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Friska människor bör inte 
behandlas med statiner 
eftersom riskerna är större 
än vinsterna, menar Uffe 
Ravnskov och medförfattare. 

Paul Hjemdahl och hans 
medförfattare från Stock-
holms läns läkemedelskom-
mittés expertråd för hjärt–
kärlsjukdomar kritiserar oss 
[1] för statinnihilism på 
grund av våra debattartiklar i 
Dagens Nyheter. Så här skri-
ver de: »Vi anser fortfarande 
att primärpreventiv statinbe-
handling till lågriskpatienter 
är omotiverad.«. Men det var 
just vårt huvudbudskap i DN. 
Friska människor bör inte 
behandlas med statiner efter-
som riskerna är större än vin-
sterna.

Varför är primärprevention 
med statiner kontraindice-
rad? Våra argument bygger 
främst på två stora studier av 
statinbehandling i primär-
preventivt syfte. Den första 
är Cochrane-gruppens meta-
analys av 14 statinexperi-
ment omfattande 34272 för-
sökspersoner [2]. Den andra 
är Hippisley-Cox och Coup-
lands kohortstudie av närma-
re en kvarts miljon hjärtfriska 
människor som behandlats 
med statiner [3].

Cochrane-gruppen visade 
att infarktrisken hade mins-
kat en smula. Man konstate-

rade emellertid att utfallen 
var selekterade och rappor-
teringen av biverkningarna 
ofullständig, och i några fall 
hade man inkluderat patien-
ter med hjärtsjukdom. Det 
bör också nämnas att man 
exkluderat EXCEL, det för-
sta och största primärpre-
ventiva experiment, där mor-
taliteten i statingruppen ef-
ter redan ett år hade ökat 
med snudd på statistisk sig-
nifikans [4].

I Hippisley-Cox och Couplands 
studie hade mindre än 3 pro-
cent undvikit en icke-dödlig 
hjärtinfarkt, medan mer än 
4 procent hade fått akut njur-
svikt, allvarlig leverskada, 
muskelproblem eller grå 
starr. Antalet biverkningar 
torde även vara undervärde-
rade i deras studie, därför att 
leverskada rapporterades en-
dast om ALAT var tre gånger 
högre än högsta normalvär-
de, och muskelskador endast 
om kreatinkinas var fyra 
gånger högre. Det är dessut-
om diskutabelt om man kan 
använda kreatinkinas som 
markör för statininducerad 
muskelskada eftersom de 
flesta som får muskelbesvär 
och som har mikroskopiska 
förändringar i musklerna 
inte har förhöjt kreatinkinas 
[5].

I andra studier har man no-
terat en betydligt högre frek-
vens. Några har funnit att 20 
procent fick muskelbesvär [6] 
medan andra har registrerat 
symtom hos 25 procent av 
dem som motionerade regel-
bundet [7]. 80 procent av pro-
fessionella idrottare fick av-
bryta behandlingen på grund 
av försämrade prestationer 
[8]. Ett annat exempel är im-
potens, som enligt expert-
rådet är en ovanlig biverkan, 
men som enligt en Pfizer-fi-
nansierad studie uppträder 
hos en femtedel av statinbe-
handlade män [9]. 

Flera metaanalyser har inte 
funnit hållpunkter för en 

ökad cancerrisk vid statinbe-
handling. Inkubationstiden 
för kemisk karcinogenes är 
emellertid lång, och i stort 
sett alla statinstudier har av-
slutats efter fem år eller ännu 
tidigare. Det är därför oro-
väckande att tre experiment 
har resulterat i cancer redan 
efter några få år [10-12]. Dess-
utom ökade risken för hud-
cancer i de två första simvas-
tatinstudierna [13, 14], ett 
resultat som är statistiskt 
säkert om man adderar resul-
taten (i behandlingsgrupper-
na 256/12490; i kontroll-
grupperna 208/12490; P = 
0,028). Av okänd anledning 
har man inte rapporterat an-
talet hudcancer i senare stu-
dier, trots att hudcancer är 
den första cancertyp som kan 
förväntas vid generell karci-
nogenes. 

