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8. juli 2022 

 
 
Informasjonsbrev om mangelsituasjon på ▼Caprelsa® (vandetanib) 
100 mg og 300 mg filmdrasjerte tabletter 

 
 
I samarbeid med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Statens legemiddelverk ønsker 
Sanofi å informere om følgende: 

 
 
Sammendrag 

 
• Det forventes en midlertidig mangel på Caprelsa (vandetanib) 100 mg og 300 mg 

filmdrasjerte tabletter i Norge. Mangel ventes fra og med 22. juli for 100 mg og 
fra midten av august for 300 mg. Mangelsituasjonen forventes å vare til 4. kvartal 
2022. 

• Mangelsituasjonen skyldes en uventet endring av virkestoffleverandør, samt en 
økt global etterspørsel. 
 

• Helsepersonell oppfordres til å vurdere andre behandlingsalternativer dersom Caprelsa ikke 
er tilgjengelig. 

• Under mangelperioden bør ikke Caprelsa 100 mg tabletter brukes til pasienter som 
behandles med Caprelsa 300 mg daglig. Caprelsa 100 mg tabletter bør forbeholdes 
pediatriske pasienter og pasienter med nyresvikt eller lang QT-tid syndrom ettersom 
Caprelsa 300 mg tabletter ikke kan deles. 

• Ved mangel på 300 mg tabletter, kontakt Sanofis kontor i Norge for å undersøke 
muligheten for å motta 300 mg tabletter fra et annet land. Import av Caprelsa 100 mg 
tabletter kan også være mulig i enkelte tilfeller. 

 
 
Produktinformasjon og bakgrunn for legemiddelmangelen 
 

• Caprelsa (vandetanib) er en potent hemmer av vaskulær endotel vekstfaktorreseptor 2 
(VEGFR-2), epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR) og «re-arranged during transfection» 
(RET) tyrosinkinaser. 

• Caprelsa er indisert for behandling av pasienter med aggressiv og symptomatisk medullær 
tyreoideakreft som er inoperabel, lokalavansert eller metastatisk. 

• Det finnes ingen generiske alternativer til Caprelsa. Potensielle behandlingsalternativer er 
begrensede og ikke tilgjengelig overalt. Alternativer inkluderer kabozantinib og legemidler 
mot RET («re-arranged during transfection») (kun for pasienter med kjent RET-mutasjon). 

Hensikten med dette brevet er å informere om et avbrudd i leveringen av Caprelsa og for å opplyse 
om alternativer som kan vurderes for å redusere potensiell risiko for pasientene under denne 
mangelsituasjonen: 

• Pasientenes helse og sikkerhet er Sanofis viktigste prioritet. Vi prøver etter beste evne å 
redusere konsekvenser for pasientene som følge av mangelsituasjonen for Caprelsa 100 mg 
og 300 mg tabletter og returnere til en rutinemessig leveringssituasjon så snart som mulig. 

• For å ivareta pasientene og helsepersonell har vi satt i gang tiltak for å minimere 
konsekvensene av redusert levering. Vi overvåker lagerbeholdning og fordeling av varer 
nøye og samarbeider med helsemyndighetene etter behov. 
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Kontaktinformasjon  
 
Ved spørsmål, kontakt Sanofi på telefon 46 91 80 01 (kl 10-14) eller via e-post:  
medinfo-norge@sanofi.com  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Sissel Woxholt 

Leder av Regulatorisk avdeling 
sanofi-aventis Norge AS 
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