
Isotretinoin riskinhallintaohjelma

Isotretinoin Orion (isotretinoin)
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för förskrivning till
kvinnliga patienter

Det förebyggande programmet mot
graviditet och exponering av foster
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Isotretinoin är starkt teratogent. Det finns en mycket stor risk för att 
foster som exponeras för isotretinoin drabbas av livshotande medfödda 
missbildningar. Därför ska alla möjliga åtgärder vidtas för att säkerställa 
att alla kvinnliga patienter som eventuellt ska påbörja behandlingen är 
införstådda med riskerna och följderna.

Innan behandlingen med isotretinoin påbörjas för kvinnliga patienter i 
fertil ålder ska följande kontrollista fyllas i. Kontrollistan omfattar även 
ett avsnitt för kontroll av uppfölningsbesök med patienter där risk för 
graviditet föreligger.

Kontrollistan består av tre delar:

Del A – Ska fyllas i för alla patienter

Del B – För patienter med risk för graviditet

Kriterier för förskrivning av isotretinoin till patienter
där risk för graviditet föreligger

Information till patienter vid risk för graviditet

Preventivmedel för patienter vid risk för graviditet

Graviditetstester på patienter vid risk för graviditet

Del C – Patienter där risk för graviditet inte föreligger  

Information till patienter där risk för graviditet inte föreligger

Kontrollistan ska användas tillsammans med följande broschyrer:

• Läkarens vägledning till förskrivning av isotretinoin

• Läkarens kontrollista vid förskrivning till kvinnliga patienter
 (det här dokumentet)

• Farmaceutens vägledning till utlämning av isotretinoin

• Broschyr med patientinformation

Kontrollista
för förskrivning till kvinnliga patienter



Resultat från graviditetstest vid uppföljningsbesök ska också 
noteras.
 
* Om en kvinna som behandlas med isotretinoin blir gravid måste 
behandlingen avbrytas. Patienten ska då hänvisas till en läkare 
med specialistkunskaper inom teratologi för rådgivning. 

Avslutad behandling

Fem veckor efter avslutad behandling ska patienten göra ännu ett 
graviditetstest för att utesluta att hon har blivit gravid.

17. Är graviditetstestet fem veckor efter avslutad 
isotretinoinbehandling positivt?               Ja*              Nej

Datum för graviditetstest:

* Om en kvinna blir gravid inom fem veckor efter avslutad 
behandling med isotretinoin ska hon hänvisas till en läkare med 
specialistkunskaper inom teratologi för rådgivning. 

9. Är patienten införstådd med att hon måste göra 
graviditetstest innan behandlingen inleds, under behandlingen 
samt fem veckor efter avslutad behandling? 

 Ja  Nej

10. Har patienten bekräftat att hon är införstådd med riskerna 
och de försiktighetsåtgärder som krävs vid behandling med 
isotretinoin? 

 Ja  Nej

Information till patienter vid risk för graviditet

Patienter med risk för graviditet ska få en broschyr med patient- 
information och  ska informeras om tillgängliga preventivmedel.

11. Har patienten fått broschyren med patientinformation?

 Ja  Nej

12. Har patienten informerats om tillgängliga preventivmedel?

 Ja  Nej

Preventivmedel för patienter vid risk för graviditet

Vårdpersonal med lämplig utbildning ska ge patienten råd om 
lämpliga preventivmedel: detta behöver inte nödvändigtvis vara 
dermatologen. Minimikravet är att kvinnliga patienter som kan bli 
gravida ska använda minst en tillförlitlig preventivmedelsmetod.

De effektivaste metoderna omfattar p-spruta, p-stav, intrauterina 
preventivmedel med koppar eller hormon, kombinerade p-piller 
och p-plåster vid noggrann användning.

Alla patienter rekommenderas att använda två preventivmetoder 
inklusive en barriärmetod. Endast barriärmetod rekommenderas 
ej. Patienten måste fortsätta att använda preventivmedel under 
minst en månad efter avslutad behandling med isotretinoin. Detta 
gäller även patienter med amenorré.

13. Har patienten fått råd om lämpliga preventivmedel? 

 Ja  Nej

14. Har patienten använt tillförlitliga preventivmedel utan avbrott 
under minst en månad?

 Ja  Nej

Graviditetstester på patienter vid risk för graviditet

Graviditetstest med urin  eller blodtest kan användas om de har en 
känslighet på minst 25 mIU/ml.

Det förebyggande programmet mot graviditet och exponering av 
foster ska följas för alla patienter där risk för graviditet föreligger. 
Observera att patienter med oregelbunden mens utgör en 
svårbedömd grupp som kan kräva specialistrekommendationer.

Kriterier för förskrivning av isotretinoin till patienter där risk för 
graviditet föreligger

Vid förskrivning av isotretinoin till patienter där risk för graviditet 
föreligger är det viktigt att säkerställa att följande kriterier är 
uppfyllda.

1. Har patienten akne (nodulär eller konglobal akne, eller 
akne med risk för permanent ärrbildning), och svarar inte på 
standardbehandling med systemisk antibakteriell eller topisk 
behandling?

 Ja  Nej

2. Är patienten införstådd med den teratogena risken med 
isotretinoin?

 Ja  Nej

3. Är patienten införstådd med att behandlingen måste följas 
upp noggrant varje månad?

 Ja  Nej

4. Är patienten införstådd med och förstår behovet av att 
använda ett tillförlitligt preventivmedel utan avbrott, en månad 
före behandlingen, under behandlingen samt en månad efter 
avslutad behandling? 