Ett bättre sätt att studera bi-
verkningar är att relatera an-
talet till den uppnådda koles-
terolnivån. Denna metod an-
vändes i en studie av 47294 
patienter som behandlades 
med 5–10 mg simvastatin 
dagligen i sex år [15]. Vid stu-
diens avslutning var cancer-
mortaliteten tre gånger högre 
bland dem vars kolesterol var 

lägre än 4,1 (P<0,001) jämfört 
med de andra.

Expertrådet anser att 
LDL-kolesterol är en väldo-
kumenterad riskfaktor. För-
modligen åsyftas en meta-
analys i Lancet [16], men i 
den har man ignorerat de se-
naste tio årens kohortstu-
dier, och en kontroll av de 
studier som ingick avslöjar 
stora diskrepanser mellan 
antalet individer i dessa stu-
dier och siffrorna i metaana-
lysens tabeller. 

Sanningen är att mer än 20 
studier har visat att äldre 
människor med högt koleste-
rol lever längst [17-38] och att 
högt kolesterol inte är en 
riskfaktor för kvinnor. En 
studie av nästan 140000 pa-
tienter med akut hjärtinfarkt 
visade dessutom att deras 
LDL-kolesterol var lägre än 
normalt [39], och treårsmor-
taliteten var högst bland dem 
med lägst kolesterol [40].

Expertrådet menar att statin-
behandlingen har minskat 
hjärtdödligheten. Minsk-
ningen har emellertid pågått 
sedan 1970-talet, och det 
finns ingen knick på kurvan 
vid tiden för införandet av 
statinerna. En mera sannolik 
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Figur 1. Incidens och mortalitet i akut hjärtinfarkt samt förbrukning-
en av statinpreparat i Sverige 1998–2002 i åldersgruppen 40–79 år. 
Förbrukningen är uttryckt i definerad daglig dos, DDD, (simvastatin 
15 mg, atorvastatin 10 mg och pravastatin 20 mg) per 1000 invånare 
och dag (DDD/Tid) [41]. (Publiceras med tillstånd från Journal of 
Negative Results in Biomedicine.)
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förklaring är en bättre be-
handling av akut hjärtinfarkt 
och den minskade rökning-
en. 

Nilsson et al har även pre-
senterat ett starkt motargu-
ment. I en studie av infarkt-
incidensen och mortaliteten i 
289 av Sveriges 290 kommu-
ner mellan 1998 och 2002 
tredubblades statinförbruk-
ningen, medan infarktinci-
dens och mortalitet var oför-
ändrade (Figur 1) [41]. 

Expertrådet håller med oss 
om att statiner inte bör an-
vändas som primärpreven-
tion, och vi håller med 
expertrådet om att Anders G 
Olssons förslag om höginten-
siv statinbehandling bör av-

visas. Men varför informeras 
inte våra kolleger om detta? 

Vi menar att kvinnor inte 
heller bör behandlas med sta-
tiner oavsedd riskstatus. Ing-
et statinexperiment har näm-
ligen lyckats förlänga livet för 
det täcka könet. 

de skrämmande biverknings-
siffrorna från Hippisley-Cox 
och Couplands studie har re-
gistrerats hos människor 
utan hjärtsjukdom. Det finns 
ingen anledning tro att bi-
verkningarna är färre eller 
mindre allvarliga vid sekun-
därprevention. Vi menar där-
för att statinbehandling en-
dast bör ordineras till patien-
ter, vars förväntade återstå-

ende levnadstid är kortare än 
4–5 år, och att de bör infor-
meras i detalj om riskerna.

nPotentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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replik: 

Biverkningsspöke utan grund 

läs mer Fullständig referens-
lista Lakartidningen.se

Vi är överens med Uffe Ravn-
skov och medarbetare (UR) 
om att primärprevention 
med statiner till lågriskindi-
vider inte är att rekommen-
dera. Vi hävdar däremot att 

statinbehandling av patienter 
med hög kardiovaskulär risk 
är angelägen [1-3]. UR anser 
tvärtemot att statinbehand-
ling har en blygsam effekt 
och medför »skrämmande 
biverkningssiffror«, varför 
den knappt bör användas ens 
som sekundärprofylax hos 
män och inte alls hos kvinnor. 

