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OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 

 

VI.2 Komponenter till en offentlig sammanfattning 

Hydrokortison (dvs. kortisol) är en naturlig hormon som tillhör en grupp läkemedel som kallas 

kortikosteroider. Kortikosteroider efterliknar hormoners verkningar som naturligt produceras av binjurar 

ovanpå njurarna. Dessa hormoner är essentiella för livet. När kortikosteroider ordineras i sådana doser 

att de överskrider kroppens vanliga nivåer lindrar kortikosteroider inflammation. Detta kan minska 

inflammatoriska tecken och symtom. Kortikosteroider dämpar också immunsystemet vilket kan t.ex. 

hjälpa till att kontrollera ett tillstånd där immunsystemet attackerar felaktigt egna vävnader. 

Hydrocortison Orion tabletter används för 

- ersättningsbehandling av hydrokortison hos barn och ungdomar då en del av binjuren inte fungerar 

normalt (medfödd binjurebarkshyperplasi, binjurehypofunktion) 

- akut behandling av svår astma, överkänslighetsreaktioner mot läkemedel, serumsjuka, 

(överkänslighetsreaktion mot proteiner), lokal svullnad av huden och/eller slemhinnorna (angioödem), 

och livshotande allergiska reaktioner (allergisk chock). 

VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi 

Medfödd binjurebarkshyperplasi 

Medfödd binjurebarkshyperplasi (CAH) betyder en medfödd förstörning av binjurebarken. Sjukdomen 

diagnostiseras ofta när barnet föds. Människor som drabbas av medfödd binjurebarkshyperplasi saknas 

enzymet som binjurarna behöver för att bilda hormoner (kortisol, aldosteron). Den vanligaste 

enzymbristen är en brist på sytokrom P450 21-hydroxylas (CYP21) i cirka 95 % av fall. Personen som 

drabbas av medfödd binjurebarkshyperplasi antingen producerar inte binjurehormoner eller producerar 

dem i felaktiga mängder (t.ex. för lite kortisol, för mycket androgener). Det finns ingen bot för denna 

sjukdom men den kan behandlas med hormoner, t.ex. hydrokortison. Medfödd binjurebarkshyperplasi 

kan förekomma på båda kön. Cirka 1 barn av 10 000–18 000 drabbas av medfödd 

binjurebarkshyperplasi. 

Binjurehypofunktion 

Binjurehypofunktion är en hormonell rubbning som förekommer då binjurarna inte producerar tillräckligt 

vissa hormoner. Binjurehypofunktion kan förekomma som en primär eller sekundär sjukdom (följer av en 

annan sjukdom). 

Primär binjurehypofunktion (också kallas Addisons sjukdom) förekommer då binjurarna är skadade och 

kan inte producera tillräckligt hormonen kortisol och ofta hormonen aldosteron. 1 till 4 av 100 000 



människor drabbas av Addisons sjukdom oberoende av ålder och kön. Addisons sjukdom kan vara 

livshotande. 

Sekundär binjurehypofunktion förekommer då hypofysen (ett organ i bönstorlek) kan inte producera 

tillräckligt kortikotropin (ACTH), en hormon som stimulerar binjurarnas kortisolproduktion. Om 

kortikotropin produceras för lite, kortisolproduktionen faller. Eventuellt kan binjurarna förkrympas på 

grund av en brist på ACTH stimulering. Sekundär binjurehypofunktion är mycket vanligare än Addisons 

sjukdom. 

Allergiska reaktioner/överkänslighetsreaktioner, astma 

Allergier förekommer när immunsystemet reagerar mot ett främmande ämne såsom pollen, bigift eller 

keldjurs fjäll. Dessa kallas allergener. I allergi bildar immunsystemet antikroppar som känner igen ett 

viss allergen som skadligt. När allergiker kommer i kontakt med det vissa allergenet kan 

immunsystemets reaktion orsaka inflammation på hud, käkhåla, luftkanaler och matsmältningskanal. 

