
❙ ❙ I Läkartidningen 17/2003 (sidorna
1546-7) presenteras en debattartikel av
Ludvigsson och Lejman Dahlström med
titeln »Omdömeslöst om alkoholens för-
delar«. I denna artikel raljerar författar-
na över kollegor som »sprider nya ve-
tenskapliga rön om hur bra det kan vara
från hjärt–kärlsynpunkt för äldre männi-
skor att dricka alkohol, särskilt rödvin«.
Sedan anför man, utan någon som helst
referens, att »en professor [!] anfört att
daglig alkoholkonsumtion i högre åldrar
inte kan innebära någon risk, då han
minsann inte kunde påminna sig ha mött
någon som utvecklat alkoholism efter 50
års ålder«. 

Då jag som professor (numera emeri-
tus) i internmedicin, och specialist i bl a
hjärt- och kärlsjukdomar, tillsammans
med andra kollegor ägnat mycket tid åt
att på ett sunt kritiskt sätt utreda det ve-
tenskapliga underlaget vad gäller den
dokumentation som finns för de nämnda
positiva effekterna av en lätt till måttlig
alkoholkonsumtion, inte bara för sjuk-
lighet och död i hjärt–kärlsjukdom [1,
2], utan även på total sjuklighet och död
[3] känner jag mig klart påhoppad. 

Jag är dock ganska säker på att jag
inte är den enda professor i Sverige som
funnit en övertygande vetenskaplig do-
kumentation för att en lätt till måttlig re-
gelbunden konsumtion av alkohol i hög-
re åldrar ger en påtaglig reduktion av
åldersrelaterat insjuknande och död i
hjärt- och kärlsjukdom, vilket jag och
andra »professorer« (!) också framhållit
i flera artiklar [1, 2]. 

Får vem som helst tycka vad som helst?
Författarna påpekar att »medan få läka-
re skulle komma på idén att offentligt ge
råd inom andras specialiteter, så känner
alla sig ha rätten att tycka till om bruket

av alkohol, utan att ha minsta erfarenhet
av arbete med alkoholberoende ...«. Är
det verkligen så att en »professor« utan
kunskaper inom området gjort detta? I så
fall borde författarna varit ärliga nog att
ange namnet på densamma! Vidare skul-
le kanske de också själva akta sig för att
yttra sig nedlåtande om kollegor som har
en mycket stor erfarenhet av sjuklighet
och död i hjärt- och kärlsjukdom, och där
de med denna erfarenhet bakom sig ytt-
rar sig just om effekterna inom detta om-
råde! 

Det ter sig för mig förvånande att en
professor i pediatrik och en läkare inom
allmän- och socialmedicin skulle ha så
mycket bättre kunskap inom det aktuel-
la ämnesområdet än vad jag och andra
professorskollegor inom medicin har. 

Jag och mina författarkollegor har åt-
minstone i alla våra artiklar klart fram-
hållit de förödande konsekvenser för in-
divider och samhälle som alkoholmiss-
bruk har, inte minst bland vissa grupper
av dagens ungdomar där ett stort miss-
bruk utan tvivel förekommer. Att infor-
mera riskindivider om de data som talar
för att en person som har en lätt till mått-
lig alkoholkonsumtion har en klart redu-
cerad risk att utveckla hjärt–kärlsjuk-
dom i en viss ålder än en som är helnyk-
terist anser jag emellertid vara fullt för-
svarbart med de data som finns i dag.

Risken för alkoholberoende
Risken att utveckla alkoholberoende
finns givetvis alltid när en person börjar
dricka alkoholhaltiga drycker, men flera
studier visar att denna risk tycks vara
klart lägre om man börjar konsumera
alkohol i medelåldern eller däröver än
om man börjar dricka i ungdomen [1, 4,
5]. I en av studierna blev ingen av de 306
medelålders män som började konsume-
ra alkohol vid studiens början högkon-
sumenter efter 12–14 år [4]. Om det
finns studier som motsäger dessa resul-
tat vet jag inte, men är naturligtvis tack-
sam att få information om sådana pre-
senterats. 

