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❙ ❙ Läkemedelsverkets behandlingsre-
kommendationer om hypertoni, i likhet
med andra behandlingsrekommendatio-
ner, författades inte av Läkemedels-
verket utan av ett trettiotal av Sveriges
ledande hypertoniexperter inklusive
namnkunniga allmänläkare såsom Calle
Bengtsson, Lars Lindholm, Mats Ri-
backe, Bengt Scherstén och Hans Åberg.
I stora drag gäller de fortfarande, trots
alla nya stora studier. Det framfördes
bl a att både hos yngre och äldre är beta-
blockerare och diuretika förstahandsme-
del såvida inte medicinska skäl förelig-
ger för annan behandling. Som ett exem-
pel angavs att kalciumantagonister är ett
bättre alternativ än betablockerare för
astmatiker. 

Järhult och Lindahl funderar i Läkar-
tidningen 22/2002 (sidorna 1993-4)
över om det var rätt att i så många år
förorda preventiva farmaka som inte vi-
sat sig påverka »centrala endpoints«.
Denna fundering framstår som märklig
med tanke på de rekommendationer om
hypertoni som nyligen publicerats [1] i
JAMA och som sammanställts av ledan-
de experter i USA: »Pharmacologic
treatment. Excellent clinical trial outco-
me data prove that lowering BP with se-
veral classes of drugs, including angio-
tensin-converting enzyme (ACE) inhi-
bitors, angiotensin-receptor blockers
(ARBs), beta-blockers, calcium channel
blockers (CCBs), and thiazide-type diu-
retics, will all reduce the complications
of hypertension.«

Orsaken till den ökade morbiditen av
alfablockerarna i ALLHAT-studien,
som Järhult och Lindahl återkommer till
ett antal gånger, är inte klarlagd. Det kan
röra sig om biverkningar men även bris-
tande effekt avseende skydd mot kom-
plikationer av hypertoni. 

Vad beträffar frågan om Läkeme-
delsverkets politik påverkas av att myn-
digheten nästan helt finansieras av läke-
medelsbolagen ber jag att åter få ställa

frågan: Vilken politik? Informationspo-
litik? Den som har tid att läsa exempel-
vis våra läkemedelsmonografier har för-
hoppningsvis upptäckt att vi ofta ut-
trycker oss ganska negativt om många
nya läkemedel. 

Vi håller däremot helt med om att
samhället inte satsar på ordentliga resur-
ser för oberoende läkemedelsinforma-
tion. Vi äskade ökade medel från staten
förra året men fick primärt 0 kronor för
2003. Efter protester från många håll
fick vi så småningom 6 miljoner, dvs
halva vår informationsbudget, i likhet
med vad vi fått de senaste 6–7 åren. 

Även med kraftigt ökade anslag ter
det sig orimligt att Läkemedelsverket
skulle referera alla medicinska nyheter
som publiceras. Allmänläkaren kan
kanske bättre använda den tid han an-
vänder för att följa flödet från läkeme-
delsbolagen?

Produktresuméerna är de dokument
som styrs av läkemedelsmyndigheterna,
och de innehåller officiellt godkänd in-
formation. För en fullödig information
rekommenderas dessa framför Fass. De
finns tillgängliga på www.mpa.se re-
spektive www.emea.eu.int. Läkeme-
delsverket har ingen roll i omarbetning-
en av dessa texter till Fasstexter. Ansva-
ret för dessa ligger hos Fassredaktionen
och läkemedelsföretagen.

Järhult och Lindahl anser att Läke-
medelsverket haft 13 år på sig att imple-
mentera sina egna rekommendationer i
den verkställande makten över läkeme-
dels rangordning. Vad kan vi göra mer
än att framföra att alfablockerarna är att
se som tredje- eller fjärdehandsalterna-
tiv? Läkemedelsverket har inget mandat
avseende tillsyn av vad och hur läkarna
agerar. 
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