Allergiers svårighetsgrad varierar individuellt från en lindrig irritation till allergisk chock – ett livshotande 

nödfall. 

Angioneurotiskt ödem (angioödem) orsakas av ämnen som stimulerar mastceller till att frigöra histamin 

och andra kemikaler i blodomloppet vilket orsakar svullnad i nedre hudskikt, ofta omkring ögon och 

läppar. Allergiska reaktioner är vanliga utlösare för akut angioödem. Ibland kan orsaken till angioödem 

inte påvisats särskilt då tillståndet blir kroniskt eller upprepas. Allvarlig angioödem kan vara livshotande 

om svullnad i svalg eller tunga täpper till luftkanalen. Medfödd angioödem är en sällsynt ärftlig (genetisk) 

sjukdom där ansikte, armar, ben, händer, fötter, könsorgan, matsmältningsorgan och luftkanal kan 

plötsligt, svårt och snabbt svullna. 

Serumsjuka betyder en förlängd reaktion i immunsystemet t.ex. till vissa läkemedel. Serumsjukan 

påminner allergi om att kroppen identifierar av misstag ett protein i antiserumet eller läkemedlet som 

skadligt och aktiverar immunsystemet att kämpa mot det. Den vanligaste orsaken till serumsjukan är 

antibiotikumet penicillin. Serumsjukan utvecklas vanligtvis i 7-10 dagar efter den första exponeringen 

men ibland kan det ta även 3 veckor. Symtom är feber, allmän illamående, nässelutslag, klåda, 

ledsmärta, hudutslag och svullnad i lymfkörtlar. 

I astma sammandras luftkanaler och utsöndrar ytterligt slem. Detta kan försvåra andning och orsaka 

hosta, pipande andning och andnöd. Utveckling av astma beror troligen på miljö- och genetiska (ärftliga) 

faktorer. Exponering till olika ämnen kan utlösa allergi (allergener) och irriterande ämnen kan utlösa 

tecken och symtom av astma. 

VI.2.2 Sammanfattning av behandlingsfördelar 

Hydrokortison är ett fastslaget läkemedel vid behandling av akut och kronisk medfödd 

binjurebarkshyperplasi. Effekten av hydrokortison har påvisats snarare i praktisk sjukvård än i kliniska 

prövningar som fyller krav på nuvarande standarder för en randomiserad kontrollerad prövning. Innan 

glukokortikoider fanns dör de flesta av patienter som hade drabbats av den svåraste graden av medfödd 

binjurebarkshyperplasi som nyfödd eller inom de första levnadsmånaderna. 



Hydrokortison har inarbetat särskilt vid behandling av kronisk binjurehypofunktion genom långvariga 

kliniska erfarenheter. Vid behandling av binjurehypofunktion ges som en ersättningsbehandling de där 

hormoner som binjurarna inte producerar. Konstgjord glukokortikoid, såsom hydrokortison, ges som en 

ersättning för kortisol. 

Kortikosteroider, liksom hydrokortison, är också allmänt använda läkemedel som förmedlar 

immunosuppressiva (dämpar immunsystemet) och antiinflammatoriska verkningar. De lindrar 

inflammation, smärta och obekvämlighet av flera olika sjukdomar och tillstånd. Kortiskosteroider minskar 

svullnad, rodnad, klåda och allergiska rektioner. Därför de används ofta vid behandling av många olika 

sjukdomar liksom svår allergi eller astma. Höga kortikosteroiddoser behövs vanligtvis om det är fråga om 

någon svår sjukdom i ett livsviktigt organ. I intensivvård eller akutvård kan behöva användas en 

parenteral administreringssätt (t.ex. intravenöst eller som injektion i muskel). 

