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Sammanfattning 

Inledning: Oromukosala filmer är en beredningsform som är avsedd att administrera 
läkemedel genom absorption via munslemhinnan för att ge en lokal eller systemisk 
effekt. En av fördelarna med detta är att en högre biotillgänglighet kan uppnås på 
grund av att första passage metabolism undviks. En annan fördel är att det är en enkel 
och bekväm administrering då t.ex. vatten inte behöver användas. Det finns olika typer 
av filmer och de kan delas upp i munsönderfallande/lösliga filmer och adhesiva filmer 
och det som skiljer dessa är hur länge de stannar i munhålan. De munsönderfallande 
filmerna löses snabbt upp medan de adhesiva fäster i slemhinnan där de bland annat 
kan åstadkomma en förlängd frisättning. Filmerna är frimärksstora och består ofta av 
olika polymerer, aktiv substans och andra hjälpämnen. För att kunna hantera och 
paketeras bör en film ha vissa egenskaper, exempelvis bör den vara tunn och flexibel 
samt ha lämpliga lösliga och adhesiva egenskaper. Det finns redan några filmer 
registrerade och ute på marknaden. De allra första produkter som kom var receptfria 
t.ex. nikotinersättningsmedel och medel mot gasbildning. På senare tid, sedan 2010, 
har det också börjat komma receptbelagda läkemedel, exempelvis Ondansetron 
Rapidfilm. 
 
Syfte: Syftet är att genom en litteraturstudie utvärdera och få en förståelse för de 
kliniska studier som är utförda med oromukosala filmer och hur dessa filmer skulle 
kunna hjälpa patienter. 
 
Metod: En litteratursökning genomfördes med hjälp av PubMed med fokus på artiklar 
som handlar om oromukosala filmer i samband med kliniska studier, totalt valdes 13 
originalartiklar ut. 
 
Resultat: Studierna som granskades handlade om oromukosala filmer i samband med 
ett läkemedel. Vilka typer av läkemedel det handlar om varierar men det som alla 
studierna har gemensamt är att de vill förbättra behandling och följsamhet. Fyra av 
studierna handlar om lösliga filmer och nio om adhesiva filmer. Samtliga studier visade 
positiva resultat för att oromukosala filmer skulle kunna fungera som en 
beredningsform. Fördelar som sågs i vissa studier var en högre biotillgänglighet medan 
i andra kunde filmerna vara jämförbara med andra beredningsformer, i vissa studier 
kunde en snabb effekt observeras och deltagare verkade vara positiva till filmerna. Det 
fanns dock vissa problem som rapporterades, dessa var dålig smak, att filmer fastade 
på andra ställen än de var avsedda samt irritation på appliceringsstället.  
 
Diskussion: Det kan vara svårt att dra slutsatser om beredningsformen i studier där 
film jämförs med placebo medan i studier där film jämförs med beredningsform kan 
slutsatser dras utifrån de skillnader som observeras. Flera studier handlar om adhesiva 
filmer och det kan antas att detta beror på att de kan vara mer intressanta eftersom det 
kan ge fler möjligheter än de lösliga filmerna. Oromukosala filmer skulle kunna minska 
risken för biverkningar genom att minska de interindividuella variationerna. 
Oromukosala filmer kan benämnas på olika sätt, det märktes både under 
litteratursökningen och i de studier som granskats i detta arbete och detta kan leda till 
svårigheter att hitta relevant information.  
 
Slutsats: Oromukosala filmer är en beredningsform som kan hjälpa patienter genom 
att förbättra behandlingar genom enklare administrering, snabbare effekt och 
förbättrad biotillgänglighet. Det studier som granskades visade positiva resultat för att 
oromukosala filmer skulle kunna fungera som en beredningsform och fler studier och 
nya läkemedel kan förväntas komma i framtiden.  
 
Nyckelord: Oromukosala filmer, beredningsform, munslemhinnan  



 
 

 
 

Blank page



 

1 
 

Introduktion 

Administrering av läkemedel kan ske på olika sätt med hjälp av olika 
beredningsformer. Vilken beredningsform som är lämplig kan variera beroende på 
läkemedel och vilken effekt som ska åstadkommas. Ett av de vanligaste och mest 
accepterade administreringssättet för patienter är oral administrering, som dock inte 
passar för alla läkemedel på grund av nedbrytning och första passage metabolism i 
tarmen eller på grund av att tiden till effekt är för lång. Detta gör att vissa läkemedel 
kan behövas administreras via injektioner. För att överkomma detta görs försök för att 
hitta alternativa beredningsformer. Ett alternativ som skulle kunna fungera är en 
oromukosal beredningsform. En oromukosal beredningsform är avsedd att absorberas 
genom munslemhinnan och definieras enligt den europeiska farmakopén som preparat 
som är avsedda att administreras till munhåla och/eller halsen för att ge en lokal eller 
systemisk effekt (1, 2).  
 
Det finns olika kategorier av oromukosala beredningsformer, bland annat oromukosala 
filmer. Dessa kan antigen vara lösliga/munsönderfallande eller adhesiva. Skillnaden 
mellan dessa är hur länge de stannar i munhålan (1). 
 

Olika typer av filmer  
 
De munsönderfallande filmerna är avsedda att snabbt lösas upp vid administrering när 
de kommer i kontakt med saliven. Detta gör att det inte krävs något extra intag av 
vätska vilket gör administreringen enkel och dessutom kan problem med 
sväljsvårigheter undvikas, vilket kan vara fördelaktigt för barn och äldre (3). På grund 
av att de munsönderfallande filmerna sönderfaller så fort stannar de inte kvar i 
munhålan under en särskilt lång tid, vilket gör att absorptionen via munslemhinnan 
kan vara begränsad (4).   
 
Adhesiva filmer fäster i slemhinnan vilket ger fler möjligheter för administrering då en 
förlängd frisättning kan åstadkommas. Filmen kan även sitta kvar permanent och 
fungerar då som ett oralt plåster som måste tas bort för hand. Eftersom läkemedelet 
absorberas via munslemhinnan kommer det direkt in i blodcirkulationen och därför 
undviks första passage metabolism vilket bör göra att en högre biotillgänglighet 
uppnås. Absorptionen sker snabbare jämfört med om läkemedlet skulle ha absorberas 
via mag-tarmkanalen vilket kan leda till en snabbare effekt (3).  
 
De munsöderfallande filmerna är främst avsedda att placeras på tungan där de löses 
upp medan de adhesiva filmerna skiljer sig åt beroende på var på munslemhinnan de är 
avsedda att appliceras och kan antigen vara buckala (insidan av kinden), sublinguala 
(under tungan), gingivala (tandkött), eller palatala (gommen) (3).  
 

Munslemhinnan 
 
Munslemhinnans permabilitet är vanligen ungefär mittemellan permeabiliteten hos 
huden och tarmslemhinnan (3). Funktionen hos munslemhinnan varierar beroende på 
dess struktur och kan delas in i keratiniserad och icke-keratiniserad slemhinna. De 
keratiniserade områdena är mer tåliga medan den icke-keratiniserade är mer flexibel.  
Generellt beror graden av permeabilitet på tjockleken hos slemhinnan och till vilken 
grad den är keratiniserad. De områden som har mest permeabilitet är den sublinguala 
regionen och därefter den buckala, dessa är icke-kreatiniserade områden (5, 6).  
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Faktorer som också påverkar absorptionen är blodtillförseln och förhållandena i 
munhålan som tillexempel pH och mängden saliv (7). Mängden läkemedel som 
absorberas beror på läkemedelskoncentration, frisättning av läkemedel, kontakttid och 
kontaktyta vid slemhinnan, läkemedelsmolekylernas storlek och lipidlöslighet (6).  
 
Munslemhinnan har en yta på 200 cm2 vilket är relativt litet jämfört med 
tarmslemhinnans (350 000 cm2) och hudens (20 000 cm2), vilket innebär att det är en 
begränsad yta som är tillgänglig för läkemedelsabsorption i munhålan (6). 
 

