
Klassificering av interaktionerna 
Interaktionerna klassificeras vad gäller klinisk betydelse och dokumentat-
ionens art enligt nedan: 

Klinisk betydelse 
A. Interaktionen saknar klinisk betydelse. 
B. Interaktionens kliniska betydelse är okänd och/eller varierar. 

C. Kliniskt betydelsefull interaktion som kan hanteras med till exempel 
dosjustering. 

D. Kliniskt betydelsefull interaktion som bör undvikas. 

D3 
kinidin - metadon 

kinidin,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risk för fördubbling av metadonexponeringen vid oral administrering. Samti-
dig behandling ökar risken för QT-förlängning och torsade de pointes. 

Rekommendation 
Kombinationen bör undvikas. Om samtidig behandlling anses nödvändig, var 
uppmärksam på opioidbiverkningar och mät plasmakoncentrationen av meta-
don vid samtidig behandling. Monitorera QT-intervallet. Överväg dosreduktion 
(med ca 50%) av metadon. Normalt behöver ingen dosjustering göras om 
metadon ges parenteralt. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D3 
metadon - kinidin 

metadon,  Enteral (peroral)  

kinidin,  Enteral eller Parenteral  



Medicinsk konsekvens 
Risk för fördubbling av metadonexponeringen vid oral administrering. Samti-
dig behandling ökar risken för QT-förlängning och torsade de pointes. 

Rekommendation 
Kombinationen bör undvikas. Om samtidig behandlling anses nödvändig, var 
uppmärksam på opioidbiverkningar och mät plasmakoncentrationen av meta-
don vid samtidig behandling. Monitorera QT-intervallet. Överväg dosreduktion 
(med ca 50%) av metadon. Normalt behöver ingen dosjustering göras om 
metadon ges parenteralt. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D3 
metadon - hypericum perforatum (johannesört) 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

hypericum perforatum (johannesört),  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Metadonkoncentrationen kan minska vilket kan leda till utsättningssymtom. 

Rekommendation 
Kombinationen bör undvikas. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D2 
metadon - cimetidin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

cimetidin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Samtidig administrering av metadon och cimetidin kan leda till andningsde-
pression.  



Rekommendation 
Trots att endast en fallrapport finns publicerad, bör kombinationen cimetidin-
metadon undvikas. Överväg att använda ranitidin, som ej påverkar metabol-
ismen av metadon, istället för cimetidin.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D2 
azitromycin - metadon 

azitromycin,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig rekommenderas noggrann monitorering av QT-intervallet. Överväg 
behandling med betalaktamantibiotika i stället för azitromycin. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D1 
metadon - klaritromycin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

klaritromycin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Interaktionen kan leda till en måttlig ökning av metadonkoncentrationen. Ris-
ken för QT-förlängning är ökad. 

Rekommendation 
Kombinationen bör undvikas. Överväg behandling med betalaktamantibioti-
kum för att undvika interaktion. 



Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D1 
metadon - erytromycin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

erytromycin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Interaktionen kan leda till en måttlig ökning av metadonkoncentrationen. Ris-
ken för QT-förlängning är ökad. 

Rekommendation 
Kombinationen bör undvikas. Överväg behandling med betalaktamantibioti-
kum för att undvika interaktion. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D1 
metadon - ciprofloxacin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

ciprofloxacin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Koncentrationen av metadon kan öka och ett fall av toxicitet finns beskrivet. 
Risken för förlängt QTc-intervall samt torsade de pointes är förhöjd. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Försiktighet samt EKG-kontroll re-
kommenderas om läkemedlen kombineras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 



 

D0 
crizotinib - metadon 

crizotinib,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Metadonexponeringen ökar. Kombinationen ökar risken för QT-förlängning och 
ventrikulära arytmier som t ex torsades de pointes.  

Rekommendation 
Undvik om möjligt kombinationen. Om kombinationen ej kan undvikas bör 
försiktighet iaktagas. Monitorera QT-intervallet, opioid-effekter och tecken på 
opioid överdos. Dosminsikning av metadon bör styras av klinisk status. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
bedakilin - metadon 

bedakilin,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Samtidig behandling ökar risken för QT-förlängning och Torsade de Pointes.  