VI.2.3 Okända faktorer relaterade till behandlingsfördelar 

- 

VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsproblem 

Viktiga identifierade risker 

Risk Vad som är känt Möjlighet att förebygga 

Förhöjd risk för att drabbas av 

infektion och att dess symtom 

täckas 

 

Långvarig 

kortikosteroidbehandling, t.ex. 

med hydrokortison, utsätter för 

infektioner genom att 

immunsystemet möjligtvis 

försvagas. Detta gäller särskilt då 

höga doser administreras.  

 

Infektioner kan försvåras från 

vanligt och vanliga symtom som 

behövs för att identifiera dem 

kan täckas. 

Innan man börjar behandling 

måste man ta i beaktande 

patientens möjliga nuvarande 

och tidigare infektioner. 

 

Hydrokortison bör inte ges till 

patienter som har en mikrobiell 

infektion utan att behandlas med 

ett lämpligt mikrobläkemedel. 

 

Vaccin med levande 

sjukdomsalstrare bör inte ges 

under hydrokortisonbehandling 

med höga doser. 

 

Tecken och symtom på infektion 

bör beaktas speciellt under 

hydrokortisonbehandling och 

man ska kontakta läkare om 

symtom förekommer. 

 

Man bör undvika att komma i 

nära kontakt med människor som 

har drabbats av en akut 

infektion. 

 



Risk Vad som är känt Möjlighet att förebygga 

Särskilt försiktighet behövs med 

patienter som inte har 

vaccinerats och med patienter 

som inte vets att ha ledat av 

vattkoppor eller mässling och 

som behandlas med 

kortikosteroider i 

immunosuppressiva doser 

(dämpar immunsystemet). Om 

de drabbas av vattkoppor eller 

mässling ska snarast uppsökas 

till läkare. 

Symtom av en för låg eller för 

hög kortisolhalt i kroppen 

Långvarig användning av 

kortikosteroider kan hämma 

kroppens egen 

kortikosteroidproduktion. 

 

En för hög kortikosteroidhalt i 

kroppen, särskilt långvarigt, kan 

ge upphov till symtom av 

Cushings syndrom – 

puckelnacke, månansikte och 

skära eller rödvioletta 

hudbristningar på hud. Cushings 

syndrom kan orsaka också högt 

blodtryck, benskörhet och 

emellanåt diabetes. 

 

Svårighetsgraden och 

varaktigheten av dessa tillstånd 

(kroppens för låg eller för hög 

kortisolhalt) varierar mellan 

patienter och är beroende på 

dos, dosmellanrum, dygnstid för 

givande av läkemedel och 

behandlingsvaraktighet. 

 

För snabb sänkning av 

hydrokortisondosen kan orsaka 

besvärliga problem. 

Dos ska justeras individuellt till 

den minsta effektiva dosen.  

 

Långvarig 

kortikosteroidbehandling ska inte 

avbrytas plötsligt. Dosen ska 

minskas gradvis. Om patientens 

egen kortikosteroidproduktion 

har minskat ska patienten ges 

kortikosteroidtillskott vid 

stressituationer liksom vid 

insjuknande eller en skada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ögonstörningar Kortikosteroidbehandling kan öka 

sekundära svamp- och 

virusinfektioner på ögon och 

orsaka risken för att bryta ut 

hornhinnan hos dem som har 

drabbats av herpes simplex 

ögoninfektion. 

 

Särskilt försiktighet ska iakttas 

under behandling av patienter 

som har ögoninfektioner. 

 

Om patienten har tidigare haft 

förhöjt ögontryck, grå starr eller 

glaukom bör detta beaktas och 

talas om med läkare. 



Risk Vad som är känt Möjlighet att förebygga 

Långvarig användning av 

kortikosteroider kan orsaka grå 

starr, uppsvällning av ögon och 

förhöjning av ögontryck. Detta 

kan leda till glaukom och 

eventuellt ända upp till en 

synnervskada.   

Benavtagande och benskörhet 

(osteoporos) 

Osteoporos är en vanlig ännu 

sällan identifierad biverkning 

under långvarig 

kortikosteroidbehandling med 

höga doser. 