 Ja  Nej

5. Är patienten införstådd med att minst en och helst två 
preventivmetoder ska användas, inklusive en barriärmetod? 

 Ja  Nej

6. Kan patienten följa alla åtgärder för användning av 
tillförlitliga preventivmedel?

 Ja  Nej

7. Om patienten har amenorré, är hon då införstådd med 
att hon måste följa alla rekommendationer för tillförlitliga 
preventivmetoder?

 Ja  Nej

8. Har patienten fått information om och förstått de möjliga 
riskerna med graviditet, och att hon omedelbart måste kontakta 
läkare vid misstanke om att hon kan ha blivit gravid?

 Ja  Nej

Före behandling med isotretinoin

Alla kvinnliga patienter med risk för graviditet ska göra ett 
medicinskt övervakat graviditetstest under läkarbesöket eller 
tre dagar före besöket då isotretinoin ska förskrivas. Detta ska 
göras när patienten har använt tillförlitlig preventivmetod under 
minst en månad. Testet görs för att säkerställa att patienten inte 
är gravid när behandlingen med isotretinoin påbörjas.

15. Är graviditetstestet som gjorts före isotretinoinbehandlingens 
början positivt?

 Ja*             Nej
Preventivmetod(er):
Datum för graviditetstest:

*Om graviditetstestet är positivt ska behandling med isotretinoin 
inte påbörjas. 

Inleda behandling med isotretinoin

Behandlingen ska inledas samma dag som isotretinoin hämtas ut 
vilket ska vara inom sju dagar från besök hos förskrivaren under 
förutsättning att graviditetstest är negativt. Recept på isotretinoin 
ska begränsas till 30 dagars behandling och för fortsätt behandling 
krävs ett nytt recept. Patienten rekommenderas att under samma 
dag göra graviditetstest, ta emot recept på isotretinoin och hämta ut 
läkemedlet. Recept på isotretinoin  ska vara giltigt i högst sju dagar.

Uppföljningsbesök

Uppföljningsbesök ska ske med 28 dagars mellanrum. Medicinskt 
övervakat graviditetstest ska genomföras vid behov efter bedömning 
av patientens sexuella aktivitet och menstruationshistorik (onormal 
mens, utebliven mens eller amenorré). Vid behov ska uppföljande 
graviditetstester genomföras.

16. Lista med graviditetstester som genomförts vid behov under 
uppföljningsbesök

Del A Del B Del C

Patientens namn      

Födelsedata

En uppdaterad beskrivning av den sexuella historiken hos 
fertila kvinnor ska göras. Inga antaganden ska göras mot 
bakgrund av ålder, ras eller religiös tro, även om kliniker ska vara 
uppmärksamma på sådana frågor. Det kan vara nödvändigt att 
ställa vissa frågorna med patienten i enrum, utan att föräldrar 
och partner närvarar. Det ska fastställas om patienten löper risk 
för att vara gravid:
 
1. Löper patienten risk för att vara gravid?

 Ja  Nej

Om ja, det finns en risk att patienten är gravid, fortsätt till del B.

Om nej, det finns ingen risk att patienten är gravid, fortsätt till 
del C.

Del A.
Ska fyllas i för alla patienter

Patientens sexuella beteende kan ändras under behandlingen, 
och därför är det viktigt att diskussionen om riskerna för 
fosterskador inte bara tas upp med personer som är sexuellt 
aktiva innan behandlingsperioden. 

1. Är patienten införstådd med den teratogena risken med 
isotretinoin? 

 Ja  Nej

Information till patienter där risk för graviditet inte föreligger

Patienten där risken för graviditet inte föreligger ska få 
broschyren med patientinformation och informeras
om tillgängliga preventivmedel.

2. Har patienten fått broschyren med patientinformation?

 Ja  Nej

3. Har patienten informerats om tillgängliga 
preventivmedel? 
 Ja  Nej

Datum för beredning: XX.XX.2015

Del C. 
Patienten utan risk för graviditet 

Del B.
Patienter med riskför graviditet

Uppföljningsbesök 1 Datum för graviditetstest

Resultat av graviditetstest: Nuvarande reventivmetod(er)
NegativtEj tfört Positivt*

Uppföljningsbesök 2 Datum för graviditetstest

Resultat av graviditetstest: Nuvarande reventivmetod(er)
NegativtEj tfört Positivt*

Uppföljningsbesök 3 Datum för graviditetstest

Resultat av graviditetstest: Nuvarande reventivmetod(er)
NegativtEj tfört Positivt*

Uppföljningsbesök 4 Datum för graviditetstest

Resultat av graviditetstest: Nuvarande reventivmetod(er)
NegativtEj tfört Positivt*

Uppföljningsbesök 5 Datum för graviditetstest

Resultat av graviditetstest: Nuvarande reventivmetod(er)
NegativtEj tfört Positivt*

Uppföljningsbesök 6 Datum för graviditetstest

Resultat av graviditetstest: Nuvarande reventivmetod(er)
NegativtEj tfört Positivt*

Uppföljningsbesök 7 Datum för graviditetstest

Resultat av graviditetstest: Nuvarande reventivmetod(er)
NegativtEj tfört Positivt*

Uppföljningsbesök 8 Datum för graviditetstest

Resultat av graviditetstest: Nuvarande reventivmetod(er)
NegativtEj tfört Positivt*

Uppföljningsbesök 9 Datum för graviditetstest

Resultat av graviditetstest: Nuvarande reventivmetod(er)
NegativtEj tfört Positivt*

Uppföljningsbesök 10 Datum för graviditetstest

Resultat av graviditetstest: Nuvarande reventivmetod(er)
NegativtEj tfört Positivt*