Rekommendation 
Kombinationen bör undvikas. EKG bör monitorerars oftare om samtidig be-
handling är nödvändig.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 



D0 
disopyramid - metadon 

disopyramid,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
metadon - domperidon 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

domperidon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
metadon - escitalopram 



metadon,  Enteral eller Parenteral  

escitalopram,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör, om möjligt, undvikas. Om samtidig behandling anses 
nödvändig bör QT-intervallet monitoreras. Överväg behandling med SSRI-
preparatet sertralin i stället för citalopram/escitalopram. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
amiodaron - metadon 

amiodaron,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
metadon - droperidol 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

droperidol,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 



Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
metadon - flekainid 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

flekainid,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
haloperidol - metadon 

haloperidol,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 



Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
primidon - metadon 

primidon,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för andningsdepression ökar vid kombination av opiater och barbitura-
ter. 

Rekommendation 
Undvik kombinationen. Vid samtidig användning, övervaka andning noggrant. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
metadon - fenobarbital 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

fenobarbital,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för andningsdepression ökar vid kombination av opiater och barbitura-
ter. 

Rekommendation 
Undvik kombinationen. Vid samtidig användning, övervaka andning noggrant. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 



 

D0 
metadon - pentamidin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

pentamidin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
sulpirid - metadon 

sulpirid,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Det föreligger en ökad risk för arrytmier t.ex. Torsades de Pointes vid samti-
dig behandling. 

Rekommendation 
Kombinationen bör undvikas. Om kombinationen används rekommenderas 
noggrann monitorering av QTc-intervallet. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 



D0 
pimozid - metadon 

pimozid,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
sevofluran - metadon 

sevofluran,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
sotalol - metadon 



sotalol,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
metadon - tioridazin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

tioridazin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
metadon - vandetanib 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

vandetanib,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 



Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
metadon - klorokin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

klorokin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
metadon - dronedaron 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

dronedaron,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Interaktionen kan leda till en additiv påverkan på QT-intervallet vilket ökar 
risken för Torsade de pointes. 

Rekommendation 
Kombinationen bör undvikas. 

Läs mer» 
Kommentera» 



 

 

D0 
metadon - ibutilid 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

ibutilid,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
metadon - anagrelid 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

anagrelid,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Det föreligger en ökad risk för arrytmier t.ex. Torsades de Pointes vid samti-
dig behandling. 

Rekommendation 
Kombinationen bör undvikas. Om kombinationen används rekommenderas 
noggrann monitorering av QTc-intervallet. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 



D0 
metadon - klorpromazin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

klorpromazin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
metadon - cisaprid 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

cisaprid,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör om möjligt undvikas. Om samtidig behandling anses nöd-
vändig bör QT-intervallet monitoreras. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

D0 
metadon - citalopram 



metadon,  Enteral eller Parenteral  

citalopram,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risken för QT-förlängning och torsade de pointes ökar. 

Rekommendation 
Kombinationen bör, om möjligt, undvikas. Om samtidig behandling anses 
nödvändig bör QT-intervallet monitoreras. Överväg behandling med SSRI-
preparatet sertralin i stället för citalopram/escitalopram. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C4 
metadon - fluoxetin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

fluoxetin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Fluoxetin kan öka plasmakoncentrationen av metadon hos vissa patienter. 
Hos mertalet patienter ses dock ingen interaktion. 

Rekommendation 
Var uppmärksam på biverkningar av metadon och mät om möjligt plasmakon-
centrationen av metadon. Dosjustering kan krävas hos vissa patienter. Över-
väg användning av ett SSRI som har låg påverkan på andra läkemedels 
metabolism, t.ex. citalopram, escitalopram eller sertralin.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C4 
metadon - darunavir 

metadon,  Enteral eller Parenteral  



darunavir,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Samtidig administrering av metadon och darunavir/ritonavir kan leda till en 
minskad exponering för metadon. Vissa patienter kan uppleva utsättnings-
symtom. 