Utformning och tillverkning  
 
För att kunna hantera och paketera en oromukosal film bör den ha vissa egenskaper, 
exempelvis bör den vara tunn och flexibel samt ha lämpliga lösliga och adhesiva 
egenskaper. Vilka egenskaper som behövs är beroende på vilken typ av film det är och 
syftet med användningen av den (3, 7).  
 
Filmerna är frimärksstora och består ofta av olika polymerer. Polymerernas egenskaper 
beror på deras struktur, till exempel ger en låg molekylvikt en snabb upplösnings, 
medan en hög molekylvikt ger bättre mekaniska egenskaper (3). Vissa polymerer 
påverkar även de adhesiva egenskaperna hos filmen, bland annat påverkas 
polymererna av deras laddning då joniska polymerer brukar ge bättre fästande 
egenskaper. Exempel på polymerer är hydroxipropylcellulosa och etylcellulosa (1). 
 
Utöver polymerer innehåller filmerna aktiv substans och andra hjälpämnen som 
mjukgörare, smakämnen och penetrationsförbättrare. Hur mycket av den aktiva 
substansen som en film kan innehålla är begränsad vilket gör att substanser som är 
potenta och som ges i lågdos är de som är mest lämpade för denna beredningsform. 
Mängden aktiv substans som kan vara i en film beror på lösligheten hos den aktiva 
substansen och kompatibilitet med hjälpämnena. Mjukgörare krävs oftast för flexibel 
och användarvänliga filmer men kan också ha andra funktioner, ett exempel är sorbitol 
som också kan fungera som sötningsmedel. En balans måste dock eftersträvas efter 
som höga halter av mjukgörare kan orsaka problem som fuktkänslighet vilket kan leda 
till stabilitetsproblem och klibbighet hos filmerna. Ofta behövs också smakämnen 
eftersom filmerna löser sig i munnen, vilket gör att patienten annars kan känna den 
dåliga smaken som ofta förekomer hos aktiva substanser (3). Penetrationsförbättrare 
används för att förbättra absorptionen, exempel på ämnen som kan används är 
exempelvis lösningsmedel som etanol (7).  
 
Filmerna kan bestå av ett eller flera tunna lager, de olika lagren kan ha olika 
egenskaper beroende på vilka polymerer som används, exempelvis kan det vara ett 
lager som fäster mot slemhinnan och frisätter en aktiv substans och ett annat lager som 
löses upp långsammare och fungerar som ett skydd mot resten av munhålan. Möjlighet 
finns även att ha ännu fler lager vilket exempelvis kan åstadkomma depåberedningar. 
Oromukosala filmer kan tillverkas med hjälp av olika metoder, bland annat så kallad 
solvent casting, hot-melt extrusion och printing (1).   
 

Registrerade produkter 
 
Det finns redan några oromukosala filmer som är registrerade och finns på marknaden. 
De första produkter som kom var receptfria produkter som till exempel 
nikotinersättningsmedel och medel mot gasbildning. En av de första var Listerine 
PocketPaks som kom redan 2001 (USA), vilket är en produkt för god munhygien Den 
första receptbelagda produkten var Ondansetron Rapidfilm som kom 2010. Sedan dess 
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har fler produkter registrerats till exempel Breakyl och Suboxone Film (3). Exempel på 
oromukosala filmer som finns på marknaden kan ses i tabell 1. De flesta av dessa 
preparat finns främst i USA men vissa har även spridit sig till andra delar av värden.  
 
Tabell 1. En lista över olika exempel på oromukosala filmer som är registrerade och finns på 
marknaden(3) (6)(8). Produkter som finns godkänd i Sverige ä markerade (*).  
Aktiv substans Produktnamn   Indikation Beredningsform 

Ondansetron Ondansetron Rapidfilm, 
Setofilm* 

Illamående  Löslig film 

Fentanyl  Onsolis/Breakyl* Smärta  Adhesive film  

Buprenorfin/naloxon Suboxone Film, Bunavil  Opioidberoende  Adhesiv film   

Zolmitriptan Zolmitriptan Rapidfilm   Migrän Löslig film  

Simetikon Gas-X Thin Strips   Gaser i magen  Löslig Film 

Nikotin Nicoderm C Nikotinersättning Adhesiv Film 

Difenhydramin Benadryl Allergy quick 
dissolve strips  

Allergi Löslig Film 

Dextrometorfan Theraflu Thin Strips Hostdämpande Löslig Film 

Difenhydramin och 
Fenylefrin 

Triaminic  Thin Strips 
night time cold & cough 

Förkylning Löslig Film 

- Listerine PocketPaks God munhygien Löslig film 

 
 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att genom en litteraturstudie utvärdera och få en förståelse 
för vilken forskning som är gjord genom att studera de kliniska studier som är utförda 
med oromukosala filmer. Frågeställningar att besvara är: 
 

 Vilka typer av kliniska studier finns det och vad fokuserar dessa på? 

 Hur kan dessa filmer hjälpa patienter?   
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Metod 

Det här en litteraturstudie som är baserad på 13 originalartiklar och dessa har hittats 
genom att använda databasen PubMed. Arbetet utfördes under perioden 2015-03-21 
till 2015-05-24. Först gjordes en översiktlig sökning för att få en överblick och 
förståelse för ämnet, exempel på sökord är ”oromucosal films”, ”oromucosal drug 
formulations”, ”orodispersible films”, ”mucoadhesive films” och ”buccal film”. Utifrån 
detta bestämdes det att fokus skulle ligga på kliniska studier och en mer noggrann 
systematisk sökning genomfördes.  
 
Utifrån den systematiska sökningen hittades 72 träffar, men det ska påpekas att vissa 
av dessa träffar var samma artiklar. Antalet artiklar som faktiskt fanns och som var 
relevanta var 22. Utöver det hittades också en klinisk studie via referenserna från en 
översiktsartikel, som hittades med hjälp av sökordet ” orodispersible films”. Detta gav 
total 23 artiklar. Bedömingen om en artikel var relevant för detta arbete gjordes genom 
att främst läsa abstrakten och exkluderade alla artiklar som inte var relevanta, det vill 
säga de som inte direkt handlade om oromukosala filmer. Till exempel kunde träffar 
om andra oromukosala beredningar eller om andra typer av orala behandlingar hittas 
vid sökningen.  
 
Att basera denna studie på de 23 artiklar som hittats skulle bli allt för omfattande för 
detta arbete. Därför valdes också att sätta en tidsbegränsning, då det bör vara 
intressant att ha artiklar om nyare studier. Den tidsbegränsning som gav ett lämpligt 
antal artiklar var att exkludera artiklar som var äldre än från 2008. En snabb 
kvalitetsbedömning gjordes också, där två artiklar exkluderas då de verkande 
bristfälliga på grund av det saknades en ordentlig diskussion. Detta gav slutligen de 13 
artiklar som valdes enligt tabell 2.  Utöver dessa artiklar har även nio översiktsartiklar 
använts för att få fram relevant information till introduktionen och diskussionen.  
 
 
Tabell 2. Sytematisk artikelsökning i PubMed. 
Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Valda 

referenser 
150408 oromucosal film Clinical trial 18 5, 8, 9, 10  

150408 mucoadhesive 
film 

Clinical trial 5 1 

150408 buccal film Clinical trial 20 3, 8  

150408 sublingual film Clinical trial 6 1, 2   

150408 gingival film Clinical trial 12 1 

150408 palatal film Clinical trial 3  

150408 orodispersible 
film 

Clinical trial 6  

150408 fast disolving 
film 

Clinical trial 2 2, 3 
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Resultat 

Studier med fokus på munsöderfallande/lösliga filmer 

Development of fast dissolving oral film containing dexamethasone as 

anantiemetic medication: Clinical usefulness (9) 

 
Vid kemoterapi behandlas illamående och kräkningar profylaktiskt med bland annat 
kortikosteroiden dexametason. En tablett av dexametason är på 0,5 mg och den dagliga 
dosen är på 8 mg. Detta gör att det krävs många tabletter för att få i sig rätt dos, vilket 
kan upplevas jobbigt för patienterna och kan därför orsaka motstånd och försämrad 
följsamhet. Därför utvecklades en snabbt upplösande film som innehöll 4 mg 
dexametason, med en storlek på 2 x 2 cm och en tjocklek på 100 µg. Den löses snabbt 
upp efter applicering i munhålan vilket gör att patienten slipper svälja.  
 