Att som exempel ta upp en patient
som är »nykter alkoholist sedan fyra år«,
och som rekommenderats att ta ett glas
vin dagligen, verkar ju minst sagt provo-
kativt! Jag tror inte att någon vettig pro-
fessor (!) eller annan kollega torde vara
så befängd att man skulle rekommende-
ra en sådan patient att (åter) börja dricka
alkohol! 

Att över huvud taget rekommendera
patienter att börja dricka alkohol är för-
stås diskutabelt, men med den massiva
dokumentation som i dag finns för att al-
kohol i små mängder kan reducera ris-
ken för att drabbas av hjärt–kärlsjukdo-
mar, som ändå står för mera än hälften av
sjukdomspanoramat hos äldre individer,
anser jag det vara vår skyldighet som lä-
kare att ge patienterna även denna infor-
mation. Självklart skall patienterna först
och främst informeras om att det primä-
ra är att påverka de stora riskfaktorerna,
såsom rökning, dyslipoproteinemi och
hypertoni, samt att rekommendera re-
gelbunden motion [1, 2].

Oetisk jämförelse
Att sedan jämföra alkoholmissbrukets
fruktansvärda konsekvenser för indivi-
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De positiva effekter som
medelålders och äldre män-
niskor tycks få vad gäller
sjuklighet och död i framför
allt hjärt- och kärlsjukdom
genom en lätt till måttlig re-
gelbunden konsumtion av
alkoholhaltiga drycker,
främst vin, är väl dokumen-
terade i mängder av artiklar
från mycket välrenommera-
de institutioner.



2076 Läkartidningen  ❙ Nr 23  ❙ 2003  ❙ Volym 100

Debatt

der och samhälle med hur många fler
friska år hjärt–kärlpatienter får genom
en lätt till måttlig alkoholkonsum-tion är
i mitt tycke verkligen oetiskt! Det dör ca
30 000 personer årligen i Sverige i
hjärt–kärlsjukdomar, och om man kan
fördröja sjuklighet och död med 20–40
procent [1] hos denna grupp individer
torde de positiva effekterna för dessa
människor och för samhället vara myck-
et stora. Hos åldersdiabetiker tycks den
minskade risken vara än mer dramatisk,
vilket inte kan betraktas som någon mar-
ginell vinst för dessa individer [6].

De positiva effekterna en realitet
Sammanfattningsvis vill jag åter fram-
hålla att de positiva effekter som medel-
ålders och äldre människor tycks få vad
gäller sjuklighet och död i framför allt
hjärt- och kärlsjukdom genom en lätt till
måttlig regelbunden konsumtion av al-
koholhaltiga drycker, främst vin, är väl
dokumenterade i mängder av artiklar
från mycket välrenommerade institutio-
ner. Självklart skall de negativa effekter-
na av en överkonsumtion av alkohol
också framhållas, även om den svenska
befolkningen med allra största säkerhet
är väl medveten om alkoholens alla
skadliga effekter. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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❙ ❙ Ludvigsson och Lejman Dahlström
skrev nyligen i en debattartikel [1] med
stort patos om läkare som vågat säga nå-
gonting positivt om drickande av ett par
dagliga glas rödvin. Dessa läkare, i syn-
nerhet sådana med professorstitlar,
framställs närmast som folkförförare.
Man får också det intrycket att innan
dessa hade framträtt i massmedierna
kunde svensken inte dricka ens mindre
mängder alkohol utan att få samvets-
kval. Nu skulle dessa samvetskval vara
borta, men några års uppskjutande av
hjärt–kärlproblem i 60–70-årsåldern
skulle medföra antingen tio barns lidan-
de i alkoholistfamiljer eller 20 trafikdö-
dade ungdomar eller 100 misshandlade
kvinnor eller 1 000 skilsmässor. Vilka
vetenskapliga undersökningar som för-
fattarna grundar detta påstående på med
så exakta tal förblir deras hemlighet.

Rödvinet förtjänar dock en mera seri-
ös debatt. Utgångspunkten bör vara hur
det biologiska åldrandet påverkas. Här
är måttet ofta hur dödligheten (och 
ibland sjukligheten) i olika sjukdomar i
olika åldersgrupper påverkas av olika
faktorer. Biverkningar av i detta sam-
manhang positiva faktorer bör behand-
las lika seriöst. Diskussioner om för- och
nackdelar måste baseras på vetenskapli-
ga fakta och inte på känslomässigt tyck-
ande från vare sig förespråkare eller
motståndare.

