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frågor till de många patienter som inte 
tycker att en diskussion om alkohol be
hövs vid den aktuella konsultationen?

Det är en stor utmaning att utveckla 
färdighet i en så komplex uppgift som 
att inspirera människor att förändra 
sina levnadsvanor. En väg till framgång 
är att utveckla konsultationskonsten 
och att ur en bred arsenal av tillväga
gångssätt och metoder noggrant välja 
ut det sätt som kan passa den enskilda 
individen. Konsten är att skapa en till
litsfull relation och att ta upp en diskus
sion om alkohol där det har relevans för 
patientens symtom. I första hand kan 
en sakupplysning medvetandegöra och 

väcka patientens intresse för att sedan i 
allians hitta en väg som stämmer över
ens med patientens egna värderingar och 
livssituation. Kort sagt utgör ett patient
centrerat arbetssätt en förutsättning för 
att få ett bra resultat i patientmötet [5]. 

Att räkna standardglas och att mäta 
och jämföra med riktlinjernas indika
torer står i direkt motsättning till pa
tientcentrering och stör patientmötet. 

Det är angeläget att ändra riktlinjer
nas definitioner och mätmetoder innan 
de sätts i händerna på landstingens led
nings och styrfunktioner. 

nPotentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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n lt debatt

Det har gjorts ett stort 
antal epidemiologiska 
studier och flera meta

analyser som mer eller mind
re tydligt, men ganska sam
stämmigt, talat för att en 
måttlig alkoholkonsumtion 
kan ha en skyddande effekt 
mot såväl hjärt–kärlsjukdom 
som diabetes jämfört med 
nykterhet [13]. Dessa studier 
har dock kritiserats för syste
matiska fel. Framför allt för 
att man inte tagit hänsyn till 
störfaktorer, till exempel 
andra levnadsvanor och soci
ala förhållanden [4]. 

förra året publicerades emel
lertid en omfattande syste
matisk översyn och metaana
lys i BMJ, som menade att 
kunskapsläget nu är så enty
digt att alkoholens positiva 
hälsoeffekter inte längre 
kunde ifrågasättas [5]. Arti
keln inkluderar 84 prospekti
va studier rörande alkoholens 
skyddseffekt beträffande sex 
olika aspekter av kardiovas
kulär sjukdom och död. 

Studiens resultat är att de 
olika riskerna sänks med 14–
25 procent för kohorten som 
dricker 1–2 standardglas per 
dag jämfört med nyktra, men 
att riskerna ökar vid konsum
tion däröver. Studien beakta
de inte andra, negativa hälso

effekter av alkoholkonsum
tionen.

nyligen publicerades en ana
lys av denna metaanalys 
som, utifrån metodologiska 
brister i de ingående studi
erna, åter ifrågasätter slut
satsen om alkoholens hjärt–
kärlskyddande effekter [6]. 
Man granskade alla 84 stu
dier och exkluderade dem 
med metodologiska brister. 

Först konstaterades att 17 
av de 84 publikationerna var 
dubblettpublikationer. Sedan 
exkluderades de som inte 
kontrollerat för rökning eller 
hälsotillstånd (fyra studier), 
endast beaktat alkoholkon
sumtionen de senaste 30 da
garna (fyra studier), endast 
beaktat totalkonsumtionen 
och inte om det var 1–2 glas 
per dag eller t ex 14 glas på 
lördag. Vidare exkluderades 
studier där nyktra före detta 
alkoholkonsumenter (t ex 
»nyktra alkoholister«) ingick 
i den nyktra gruppen (32 stu
dier). 

Slutligen uteslöts studier 
där begreppet »dricker spo
radiskt« var oklart definierat 
och där dessa personer an
tingen ingick i den nyktra 
gruppen (sju studier) eller 
räknades som måttlighets
drickare (åtta studier). 

Återstod två studier med 

god design. Vad visade då de? 
Jo, en protektiv effekt fanns i 
vissa variabler, men stöd sak
nades för metaanalysens en
tydiga resultat.

Resultaten av den kritiska 
granskningen av metaanaly
sen kontrasterar starkt mot 
metaanalysens slutsats om 
skyddande effekter och den 
modiga slutsatsen att resulta
ten nu är så klarlagda att ytter
ligare studier knappast är be
hövliga på området! 

Diskussionen belyvser ock
så att det finns inneboende 
begränsningar med observa
tionsstudier. Det är dock 
svårförståeligt att man i den
na systematiska översikt in
kluderat dubblettstudier och 
inte kontrollerat för uppen
bara störfaktorer (confound

ing). Å andra sidan borde den 
kritiska granskningen kan
ske ha övervägt en viktning 
av de ingående studiernas 
styrkor och svagheter snara
re än denna dikotoma inklu
sion/exklusion? 

Så: Vad vet vi? Vem kan 
man lita på?
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En metaanalys ansågs visa att 
alkoholens hjärt–kärlskyddande 
effekter nu var så pass bevisade 
att inga ytterligare studier skulle 
behövs. En kritisk analys av meta-
analysen tycks dock inte ge stöd 
för denna djärva slutsats.
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