPLC. Viskositet och pH hos suspensionerna mättes på varje studiedag och inga 
märkbara förändringar från det initiala pH och initiala viskositeten inträffade i något 
av proverna. Det visade sig att alla formuleringar behöll minst 98 % av den 
ursprungliga koncentration enalapril maleat efter 30 dagars lagring vid 25° C och 4° C.  
 
Studien bevisar att extemporeformuleringar av enalaprilmaleat suspensioner kan vara 
ett alternativ i situationer där marknadens enalaprilmaleatsuspensioner inte finns 
tillgängliga. 
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3.7 Studie7. ”Stability of an alternative extemporaneous captopril Fast-
Dispersing Tablet formulation versus an extemporaneous oral liquid 
formulation” 
 
År 2012 publicerades en studie för att jämföra om skillnad i stabilitet finns mellan 
extemporeberedda kaptoprillösningar och de nya tillgängliga extemporeformuleringen, 
snabbdispergerande tabletter(FDT) (16). Även användning av extemporeberedda 
kaptoprilformuleringar på Irland undersöktes.  
 
Kaptopril är godkänd för att användas på vuxna, medan dess användning till barn är 
olicensierad. För administrering till vuxna finns kaptopril tillgängligt i doser från 12,5 
mg till 100 mg och den rekommenderade dosen för barn är från 300 µg/kg/dag hos 
nyfödda, i uppdelade doser. Då den rekommenderade dosen för barn är lägre än för 
vuxna, måste läkare instruera föräldrar att krossa tabletter och administrera 
läkemedlet blandat i mat eller instruera apotekare att tillverka extemporesuspensioner, 
vilket då kan göras i individualiserade doser. 
 
Kaptopril är stabil i fast form, men i lösning genomgår det fri-radikal-oxidation, vilket 
ger kaptoprildisulfid som huvudsakliga nedbrytningsprodukt. 
 
En alternativ fast extemporeformulering, såsom en FDT, kan ge ökad stabiliteten samt 
doseringsflexibilitet därför att den kan administreras som en munsöderfallande tablett 
eller lösas och ges som en suspension. Trots att FDTs allt mer finns som patientvänliga 
orala formuleringar och att deras tillverkningsmetod kan användas på 
extemporeformuleringar, har sådana tillämpningar inte ännu prövats. 
 
Undersökningen genomfördes i 120 sjukhus i Irland. Ett frågeformulär fick besvaras 
angående de kaptoprilformuleringar som sjukhusen använder, administrering, 
extemporeberedda eller inköpta olicensierade från andra tillverkare och i så fall vilken 
tillverkare. Var de extemporeberedda på sjukhuset så frågades det efter lösningarnas 
sammansättning och egenskaper. Tre olika styrkor av kaptoprillösning bereddes (1, 2,5 
och 10 mg/ml) av Capoten 50mg tabletter. Captor 25 mg tabletter användes för att 
tillverka två olika styrkor av FDT tabletter (2,5 och 10 mg). En 56-dagars 
stabilitetsstudie av kaptopril orallösning genomfördes och jämfördes med FDT 
innehållande kaptopril. Innehållet i formuleringarna mättes genom HPLC-analys. 
Formuleringar var även studerade med avseende på förändringar i utseende, bland 
annat färg (endast oralalösningen), pH och lukt.  
 
Undersökningen visade på ett flitigt användande av kaptoprilsuspensioner som 
extemporebereddes på sjukhusen, särskilt på specialiserade barnsjukhus. Det mest 
nyttjade preparatet var en xantangummibaserad oral suspension. Analyserna av de 
orala lösningarna visade stabilitet fram till dag 7, men att kaptoprilkoncentrationen 
minskade från 72 % till 84 % vid dag 14 och 59 % till 68 % vid dag 56, vilket också 
åtföljdes av en stickande lukt på grund av oxidation av kaptopril. Däremot visade FDT 
formuleringar bättre stabilitet, med 96 % av kaptopril på dag 56. 
 
Resultaten av denna studie stödjer endast en 7dagars stabilitet för de 
kaptoprillösningar som används på sjukhus i Irland, i motsats till en stabilitet av minst 
56 dagar på FDTs. Det vill säga att FDTs kan vara ett bra alternativ för kaptopril vid 
extemporeberedning och, eventuellt, för andra pediatriska extemporeläkemedel. 
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4. Diskussion  

Det finns få studier kring läkemedel till barn, vilket leder till att det finns väldigt få 
läkemedel godkända för pediatrisk användning vilket i sin tur leder till att det är vanligt 
att läkemedlen tillverkas extempore eller användas off-label. I Sverige gäller det som 
tidigare nämnts nästan hälften av alla förskrivningar till barn (2). 
 
