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 Restriktioner borttagna för akutproduktion av dospåsar  
 

Apotekstjänst har glädjande nog meddelat att det åter har normala produktionsförhållanden och att 
tidigare restriktioner kring beställning av akutproduktion nu är lyfta. Tack för ert bidrag. Det har gjort 
att leveranserna har fungerat och att en mycket besvärlig situation har kunnat undvikas. 
 
 

Kritik mot blodtrycksstudie ändrar läkemedelskommitténs 
rekommendation 
 

Studien “Bedtime hypertension treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia 
Chronotherapy Trial” publicerad i den ansedda medicinska tidskriften European heart journal i juni 
2019 låg till grund för en rekommendation från Läkemedelskommittén i Värmland att använda 
blodtrycksmedicin kvällstid. Det till följd av de ganska dramatiska resultat i positiv riktning, en 
närmast halverad risk för hjärt-kärlsjukdom som denna studie visade. Hygia-studien i European Heart 
Journal fick mycket uppmärksamhet över stora delar av världen i oktober 2019 eftersom effekten av 
att ta läkemedel på kvällen var slående samtidigt som åtgärden var enkel och kostnadsfri. Vi 
uppmärksammade studien i ett nyhetsbrev i fjol. 
 

Studiens resultat gjorde att man tittade närmare på metoderna. I december 2019 kom en medicinsk 
kommentar i Läkartidningen som rekommenderade att fler resultat bör inväntas innan man ska 
ändra praxis eftersom studien har metodologiska problem. En grupp internationella ämnesexperter 
har nu granskat studien och bakgrundsmaterialet. I en artikel konkluderar experterna entydigt att 
resultaten inte går att lita på. De avråder till och med från rutinmässig dosering på kvällen på grund 
av möjligen ökad risk för negativa konsekvenser, särskilt för äldre. En nyligen publicerad artikel i 
European Heart Journal ifrågasätter också metoderna som använts. Originalartikeln har nu märkts 
med en varning om att resultaten bör tolkas med försiktighet. 
 

Mot bakgrund av nya fakta backar nu läkemedelskommittén på tidigare rekommendation om att 
blodtrycksmedicin i första hand ska användas kvällstid och rekommenderar att man återgår till 
tidigare rutiner för blodtrycksbehandling. 

 
 

Rapportera alla misstänkta biverkningar med koppling till covid-19 

Kunskapen om det nya viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19 är fortfarande mycket 
begränsad, liksom vilka biverkningar och interaktioner med läkemedel som kan uppstå vid misstänkt 
eller konstaterad covid-19 smitta. Läkemedelsverket uppmanar därför till att alla misstänkta 
läkemedelsbiverkningar som uppstår hos en misstänkt smittad eller konstaterat smittad patient 
rapporteras in till Läkemedelsverket. 
 

Inrapportering av misstänkta läkemedelsbiverkningar skall göras både för läkemedel som används 
specifikt för behandling av covid-19 samt övriga läkemedel som patienten använder. Eftersom covid-
19 är en helt ny sjukdom är det viktigt att samla in kunskap om hur läkemedelsbehandlingar kan 
påverkas av sjukdomen. Patienter som upplever misstänkta biverkningar av läkemedelsbehandling 
under covid-19-infektion uppmanas att kontakta sjukvården och även själva rapportera in dessa till 
Läkemedelsverket. Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera alla misstänkta biverkningar direkt 
till Läkemedelsverket via deras e-tjänst. 
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