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Ska livsmedel folsyraberikas
för att minska förekomsten av
neuralrörsdefekter? Eller
skulle obligatorisk berikning
av till exempel mjöl göra mer
skada än nytta? I nästa vecka
beslutar Livsmedelsverket om
obligatorisk berikning ska in-
föras. Men även inom Livsme-
delsverket råder oenighet. 

– Amerikanska studier visar
att bara ett par år efter att
man börjat berika mjöl så går
incidensen av kolorektal can-
cer upp. Det finns ingen bätt-
re förklaring än att det är
kopplat till folater.

Det säger Göran Hallmans,
professor vid
institutionen
Folkhälsa och
klinisk medi-
cin vid Umeå
universitet och
medlem i Livs-
medelsverkets
expertgrupp
för kost och
hälsa. Han är emot obligato-
risk folsyraberikning av livs-
medel, något som man inför-
de i USA 1998. Göran Hall-
mans resonerar runt det fak-
tum att antifolater länge an-
vänts för att behandla cancer
och omvänt hur folater kan
främja tillväxten av förstadi-
er till, eller redan etablerade,
tumörer. 

Göran Hallmans tycker att det
är självklart att kvinnor i fer-
til ålder ska rekommenderas
kosttillskott i form av folsyra,
men att det också är viktigt att
sätta ut den efter gravidite-
tens första trimester, när neu-
ralröret är färdigt, om inte ett
folsyratillskott behövs av an-
dra skäl.

Argumentationen bygger
på att graviditeten i sig inne-
bär en övergående cancerrisk
samt att allt fler förstföder-
skor är över trettio år och att
därmed många av dem bär på
förstadier av tumörer.

– Fertila kvinnor bryr sig
om sina foster, i själva verket

bryr de sig mer om sina fos-
ters hälsa än sin egen. Folsy-
ran skulle kunna innebära en
ökad framtida cancerrisk för
dem även om risken i det indi-
viduella fallet är mycket liten,
säger Göran Hallmans.

Margaretha Jä-
gerstad, pro-
fessor vid insti-
tutionen för
livsmedelsve-
tenskap vid
Sveriges lant-
bruksuniver-
sitet, är också
medlem i Livs-
medelsverkets expertgrupp
för kost och hälsa. Hon tycker
att Göran Hallmans drar för-
hastade slutsatser.

– Det har precis börjat kom-
ma publikationer kring det här
med cancerrisken. Hur Göran
Hallmans kan landa så snabbt
och okritiskt bara välja studier
som stöder hans hypoteser är
en gåta för mig, säger Marga-
retha Jägerstad. 

Hon å sin sida är för obliga-
torisk berikning av livsmedel.
Hon håller med Göran Hall-
mans om att folaternas roll
icelldelning teoretiskt även
skulle kunna gynna tillväxten
av cancerceller, men folsyra
är nödvändigt för den tillväxt
av vävnad som äger rum
under hela graviditeten.

– Det går åt mycket folsyra
för en tillväxt av ett foster
från noll till 3–4 kilo. 

I Sverige föds varje år cirka 20
– 25 barn med neuralrörsde-

fekter, främst i form av rygg-
märgsbråck. Då har ungefär
fyra gånger så många gravi-
diteter frivilligt avbrutits ef-
ter att foster med neuralrörs-
defekter upptäckts via ultra-
ljud. Hur många foster med
neuralrörsdefekter som abor-
teras spontant i tidig gravi-
ditet är okänt. Enligt SBUs
beräkningar skulle folsyrabe-
rikning av mjöl kunna minska
incidensen till cirka 15–20
barn födda med neuralrörs-

defekter per år.
Göran Hallmans säger att

cancerfallen å andra sidan
skulle kunna öka med hun-
dratal om man tar hänsyn till
effekten på hela befolkning-
en.

– Man måste börja räkna
skallar. Men det är en skräm-
mande ekvation, och det är
därför det behövs andra åt-
gärder än obligatorisk berik-
ning!

