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Nu finns AstraZenecas läkemedel Moventig® (naloxegol) tillgängligt i Sverige, som första land i Europa. 
Läkemedlet är avsett för att behandla förstoppning orsakad av smärtlindrande läkemedel innehållande 
opioider hos vuxna patienter som upplevt otillräcklig effekt av laxermedel [1]. 
 
Opioider (såsom morfin, oxikodon, fentanyl, tramadol, kodein med flera) är vanliga och nödvändiga 
behandlingsalternativ vid måttlig till svår kronisk cancer- och icke-cancerrelaterad smärta. Den vanligast 
förekommande biverkningen vid behandling med opioider är förstoppning [2,3]. Många av de patienter 
som behandlas med opioider upplever att den opioidorsakade förstoppningen har en negativ påverkan på 
livskvalitet och dagliga aktiviteter [4]. 

 
”Opiodorsakad förstoppning är en biverkan som drabbar en stor andel av de cirka en miljon patienter i 
Sverige som får smärtbehandling med opioder varje år. Naloxegol innebär en behandlingsmöjlighet för de 
patienter som lider av detta tillstånd, och som inte blivit hjälpta tillräckligt av laxermedel.” säger Martin 
Ungerstedt, Nordisk medicinsk rådgivare på AstraZeneca. 
 
Naloxegol fungerar som en perifert verkande my-opioidreceptorantagonist i magtarmkanalen och minskar 

därmed de förstoppande effekterna av opioder utan att påverka den opioidmedierade smärtlindrande 

effekten på centrala nervsystemet. Läkemedlet är en tablett. Det beviljades marknadsföringstillstånd i EU 

den 10 december 2014.  
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Om AstraZeneca 

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och 

marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena 

hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och 

neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av 

miljontals patienter världen över. 

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com  
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