Om patienten har tidigare 

konstateras att ha benskörhet 

ska detta beaktas och talas om 

med läkare. 

 

Vitamin D och kalciumpreparat, 

hälsosam kost, benbelastande 

motion och vissa läkemedel kan 

förhindra benskörhet eller 

förstärka skelettet som redan har 

avtagit.  

Utveckling eller försämring av 

diabetes 

Kortikosteroider, också 

hydrokortison, kan förhöja 

glukoshalt i blodet, förvärra 

diabetes eller utsätta patienten 

som får långvarig 

kortikosteroidbehandling för 

diabetes. 

 

Om patienten har tidigare 

konstateras att ha diabetes, 

glukosintolerans eller förhöjd 

sockerhalt i blodet ska detta 

beaktas och talas om med 

läkare. 

 

Dosen av insulin eller andra 

diabetesmedel kan få justeras. 

Psykiska störningar 

(nedstämdhet, mani, psykos) 

Användning av kortikosteroider 

kan ge upphov till psykiska 

störningar liksom eufori, 

sömnlöshet, kast, ändringar i 

personlighet, svår nedstämdhet 

eller tydliga psykotiska symtom. 

Dessa tillstånd kan bli värre vid 

kortikosteroidbehandling om 

patienten är emotionellt ostadig 

eller patienten har disposition för 

psykos. 

 

Eventuella svåra psykiska 

biverkningar kan förekomma vid 

behandling. Symtom förekommer 

typiskt efter ett par dagar eller 

veckor efter behandlingen 

påbörjats.  

 

Psykiska effekter har 

rapporterats i samband med 

Om patienten har tidigare 

konstateras att ha en psykisk 

störning ska detta beaktas och 

talas om med läkare. 

 

De mesta psykiska reaktionerna 

försvinner antingen efter dosen 

har minskats eller efter 

behandlingen har avbrutits, 

fastän speciellvård kan behövas. 

 

Patienten och/eller sin skötare 

bör kontakta läkare om psykiska 

symtom förekommer, särskilt om 

nedstämdhet eller 

självmordstankar misstänks.  

 

Patienten och/eller sin skötare 

bör känna till psykiska effekter 

som kan förekomma efter att 

kortikosteroiddosen har minskats 



Risk Vad som är känt Möjlighet att förebygga 

avbrytning av behandling. Dessa 

effekter har ingen känd frekvens.  

eller genast efter att 

kortikosteroidbehandlingen har 

avbrutits.  

Abstinenssyndrom Abstinenssyndrom kan 

förekomma om en långvarig 

hydrokortisonbehandling avbryts 

plötsligt. 

 

Abstinenssyndrom kan ge 

upphov till följande symtom: 

feber, huvudvärk, illamående, 

kräkningar, letargi, aptitlöshet, 

avmagring, ögon- och 

synhetsproblem, snuva, 

muskelsmärta eller ömma 

muskler, ledsmärta, hudproblem 

liksom hudsmärta, klåda eller 

fjällning i hud.  

Dos ska minskas gradvis efter 

långvarig behandling. 

Interaktioner med 

antiinflammatoriska 

smärtstillande medel 

Samtidig användning av 

kortikosteroider och 

antiinflammatoriska 

smärtstillande medel kan öka 

risken för magsäcks och 

tarmkanals blödningar och sår.  

Särskilt försiktighet ska iakttas 

vid användning av 

antiinflammatoriska 

smärtstillande medel. 

Peptiska sår och blödning i 

magsäck eller tarmkanal 

 

Peptiska sår utvecklas på den 

inre ytan av matstrupen, 

magsäcken eller tunntarmens 

övre del. Det vanligaste 

symtomet vid peptiskt sår är 

buksmärta. 

 

Blödning kan förekomma som en 

långsam blodförlust som leder till 

anemi eller som en svår 

blodförlust som kan kräva akut 

sjukvård. 

 

Det har inte uppnåtts enighet om 

peptiska sår som förekommer vid 

behandlingen orsakas av 

kortikosteroider. 