Under juni 2010 och augusti 2011 utfördes en randomiserad cross-over studie på 20 
bröstcancerpatienter som fick sin första och andra kur av epirubicin/cyklofosfamid 
kombinerad kemoterapi. Patienterna randomiserades till olika grupper där de fick 
antingen dexametason film (4 mg/film) eller dexametason tablett (0,5 mg/ tablett) på 
dag 2-4 av sin kemoterapi. Patienterna fick en symtomdagbok där de själva fick kryssa 
för vilka symtom de upplevde samt svara på ett frågeformulär där de fick skatta vad de 
tyckte om smak, mängd och hur lätt det var att ta de olika beredningsformerna samt 
filmens storlek, tjocklek och löslighet. Detta skattades på en tregradig skala där ett var 
dåligt, två var medium och tre bra.  
 
Resultatet av studien visade att fullständigt skydd från kräkningar 24-120 timmar efter 
kemoterapi var liknande mellan film och tablettgruppen. Svaren från frågeformulären 
visade att filmen hade signifikant högre poäng när det gäller mängd och lätthet att ta 
den jämfört med tablett. Det var ingen skillnad i vad patienterna tyckte om smaken 
mellan film och tablett. Lösligheten av filmen i munhålan, storlek och tjocklek av film 
var tillfredställande med poäng mellan 2,5 till 2,7. Studien visade ingen skillnad mellan 
förekomsten av biverkningar i de båda grupperna.  
 
Författarna av artikeln tog upp att utan smakmaskering har filmen den nackdelen att 
den har dålig smak på grund av att dexametason har en bitter smak. Flera olika smaker 
provades utan att ge tillfredställande resultat, slutligen fungerade det med kakao och 
sötningsmedel (9). 
 

Rapidfilm: An innovative pharmaceutical form designed to improve patient 

compliance (10) 

I en artikel från 2013 beskrevs en studie som gjorts på 24 friska frivilliga för att jämföra 
den nya beredningsformen ondansetron Rapidfilm med en av de sedan tidigare 
befintliga beredningsformerna för ondansetron, nämligen en munsöderfallande tablett 
(Zofran). Studien var en öppen, randomiserad, cross-over studie med syfte att visa på 
att Rapidfilm är bioekvivalent med de redan godkända munsöderfallande tabletterna 
och därför skulle kunna användas vid samma indikationer.  
 
Ondansetron är ett antiemetiskt läkemedel som används vid profylax och behandling 
av illamående och kräkningar vid kemoterapi och strålbehandling, samt vid profylax 
och behandling av postoperativt illamående och kräkningar. På grund av att patienter 
som behandlas med kemoterapi och strålbehandling kan ha intensivt illamående kan 
det leda till att det är svårt att administrera konventionella tabletter på grund av 
svårigheter att svälja, särskilt om patienten till exempel har hals- eller esofaguscancer.  
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För att förbättra följsamheten och underlätta användningen har Rapidfilm utvecklats. 
Den administreras genom att filmen placeras på tungan där den löses upp. Fördelarna 
med en film mot munsöderfallande tabletter är att en filmformulering är mer tålig, 
enklare och billigare att tillverka.  
 
Denna studie var uppdelad i två studieperioder som var åtskilda av en vecka. I varje 
period fick deltagarna en dos (8 mg) av Rapidfilm eller Zofran. För att mäta 
plasmakoncentrationen samlades blodprover in, innan och upp till 24 timmar efter 
administrering.  Resultaten visade att plasmakoncentrationen av ondansetron för de 
båda formuleringarna var jämförbara över en 24 timmars period och att båda 
formuleringarna var tolererade av alla deltagare. När det gäller säkerhet var antalet 
biverkningar jämt fördelat mellan studiegrupperna och ingen av dessa var allvarliga 
(10).   
 

Formulation and Evaluation of Fast Dissolving Films for Delivery of Triclosan to 

the Oral Cavity (11) 

 
Den här artikeln handlar om utvecklingen av en snabbt upplösande film för triklosan, 
från den tidiga utvecklingen med val av hjälpämnen och fram till de första försöken på 
människor. Triklosan är ett antibakteriellt ämne som kan användas för att behandla 
sjukdomar i munhålan som plack, karies och tandköttsinflammation och en av de 
vanligaste formuleringarna är mun-skölj. Det finns dock vissa begränsningar med mun 
skölj när det gäller hantering, exempelvis är den svårt att ta med och använda vid resor. 
Det skulle vara bättre med en fast produkt i fast form som är lättare att ta med och 
hantera, därför skulle en snabbt upplösande film vara ett bra alternativ. 
 
I artikeln beskrivs först olika sammansättningar som testades utan någon aktiv 
substans för att sedan gå vidare till att tillverka tre olika filmer med triklosan. Av dessa 
valdes de två filmer som ansågs ha bäst egenskaper ut för att testas på människor. 
Detta utifrån resultat från in vitro undersökningar som utförts.  
 
Antalet försökspersoner var nio och dessa fick utvärdera vad de tyckte om munkänslan, 
smak, uppfriskande känsla samt hur lång tid det tog för filmen att lösas upp. 
Försökspersonerna fick slumpmässigt en av de två formuleringarna och ett glas vatten 
för att de skulle kunna skölja munnen innan administrering. De blev sedan instruerade 
att applicera filmen genom att placera filmen på tungan. 
 
Studien visade att filmen som innehåller eugenol (F10) hade en bättre smak, medan 
många upplevde att den andra filmen smakade dåligt på grund av att triklosan har en 
bitter smak. Det var ingen större skillnad när det gällde fräschhet, munkänsla och 
upplösningstid. Utifrån dessa resultat verkar det som att tillsatsen av eugenol 
förbättrats acceptansen av filmerna. En annan sak som var värd att notera var att 
upplösningstiden in vivo för båda filmerna var avsevärt kortare är in vitro. Författarna 
föreslår att detta kan bero på att det är mycket högre grad av omrörning i munnen än i 
bägaren. En annan orsak till den snabba upplösningstid som rapporteras av frivilliga in 
vivo kan bero på att små bitar av filmen inte kan kännas i munnen på grund av den 
mjuka munkänslan och detta ger intrycket av att filmen är upplöst (11). 
 

Fast-Dissolving Sublingual Films of Terbutaline Sulfate: Formulation and In 
Vitro/In Vivo Evaluation (12). 

 
Studien syftande till att formulera en sublingual film med terbutalinsulfat för att 
förbättra biotillgänglighet och patienternas följsamhet och därför kunna hjälpa i 
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behandlingen av akuta astmaattacker. En film skulle kunna åstadkomma detta med 
sina snabbt upplösande egenskaper. 
 
I artikeln beskrivs först hur filmen tillverkades samt hur olika koncentrationer av 
polymerer prövades för att bedöma vilket innehåll som var mest optimalt. Det 
tillverkades 10 olika filmer med terbutalinsulfat med hjälp av film casting. I studien 
bedömde sedan in vitro egenskaper som tjocklek, utseende, styrka och sönderfallstid 
och utifrån detta valdes sedan en film ut för studier på människor.  
 
En randomiserad, cross-over studie genomfördes på fyra friska frivilliga för att jämföra 
den farmakokinetiska profilen av terbutalinsulfat hos den film som valts ut jämfört 
med konventionella tabletter. De frivilliga fastade natten före och sedan fick de 
testpreparatet administrerat sublingualt i en dos på 7,5 mg. Detta följdes av en period 
på två veckor uppehåll.  Blodprover samlades in innan administrering och upp till 24 
timmar efter administrering. Bekvämlighet och känsla utvärderades på en skala från 0 
till 3, där 0 var väldigt nöjd och 3 var inte alls nöjd.  
 
