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I Läkartidningen 13/2007 redovisar Livsme-
delsverkets chef professor Åke Bruce skälen
till varför det svenska saltintaget bör halve-

ras på sikt.
Eftersom rekommendationer från myndig-

heter ibland tenderar att på oklara grunder bli
nonchalerade eller ifrågasatta finns anledning
att understryka hur väl underbyggda Livsme-
delsverkets saltråd är. Ytterligare argument
kom nyligen i BMJ (2007;334:885) i form av en
studie där man analyserat långtidseffekterna
av en reduktion av saltintaget.

F örsökspersonerna från två interventions-
studier från 1980- och 90-talet följdes upp
10 till 15 femton år senare.  Dessa måttligt

hypertensiva individer hade randomiserats till
ett antal icke farmakologiska interventioner,
där en var rådgivning om saltreduktion. Trots
att denna kostintervention var relativt kortva-
rig (mellan 18 och 36 månader) var effekterna
påtagliga flera år senare. I saltreduktionsgrup-
pen sjönk incidensen av hjärt–kärlsjukdom

och stroke med mellan 25 och 30 procent.
Sänkningen var mest uttalad hos de individer
där ett minskat saltintag även kunde beläggas
med objektiva mätningar. Detta är egentligen
första gången som sambanden mellan saltre-
duktion och kardiovaskulär hälsa så tydligt
kunnat beläggas i två stora prospektiva inter-
ventionsstudier. 

F rancesco Cappuccio, professor i kardio-
vaskulär epidemiologi, som skrivit BMJs
ledarkommentar anser att saltintaget

måste reduceras till samma nivå som rekom-
menderats av Åke Bruce. Han har dock en an-
nan uppfattning om hur man bör gå tillväga. En
betydande del av saltintaget kommer från in-
dustriförädlade livsmedel. Att vanliga konsu-
menter skulle börja granska saltdeklarationer
på de livsmedel de köper och systematiskt välja
produkter med lägst salthalt tror Cappuccio
inte på. Den enda realistiska vägen är lagstift-
ning mot födoämnen med högt saltinnehåll.

Livets salt kan förkorta livet
»Detta är egentli-
gen första gången
som sambanden
mellan saltreduk-
tion och kardiovas-
kulär hälsa så tyd-
ligt kunnat beläg-
gas i två stora pro-
spektiva interven-
tionsstudier.« 

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör
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Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

KULTUR En sörjande man i Irak. Efter att i det
längsta försökt uthärda i sitt hemland har dr
Sami Salman lämnat Irak med sin stora fa-
milj. I mejl till Läkartidningen ger han en lä-
gesrapport. Sidan 1535




