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Brist på kapsel vancomycin 125 mg – alternativ 
terapi vid Clostridioides difficile-infektion (CDI)   
 

 

 

Bakgrund 
En långvarig brist på kapsel vancomycin har uppstått där bristen 

förväntas kvarstå åtminstone oktober 2022. Kapsel vancomycin 

rekommenderas i infektionsläkarföreningens vårdprogram för CDI vid 

medelsvår förstagångs CDI samt vid svår och komplicerad CDI.   

Vancomycin rekommenderas också vid ett första recidiv av CDI.  

 

I nya behandlingsrekommendationer i USA och Europa förordas alltmer 

behandling med vancomycin och fidaxomicin istället för metronidazol.  

 

Fidaxomicin är ett möjligt alternativ att använda vid CDI men har en 

betydligt högre kostnad jämfört med vancomycin.  

 

Metronidazol kan vara ett alternativ till patienter med mild till måttlig 

CDI utan hög risk för recidiv.  

 

Kapsel vancomycin 125 mg går att förskriva på licens. I slutenvården kan 

man ordna med en generell licens för flertalet kliniker men i öppenvården 

krävs individuell licens. Här går själva licensskrivandet och 

godkännandet ofta ganska fort, däremot kan det ta tid innan den enskilde 

patienten får sina tabletter. Detta är till nackdel då de här patienterna ofta 

behöver snabbt insättande behandling.  

 

Inom slutenvården är det möjligt att använda injektionsvätska 

vancomycin istället för kapslar. Observera då att denna beredning inte 

ska ges intravenöst utan ska sväljas av patienten. Styrkan som man då 

behandlar med är den samma.  

 

Kapsel vancomycin finns också i styrkan 250 mg som går att få tag på 

utan licens. Om denna styrka väljs ska doseringen ändå vara fyra gånger 

dagligen.  
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Rekommendationerna nedan har tagits fram i samråd mellan 

representanter från svenska infektionsläkarföreningens (SILF) 

vårdprogramgrupp för CDI, representanter från Strama och 

referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF).  

 

Rekommendationer 

I slutenvården;  
Kapsel vancomycin 125 mg x 4 (licens) alternativ  

injektionslösning vancomycin per os 125 mg x 4 alternativt  

kapsel vancomycin 250 mg x 4 

 

Vid svår komplicerad CDI rekommenderas kombinationsbehandling med 

vancomycin 500 mg x 4 p.o. eller i sond (alternativt även som lavemang) 

tillsammans med metronidazol 500mg x 3 intravenöst. 

 

I öppenvården;  

Kapsel vancomycin 250 mg x 4 så länge det finns tillgängligt därefter 

antingen 

licens kapsel vancomycin 125 mg x 4 (varje patient måste ha sin egen 

licens) eller  

tablett fidaxomicin 200 mg x 2. 

 

Tablett metronidazol 400-500 mg x 3 är ett alternativ till patienter med 

mild till måttlig svårighetsgrad av sin CDI utan hög risk för recidiv.  
 

 