Resultatet visade att filmen hade en högre plasmakoncentration jämfört med en 
konventionell tablett samt en snabbare absorptionshastighet. Deltagarna i studien var 
nöjda med hur snabbt filmen löstes upp och tyckte det var bekvämt att kunna ta den 
utan vatten. Hur nöjda deltagarna var med filmen varierade mellan 1,75 och 2,25 poäng 
(12). 
 

Studier med fokus på adhesiva filmer 

In vitro and clinical evaluation of an oral mucosal adhesive film containing 

indomethacin (13) och Controlled indomethacin release from mucoadhesive film: 

in vitro and clinical evaluation (14) 

 
Inom den orala kirurgin är tillstånd som involverar smärta vanliga. Detta kan leda till 
en försämrad livskvalitet på grund av påverkan på det dagliga livet med svårigheter att 
äta och störd sömn. För att lindra smärta användes olika NSAID-preparat men det 
finns en risk för systemiska biverkningar som till exempel mag-tarm besvär. Filmer 
skulle kunna var fördelaktigt eftersom de ger en möjlighet att applicera filmen där 
smärtan är lokaliserad och samtidigt utgöra ett skydd för det drabbade området. Med 
detta som bakgrund har två artiklar från 2008, skrivna av samma forskningsgrupp, 
beskrivit utvecklingen av en adhesiv film som innehåller indometacin. 
 
I den första artikeln undersöktes hur en enhetlig film kan tillverkas med samma 
tjocklek och med någorlunda fästande egenskaper samt en bra textur. Filmerna som 
testades tillverkades med hjälp av film casting och innehöll hydroxipropylcellulosa 
(HPC) som en bas och olika koncentrationer av carboxyvinyl polymer (CP) som var 
tänkt att förbättra de adhesiva egenskaperna hos filmen. I de test som utfördes på 
människor användes filmer som bestod av två lager och innehöll även indometacin som 
analgetika och hade ett extra yttre lager som bestod av HPC och polyetylenglykol 
(PEG).  
 
Innan det slutliga testet genomfördes på människor utfördes in vitro test där studien 
undersökte de adhesiva egenskaperna, frisättningen av indometacin samt stabilitet. 
Resultaten indikerade att filmer som innehöll CP hade bättre fästande egenskaper, men 
verkade däremot inte påverka frisättningen av indometacin. Testet visade också att 
indometacin frisattes inom fem minuter, vilket gör att en snabb effekt kan förväntas.  
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I den kliniska studien ingick 65 patienter med oral smärta. Dessa blev randomiserade 
till fyra olika grupper, där de antigen fick en film med 0 % indometacin, 0,5 % 
indometacin, 0,5 % indometacin med PEG, eller 1 % indometacin. Den analgetiska 
effekten utvärderades 1, 3 och 5 minuter efter applicering med hjälp av Visuell Analog 
Skala (VAS).   
 
Resultatet visade att inom fem minuter erhölls en smärtlindring av filmerna som 
innehöll indometacin och snabbast effekt observerades med filmen som innehöll PEG. 
Det var 3 av 17 (17,6%) i gruppen som fick filmen med PEG och 16 av 48 (33,3 %) i de 
tre icke-PEG grupperna som klagade på obehag på den plats där filmen applicerats. Det 
var också två av de 65 deltagarna som rapporterade domningar på platsen för filmen 1-
4 minuter efter applicering (13).   
 
I den andra artikeln beskrivs en studie som ville undersöka vilken effekt etylcellulosa 
hade på frisättning av läkemedel. Syftet med detta var att åstadkomma en kontrollerad 
frisättning för att få en mer långvarig effekt. Etylcellulosa är en vattenolöslig polymer 
som har använts tidigare för att få en kontrollerad frisättning i tabletter och kapslar. 
 
Först beskrev artikel hur de gått till väga för att tillverka filmerna genom att använda 
film casting. Lagret som fäster vid slemhinnan bestod av hydroxipropylcellulosa (HPC) 
som en baskomponent, etylcellulosa eller carboxyvinyl polymer (CP) och indometacin 
som den aktiva substansen. I studien tillverkades filmer där koncentrationen av 
indometacin och etylcellulosa varierade för att kunna undersöka hur filmernas 
egenskaper varierade med de olika koncentrationerna. Det andra lagret innehöll 2 % 
polyetylenglykol (PEG) som fungerar som en mjukgörare.  Innan den kliniska studien 
genomfördes utfördes in vitro tester för att bedöma frisättning, fästade egenskaper och 
stabilitet hos filmerna. Resultaten visade på en lägre frisättning av indometacin när 
filmen innehöll etylcellulosa och att filmer med CP hade större fästade egenskaper.  
 
Den kliniska studien utfördes mellan november och december 2004 på 48 patienter 
(22-83 år) som blev randomiserade till tre olika grupper. Det var en kontrollgrupp som 
fick en placebo film, en grupp som fick en film med 1 % indometacin, och en grupp som 
fick en film med 2 % indometacin. Den analgetiska effekten utvärderade 1, 3, och 5 
minuter efter applicering.  
 
Resultatet visade god maximal smärtlindring av både 1 % indometacin och 2 % 
indometacin. Båda koncentrationerna gav även en snabb analgetisk effekt. 
Varaktigheten av smärtlindringen varade från mindre än en timme upp till sex timmar. 
Patienternas reaktioner på filmen var tillfredställande då de inte hade något emot 
smak, textur eller mjukhet. Varaktigheten av den analgetiska effekten uppvisade stora 
individuell variationer och det var svårt att avgöra om den varaktiga effekten berodde 
på etylcellulosa (14). 
 
Båda studierna med indometacin filmer visade alltså resultat på en snabb anagetisk 
effekt med ett innehåll av indometacin som är lägre än den normala orala 
standardosen. Doserna var ungefär en på 400 eller en på 800 av den normala dosen. 
Detta innebär att formuleringen skulle kunna vara fördelaktig för patienter som inte 
kan ta normal dos på grund av biverkningar (13)(14). 
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Fentanyl buccal soluble film (FBSF) for breakthrough pain in patients with 

cancer: a randomized, double-blind, placebo-controlled study (15) 

 
En artikel från 2009 handlade om fentanyl i form av en löslig buckal film (FBSF), vilket 
är en film som är avsedd att appliceras buckalt. Filmen består av ett adhesivt lager som 
innehåller fentanyl och som fäster i slemhinnan samt ett inaktivt lager som isolerar det 
aktiva lagret från resten av munhålan, vilket minskar mängden fentanyl som sväljs ner i 
stället för att absorberas buckalt. FBSF är tänkt att användas hos cancerpatienter med 
genombrottssmärta. Genombrottssmärta är plötslig och intensiv smärta som 
förekommer hos patienter som annars lider av kronisk smärta som är kontrollerad med 
hjälp av behandling.  
 
I en cross-over studie som var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad 
undersöktes effekten och säkerheten hos FBSF i doser från 200 till 1200 µg hos 
patienter (18 år eller äldre) med cancersmärta och som hade mellan en till fyra episoder 
av genombrottssmärta per dag. 
 
Studien utförders på 30 olika platser i USA mellan den 24 februari 2006 till den 14 
mars 2007, med en screeningperiod på en vecka, en öppen titreringsperiod i två veckor 
där patienterna fick ett kit som innehöll alla fem doser (200, 400, 600, 800 och 1200 
µg) av FBSF. Varje patient började med 200 µg och ökade sedan dosen tills de hade 
nått tillräcklig smärtlindring. Efter titreringsperioden pågick den dubbelblinda 
studieperioden i två veckor där en patient kunde få nio studiedoser, sex av dessa 
innehöll fentanyl i den dos som visat sig vara effektiv för patienten och de fyra andra 
placebo. Det var också en uppföljningsdag i slutet av studien. 
 
Smärtintensiteten bedömdes innan och upp till 60 minuter efter varje studiedos på 
flera bestämda punkter. Smärtan bedömdes på en 11 gradig skala där 0 var ingen 
smärta och 10 var den kraftigaste smärtan. För att räkna ut skillnaden i 
smärtaintensitet togs poängen för smärtintensitet vid start minus smärtaintensiteten 
vid de olika bedömningspunkterna.  För att mäta patienternas helhetsintryck av 
behandlingen användes en femgradig ska med dålig, rimligt, bra, mycket bra, och 
utmärkt.  Detta bedömdes 60 minuter efter studiedosen administrerats.  
 