Den franska paradoxen
Att rödvin har nyttiga egenskaper fram-
kom vid upptäckten av den »franska pa-
radoxen«. Epidemiologer fann att död-
ligheten i hjärt–kärlsjukdomar var be-
tydligt lägre i Frankrike än i England
trots avsaknad av större skillnader i före-
komsten av »klassiska« riskfaktorer så-
som högt blodtryck, kolesterol och kon-
sumtion av animiskt fett. Skillnaden sat-

tes i samband med fransmännens vana
att dricka rödvin till maten [2]. Man fann
senare liknande »paradoxer« i andra me-
delhavsländer, senast rapporterad från
Italien [3].

Østerbro-undersökningen 
Den bästa systematiskt genomförda be-
folkningsundersökningen gjordes på
Østerbro i Köpenhamn. Man korrigera-
de för en rad faktorer såsom utbildning,
grad av fetma och rökning. I den första
analysen av 6 051 män och 7 234 kvin-
nor i åldrarna 30–70 år följda i 13 år fann
man att den relativa risken för död sjönk
från absolutistens nivå, satt till 1,0, med
stigande rödvinskonsumtion till 0,51
(95 procents konfidensintervall 0,32–
0,81) [4]. Senare undersökningar från
samma forskargrupp visade att medan
dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar föll
så ökade den i cancersjukdomar, men
inte mer än att det sammanlagda resulta-
tet förblev positivt. Också blandkon-
sumtion av olika former av alkohol var
gynnsam så länge som rödvin var en del
(undantaget mer än sammanlagt motsva-
rande 53 cl ren alkohol per vecka). Tren-
den i dessa danska underökningar har
bekräftats av andra utförda bl a i Italien
och Frankrike. Också svenska undersök-
ningar har påvisat att vin har en skyd-
dande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar
[5], i synnerhet för kvinnor [6].

Man har också analyserat olika möj-
liga faktorers roll för rödvinets gynn-
samma effekt på hjärt–kärlsjukdomar.
En forskargrupp har påvisat att konsum-
tion av rödvin, men inte av saft från röda
vindruvor, sänkte oxidationen av LDL
markant [7]. Vitvin hade närmast en
motsatt effekt. Man satte detta i samband
med halten av flavnoider. Dessa sub-
stanser finns i komplexa former i frukter,
men bryts ner vid jäsningsprocessen.
Upptagandet från tarmen underlättas
sannolikt av vinets alkohol som håller
flavinoiderna i en stabil löslig form.
Andra har påvisat att det förekommer

Nyanserat om alkohol,
tack! 
Nyttan och nackdelarna av regelbunden moderat konsumtion av röd-
vin förtjänar an seriös debatt baserad på vetenskapliga fakta utan in-
slag av känslomässiga utbrott. Den »franska paradoxen« – att rödvin
motverkar hjärt–kärlsjukdomar – har visats ha sin giltighet också i
andra länder, även i Sverige. Att rekommendera dagligt drickande av
ett par glas rödvin utan att varna för biverkningar vid »överdosering«
är däremot att tala mot bättre vetenskapligt vetande.
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också såväl andra antioxidanter som
andra gynnsamt verkande substanser i
rödvinet. Således påverkas aggregatio-
nen av trombocyter av rödvin. 

Ogenomtänkt om riktad information
Ludvigsson och Lejman Dahlström
föreslår – förutsatt att alkoholens nytta
är väl belagd och att »kostråd, mo-
tionsråd och tillgängliga läkemedel inte
räcker« – riktad information till risk-
gruppen för hjärt–kärlsjukdom i högre
åldrar. Detta förslag förefaller ogenom-
tänkt. Epidemiologiska undersökningar
har otvetydigt visat nyttan av moderat
konsumtion av rödvin, men detta gäller
för vuxna befolkningsgrupper från 20 år
och uppåt, som måste antas att ha druck-
it rödvin regelbundet under längre tid. 