Resultaten av dessa studier är i sig inte direkt jämförbara med varandra, men 
resultaten av studierna och resultaten av andra gjorda översiktsstudier inom området 
leder till liknande slutsats. I studie 1 och 2 har variationen av flytande 
kaptoprilformuleringar vid extemporetillverkning till barn studerats i Storbritannien 
(12) och Kanada (13). Båda studierna är enkätundersökningar där 26 respektive 14 
enheter har frågats. I studie 3 (7) har variationen av formuleringsmetoder på 
barnsjukhusen i Europa undersökts. Där har det gjorts en enkätundersökning av 41 
enheter i 18 olika länder. I studierna har inte fokus lagts på samma sak, i studierna 1 
och 3 är största fokuset på variationen av formuleringar, i studie 2 är fokuset på de 
olika formuleringarnas innehåll och stabilitet. Detta gör att studiernas resultat inte går 
att direkt jämföra med varandra. I studie 3 har de även undersökt om formuleringarna 
som tillverkas extempore finns att får tag på som licenserat läkemedel i andra länder. 
Resultatet från studie 3, anses inte var representativt för respektive land då bara 1 eller 
2 enheter fån varje land har deltagit, men det ger en bra bild över variationen i Europa. 
I studie 1 och 2 är antalet tillfrågade enheter lågt, men alla tre studierna pekar mot 
samma slutsats, vilket tyder på tillförlitliga resultat.  
 
De resultat som redovisats i studie 1-6 kan sammanfattas enligt följande. Ett stort 
problem som finns inom extemporetillverkning till barn världen över, är att många 
olika typer av formuleringar används vid tillverkning av ett extemporeläkemedel 
framförallt från kommersiella tabletter, trots att det är samma substans och att det är 
till samma användningsområde. Den bristande kunskapen och ett dåligt samspel 
mellan tillverkare leder till att det råder oklarhet om vilka formuleringar, alltså vilka 
hjälpämnen och vilken dos som ger bäst effektivitet. Men även vilken lösning som är 
stabilast och säkrast (7, 12, 13). Största anledningen till problemet är att det oftast inte 
finns studier eller någon dokumentation om de olika formuleringarna (8, 14, 15). Av 
dessa olika beredningar som tillverkas har i de flesta fall heller inte bioekvivalensen 
studerats (12, 13). Vid olika formuleringar kan inte bioekvivalens bara antas, då 
hjälpämnen påverkar upplösning och frisättning som i sin tur påverkar 
upptagningshastighet och absorption (12).  
 
Flera av de formuleringar som tillverkas extempore finns som licensierade läkemedel i 
andra länder (7). Läkare och farmaceuter borde hjälpas åt att för att se till att lämpliga 
preparat som finns godkända i andra länder istället importeras, då det är ett mycket 
säkrare alternativ. Men varför detta inte görs är oklart, det skulle kunna bero på 
ovetskap om att det finns ett licensierat preparat i ett annat land eller att kostnaden att 
importera läkemedlet är för hög. 
 
Studie 4-6 är stabilitetsstudier, som alla är gjorda på olika läkemedel och är därmed 
inte direkt jämförbara. En av studierna (8) har gjorts för att få fram den stabilaste 
formuleringen vid extemporetillverkning av läkemedlet, medan de två andra studierna 
(14,15) är stabilitetsstudier som gjorts för att säkerhetsställa en viss formulerings 
stabilitet, för att säkert kunna använda dem på barn. Denna typ av stabilitetsstudier är 
det stor brist på (9) men behöver göras på formuleringarna för att säkert kunna veta 
hur länge en produkt är stabil och hållbar. Även studier om olika hjälpmedels inverkan 
på effekt, stabilitet och homogenitet behövs. I studie 4-6 har olika typer av 
stabilitetsstudier gjorts för att bestämma vilka formuleringar av dessa läkemedel som 
är stabilast vid extemporetillverkning av flytande formuleringar, suspensioner, av 
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kommersiella tabletter (8, 14, 15). Det som dessa artiklar visade på var att flera av de 
formuleringar som testades, inte alls var särskilt bra. Som exempel i studie 4, där det 
testades olika formuleringar av hydroklortiazid, visade det sig att bara en av de fyra 
testade formuleringarna kunde garantera rätt dos vid administrering och som 
fortfarande var stabil efter 3 veckors kylförvaring (8). Medan i studie 6 visade det sig 
att alla de studerade lösningarna av enalaprilmaleat, med eller utan socker, var stabila 
efter 30 dagar (15).  Bara ett fåtal studier av denna typ finns, några finns bland annat 
med i en granskning av studier som gjorts av Haywood et al. Studien omfattar 42 
extemporeberedda orala lösningar gjorda från kommersiella beredningar. Författarna 
har i studien arbetet fram förslag på hjälpämnen till de olika beredningarna för att lösa 
de stabilitetsproblem som finns. Med jämförelser till äldre liknande studier konstaterar 
författarna att kompetensen kring formulering har utvecklats och att många 
förbättringar har gjorts för att minska formulerings- och stabilitetsproblem vid 
extemporetillverkning av orala lösningar från kommersiella produkter. De konstaterar 
att den ökade kunskapen om hjälpämnens påverkan på stabiliteten i dessa lösningar, 
hjälper farmaceuter att ta bättre beslut vid formulering av orala vätskor (17). Då det 
finns ett behov av användning av över 70 olika formuleringar som saknar 
dokumentation (10), behöver många fler studier göras kring extemporeläkemedel och 
barn. 
 
