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Karolic 

Karolic ger råd till sjukvårdspersonal inom 
öppen- och slutenvård då läkemedels-
problem uppstår i det dagliga arbetet. 
Frågorna som kommer in till Karolic tas 
emot av en läkare eller farmaceut. En 
litteratursökning görs i medicinska data-
baser och handböcker, varefter insamlat 
material värderas. Frågeställaren får sedan 
ett preliminärsvar inom överenskommen 
tid. Frågorna diskuteras på klinikens 
diskussionsrond, och svar som bedöms 
relevanta för framtida utredningar läggs in 
i databasen Drugline, som är fritt till-
gänglig via www.drugline.se. 

Välkommen att kontakta oss! 

 

 

 

 

       

    

Hur ljuskänsligt är 
midazolam avsett för 
parenteral administrering?  

Med anledning av bristsituationen för vissa 
läkemedel under COVID-19 pandemin, 
undrar man över hur strikt ljuskänsligheten 
ska tolkas för att undvika onödig kassation. 
Frågan ställs ursprungligen specifikt för 
Midazolam Accord. 

Notera att vi i svaret endast tar hänsyn till 
kemisk stabilitet pga. ljusexponering, även 
mikrobiologiska aspekter på hållbarhet 
skall beaktas. 

Enligt SPC för Midazolam Accord 
(midazolamhydroklorid) så står under 
särskilda förvaringsanvisningar endast 
”Förvaras i originalförpackningen. Ljus-
känsligt”. För Midazolam Accord finns en 
särskild rubrik för hållbarhet efter späd-
ning, men inte heller där nämns något 
specifikt om ljuskänslighet. 

Vid kontakt med tillverkande företag har 
ingen information erhållits i fråga om 
produkternas ljuskänslighet. 

För midazolamhydroklorid anges i 
substansspecifik information från Trissel’s 
Drugs and Solutions Data (nås via Trissel’s 
IV Compability, Micromedex), att 
produkten ska skyddas från ljus vid 
lagring/förvaring under längre tid. Under 
kortare tid, så som vid hantering, 
beredning/preparation och administrering 
krävs enligt Trissel´s inga speciella åt-
gärder för att skydda midazolam-
hydroklorid från ljusexponering. 

En studie refereras i Trissel’s där 
midazolamampuller exponerades för 
direkt solljus, vilket ledde till gul miss-
färgning inom 1 månad och ungefär 8% 
förlust av midazolam efter 4 månader. 

Ytterligare en refererad studie beskriver 
midazolam i påse av pvc (1 mg/mL i 0,9% 
natriumklorid med 1% bensylalkohol), som 
visades stabil i tio dagar vid rums-
temperatur både vid exponering av 
fluorescerande ljus samt skyddat mot ljus-
exponering. Inga skillnader i midazolam-
koncentrationer eller ökning av ned-
brytningsprodukter pga ljusexponeringen 
kunde påvisas. 

mailto:Karolic.karolinska@sll.se
http://www.drugline.se/
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Enligt Trissels sammanställning finns 
flertalet studier som undersökt stabiliteten 
för midazolamhydroklorid i polypropylen-
sprutor (outspädd och spädd i 0,9 % 
natriumklorid). Dessa studier har alla visat 
på stabilitet under 10 till 36 dagar i 
rumstemperatur. Förhållanden avseende 
ljusexponering verkar för dessa studier 
dock variera samt i vissa fall även oklara. 

Vid informationssökning har också ett fritt 
tillgängligt dokument från Västra Göta-
landsregionen hittats, gällande rutiner för 
spädning av intravenösa läkemedel till 
vuxna (daterad 2019-06-26, länk i 
referens). Där står generellt om 
ljuskänslighet, och hur de i rutinen angivit 
substansspecifik information för detta [5]: 

Läkemedel bör förvaras i original-
förpackning så länge som möjligt. Ljus-
känslighet innebär att läkemedlet ska 
skyddas från ljus, även efter spädning i 
väntan på administrering, och förvaras t ex 
i sin originalförpackning. Om det inte står 
ljusskyddad administrering i spädnings-
listan behöver inte läkemedlet skyddas 
mot ljus under pågående administrering. 

I detta dokument saknar midazolam 
anmärkning för såväl ljuskänsligt samt för 
ljusskyddad administrering. 

Sammanfattningsvis så finns det 
underlag för att man vid hantering av 
midazolam, förutom under långtids-
förvaring/lagring då det ska förvaras mörkt 
i originalförpackning, inte behöver ta 
hänsyn till ljuskänslighet. Produkter 
innehållande midazolam behöver ej 
kasseras vid ljusexponering under kortare 
perioder. Observera att även mikro-
biologisk hållbarhet skall beaktas (drugline 
25024). 

Hur ljuskänsligt är morfin 
avsett för parenteral admi-
nistrering?  

Notera att vi i svaret endast tar hänsyn till 
kemisk stabilitet pga. ljusexponering, även 
mikrobiologiska aspekter på hållbarhet 
skall beaktas. 

Enligt respektive SPC för Morfin Meda och 
Morfin Kalceks så står under särskilda 
förvaringsanvisningar endast ”Förvaras i 
originalförpackningen. Ljuskänsligt”. 

Vid kontakt med tillverkande företag har 
ingen eller mycket sparsamt med infor-
mation erhållits i fråga om produkternas 
ljuskänslighet. 

Företaget Meda har uppgett att de inte har 
några stabilitetsstudier, och kan ej 
rekommendera annat än det som står i 
produktresumén (SPC). Enligt dem ska 
Morfin Meda Injektionsvätska, lösning 10 
mg/ml ampuller (originalförpackning) 
kasseras om de har stått utanför 
kartongen, pga. ljuskänslighet. 