Det finns inga interventionsstudier
som kan visa i hur hög ålder det kan nyt-
ta att påbörja en regelbunden konsum-
tion av rödvin. Då rödvinet innehåller en
palett av substanser som motverkar bl a
utvecklingen av åderförkalkning är det
rimligt att anta att i ju högre ålder »me-
dicineringen« påbörjas desto mindre blir
nyttan. 

Medaljens baksida
Självklart har medaljen en baksida. Den
ovan omtalade danska forskarggruppen
fann att risken för alkoholrelaterade
leversjukdomar [8] börjar stiga för män
vid en konsumtion av 20–40 cl ren alko-
hol per vecka. En halv flaska rödvin om
dagen blir till 30 cl ren alkohol per
vecka. För kvinnor är det 10–20 cl ren
alkohol per vecka; en kvarts flaska röd-
vin om dagen motsvarar 15 cl ren alko-
hol. Den »terapeutiska bredden« är såle-
des smal. Det faller utanför min kompe-
tens att uttala mig om riskerna för ut-
veckling av alkoholberoende vid ett dag-
ligt drickande av ett par glas rödvin.

Det biologiska åldrandet är kom-
plext. Många människor försöker att
motverka det ofrånkomliga med »kost-
tillskott« och oseriösa »läkemedel«. Ve-
tenskapen har inget entydigt recept. 

Måttliga mängder rödvin är en posi-
tiv faktor. Risken är att svensken inte er-
sätter »rotblötan« med starksprit under
veckoslutet med små regelbundna
mängder rödvin under hela veckan men
låter de två dryckesvanorna komplettera
varandra. Motion och förnuftig kost är
andra positiva faktorer. Men övervikt
och fetma ökar närmast epidemiskt i den
västliga världen. Vi behöver en helhets-
syn baserad på mer forskning. Pekpinnar
hjälper inte.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
lannden: Jag har vinkällare, men inga
ekonomiska eller andra bindningar till
vinbranschen.
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❙ ❙ Det är inte lätt att förmedla budskap så
att de inte missuppfattas! I den debattar-
tikel som Bengt Fagrell och Andrus Vii-
dik bemöter skrev vi: »Om kunskapen
om alkoholens nytta anses belagd och lä-
kare anser att kostråd, motionsråd och
tillgängliga läkemedel inte räcker utan
känner sig manade att rekommendera
dagligt alkoholbruk, för att minska
hjärt–kärlsjukdom i högre åldrar, så bör
rekommendation ges riktat till den risk-
grupp det berör, samtidigt som man tyd-
liggör risken för alkoholberoende och
negativa biverkningar. Men sluta med
omdömeslös onyanserad propaganda
för nyttan med dagligt alkoholintag.« 

Precis det som Bengt Fagrell tycks
tycka att vi borde ha skrivit!

Utan att upprepa hela vår föregående
artikel skrev vi också bl a »att det finns
vetenskapliga studier som talar för att
det för äldre människor finns vissa me-

dicinska fördelar av att dricka en be-
gränsad mängd rödvin«, och att »Våra
läkarstuderande bör få korrekt kunskap i
viktiga frågor. Om bevisen för att en viss
daglig alkoholkonsumtion minskar ris-
ken för hjärt–kärlsjukdom i högre åldrar
är övertygande bör detta ingå i undervis-
ningen, men balanserat av samtidig un-
dervisning om alkoholens medicinska,
psykologiska och sociala skador.« 

Det vi vände oss emot var att läkare
går ut i massmedierna till allmänheten
och propagerar för att daglig alkohol-
konsumtion är nyttig, då ju den möjliga 
nyttan framför allt gäller nykterister i
högre åldrar, främst riskindivider för
hjärt–kärlsjukdom! Risken är uppenbar
att alldeles för många, och fel personer,
tar till sig budskapet att alkohol är nyt-
tigt, vilket kan bidra till ökad alkohol-
konsumtion i de åldrar och grupper där
alkohol i huvudsak har negativa konse-
kvenser. Ty även Bengt Fagrell tycks
vara medveten om vilka oerhört negati-
va konsekvenser alkoholen har i vårt
samhälle, och att problemet ökar i dra-
matisk takt!

