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Kungsbacka  
2 december 2016 
 
 

Viktig information:  
Brist på ALKs produkter Alutard SQ och Aquagen SQ 

  

Under hösten har ALK genomfört omfattande uppgraderingar av produktions-
enheterna för Alutard SQ och Aquagen SQ (allergen immunterapi i injektionsform). 
Avsikten är att långsiktigt säkra produktionen av vårt breda sortiment och att kunna 
möta efterfrågan även i framtiden, samt att uppfylla allt strängare regulatoriska krav 
från Läkemedelsmyndigheterna i såväl Europa (EMA) som USA (FDA).  
 
Det medför att ALK under andra halvåret 2016 har en tillfälligt minskad produktion av  
Alutard SQ och Aquagen SQ. Allergen immunterapi i tablettform, ACARIZAX® och 
GRAZAX®, påverkas inte.       
 
Som en följd av detta behöver vi nu tyvärr meddela att vi förväntar ett tillfälligt leve-
ransuppehåll för Alutard 5-Gräs 100 000 SQ-E/ml, Alutard SQ Katthår 100 000 SQ-
E/ml samt Aquagen SQ.  
 
ALK har diskuterat situationen med Svensk förening för allergologi (SFFA) för råd och 
synpunkter. Eventuella kliniska rekommendationer avseende dosreduktion och över-
gång mellan allergen kommer att publiceras på föreningens hemsida www.sffa.nu, 
samt även på Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi (BLFAs) 
hemsida www.barnallergisektionen.se. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Page 2/3 Produkt där brist 
förväntas:   

Information  Alternativ 
 

Alutard SQ 5-gräs  
100 000 SQ-E/ml 
 

Antal förpackningar i nuva-
rande lager beräknas att räcka 
till mitten/slutet av  
januari 2017.   
 
Produkten förväntas åter att 
kunna beställas senast 1 maj 
2017.  
 
Det innebär en beräknad brist-
situation på apotek av Alutard 
5-Gräs under februari-april 
2017. 

För att hantera en eventuell brist-
situation för patienter i underhålls-
behandling med Alutard SQ 5-Gräs 
kan följande ses som alternativ:  

o Att från och med december 
till april om nödvändigt re-
ducera dosen på Alutard 
SQ 5-Gräs 

o Övergång till Alutard SQ 
Timotej 

o Där det är lämpligt sätta 
över patienten på 
GRAZAX®  
 

Alutard SQ Katt  
100 000 SQ-E/ml.  

Alutard SQ Katthår 100 000 
SQ-E/ml beräknas ta slut i la-
ger i månadsskiftet november-
december 2016.  
 
I dagsläget finns fortfarande ett 
fåtal Alutard SQ Katthår styrke-
serie att beställas, men ef-
tersom det föreligger en brist-
situation på Alutard SQ Katthår 
100 000 SQ-E/ml, så avråder vi 
i dagsläget att starta nya pati-
enter tills situationen är stabili-
serad.  
 
Såväl styrkeserie som 100 000 
SQ-E/ml beräknas åter finnas 
tillgängligt i slutet av juni 2017.  
 

Tyvärr finns inga alternativa produk-
ter. 
 
Om lagersituationen på kliniken tillå-
ter så kan dosen av Alutard SQ 
Katthår minskas under bristsituat-
ionen.  
 
 
 

Aquagen SQ  
(flera allergen)  

Det föreligger en bristsituation 
på ett flertal Aquagen SQ-
produkter. Aquagen SQ beräk-
nas åter finnas att beställa ti-
digast hösten 2017.   
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Page 3/3 Tillfällig brist råder just nu också på följande produkter, vilket vi tidigare har kommuni-
cerat via ALKs hemsida www.alk.se:  
 

Produkt där det råder brist:   
 

Alternativ/Information  

Alutard SQ 3-Träd  
Styrkeserie 

Alutard SQ Björk  
Styrkeserie  
(finns i begränsat antal) 

Alutard SQ Björk  
10.000 SQ-E/ml.  

Alutard SQ Björk 100.000 SQ-E/ml kommer fortsatt fin-
nas, och vi förväntar ingen bristsituation 

Alutard SQ   
Dermatophagoides pteronyssinus  
Styrkeserie  

ACARIZAX®, samt  
Alutard SQ 2-kvalster   
Styrkeserie. 

Alutard SQ Hundhår  
Styrkeserie 

Alutard SQ Hundhår 100.000 SQ-E/ml finns fortsatt att 
beställa, och vi förväntar ingen bristsituation. 

Alutard SQ 5-Gräs  
Styrkeserie 

GRAZAX®, samt  
Alutard SQ Timotej  
Styrkeserie. 

 
 
ALKs produktion av Alutard SQ och Aquagen SQ beräknas vara uppe i full kapacitet 
under början av nästa år, och vi förväntar att den uppkomna situationen kommer att  
återgå till det normala för de flesta av produkterna som nu är i en bristsituation senast 
under hösten 2017, men störningar under hela 2017 kan tyvärr inte uteslutas.  
 
Vi beklagar den uppkomna situationen och de besvär det orsakar såväl patient som Er 
kliniska verksamhet. Vi kommer fortsatt att hålla Er uppdaterade genom att informera 
på vår hemsida, www.alk.se. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar  
 
ALK Nordic  
 
Peter Arvidsson  Monika Funkenberg 
Nordic Medical Director  Nordic Marketing Manager 
 
Anders Gustafsson Magnus Kwant    
Nordic Sales Manager  Medical Science Liaison 
 