Kortikosteroidbehandlingen kan 

ändå täcka symtom på peptiska 

sår varvid såret eller blödning 

kan utvecklas utan märkbar 

smärta. 

Om patienten har tidigare 

konstateras att ha en 

sjukdom/ett tillstånd som 

påverkar matsmältningskanalen 

ska detta och samtidiga 

läkemedelsbehandlingar beaktas 

och talas om med läkare. 

 

Om symtom av buksmärta samt 

blödning i analöppning, svarta 

eller blodiga avföringar och/eller 

blodkräkningar förekommer hos 

patienten ska genast kontaktas 

läkare. 

 

 



Viktiga potentiella risker 

Risk Vad som är känt (inklusive orsak varför övervägs som en 

potentiell risk) 

Administrering åt åldringar När man planerar vård för en åldring, särskilt en långvarig 

behandling, måste man beakta att allmänna biverkningar av 

kortikosteroider orsakar allvarligare följdverkningar åt åldringar än i 

andra åldrar. Sådana följdverkningar är särskilt benskörhet, 

diabetes, förhöjning av blodtryck, infektionskänslighet och förtunning 

av hud.  

Administrering åt barn Farmakologisk kortikosteroidbehandling kan förhindra spädbarns, 

barns eller ungdomars tillväxt. Bara den lägsta effektiva dosen får 

användas vid behandling för att minimera förhindring av verksamhet 

på hypotalamus-hypofys-binjureaxeln och fördröjning av tillväxt. 

Tillväxt och utveckling av spädbarn och barn som får en långvarig 

kortiskosteroidbehandling måste följas noga.  

Administrering vid graviditet och 

under amning 

Hydrokortison tränger igenom moderkakan. Med undantag av en 

ersättningsbehandling bör till en systemisk behandling med 

kortikosteroider ställas sig varsam under graviditet. Behandlingen 

bör inte ändå undvikas om behandlingsbehovet är tydligt. Om 

modern har fått hydrokortison i farmakologiska doser under 

graviditet ska nyfödd iakttas för binjurehypofunktion.  

 

Kortikosteroidbehandling under graviditet sammanhänger, särskilt i 

ett långvarigt bruk, med hämning av fosters tillväxt samt obetydlig 

sammandragning av artärer (ductus arteriosus, artären mellan 

fostrets två huvudartärer).  

 

Hydrokortison kan orsaka biverkningar åt fostret under graviditets 

slutskede. Biverkningarna är likadana som i regel vid en långvarig 

behandling. 

Interaktion med antikoagulantia 

(förhindrar blodkoagulation) 

Hydrokortisons effekt på antikoagulantia varierar. Vid samtidig 

administrering har rapporterats av ökning och minskning av effekter 

på blodkoagulation. Vid samtidig behandling behöver kanske 

regelbundna kontroller och laboratorieprövningar utföras. Dosen av 

antikoagulant kan få justeras. 

 

VI.2.5 Sammanfattning av ytterligare riskminimeringsåtgärder mot säkerhetproblem 

Alla läkemedel har en produktresumé som ger läkare, apotekspersonal och annan hälso- och 

sjukvårdspersonal detaljerad information om hur man använder läkemedlet, risker och 

rekommendationer för att minimera riskerna. En förkortad version av denna information på 

lekmannaspråk finns i form av bipacksedeln. Åtgärderna i dessa dokumenter kallas rutinmässiga 

riskminimeringsåtgärder.  

Produktresumén och bipacksedeln för Hydrocortison Orion finns på Fimeas websidor www.fimea.fi. 

Inga ytterligare riskminimeringsåtgärder pågår för detta läkemedel.  

http://www.fimea.fi/


VI.2.6 Planerad utvecklingsplan efter godkännande för försäljning 

Betydande förändring av utvecklingsplanen över tiden 

Version Datum Säkerhetsrisk Kommentar 

    

    

    

 

 