Resultaten från studien visade att FBSF är mer effektiv än placebo då en signifikant 
skillnad av smärtintensitet sågs efter 15 minuter. Skillnaden fortsatte att öka fram till 
den sista bedömningspunkten 60 minuter efter dosering. Det var fler patienter som 
klassade hur nöjda de var med FBSF som bra, väldigt bra eller utmärkt jämfört med 
placebo (15). 
 

Single-Dose Pharmacokinetics of Fentanyl Buccal Soluble Film (16) 

 
I en artikel från 2010 beskrevs en fas 1 studie som syftade till att undersöka FBSF 
biotillgänglighet, samt hur mycket som absorberas via munslemhinnan.  Studien ville 
också jämföra biotillgängligheten hos en film på 800 µg jämfört med fyra 200 µg 
filmer. Att studier görs för att jämföra biotillgängligheten beror på att det redan finns 
andra buckala beredningar, bland annat en buckal tablett som är begränsad då den har 
en icke-linjär farmakokinetik i doser över 800 µg. 
 
En cross-over studie genomfördes uppdelad på fyra studieperioder på totalt 12 dagar. 
Under varje period fick deltagarna en studiedos. De studiedoser som administrerades 
var en intravenös injektion av fentanyl citrat 800 µg, injicerbart fentanyl citrat 800 
mg/16 ml administrerades oralt via en 20 ml oral spruta, fentanyl 800 µg film placerad 
på den buckala slemhinnan och 800 µg fentanyl administrerat som fyra separata 200 
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µg filmer inom en period på två minuter. Behandling med studiedos gjordes på dag 1, 4, 
7, och 10 med ett uppehåll på 72 timmar mellan varje ny dosering. Blodprover för att 
mäta fentanylkoncentration samlades in före administreringen (timme 0) och vid 
bestämda tidpunkter upp till 48 timmar efter varje dos. I studien ingick 12 deltagare 
som samtliga slutförde alla fyra studieperioderna.  
 
Plasmakoncentrationen av fentanyl från de olika administrationssätten följdes över tid 
och resultatet som kunde ses var att koncentrationen av de två buckala behandlingarna 
var väldigt lika och skilde sig från de andra två administrationssätten vilket visar på att 
doser på 800 µg och 4 x 200 µg är bioekvivalenta. Att samma dos administrerat som en 
enda film eller som fyra olika filmer är detsamma kommer av att absorptionen från de 
buckala filmerna är proportionell med arean hos filmernas yta.  
 
Biotillgängligheten av fentanyl från filmen var 71 % medan den oralt administrerade 
dosen endast hade en biotillgänglighet på 35 %. Med hjälp av farmakokinetiska 
beräkningar uppskattades det att den andel av fentanyl som absorberades genom den 
buckala slemhinnan var 51 %.  
 
Nio biverkningar rapporterades under studiens gång men ingen av dessa var allvarliga.   
Begränsningen med studien var att den gjordes på friska frivilliga som hade fått 
naltrexon för att undvika andningsdepression. Det kan vara skillnader i farmakinetiken 
av fentanyl hos patienter med cancer som genomgår kemoterapi och som tar andra 
mediciner. Dock menar författarna av artikeln att eftersom doseringen är individuell 
och bestäms med hjälp av titrering är sådana skillnader troligen inte klinisk relevanta 
(16). 
 

Dose Proportionality and Pharmacokinetics of Fentanyl Buccal Soluble Film in 

Healthy Subjects (17) 

 
 I den här artikeln beskrev s en studie som ville undersöka dosproportionaliteten av 
FBSF, för att avgöra om läkemedelskoncentration är dosberonde eller inte. Studien var 
en öppen, fas 1 studie där 12 friska deltagare fick en enda dos av FBSF i doserna 200, 
600 och 1200 µg fentanyl med 72 timmars mellanrum. Oral naltexone administrerade 
till varje deltagare före och efter varje studiedos för att förhindra andningsdepression. 
En serie av venösa blodprov samlades in 48 timmar efter att studieläkemedel 
administrerats.  
 
Varje deltagare fick tre doser av FBSF applicerade till den buckala slemhinnan av 
studiepersonal på dag 1, 4 och 7. Studiedoserna administrerade efter frukost för att 
minska illamående och kräkningar kopplad till opiod administrering. Deltagarna var 
randomiserade till tre olika grupper, vilket styrde i vilken ordning de fick doserna. 
 
Resultaten av studien visade att FBSF exponeringen inte var beroende av dos och att 
plasmakoncentrationen ökade linjärt i doser från 200-1200 µg. Enligt författarna ger 
detta stöd för att FBSF är en pålitlig metod för att kontrollera dosen av fentanyl. 
Salivens pH varierade mellan 6,2 - 7 och det var ingen uppenbar relation mellan pH 
och plasmakoncentrationen. Författarna av artikel tar upp att tidigare studier har visat 
att absorptionen, biotillgängligheten och permeabilitet av fentanyl genom 
munslemhinnan är beroende av pH.  
 
Resultatet visade att ett pH på 7,25 är det mest optimala för FBSF. I den här studien 
sågs däremot inget samband mellan systemisk exponering av fentanyl och pH vilket 
författarna menar beror på att leveranssystemet för FBSF har buffrande egenskaper 
som upprätthåller filmens pH för optimal absorption av fentanyl.  
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De var inga allvarliga biverkningar under studiens gång och de som förekom var sådana 
som är vanligt förekommande vid opiodbehandling. Begränsningen med studien är att 
den har få deltagare (17). 
 

Formulation Selection and Pharmacokinetic Comparison of Fentanyl Buccal 

Soluble Film with Oral Transmucosal Fentanyl Citrate (18) 

 
FBSF ät tänkt att göra det enklare för patienterna vid administrering jämfört med en 
tidigare buckal beredning, en komprimerad sugtablett (OTFC) på en pinne som baddas 
mot slemhinnan, vilket gör att absorptionen av läkemedel kan variera beroende på 
administreringsteknik. En film ska minimera individuella variationer genom att 
administreringen inte påverkas av vilket teknik som används för applicering, vilket bör 
ge en jämn farmakokinetisk profil. Den här artikeln beskrev en studie som undersökte 
hur pH påverkar leveransen av fentanyl. En sekundär faktor som var av intresse var att 
förstå hur farmakinetiken skiljer sig mellan filmen (FBSF) och en annan 
beredningsform med fentanyl, i form av en komprimerad sugtablett (OTFC) som också 
har en buckal absorption. 
 
Studien var en öppen, randomiserad, fas 1 studie som var uppdelad i fyra perioder och 
hade en överkorsningsdesign.  Studien bestod av screeningbesök inom 21 dagar före att 
studieläkemedelet administrerades. Sedan pågick en nio dagarsbehandlings period där 
de fick studieläkemedel på dag 1, 3, 5, och 7. Deltagarna fick naltrexone 12 och 0,5 
timmar innan dosering och 12 timmar efter dos för att förhindra andningsdepression 
hos deltagare på grund av fentanyl. Studien hade 12 deltagare (18-48  år) 
 
Varje deltagare fick en FBSF film som innehöll 800 µg av fentanyl med olika pH (pH 6, 
7.25, 8.5) samt en 800 µg dos av OTFC. Det gjordes en randomisering till fyra olika 
grupper, detta bestämde i vilken ordning deltagarna fick de olika preparaten. FBSF 
placerades på den buckala slemhinnan ungefär 2,5 cm från kanten av munnen och hölls 
på plats under några sekunder tills filmen fastnat. I studien undersöktes varje 
deltagares mun i intervall under den första timmen efter administreringen. Efter att 
filmen fäst sig vid slemhinnan satt filmen kvar på den buckala slemhinnan tills att den 
löst sig helt (ungefär 15-30 minuter), vilken inte krävde någon ansträngning av 
patienten. ORFC administrerades enligt förskrivningsinformation.  
 
