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lt debatt

■ På avdelningen »Nya rön« i
Läkartidningen skriver Beck-
er, Bruce och Sohlström från
Livsmedelsverket (SLV) att
två nya studier visat att det
inte finns anledning att skilja
mellan transfett från idisslare
och industriellt framställda
partiellt härdade fetter [1].
Båda studierna visade efter
3–4 veckor endast obetydliga
skillnader på kolesterolvär-
den, alltså surrogatvariabler
för kardiovaskulär sjukdom
[2, 3].

En delstudie från Framing-
hamstudien på 852 män, som
SLV aldrig citerar [4], har
emellertid visat att margarin
rikt på transfett på längre sikt
korrelerade signifikant med
kardiovaskulär morbiditet.
Varje tesked per dag ökade
hjärtinfarktrisken med 10
procent, och de som åt mest
margarin hade en väsentligen
fördubblad risk jämfört med
dem som inget åt. 

Smör uppvisade inga såda-
na samband. Därmed är hypo-
tesen att industriella och na-
turliga transfetter har samma
effekt på koronarsjukdom re-
dan falsifierad i en större stu-
die, under längre tid, och dess-
utom med »hårda endpoints«.
Artikeln citerades av danska
Ernaeringsrådet i den rapport
som ledde att industriellt
framställda transfetter för-
bjöds år 2004 [5].

De »nya rönen« är, som
Harvardprofessorerna Willett
och Mozaffarian påpekar i en
ledarkommentar, endast av
akademiskt intresse [6]. Trots
det väljer de tre tjänstemän-
nen vid SLV att återge ledar-
kommentaren som om den
stödde SLVs uppfattning. 
Slutorden i ledaren förordar
i stället att intaget av indust-
riellt framställda transfetter
elimineras.

Såväl European Food Safety
Authority (EFSA) [7] som

brittiska livsmedelsverkets
expertgrupp SACN [8], båda
refererade av SLV, undvek att
citera studier som talar för att
skilja mellan mjölkfett och in-
dustriellt framställt fett. Man
kan fråga sig varför.

En inte omöjlig förklaring kan
vara att åtta av tretton exper-
ter i den aktuella panelen i
EFSA, däribland Wulf Becker,
har uppdrag för International
Life Sciences Institute (ILSI)
[9]. ILSI är en världsomspän-
nande lobbyingorganisation
som tidigt profilerade sig som
stödtrupp till tobaksindustrin
och numera finansieras av
livsmedelsföretag som Coca-
Cola, Unilever, Nestlé och
Kraft Foods (det sistnämnda
ägs av tobaksjätten Philip
Morris), samt kemi- och läke-
medelsföretag. Organisatio-
nen lobbar just för att undvi-
ka ett förbud av industriellt
framställda transfetter [10]. 

Underlaget till SACNs rap-
port [8] togs i själva verket

fram inte av deras eget kansli,
som brukligt är, utan av en
grupp vid University of Rea-
ding vars forskning finansie-
ras av Unilever [11], produ-
cent av industriella transfet-
ter. Jävsdeklaration saknas i
dessa båda rapporter [7, 8].

Vi måste tyvärr än en gång
konstatera att expertgrupper
varken lyckats hålla en veten-
skaplig integritet eller beakta
den för läkarkåren viktiga
folkhälsoaspekten. Expert-
gruppernas val av perspektiv
kan måhända vara utan dolda
uppsåt, men ökad vaksamhet
är påkallad inför kostråd från
nätverk där referenserna har
slagsida.
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apropå! Kost och kostråd

Fortfarande vilseledande om fett

replik:

Granskning bör bygga på sakliga argument
■ Sundberg och Hedbrant 
ifrågasätter våra slutsatser av
de två interventionsstudierna
som jämfört metabola effek-
ter av transfettsyror [1]. Vi
tycker det är positivt att in-
tresset är stort för våra nä-
ringsrekommendationer och
kostråd. Däremot är det önsk-
värt att man i debatten använ-
der sakliga argument. Man
misstänkliggör en rad forska-
re och påstår att Wulf Becker
har »uppdrag för Internatio-
nal Life Sciences Institute«
(ILSI). Denna uppgift är di-
rekt felaktig. 

Däremot har Wulf Becker
nyligen deltagit i en av ILSI
Europe anordnad workshop
som bland annat belyste prin-
ciper och underlag för att fast-

ställa övre gränser för tillsätt-
ning av vitaminer och mineral-
ämnen i livsmedel och kost-
tillskott. Beträffande Framing-
ham-studien om margarin
och hjärtinfarkt [2] redovisas
inga data om transfettintag,
vilket torde vara ett av skälen
till att den inte ingick i exem-
pelvis EFSAs rapport [3].
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