UR avslutar sitt inlägg: 
»Det finns ingen anledning 
att tro att biverkningarna är 
färre eller mindre allvarliga 
vid sekundärprevention. Vi 
menar därför att statinbe-
handling bör ordineras en-
dast till patienter, vars för-
väntade återstående levnads-
tid är kortare än 4–5 år, och 
att de bör informeras i detalj 
om riskerna.« Detta är för oss 
obegripligt! Som underlag 
anför UR huvudsakligen en 
observationell studie baserad 
på den engelska primärvårds-
databasen [4] samt en Coch-
rane-metaanalys av 14 rando-
miserade, placebokontrolle-
rade studier omfattande 
34 272 försökspersoner i pri-
mär prevention [5].

studien av engelska primär-
vårdspatienter [4] är mycket 
svår att dra slutsatser från 
avseende de organskador som 

rapporteras, då de patienter 
som fick statiner skilde sig så 
markant från dem som inte 
fick statin. Baskaraktäristika 
för statin- respektive icke-
statingrupperna skilde sig 
åt avseende t ex behandlad 
hypertoni (43 vs 6 procent), 
kardiovaskulär sjukdom (25 
vs 2 procent), typ 2-diabetes 
(21 vs 1 procent), kronisk 
njursjukdom stadium 3 eller 
högre (8 vs 1 procent) samt 
ålder (57 vs 44 år). Hur kan 
man kompensera för sådana 
skillnader vad gäller t ex ut-
veckling av njursvikt?? 

UR refererar att i studien 
»hade mindre än 3 procent 
undvikit en icke-dödlig hjärt-
infarkt, medan mer än 4 pro-
cent hade fått akut njursvikt, 
allvarlig leverskada, muskel-
problem eller grå starr«. I 
själva verket rapporterade 
man i studien en uppskattad 
absolut riskreduktion avse-
ende nytillkommen icke-
dödlig hjärtinfarkt om 2,7 
procent för kvinnor och 3,0 
procent för män med hög kar-
diovaskulär risk efter fem års 
behandling. Risken att drab-
bas av akut njursvikt ökade 
med 0,2–0,3 procent, reversi-
bel transaminasstegring 

(inte allvarlig leverskada, som 
UR skriver) med 0,7 procent 
och reversibla muskelpro-
blem med 0,3–0,4 procent. 
Risken för grå starr uppskat-
tades öka med 3,1 procent hos 
kvinnor och 2,5 procent hos 
män, vilket enligt författarna 
delvis kan förklaras av att 
statinbehandlade patienter 
har en tätare läkarkontakt 
och därigenom större möjlig-
het till diagnos [4]. 

Om man ska fästa någon 
vikt vid denna studie över hu-
vud taget så talar den för ett 
fördelaktigt risk–nyttaför-
hållande med statinbehand-
ling. I denna studie liksom i 
metaanalyser på över 100000 
patienter [6] sågs ingen ökad 
cancerfrekvens med statin-
behandling. Detta förbises av 
UR.

Cochrane-analysen av rando-
miserade, placebokontrolle-
rade studier ger större möj-
ligheter att dra säkra slutsat-
ser vad gäller effekter och 
biverkningar av statinbe-
handling än observationella 
studier. Man fann att statin-
behandling av patienter utan 
etablerad hjärt–kärlsjukdom 
signifikant reducerade hjärt–
kärlhändelser med 30 pro-
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I sin kampanj mot statinbe-
handling plockar Uffe Ravn-
skov och medskribenter ut 
enskilda studier som passar 
deras syften, misstolkar stu-
dier och ger en felaktig bild 
av den totala dokumentatio-
nen, svarar Paul Hjemdahl 
och medförfattare. 
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