Faktorer som påverkar nedbrytningen av 
morfin är bland annat pH, syre och ljus. De 
huvudsakliga nedbrytningsprodukterna av 
morfin är pseudomorfin och morfin-N-
oxid. Vi har inte funnit några toxicitetsdata 
rapporterade i människa för dessa ned-
brytningsprodukter, däremot finns nega-
tiva effekter rapporterade för både pseudo-
morfin och morfin-N-oxid i djurstudier. 

Nedbrytning av morfinsalter innebär ofta 
att lösningen får en gul eller brun miss-
färgning. Pseudomorfin och morfin-N-oxid 
är dock båda färglösa, vilket alltså inte 
förklarar missfärgningen. Dock uppges ett 
samband mellan missfärgning och viss 
nedbrytning, även om en mer mörkbrun 
lösning kan ha en väldigt liten procentuell 
förlust i morfinkoncentration. 

Enligt substansspecifik information från 
Trissel’s Drugs and Solutions Data (nås via 
Trissel’s IV Compability, Micromedex) 
anges för morfinhydroklorid att produkten 

mailto:karolic.karolinska@sll.se
http://www.drugline.se/questions/sv/25024/?query=25024#ref5
http://www.drugline.se/questions/sv/25023/?query=25023
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ska skyddas från ljus vid förvaring/lagring 
under längre tid (long-term storage) utan 
ytterligare detaljer. 

För morfinhydroklorid i sprutor av 
polypropylen finns stabilitetsstudier med 
olika spädningar och koncentrationer av 
morfin som lagrats vid olika temperaturer 
under en bestämd tid (från 2 dagar upp till 
2 år) under förhållanden där substansen 
verkar skyddats från ljusexponering. 

Vid sökning i PubMed hittas dock 
stabilitetsstudier för morfin som utförts 
under ljusexponering. I en reviewartikel 
från 1999 där man sammanställt 
publikationer som studerat stabilitet och 
kompatibilitet av morfin, konkluderar man 
att nedbrytningen av morfin påskyndas i 
närvaro av syre och i samband med pH-
ökning. Temperaturförändring och 
exponering för ljus uppges däremot endast 
ha en mindre påverkan på nedbrytningen. 

En studie som undersökte fysikalisk 
kompatibilitet och kemisk stabilitet av en 
blandning med ketamin och morfinsulfat i 
polypropylensprutor, visade att bland-
ningen var både fysikaliskt kompatibel och 

kemiskt stabil förvarad i rumstemperatur 
och exponerad för ljus i 91 dagar. 

En annan stabilitetsstudie av morfinsulfat 
resulterade i < 3 % nedbrytning av morfin i 
sprutor förvarade 12 veckor i 
rumstemperatur och exponerad för ljus. En 
nedbrytning på < 5 % för morfin uppges 
enligt författarna vara accepterat för att 
estimera hållbarheten av substansen 
förvarad i sprutor. Denna studie esti-
merade hållbarheten av morfin i sprutor 
till 20 veckor förvarad i rumstemperatur 
och exponerad för ljus. 

Vidare har ytterligare två publikationer 
studerat morfinsalternas stabilitet 
(morfinsulfat och morfinhydroklorid) vid 
förvaring i sprutor under olika för-
hållanden, i olika koncentrationer spädda 
med olika lösningsmedel, i tidsperioder på 
30-84 dagar. 

Nedbrytningsprodukter detekterades 
inom loppet av en till tre veckor i sprutor 
förvarade i rumstemperatur och expo-
nerade för ljus. Efter 12 veckor hade 
morfinkoncentrationen i alla sprutor för-
varade i rumstemperatur och exponerade 

för ljus, oavsett utspädning eller späd-
ningsmedel, minskat med 40-66%. Slut-
satsen av dessa studier var att morfin i 
sprutor förvarade i rumstemperatur och 
under ljusexponering, bibehåller kemisk 
stabilitet i 57 dagar. 

Vid informationssökning har också ett fritt 
tillgängligt dokument från Västra Göta-
landsregionen hittats, gällande rutiner för 
spädning av intravenösa läkemedel till 
vuxna (daterad 2019-06-26, länk i 
referens). Där står det generellt om 
ljuskänslighet, och hur de i rutinen angivit 
substansspecifik information för detta: 
Läkemedel bör förvaras i originalför-
packning så länge som möjligt. Ljus-
känslighet innebär att läkemedlet ska 
skyddas från ljus även efter spädning i 
väntan på administrering och förvaras till 
exempel i sin originalförpackning. Om det 
inte står ljusskyddad administrering i 
spädningslistan behöver inte läkemedlet 
skyddas mot ljus under pågående ad-
ministrering. I detta dokument anges 
morfin som ljuskänsligt. Morfin saknar där 
anmärkning för ljusskyddad admi-
nistrering. 

mailto:Karolic.karolinska@sll.se
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Sammanfattningsvis skall morfin 
förvaras i originalförpackningen och 
skyddas från ljus vid långtidsförvaring eller 
lagring. Vi har dock hittat data som tyder 
på att ljusexponering i upp till 57 dagar inte 
påverkar nedbrytningen av morfin i någon 
större utsträckning. 

Produkter innehållande morfin behöver 
baserat på ovanstående ej kasseras vid 
ljusexponering under kortare perioder. 
Observera att även mikrobiologisk håll-
barhet skall beaktas (drugline 25023). 

____________________________________ 

Nyheter från läkemedelsinformationscentralen är ett 

nyhetsbrev som utges kvartalsvis av Karolic, Klinisk 

farmakologi. Vill du ha referenser till publicerat 

material se www.drugline.se eller kontakta oss.  

Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från 
nyhetsbrevet genom att maila till oss. 
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http://www.drugline.se/