Sara Gunnarsdotter

Folsyra åt folket?
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fakta Få länder har infört folsyraberikning

Den 17 september fattar Livs-
medelsverket beslut om huru-
vida Sverige ska införa obliga-
torisk berikning av folsyra.
I USA, Kanada och Chile beri-
kas mjöl och frukostflingor
med 140–160 μg folsyra per
100 gram sedan i slutet på
1990-talet.

Inom EU har Irland fattat
beslut om att införa obligato-
risk folsyraberikning av bröd
med 120 μg folsyra per 100
gram bröd. I Storbritannien
har Livsmedelverkets motsva-
righet rekommenderat hälso-
ministern att obligatorisk be-
rikning av mjöl ska införas. 

läs mer Medicinsk kontrovers på
www.lakartidningen.se samt
Läkartidningen nästa vecka (nr 38)
där Göran Hallmans och
Margaretha Jägerstad själva lägger
fram sina argument.

Inför beslutet om huruvida
Sverige bör införa obligato-
risk berikning av livsmedel
har Livsmedelsverket skickat
SBUs rapport »Nyttan av att
berika mjöl med folsyra i syfte
att minska risken för neural-
rörsdefekter« på remiss. 

I SBUs rapport ställs två al-
ternativa vägar mot varandra:
Antingen att införa obligato-
risk berikning eller att inta en
avvaktande position i frågan,
men att aktivt följa kunskaps-
utvecklingen på området, i
synnerhet när det gäller ris-

kerna för cancer. Livsmedels-
verket har också önskat syn-
punkter på hur informations-
insatser om folsyratillskott
till kvinnor i fertil ålder skulle
kunna utformas samt om så-
dana insatser bör kombineras
med möjlighet till frivillig be-

Majoriteten av remissinstanserna
emot obligatorisk folsyraberikning

Göran 
Hallmans

Margaretha
Jägerstad
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Annons

rikning av mjöl. 
Ungefär en tredjedel av de

drygt 20 remissvaren är posi-
tiva till obligatorisk berik-
ning. Två remissinstanser väl-
jer att inte ta ställning. En
knapp handfull är tydligt för
frivillig berikning som alter-
nativ, men de finns också de
som är tydligt emot även fri-
villig berikning eftersom det
bland annat skulle »omöjlig-
göra en uppföljning av effek-

terna så länge man inte kan
identifiera kvinnor som ätit
bröd och andra produkter
producerade med berikat el-
ler oberikat mjöl«. (Bengt
Källén, professor emeritus,
Tornbladinstitutet i Lund).

Sara Gunnarsdotter

»Framförda risker med
att berika mjöl med
folsyra ställer eventu-
ell sjukdom hos äldre
mot livslångt lidande
hos nyfödda barn är
ett oetiskt argument
mot att förorda allmän
berikning av livsmedel
med folsyra.«

Sven Mattsson, docent,
Neurologisektionen inom Svenska

barnläkarföreningen

»Det behövs inget an-
nat än rent mjöl i på-
sen och ökad medve-
tenhet om näringsäm-
nen. Att medicinera
hela folket via maten
är fel.«

Johan Ununger, VD Saltå kvarn

I våras kom Statens bered-
ning för medicinsk utvärde-
ring (SBU) med en rapport om
den eventuella nyttan av att
berika mjöl med folsyra. 

Rapporten var en litteratur-
översikt som ställde nyttan i
form av minskat antal foster
med neuralrörsdefekter mot
risken i form av fler tvilling-
graviditeter. Även om SBU be-
rör andra risker, till exempel
ökad incidens för tjocktarms-
cancer så ingick inte det i den
systematiska översikten.

SBUs slutsatser var att berik-
ning av mjöl visserligen mins-
kar incidensen av neuralrörs-

defekter, men att det samlade
vetenskapliga underlaget be-
träffande nackdelar med all-
män berikning inte är till-
räckligt utrett för att kunna
säga att nyttan är större än
riskerna.
SBU-rapporten gjordes på
uppdrag av Livsmedelsverket
inför ett ställningstagande till
eventuell folsyraberikning av
livsmedel.

Sara Gunnarsdotter

läs mer Läs hela SBUs rapport:
http://www.sbu.se/Filer/Content0/
publikationer/1/Folsyra_2007.pdf

»Svårt att veta om nyttan
överväger riskerna«




