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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.
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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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cent och risken att dö oavsett 
orsak med 16 procent, men 
konkluderade att det inte var 
kostnadseffektivt att statin-
behandla lågriskpatienter [5]. 

Intressant nog fann man 
inga skillnader i vare sig bi-
verkningar eller biverknings-
orsakade behandlingsavbrott 
mellan grupperna [5]. Något 
ifrågasättande av sekundär-
profylaktisk statinbehand-
ling eller behandling av indi-
vider med hög risk finns inte. 
Tvärtom refereras två meta-
analyser [7, 8] som visar att 
vinsten med statinbehand-
ling tydligt överväger risker-
na hos patienter med kardio-
vaskulär sjukdom.

UR kritiserade Cochrane- 
analysen [5] för att ha »exklu-
derat EXCEL, det första och 
största primärpreventiva ex-
periment, där mortaliteten i 
statingruppen efter redan ett 
år hade ökat med snudd på 
statistisk signifikans«.

EXCEL var en tidig dosfin-
nande studie avseende effekt 
och säkerhet som jämförde 
lovastatin i fyra olika dose-
ringar med placebo under 48 
veckors behandling av 8 245 
patienter [9]. I studien inträf-
fade endast 36 dödsfall, vilka 
var ganska jämnt fördelade 
mellan de fem behandlings-
grupperna, och författarna 
konkluderade att det inte 
fanns några hållpunkter för 
säkerhetsproblem med lova-
statinbehandling [9]. Hur kan 
man våldföra sig på litteratu-
ren på ett så flagrant sätt som 
UR gör i detta fall?

Eftersom hjärt–kärlsjukdom 
är den vanligaste dödsorsaken 
för kvinnor är det viktigt att 
även kvinnor behandlas opti-
malt [10]. Det stämmer att 
evidensläget för friska kvin-
nor utan riskfaktorer är svagt 
[6, 11, 12]. Däremot finns täm-
ligen god evidens för behand-
ling av kvinnor med krans-
kärlssjukdom (t ex aktuella 
europeiska riktlinjer [11]) och 
för att statinbehandling ger 
en likartad relativ risk-
reduktion oavsett kön [6]. 

I en metaanalys av studier 
med 8 272 kvinnor med hjärt–

kärlsjukdom reducerade sta-
tinbehandling hjärt–kärldöd-
lighet med 26 procent, hjärt-
infarkter med 29 procent och 
revaskulariseringar med 30 
procent [12]. Den föredömliga 
HPS-studien [13] planerades 
för att kunna visa behand-
lingseffekter med simvasta-
tin 40 mg/dag jämfört med 
placebo hos både män och 
kvinnor. I HPS ingick således 
5 082 kvinnor av totalt 20 536 
patienter. Resultaten efter 
fem års behandling visade en 
signifikant riskreduktion för 
kvinnor, vare sig de hade do-
kumenterad koronarsjukdom 
(3 200 kvinnor) eller tillhör-
de högriskgrupper för koro-
narsjukdom (1 800 kvinnor) 
[13]. Vi och andra [11] anser 
det således vara väl belagt att 
även kvinnor med hög hjärt–
kärlrisk har nytta av statin-
behandling.

Både män och kvinnor med 
hög kardiovaskulär risk har 
således nytta av statinbe-
handling vare sig det är pri-
mär eller sekundär profylax. 
Däremot är nyttan liten om 
risken är låg. En klok statin-
behandling handlar således 
om att individuellt värdera 
patientens risk, varvid en 
 redan manifesterad atero-
sklerotisk hjärt–kärlsjukdom 
mycket enkelt kan klassas 
som hög risk. 

det biverkningsspöke som 
målas upp av UR saknar 
grund. Patienter med hjärt–
kärlsjukdom har ofta sym-
tom som betingas av sjukdo-
men snarare än av statinbe-
handlingen. Man måste gi-
vetvis vara uppmärksam på 
patientens symtom och för-
söka reda ut om insatt eller 
pågående statinbehandling 
kan behöva modifieras (ut-
sättning? dosreduktion? pre-
paratbyte?), men det är inte 
självklart att symtomen be-
ror på läkemedlet.

UR:s kampanj mot statin-
behandling ställer till allvar-

liga problem då den skräm-
mer patienter från att ta en 
viktig medicin som kan på-
verka utvecklingen av deras 
atero sklerossjukdom. 

Det finns få medicinska 
områden med så många ve-
tenskapliga publikationer 
och så många välgjorda stora 
kliniska behandlingsstudier 
som kring statinbehandling. 
Att i det läget plocka ut en-

skilda studier som passar ens 
syften, att misstolka studier 
och att ge en felaktig bild av 
den totala dokumentationen 
såsom UR gör är allvarligt, 
särskilt om man torgför sina 
åsikter gentemot en allmän-
het som inte kan värdera på-
ståendenas riktighet.

 n Potentiella bindningar eller 
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»UR:s kampanj … 
skrämmer patienter 
från att ta en viktig 
medicin …«
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