Venösa blodprov samlades in före varje fentanyldos och vid bestämda tidpunkter upp 
till 48 timmar efter dosering för att mäta plasmakoncentrationen av fentanyl.  
Resultaten visade att den genomsnittliga plasmakoncentrationen av fentanyl var större 
med de tre olika FBSF formuleringarna jämfört med OTFC, vilket visar på att oavsett 
pH så gör det slemhinnefästade lagret hos FBSF att hastigheten och absorptionen av 
fentanyl blev större än för OTFC. Det som sågs gällande pH var att den bästa 
farmakokinetiska profilen åstadkoms vid pH 7,25. 
 
På grund av skillnaden mellan OTCF och FBSF indikerar det att de inte är 
bioekvivalenta vilket gör att ett direkt byte emellan de olika preparaten inte kan ske 
(18).  
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Evaluation of Novel Adhesive Film Containing Ketorolac for Post-Surgery Pain 

Control: A Safety and Efficacy Study (19) 

 
I en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, parallellgruppsstudie som 
gjordes mellan september 2009 och mars 2010 undersöktes den analgetiska effekten 
och toleransen av en adhesiv film som innehöll 30 mg ketorolak vid behandling av 
måttlig till svårt postoperativ smärta efter parodontalkirurgi (kirurgi som rör 
tandhälsan). Anledningen till att en film utveckladesär för att få fram en alternativ 
doseringsform som är lätt att administrera och där första passage-metabolism kan 
undvikas. Författarna hade en hypotes att en film ska minska risken för de mag-
tarmrelaterade biverkningar som kommer av NSAID-preparat genom en mer lokal 
administrering.  
 
I studien ingick 68 patienter (18-64 år) som skulle genomgå en 
tandköttstransplantation. Patienterna randomiserades till två olika grupper, en med en 
testfilm som innehöll ketorolak och den andra med en identisk placebofilm. Under 
tandköttstransplantationen placerade kirurgen en film på platsen där vävnad tagits för 
transplantationen.  
 
Resultaten av studien visade på en reduktion av smärta med testfilmen jämfört med 
placebofilmen, då studien visade att under de två första timmar kunde det observeras 
en signifikant minskning av smärtintensitet i testgruppen. Under studiens gång var det 
inga rapporter av allergiska reaktioner eller biverkningar (19).  
 

A randomised controlled trial of sublingual buprenorphine–naloxone film versus 

tablets in the management of opioid dependence (20) 

 
Buprenorfin-naloxon sublinguala tabletter används för behandling av opioidberoende. 
Många länder har behandlingsystem som kräver övervakning vid administreringen av 
läkemedel som används som substitutionsbehandling, men det finns svårigheter i att 
ha en bra övervakning. Svårigheterna kommer av att det tar mellan 3 och 8 minuter 
innan tabletten har löst upp sig vilket gör bevakningen opraktisk, arbetskraftsintensiv 
med ökade kostnader för behandlingen och den kan också upplevas jobbigt för 
patienten. 
 
En buprenorfin-naloxon sublingual film har blivit godkänd i samma doser som de 
redan existerande sublinguala tabletterna. Anledningen till att en filmformulering 
tagits fram är att de fäster sig på den sublinguala slemhinnan, vilket gör att filmen är 
svårare att ta bort efter administrering och detta gör att det skulle krävas mindre tid för 
övervakning. Introduktion av nya läkemedel eller formuleringar vid behandling av 
opioidberoende kan för många patienter associeras med ångest och det kan därför finns 
tveksamhet i att byta, därför görs en studie på patienter som övergick från behandling 
med buprenorfin-naloxon tabletter till film. Detta gjordes genom att studien jämförde 
buprenorfin-naloxon tabletter med buprenorfin-naloxon film hos patienter som sedan 
tidigare blivit behandlad med buprenorfin-naloxon tabletter.   
 
Studien pågick under en 31-dagars period och var uppdelad i tre olika stadier. Det 
första stadiet bestod av en sju dagars öppen och övervakad behandling med 
buprenorfin-naloxon tabletter i vanlig dos. Det andra stadiet bestod av en 10 dagars 
period med daglig övervakning av de som antingen fick tablett eller film enligt en 
randomiserad fördelning med 44 deltagare i tablettgruppen och 42 deltagare i film 
gruppen. Det tredje stadiet bestod av en 14 dagars period med fortsatt öppen 
behandling med film eller tablett där deltagarna fick återgå till sin normala 
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behandlingsrutin. Deltagarna intervjuades i början av studien och sedan på dag 5, 17 
och 31, alltså under varje stadium av studien. 
 
Resultatet visade att effekten från de båda doseringsformerna var jämförbara och det 
var inga skillnader i biverkningar mellan grupperna. Deltagarna tyckte också att både 
film och tablett var enkel att ta och ingen skillnad i smak upplevdes. De var fler 
patienter som föredrog filmerna jämfört med tablett, se tabell 3. Hur lätt det var att ta 
bort filmer efter applicering bedömdes och det som sågs var att möjlighetet att ta bort 
filmen ökade med antal filmer som användes av en patient. Problem som rapporterades 
(se tabell 4) var att filmen kunde fasta på andra ställen än där de var avsett eller att de 
var svåra att ta upp vid hantering. Tabletten kunde av vissa sväljas oavsiktligt- 
Filmerna hade också en snabbare upplösningstid (ungefär tre minuter) jämfört med 
tabletterna (ungefär fyra minuter) (20). 
 
  
 
 

 Deltagare 
n =86 

Klart föredrar film 35 % 

Föredrog film 26 % 

Ingen speciell preferens 16 % 

Föredrog tablett 9% 

Klart föredrog tablett  14% 

 
 

Oral transmucosal delivery of domperidone from immediate release films 

produced via hot-melt extrusion technology (21) 

 
En artikel från 2013 beskrev en studie som använt sig av hot-melt extrusion (HME) för 
att tillverka en film med domperidon. Anledningen till att detta gjordes var för att få 
oromukosala doseringsformer var tillgängliga på marknaden och ingen av dessa var 
tillverkande med hjälp av HME. HME skulle kunna vara fördelaktigare jämfört med 
filmcasting, som är den vanligaste tillverkningsmetoden, då HME inte kräver något 
lösningsmedel under tillverkningsprocessen vilket är bättre för miljön, den kräver inte 
lika lång tillverkningstid samt att tillverkningskostnaderna blir lägre.  
 
Det fanns inte heller någon oromukosal doseringsform som innehöll domperidon.  
Domperidon, som används för behandling av åksjuka, genomgår en omfattande första 
passage metabolism och har en biotillgänglighet på endast 15 %. Det skulle därför 
kunna vara fördelaktigt att administrera den buckalt. 
  
Studien beskrev hur filmerna tillverkades med hjälp av HME. In vitro tester utfördes 
för att utvärdera egenskaperna hos filmerna. De egenskaper som var intresseranta var 
permabilitet, fästande egenskaper, den mekaniska styrkan och uppehållstid i 
munhålan. 
 
För att undersöka biotillgängligheten av den film som hade haft bäst resultat i in vitro 
studierna utfördes en studie på tolv frivilliga friska män (22-30 år), där filmen 
jämfördes med snabbfrisättande tablettformulering som fanns på marknaden. Studien 
var en cross-overstudie där deltagarna delades upp i två grupper. Sedan fick en grupp i 
taget testa tablett eller film.  Blodprover samlades in för att kunna mäta 
plasmakoncentrationen.  
 

Problem som rapporterats i 
samband med administrering   

Film gruppen n=42 

Filmen fastnar på tänderna  65% 
Filmen fastnat i gommen 30% 

Filmen fastnat i kinden 8% 
Svårt att ta upp filmen 16% 

Filmen fastnar på våta fingrar 14% 

Oavsiktlig svalt tabletten 19% 

Tabell 3. Hur många % av de 89 
deltagarna som föredrog film eller tablett 

Tabell 4. Hur många % av de 42 deltagarna i filmgruppen som 
rapporterade problem med administrering av film och tablett 
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Resultaten från den kliniska studien visade en högre plasmakoncentration med HME- 
filmen jämfört med den orala tabletten samt att HME- filmen uppnådde den maximala 
plasmakoncentrationen snabbare. Det beror på att mer läkemedel absorberas via den 
buckala slemhinnan samt att möjligheten för absorption sker tidigare än om 
beredningen måste sväljas ner först. Ingen av deltagarna rapporterade någon irritation 
på platsen för applicering (21). 
 