Enkelspårigt i läkarutbildningen
Vi vände oss också mot att man i läkar-
utbildningen, termin efter termin, under-

Risken är uppenbar att alldeles för många, och fel personer, tar till
sig budskapet att alkohol är nyttigt, vilket kan bidra till ökad alkohol-
konsumtion i de åldrar och grupper där alkohol i huvudsak har nega-
tiva konsekvenser. Vi vände oss också mot att man i läkarutbildning-
en, termin efter termin, understryker nyttan av alkohol som vore det
en av våra viktigare vetenskapliga landvinningar under senare år. 

Replik:

Budskap om alkohol kan 
uppenbarligen misstolkas!
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stryker nyttan av alkohol som vore det
en av våra viktigare vetenskapliga land-
vinningar under senare år. Även läkar-
studerande kan missuppfatta budskapet.

Det är ju nämligen inte lätt att för-
medla ett budskap så att det inte misstol-
kas. Ett exempel på detta är vår debatt-
artikel. En så begåvad och vetenskapligt
högt kompetent person som professor
Bengt Fagrell tycks ju ha missuppfattat.
Han förefaller upprörd trots att vi ju i stor
utsträckning skrivit samma sak som han
framför. 
1. Vi har inte argumenterat emot hans

eller kollegan Grönbaeks forskning.
Vi hade kunnat göra det, då epide-
miologisk forskning om alkohol är
svår eftersom alkoholkonsumtion,
inte minst rödvinskonsumtion, är
sammanvävd med många andra
livsstilsvariabler.

2. Vi skrev ju också, precis som Fagrell
tycker, att man kan informera äldre
riskindivider som är helnykterister.
Dock ej f d alkoholister! Det fall vi
beskrev var autentiskt! Bengt Fagrell
tror inte någon »vettig professor [!]
eller kollega torde vara så befängd«.
I så fall var väl dessa kollegor inte
»vettiga«. Det är dessa kollegor, som
uppenbarligen finns, som vi oroar oss
för!

3. Vi framhöll vidare, precis som
Fagrell skriver, »de förödande konse-
kvenser för individer och samhälle
som alkoholmissbruk har«.

Etisk bedömning
Däremot gör vi olika bedömning av den
etiska konflikten. Vi anser att vinsten av
att hjärt–kärlsjukdom uppskjuts något
hos gruppen helnykterister i högre åldrar
(alla 30 000–40 000 som Fagrell hop-
pas kunna förlänga livet på är nog inte
helnykterister!) väger mindre tungt än
den skada som en onyanserad informa-
tion till stora befolkningsgrupper, t ex
generellt i massmedier, medför i form av
att alkoholbruket ökar, dels missbruket,
dels ökningen av våldsdåd, trafikolyck-
or, sociala tragedier etc som inte nöd-
vändigtvis förutsätter missbruk. 

Svar till Viidik
Mycket av det vi skrivit ovan kan också
få bli svar till professor Andrus Viidik.
Vi har inget emot vetenskapliga fakta,
som gärna får baseras på mer än just den
danska undersökning som både Viidik
och Fagrell framhåller. Men återigen,
vårt inlägg rörde problemen att gå ut till
allmänheten med uppmuntran att dagli-
gen dricka alkohol och var inte avsett att
debattera möjligheten att uppskjuta åld-
rande, nyttan av kost, kosttillskott, mo-
tion, eller ens huruvida rödvin kan före-
bygga hjärt–kärlskador. 

»Pekpinnen« riktade sig till de läkare
som ser på alkohol alltför medicinskt
smalspårigt, och i all synnerhet till dem
som går ut i massmedier. Vår oro mins-
kas inte av Andrus Viidiks genmäle. Han
argumenterar som om han vore påläst i
ämnet (vilket vi förmodar) och hävdar
att förslaget att uppmana riskindivider,
som vi och Fagrell kunde tänka oss, »fö-
refaller ogenomtänkt«. 

Viidik fortsätter: »Epidemiologiska
undersökningar har otvetydigt visat nyt-
tan av moderat konsumtion av rödvin,
men detta gäller den vuxna befolknings-
gruppen från 20 år och uppåt, som mås-
te anses ha druckit rödvin regelbundet
under längre tid. Det finns inga interven-
tionsstudier, som kan visa i hur hög ålder
det kan nytta att påbörja en regelbunden
konsumtion av rödvin.« Ska man alltså
gå ut generellt i befolkningen och upp-
mana till daglig alkoholkonsumtion från
20-årsåldern!?