Orala vätskor går relativt snabbt att tillverka och den dos som ska användas kan mätas 
ut vid administrering. Smak, fysisk, kemisk och mikrobiell stabilitet är det som kan 
vara problemet med orala vätskor. För patienterna kan också lösningarnas korta 
hållbarhetstid vara besvärligt.  Fasta beredningar däremot, som tabletter, kapslar och 
pulver som förvaras under lämpliga betingelser utan fukt, bör ha större stabilitet än 
orala vätskor. Dock kan fasta beredningar ta längre tid att bereda. Ett annat problem 
med fasta beredningsformer, är att många olika styrkor kan behövas för att uppfylla 
varierande dosering krav på barn i olika åldrar (7). Alternativet till orala lösningar som 
är svåra att få stabila är snabbdispergerande tabletter (FDTs). FDTs ger en ökad 
stabilitet och kan ges både som en munsönderfallande tablett eller lösas och ges som en 
oral lösning. Författarna påstår att denna tillverkning är minst lika enkel som 
tillverkning av en oral lösning. Den kommersiella tabletten krossas och blandas med 
nya hjälpämnen och smakämnen, för att sedan komprimeras i en tablettpress (16).  
Huruvida hur enkelt det är att tillverka tabletter kan diskuteras, bland annat behövs 
rätt avancerad utrustning samt att tillverkningen kan vara rätt komplex. Inga fler 
studier har hittats angående FDTs inom extemporetillverkning, men om fler studier 
görs och drar samma slutsatser som Pabari et al så borde absolut FDTs vara ett 
alternativ. Framför allt för läkemedel som till exempel kaptopril, som lätt oxideras i 
lösning och som är svårt att tillverka i flytande form (18). Andra studier har hittats 
angående användning av andra doseringsformer vid extemporetillverkning för barn. I 
en granskaning av Glass et al. användes pulver som krossats från kommersiella 
tabletter eller från kapslar som sedan fördelas i mindre kapslar efter utspädning eller i 
påsar.  Detta utgör en risk för att dosen inte administreras korrekt, då patient eller 
vårdgivare själva måste lösa upp pulvret innan administrering. I vissa fall används även 
injicerbara läkemedel som oral lösning, men det är inte problemfritt. Framförallt är det 
kostsamt men läkemedelmässigt sett så kan läkemedlet genomgå första-passage-
metabolism eller ha dålig biotillgänglighet. Det kan även ha toxiska effekter vid oral 
administrering av injicerbart läkemedel (18). 
 
Forskningen om läkemedel och barn är idag på väg framåt. Mycket tack vare den EU-
lag som kom 2006 har och kommer sannolikt att resultera i en ökning av kliniska 
prövningar på barn (2).  År 2007 trädde även en pediatrisk förordning i kraft i EU, i en 
folder från EMA beskrivs målet med förordningen vara att förbättra hälsan hos barn i 
Europeiska unionen (EU) genom att: 
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 underlätta utvecklingen och tillgången på läkemedel för barn från födelse till 18 
år 
 

 se till att läkemedel som används till barn är av hög kvalitet, etiskt framtagna, 
och har godkänts på lämpligt sätt  

 

 förbättra tillgången till information om användningen av läkemedel för barn, 
utan att utsätta barn för onödiga prövningar, eller att försena godkännandet av 
läkemedel för vuxna. 

 
 
 

I denna folder beskrivs också ett globalt samarbete med USA Food and Drug 
Administration (FDA) som går ut på att utbyta information med varandra för att främja 
utvecklingen av läkemedel för barn (19). 
 

Felkällor 
 
Alla befintliga studier med aktuell forskning inom detta område har av olika 
anledningar inte tagits med i den här sammanställningen, vilket kan ha snedvridigt 
resultaten genom publikationsbias och urvalsfel. För att komma fram till en mer 
korrekt slutsats hade även mer än 7 orginalartiklar behövts. 
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5. Slutsats 

 
Den forskning som finns angående extemporeläkemedel till barn är långt ifrån 
komplett, men med nya lagar och det stora behovet så sker mer och mer forskning 
inom området. Idag finns få studier angående stabilitet och formulering av beredningar 
från kommersiella tabletter, men lågt ifrån alla behövda formuleringar har studerats, så 
mer forskning behövs. Och då många orala lösningar är svåra att få stabila, behövs mer 
forskning om alternativa beredningsformer när tabletter och kapslar inte kan användas 
till patienterna. Detta för att ska kunna ge säkrare och bättre läkemedelbehandling till 
barn. 
 
 
 
 
 

6. Tack 

Ett stort tack till min handledare Sofia Mattsson för alla tips och kommentarer under 
arbetets gång, det har varit till en väldigt stor hjälp. Jag vill också tacka min sambo 
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