Översikt av de artiklar som granskats  
 
Här under har två tabeller sammanställts för ge en bättre översikt över de artiklar som 
granskats.  
 
Tabell 5. Översikt över antal deltagare, typ av läkemedel, syfte och metod i de studier som granskats.  
Ref. 
nr   

Deltagare Typ av läkemedel  Syfte  Metod 

(9) 20 bröstcancer- 
patienter 

Kortikosteroid/ 
antiemetisk 
behandling  

Att jämföra film med 
tablett, ayt ta reda på 
vad patienterna tycker 
om film 

Jämför tablett 
och film   

(10) 24 friska 
frivilliga  

5-HT3-antagonist 
/antiemetisk 
behandling vid cancer 

Visa att Rapidfilm är 
bioekvivalent med de 
redan godkända 
beredning  

Jämför med 
mun-
sönderfallande 
tablett 

(11) 9 friska 
frivilliga 

Antibakteriellt ämne Att formulera en film 
med triklosan 

Jämför filmer 
med olika 
innehåll 

(12) 4 friska 
frivilliga  

Beta-2-receptor 
agonist/luftrörs-
vidgande  

Att formulera en film för 
att förbättra 
biotillgängligheten och 
följsamhett.  

Jämför med 
tablett  

(13) 65 patienter 
med oral 
smärta  

NSAID/analgetika  Utforma en film med 
indometacin. 

Jämför med 
placebo 

(14) 48 patienter 
med oral 
smärta 

NSAID/analgetika Utforma en film med 
indometacin. Undersöka 
om etylcellulosa kan ge 
en förlängd frisättning. 

Jämför med 
placebo 

(15) 152 cancer-
patienter  

Opeoid/analgetika  
behandling av 
cancersmärta  
 

 Att utvärdera effekten 
av FBSF vid doser från 
200 - 1200 µg.  

Jämför med 
placebo 

(16) 12 friska 
frivilliga  

Opeoid/analgetika  
behandling av 
cancersmärta 

Undersöka absorption 
och biotillgängligheten 
av fentanyl från FSBF. 

Film jämförs i 
olika doser samt 
med andra 
beredningar   

(17) 12 friska 
frivilliga  

Opeoid/analgetika 
behandling av 
cancersmärta  

At undersöka 
dosproportionaliteten av 
FBSF, för att avgöra om 
läkemedels 
koncentration är 
dosberonde eller inte.  

Administrerar 
olika doser av 
FBSF  

(18) 12 friska 
frivilliga 

Opeoid/analgetika 
behandling av 
cancersärta  

Att undersöka 
farmakokinetiken av 
FBSF med olika pH och 
jämföra med annan 
beredningsform.   

Jämför FSBF 
med olika pH 
samt med annan 
beredningsform  
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(19) 68 patienter 
som genomgått 
tandkötts 
transplantation 

NSAID/analgetika  Att utvärdera effekten 
av ketorolak adhesiv 
film efter tandkötts 
transplantation.  

Jämför med 
placebo 

(20) 92 patienter 
som behandlas 
för opioid-
beroende 

Opioid/behandling av 
opioidberoende 

Att jämföra buprenorfin 
- naloxon tabletter med 
film 

Jämför tablett 
med film  

(21) 12 friska 
frivilliga  

Antiemetisk/ 
Behandling av åksjuka 

Att formulera och 
utvärdera in vitro och in 
vivo egenskaper hos en 
film tillverad med hjälp 
av HME teknik.  

Testa filmer 
som är gjorda 
med HME 
teknik och 
jämför med 
konventionell 
tablett 

 
 
 
 
Tabell 6. Översikt över vilka typer av oromukosala filmerna studierna handlar om samt hur de benämns 
och administreras.  

Ref. 
nr  

Benämning på film i artiklarna  Typ av film  Administrering  

(9) Fast dissolving oral film Löslig film  Placeas på tungan 

(10) Orodispersible film /fast-dissolving 
film strip 

Löslig film  Placeras på tungan 

(11) Fast dissolving film Löslig film  Placeras på tungan 

(12) Fast-dissolving sublingual films Löslig film  Placeras under tungan 

(13) Oral adhesive film Adhesiv film Placeras där smärtan är 
lokaliserad  

(14) Mucoadesive film Adhesiv film  Placeras där smärtan är 
lokaliserad  

(15) Buccal soluble film Adhesiv film Placeras buckalt  

(16) Buccal soluble film Adhesiv film Placeras buckalt 

(17) Buccal soluble film Adhesiv film Placeras buckalt 

(18) Buccal soluble film Adhesiv film Placeras buckalt 

(19) Adhesive film Adhesiv film  Placeras på 
transplatationsstället  

(20) Soluble (sublingual) film Adhesiv film Placeras under tungan  

(21) Immediate release films/buccal 
films 

Adhesiv film Placeras på tungan 
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Diskussion 

Sammanlagt granskades 13 originalartiklar för att undersöka och få en bild av vilka 
typer av studier det finns om oromukosala filmer som är utförda på människor. Antalet 
artiklar som fanns tillgängliga var få, då endast 23 kliniska studier kunde hittas och av 
dessa var det många som hade ett litet antal deltagare. Av de studier som granskades i 
detta arbete varierade antalet deltagare från 4 – 152. Eftersom det handlar om en 
beredningsform är det ingen av studierna som enbart fokuserar på oromukosala filmer 
utan det sker i samband med utvecklingen av en beredningsform för ett specifikt 
läkemedel. Vilka typer av läkemedel det handlar om varierar men det som alla artiklar 
har gemensamt är att de vill förbättra behandling och öka följsamheten hos 
patienterna. De anledningar som tas upp till varför filmerna skulle göra detta är: en 
enklare administrering då patienten slipper svälja, de är lätta att hantera och ta med, 
förbättrad biotillgängligheten, minska risken för biverkningar och en möjlighet till en 
snabbare absorption.  
 
Fyra av studierna handlar om lösliga filmer som administrerades genom att antingen 
placera filmen på (9, 10, 11) eller under (12) tungan där den fick lösas upp. De nio 
återstående studierna handlade om adhesiva filmer och dessa administrerades buckalt 
(15, 16, 17, 18, 21), sublingualt (20) samt tre studier som handlade om oral smärta(13, 
14, 19) där filmen applicerade på det ställe där smärtan var lokaliserad (se tabell 6). Det 
kan antas att flera av studierna fokuserar på adhesiva filmer eftersom de kan vara mer 
intressanta i det avseende att det kan åstadkomma en förbättrad biotillgänglighet och 
snabbare absorption medan det frisatta läkemedelet från de lösliga filmerna snabbt 
sväljs ner med saliven och därmed blir en löslig film som ett alternativ till peroral 
administrering. I en av studierna om fentanyl (16) beräknades det hur mycket som 
absorberades via munslemhinnan (51 %) och hur mycket som svaldes ner vilket visar 
på att även för de adhesiva filmerna är det en vis andel av läkemedel som sväljs ner. Det 
är därför viktigt att säkerställa att mängden som absorberas via munslemhinnan och 
hur mycket som sväljs ner är detsamma vid varje administrering eftersom det annars 
kan leda till variationer i dosering. Att de främst är fokus på de buckala och sublinguala 
regionerna är troligen på grund av att permeabiliteten är störst i just dessa regioner. 
 