Rekommendation 
Monitorera den kliniska effekten av metadon samt eventuellt koncentrationen, 
öka dosen vid behov.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
metadon - nevirapin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

nevirapin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Plasmakoncentrationen av metadon kan minska vilket kan leda till utsätt-
ningssymtom.  

Rekommendation 
Öka vid behov dosen av metadon. Detta sker med fördel med hjälp av 
plasmakoncentrationsbestämningar.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
fosamprenavir - metadon 

fosamprenavir,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 



Amprenavir (och fosamprenavir) minskar expositionen för metadon. Interakt-
ionen kan vara mer uttalad om amprenavir/fosamprenavir ges tillsammans 
med ritonavir. Interaktionen kan hos vissa patienter leda till utsättningssym-
tom. Plasmakoncentrationen av amprenavir kan minska.  

Rekommendation 
Var uppmärksam på eventuella utsättningssymtom. Monitorera koncentrat-
ionen av metadon och öka dosen vid behov. Monitorering av plasmakoncent-
rationen av amprenavir kan övervägas. Överväg en sänkning av metadondo-
sen om proteashämmaren sätts ut.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
metadon - lopinavir 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

lopinavir,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Lopinavir/ritonavir kan minska plasmakoncentrationen av metadon.  

Rekommendation 
Monitorera effekten och helst även plasmakoncentrationen av metadon och 
justera dosen vid behov. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
rifamycin - metadon 

rifamycin,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Expositionen för metadon minskar. Detta kan leda till utsättningssymtom.  



Rekommendation 
Var uppmärksam på eventuella utsättningssymton samt monitorera plasma-
koncentrationen av metadon. Metadondosen kan behöva ökas. Vid utsättning 
av rifampicin/rifamycin bör metadondosen minskas.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
metadon - didanosin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

didanosin,  Enteral (peroral)  

Medicinsk konsekvens 
Metadon kan minska serumkoncentrationerna av oralt administrerat didano-
sin.  

Rekommendation 
Högre didanosindoser (oral administrering) kan behövas vid samtidig meta-
donbehandling.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
metadon - saquinavir 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

saquinavir,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Plasmakoncentrationen av metadon kan minska vid samtidig behandling med 
saquinavir/ritonavir.  

Rekommendation 



Överväg monitorering av plasmakoncentrationen av metadon och öka dosen 
vid behov. Överväg en sänkning av metadondosen om proteashämmaren 
sätts ut. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
metadon - ritonavir 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

ritonavir,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Metadonkoncentrationen kan minska. 

Rekommendation 
Följ upp effekten och gärna även plasmakoncentrationen av metadon. Öka 
metadondosen vid behov.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
metadon - fluvoxamin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

fluvoxamin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Fluvoxamin ökar plasmakoncentrationen av metadon, vilket kan leda till me-
tadonintoxiciation.  

Rekommendation 
Var uppmärksam på symtom på metadontoxicitet. Dosjustering av metadon 
kan behövas vid insättning eller utsättning av fluvoxaminbehandling. Överväg 
behandling med citalopram, escitalopram eller sertralin istället för fluvoxamin 
för att undvika denna interaktion.  



Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
vorikonazol - metadon 

vorikonazol,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Exponeringen för metadon ökar (50-100%) vid samtidig behandling. Risken 
för QT-förlängning och arrytmiter ökar. 

Rekommendation 
Försiktighet rekommenderas då vorikonazol ges tillsammans med metadon. 
Monitorera opioideffekten samt QT-intervallet och var uppmärksam på tecken 
på opioidöverdos. Dosreduktion av metadon bör beslutas utifrån det kliniska 
tillståndet samt EKG. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
metadon - fenytoin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

fenytoin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Plasmakoncentrationerna av metadon kan minska och detta kan orsaka opioi-
dabstinens.  

Rekommendation 
Öka metadondosen med vägledning av effekterna och metadonkoncentration-
erna. Överväg behandling med lamotrigin eller gabapentin, villka ej har 
samma interaktionsbenägenhet som fenytoin.. 



Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
metadon - efavirenz 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

efavirenz,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Plasmakoncentrationen av metadon kan minska vilket kan ge upphov till ut-
sättningssymtom.  

Rekommendation 
Öka vid behov dosen av metadon. Detta sker med fördel med hjälp av 
plasmakoncentrationsbestämningar.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
rifampicin - metadon 

rifampicin,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Expositionen för metadon minskar. Detta kan leda till utsättningssymtom.  

Rekommendation 
Var uppmärksam på eventuella utsättningssymton samt monitorera plasma-
koncentrationen av metadon. Metadondosen kan behöva ökas. Vid utsättning 
av rifampicin/rifamycin bör metadondosen minskas.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 



 

C3 
nelfinavir - metadon 

nelfinavir,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Koncentrationen av metadon minskar. Detta kan hos vissa patienter leda till 
utsättningssymtom. 

Rekommendation 
Var uppmärksam på eventuella utsättningssymtom samt monitorera koncent-
rationen av metadon samt öka dosen vid behov. Överväg en sänkning av me-
tadondosen vis utsättning av proteashämmare. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
metadon - amprenavir 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

amprenavir,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Amprenavir (och fosamprenavir) minskar expositionen för metadon. Interakt-
ionen kan vara mer uttalad om amprenavir/fosamprenavir ges tillsammans 
med ritonavir. Interaktionen kan hos vissa patienter leda till utsättningssym-
tom. Plasmakoncentrationen av amprenavir kan minska.  

Rekommendation 
Var uppmärksam på eventuella utsättningssymtom. Monitorera koncentrat-
ionen av metadon och öka dosen vid behov. Monitorering av plasmakoncent-
rationen av amprenavir kan övervägas. Överväg en sänkning av metadondo-
sen om proteashämmaren sätts ut.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 



 

C3 
metadon - flukonazol 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

flukonazol,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Flukonazol kan öka plasmakoncentrationen och därmed biverkningarna av 
metadon.  

Rekommendation 
Om flukonazolbehandling inleds till metadonbehandlad patient, minska meta-
dondosen med en tredjedel och övervaka patienten noga för metadonrelate-
rade biverkningar.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C3 
desipramin - metadon 

desipramin,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Exponeringen för desipramin kan öka (cirka 2-faldigt). 

Rekommendation 
Monitorera koncentrationen av desipramin samt var uppmärksam på eventu-
ella biverkningar. Desipramindosen kan behöva minskas med cirka 50%. 
Överväg behandling med oxykodon eller buprenorfin istället för metadon. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 



C2 
metadon - somatostatin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

somatostatin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Mindre analgetisk effekt av metadon. 

Rekommendation 
Dosökning av opioiden kan behövas. Om detta inte är tillräckligt, utsättning 
av somatostatin kan övervägas i vissa fall. Alternativ till opioider kan också 
övervägas.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C1 
dextrometorfan - metadon 

dextrometorfan,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Sannolikt minskar eliminationen av dextrometorfan vilket ökar risken för bi-
verkningar. Läkemedlen kan ha additativ CNS-dämpande effekt.  

Rekommendation 
Kombinationen bör undvikas. Uppmärksamhet på biverkningar av dextrome-
torfan, så som serotonerga eller opioida biverkningar, rekommenderas.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C1 



metadon - karbamazepin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

karbamazepin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Plasmakoncentrationen av metadon kan minska vid samtidig administrering 
av karbamazepin. Detta kan ge abstinenssymtom.  

Rekommendation 
Om läkemedlen ges tillsammans bör dosen metadon justeras med ledning av 
plasmakoncentrationsbestämningar. Oxkarbazepin, lamotrigin och gabapentin 
påverkar sannolikt ej metadonkoncentrationen och kan vara alternativ till 
karbamazepin. Metadondosen behöver reduceras vid utsättning av karbama-
zepin.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C1 
ketokonazol - metadon 

ketokonazol,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Plasmakoncentrationen av metadon ökar. 