Bredare grepp behövs
Det är inte värt att vi upprepar den etis-
ka diskussionen om den eventuella me-
dicinska nyttan med daglig alkoholkon-
sumtion kontra alla dess nackdelar, ef-
tersom fler än Andrus Viidik i värsta fall
misstolkar de exempel vi givit på olyck-
liga barn, skilsmässor, trafikolyckor etc
som exakta tal. Men vi vågar hoppas att
de flesta läkare inser att om alkoholens
för- och nackdelar verkligen ska disku-
teras seriöst kan debatten inte enbart 
gälla hjärt–kärlsjukdom, cancer och
skrumplever, eller alkohol som ett me-
del att göra gamla ännu äldre, utan då
måste vi belysa även de sociala, psyko-
logiska och ekonomiska kostnaderna. 

Vad läkarkollegialiteten bjuder
Avslutningsvis. I ett par avseenden, som
inte har direkt med alkohol att göra,
tycker vi inte alls som Bengt Fagrell. Att
vi skulle peka ut en enskild professor
tycker vi verkligen vore brist på kollegi-
alitet. 

Vårt debattinlägg riktade sig inte alls
emot någon enskild, än mindre (vi ber
om ursäkt!) hade vi minsta tanke på just

Bengt Fagrell. Vi beklagar alla framstå-
ende vetenskapsmän som känner sig på-
hoppade fastän vi haft det dåliga omdö-
met att inte ägna dem en tanke! 

Men vi anser inte att det innebär att
vara nedlåtande att kritisera hjärt–kärl-
specialister när de ger sig in på områden
(alkoholberoende, alkoholens konse-
kvenser i samhället) där de inte har kom-
petens, men där en av oss dagligen arbe-
tar sedan många år. 

Förhoppningsvis missuppfattar vi, i
vår tur, när vi känner en fadd smak av
den läkarkollegialitet som innebär att
man inte ska kunna kritisera läkarkolle-
gors beteende. Läkarkollegialitet är nå-
got positivt, men det får inte medföra att
vi håller varandra om ryggen till den
grad att vi inte ens vågar eller tillåts kri-
tisera när vi upplever att kollegor gör fel. 

Och vi menar faktiskt fortfarande att
generella budskap till allmänheten om
nyttan av daglig alkoholkonsumtion,
liksom att regelbundet alltför onyanserat
understryka detta för läkarstuderande, är
omdömeslöst. •
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Debatt

Ska man alltså gå ut gene-
rellt i befolkningen och upp-
mana till daglig alkoholkon-
sumtion från 20-årsåldern!?

❙ ❙  Jag tackar för Ludvigssons och Lej-
man Dahlströms vänliga och voluminö-
sa replik till mitt debattinlägg rörande
deras artikel om »Omdömeslöst om al-
koholens fördelar«, men förstår inte var-
för man nu argumenterar om allt möjligt
annat i artikeln som jag inte kritiserat,
och där författarna anser vi är överens. 

Det jag kritiserat, och fortfarande
gör, är det onyanserade utfall mot odefi-
nierbara kollegor som benämns »profes-
sor [!]«. Att författarna inte förstår att ett
sådant uttryck riktar sig just till alla pro-
fessorer som intresserat sig för området
anser jag tyder på dåligt omdöme. Om
man nu är ute efter en eller flera specifi-
ka professorer som man tycker handlat
fel så bör man väl i så fall vända sig till
dem, eller? Det är väl dessa som uppen-
barligen föranlett författarnas debattarti-
kel. 

Att man sedan vänligen påpekar att
jag inte alls ingår i denna grupp är jag ju
förstås tacksam för, men som författarna
märkt har jag ändå känt mig utpekad i
deras anonyma uttryck »professor [1]«.

Bengt Fagrell

professor emeritus i medicin,
Karolinska institutet, Stockholm

bengt.fagrell@ks.se

Slutreplik:

Kände mig 

utpekad som

»professor«

➨