Återkommande typer av läkemedel som studierna fokuserade på var analgetiska 
preparat och antiemetiska preparat, samt att filmerna återkommande användes i 
samband med cancerbehandling, se tabell 5. Att behandlingar i samband med cancer är 
återkommande i studierna beror troligen på att utveckling och forskning av nya 
beredningsformer kan kosta mycket pengar och då fokuseras det troligen på områden 
där det finns stora behov av förbättringar. En anledning till att det är fokus på 
analgetiska preparat i samband med oromukosala filmer är att det är fördelaktigt vid 
smärttillstånd då en snabb effekt krävs, som till exempel i studierna om fentanyl (15–
18). En snabb effekt är också fördelaktig i andra akuta tillstånd vilket artikeln om 
terbutalinsulfat (12) är ett exempel på, där snabb hantering krävs av en akut 
astmaattack. Att antiemetiska preparat är återkommande beror troligen på att 
illamående kan göra det svårt och jobbigt att svälja vilket gör att en film kan vara ett 
bra alternativ.  
 
I vissa artiklar jämförs en filmberedning med en annan beredningsform, medan i andra 
jämförs film med placebo, se tabell 5. Vid jämförelse med placebo så kan det vara svårt 
att dra några slutsatser om själva beredningsformen, till exempel säger det ju inget om 
beredningsformen att patienten fått smärtlindring jämfört med placebo. I de studier 
där jämförelse har gjort med en annan beredningsform kan däremot ses hur de olika 
beredningsformerna skiljer sig åt och om filmen visade på några fördelar.  
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Sju av artiklarna beskrev studier där filmer jämförts med andra beredningsformer och 
de skillnader som kunde ses i vissa studier var bland annat en högre 
plasmakoncentration med filmerna. Medan i andra studier var det inte någon skillnad 
och beredningarna var bioekvivalenta. Detta kan bero på hur mycket av filmen som 
absorberas via munslemhinna och hur mycket som sväljs ner. Det beror på vad som vill 
åstadkommas med filmerna, är det en förbättrad biotillgänglighet som till exempel i 
studierna om domperidon(21) och dexametason (9) eller andra fördelar, som enklare 
administrering för patienten som i studien om buprenorfin (20).  
 
I artikel om buprenorfin (20) tas också andra fördelar upp som att filmen kan fästa vid 
slemhinnan vilket gör att den inte går att ta bort, vilket i detta fall är positivt då det 
krävs övervakning vid behandling av opioidberoende. Det kan dock tänkas att detta inte 
alltid är positivt exempelvis om filmen placeras felaktig eller om behandlingen behöver 
avbrytas. En annan fördel som togs upp i artikeln var att det var mindre risk att 
patienten oavsiktligt svalde filmen jämfört med tablett. 
 
I de studier som gjorts med indometacin (13, 14) där film jämförts med placebo, 
användes lägre doser än det som normalt används vid konventionell oral 
administrering och en god effekt noterades. Det kan tänkas att detta beror på att 
idometacin får en högre biotillgänglighet tack vare absorptionen via munslemhinnan, 
vilket borde innebär att andra läkemedel som får en förbättrad biotillgänglighet också 
kan administreras i lägre doser. Detta gör att med filmerna kan samma effekt uppnås 
som vid andra konventionella beredningsformer, som till exempel tabletter men lägre 
doser kan användas. Detta kan antas leda till mindre biverkningar, vilket bland annat 
studien om ketorlak (19) hade en hypotes om. Detta är dock inget som kan visas utifrån 
resultaten från den eller någon annan av de artiklarna som granskats i detta arbete. 
Även om dosen som intas är lägre får patienten fortfarande i sig samma mängd i 
kroppen på grund av den förbättrade biotillgänglighet, detta borde betyda att risken för 
biverkningar ändå borde vara ungefär desamma. Anledningen till att det ändå skulle 
kunna minska risken för biverkningar är att de interindividuella variationerna minskar, 
med det menas att alla individer inte får samma effekt och biverkningar av samma 
läkemedelsdos. Detta beror på att olika faktorer som ålder, andra läkemedel och 
genetiska faktorer som kan påverka absorption och nedbrytningen av läkemedel i 
levern. Detta betyder att de får en högre koncentration av läkemedel i kroppen och 
därmed högre risk för biverkningar (22). Filmen minskar risken för detta eftersom 
absorptionen sker via munslemhinnan och på så sätt få fler än mer rätt mängd 
läkemedel i kroppen och antalet biverkningar totalt sett skulle kunna minska.  
 
När man läser om oromukosala filmer är det stor fokus på att följsamheten ska 
förbättras och därför är det intressant att veta vad patienterna faktiskt tycker om 
beredningen. I två studier(9, 20) hade deltagarna fått utvärdera om vad de tyckte om 
både film och tablett och det som kunde ses där var att deltagarna verkade föredra 
filmen, bland annat tyckte patienterna att den var lättare att ta. I andra studier kunde 
deltagarna få utvärdera vad de tyckte om olika egenskaper hos filmen men det var 
egentliget inget större fokus på hur de tyckte användningen var. Det skulle ha varit 
intressant att har mer information om detta.  
 
Ett problem med oromukosala filmer är smaken då många läkemedel kan ha en bitter 
smak, detta tas i upp i två studier (9, 11). De problem som annars togs upp gällde de 
adhesiva filmerna var att de fastande på andra ställen (20) än de var avsett samt att i 
indometacin studierna(13, 14)var de deltagare som rapporterade att de upplever 
obehag på appliceringsstället.  
 
Ett antal av artiklarna (11, 21, 12) fokuseras också på att beskriva hur det utvecklat och 
testat filmen in vitro innan de slutligen utfört studier på människor. De har även varit 
fokus på tillverkningsmetod och olika ämnen som kan användas i tillverkningen.  Detta 
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kan vara intressant men eftersom det egentligen inte har att göra med arbetets 
frågeställningar är det inte väl beskrivet i detta arbete och har inte diskuterats 
ytterligare.  
 
Metoden som man använde sig av i det här arbetet var en litteraturstudie. Ett av 
kriterierna som sattes upp var en tidsbegränsning eftersom det bör vara intressantare 
att få med studier som har kommit på senare tid. Innan det slutliga sökkriteriet på 
artiklar publicerade från 2008 eller senare sattes, prövades en tidbegränsningen på 10 
år tillbaka, men det gav för många artiklar för att hinnas med i detta arbete. Därför 
prövads också ett sökkriterium på fem år tillbaka i tiden, alltså från 2010 och senare, 
men antalet artiklar blev då för få. I efterhand kanske det hade varit bättre att ha haft 
en längre tidsperiod och satt ett kriterium på minst antal deltagare istället. 
Anledningen till detta var att några artiklar hade lite fokus på kliniska studier och få 
deltagare, fokus var istället på tillverkning och filmegenskaper som testades in vitro.  
 
Oromukosala filmer kan benämnas på olika sätt, det märktes både under 
litteratursökningen och i de studier som granskats i detta arbete, se tabell 6. Att 
benämningen på de oromukosala filmerna varierade gör sökningen av relevanta 
artiklar svårare eftersom artiklar kan missas på grund av de använt en annan 
benämning på filmen.  Ett exempel på detta är att en av de artiklar som granskades 
hittades genom en referens från en översiktsartikel och även om man försökte hitta den 
genom att pröva fler sökord, gav det inget.  
 

 

Slutsats 

Oromukosala filmer är en beredningsform som kan hjälpa patienter genom att 
förbättra behandlingar genom enklare administrering och förbättrad biotillgänglighet. 
De lösliga filmerna behöver inte sväljas vilket är fördelaktigt eftersom inget extra intag 
av vätska krävs samt att det kan vara bra för barn och äldre som kan ha svårt att svälja. 
Utöver det kan de adhesiva filmerna ge ytterligare möjligheter som en snabbare effekt 
vilket kan vara bra i akuta lägen samt en förbättrad biotillgänglighet vilket leder till 
lägre doser och det tillsammans kan göra att patienter kan slippa ta injektioner.   
 
De kliniska studierna om oromukosala filmer är få till antalet och ofta med ett litet 
antal deltagare, fokus är inte på själva beredningsformen utan i kombination med ett 
läkemedel. Det studier som granskades visade positiva resultat för att de skulle kunna 
fungera som en beredningsform och fler studier och nya läkemedel med denna 
beredningsform kan förväntas komma i framtiden.  
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