Rekommendation 
Var uppmärksam på eventuella metadonbiverkningar. Monitorera plasmakon-
centrationen av metadon.Vid behandling av kutana infektioner överväg be-
handling med terbinafin istället för ketokonazol.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C0 
mitotan - metadon 



mitotan,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Mitotan är en CYP3A4-inducerare och samtidig behandling kan försämra effek-
ten av läkemedel som metaboliseras av CYP3A4. Induktionen kan kvarstå i 
upp till 8 veckor efter utsättning av mitotan. 

Rekommendation 
Monitorera terapisvaret på opioiden. Opioiddosen kan behöva justeras. Vid 
terapisvikt, trots ökad dos, överväg användning av morfin i stället för andra 
opioider för att minska interaktionen. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C0 
tipranavir - metadon 

tipranavir,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Tipranavir minskar troligtvis plasmakoncentrationen av metadon.  

Rekommendation 
Monitorera metadonkoncentrationen och justera dosen vid in- samt utsättning 
av tipranavir.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C0 
metadon - itrakonazol 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

itrakonazol,  Enteral eller Parenteral  



Medicinsk konsekvens 
Plasmakoncentrationen av metadon ökar. 

Rekommendation 
Följ plasmakoncentrationen av metadon och var uppmärksam på biverkningar 
av metadon. Vid behandling av nagel- eller hudsvamp kan terbinafin vara ett 
alternativ till itrakonazol.  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C0 
metadon - enzalutamid 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

enzalutamid,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Enzalutamid kan minska koncentrationen av samtidigt administrerade läke-
medel. 

Rekommendation 
Dosen metadon kan behöva höjas  

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C0 
posakonazol - metadon 

posakonazol,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risk för måttligt ökad metadonexponering (med ca 50%) vid samtidig be-
handling.  

Rekommendation 



Var uppmärksam på ökad opioid effekt av metadon. Överväg minskad meta-
dondos vid samtidig behandling. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C0 
metadon - telitromycin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

telitromycin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Interaktionen kan leda till en måttlig ökning av metadonkoncentrationen. Ris-
ken för QT-förlängning är ökad. 

Rekommendation 
Kombinationen bör undvikas. Om samtidig behandling anses nödvändig bör 
biverkningar av metadon monitoreras inklusive EKG-koll (QTc-intervallet). 
Överväg att sänka metadondosen (med cirka 25%). Överväg behandling med 
betalaktamantibiotika för att undvika interaktionen. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C0 
mikonazol - metadon 

mikonazol,  Enteral eller Parenteral  

metadon,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Risk för ökad metadonexponering vid samtidig behandling. Vid buccal admini-
strering finns inga data rörande interaktionspotentialen.  

Rekommendation 
Var uppmärksam på biverkningar av metadon och mät koncentrationen av 
metadon. Överväg dosminskning av metadon vid samtidig behandling. Vid 



behandling av hud och nagelinfektioner överväg behandling med terbinafin 
istället för mikonazol. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C0 
metadon - fenelzin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

fenelzin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Ökad risk för serotonergt syndrom. 

Rekommendation 
Försiktighet rekommenderas om metadon ges samtidigt eller inom 14 dagar 
efter behandling med en MAO-hämmare. Om metadon ges till en patient som 
behandlas med en MAO-hämmare bör man börja med en låg dos. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C0 
metadon - tranylcypromin 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

tranylcypromin,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Ökad risk för serotonergt syndrom. 

Rekommendation 
Försiktighet rekommenderas om metadon ges samtidigt eller inom 14 dagar 
efter behandling med en MAO-hämmare. Om metadon ges till en patient som 
behandlas med en MAO-hämmare bör man börja med en låg dos. 



Läs mer» 
Kommentera» 

 

 

C0 
metadon - boceprevir 

metadon,  Enteral eller Parenteral  

boceprevir,  Enteral eller Parenteral  

Medicinsk konsekvens 
Koncentrationen av metadon kan öka. 

Rekommendation 
Monitorering av metadonkoncentrationen rekommenderas vid in- samt utsätt-
ning av boceprevir. 

Läs mer» 
Kommentera» 

 


