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Hur säker är den skyddande effekten?

• Risk för felklassificering: sammanblandning av

helnykterister och sporadiska konsumenter

- ju mer välgjorda studier desto mindre skyddande effekt ses

• Risk för confounding: bakomliggande faktorer svåra eller

omöjliga att kontrollera för

• Två typer av problem

Observationsstudier: 
svagare evidens än kontrollerade studier



Naimi, et al. Am J Prev Med 2005;28(4):369–373

Felklassificering

 Det är bara i jämförelse med helnykterister som måttligt  
drickande framstår som skyddande  - men jämförelser 
med helnykterister haltar 

 ofta finns det med f.d. konsumenter 
 ofta räknas sporadiska konsumenter som 0-
konsumenter

 Hjärtkärlsjukdom sammanvävt med mångfald faktorer

 Helnykterister överrepresenterade i 27 av 30 CVD-
associerade bakgrundsfaktorer
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Confoundingproblemet





Tillstånd	för	vilka	måttlig	alkoholkonsumtion	
rapporterats	ha	en	positiv	effekt	

	

	

 Alzheimer  Astma 

 Autoimmun hypothyroidism  Colorectal cancer 

 Vanlig förkylning
 
  Hjärt-kärlsjukdom 

 Diabetes typ 2
 
  Gallstenssjukdom

 
 

 Hörselnedsättning
 
  Claudicatio intermittens

 
 

 Levercirrhos
 
  Prematuritet & låg födselvikt 

   UVI (män) 
 
  Metabolt syndrom

 
 

 Negativ barnutveckling  Osteoporos
 
 

 Övervikt
 
  Psykiatrisk sjukdom

 
 

 Renal cell cancer
 
  Rheumatoid arthrit 

 Stroke (ischemisk)
 
  General health status 

Esofaguscancer  Ventrikelcancer 

Höftfraktur Lung cancer	

	

	
	
	
	 Källa	Fekjaer,	Addiction	2013		
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Mendelsk randomisering -

När vanliga randomiserade studier inte

är möjliga

Smith, BMJ 2005





I motsats till observationsstudier
ser man i Mendelskt randomiserade studier

• Ingen J-formad kurva för sambandet mellan alkohol
och högt blodtryck

• Ingen J-formad kurva för sambandet mellan alkohol
och hjärt-kärl sjukdom

• Inget skydd för demens, ens för låg konsumtion

• Inget orsakssamband mellan högt HDL och minskad
risk för hjärt-kärl sjukdom



Alcohol and CHD, 
ADH1B Variant Genotype

• 260,000 persons, European ancestry, from 56 
studies

• Primary outcomes: CHD events 

• Compared those with the usual alcohol 
dehydrogenase 1B genotype with a variant 
genotype 

• Variant genotype alters alcohol metabolism, 
resulting in an unpleasant sensation 

• Having the variant genotype is associated 



Results, Holmes et al.



Alcohol and CHD Events, cont.

• The less one drinks the better it is for CVD health, 
including among moderate drinkers

• Variant genotype protective for ischemic stroke

• Limitation: variant genotype might be associated with 
confounders, have a direct protective effect on CVD, 
have a linkage with other protective genes

• However, among non-drinkers, no effect of variant 
genotype on CHD



Authors Conclude:

• “This suggests that reduction of alcohol consumption, 
even for light to moderate drinkers, is beneficial for 
cardiovascular health.”

• “results … challenge the concept of a cardio-protective 
effect associated with moderate alcohol consumption in 
observational studies and suggest that this result may 
have been due to residual confounding or selection 
bias.”



Biologiska mekanismer ifrågasatta

 HDL “nyttigt kolesterol”: Samband mellan lågt

HDL och hjärt-kärlsjukdom, men inget

orsakssamband

 Högt blodtryck: nykterister har minst risk

 Åderförkalkning: nykterister har minst risk



Noll (0) RCT-studier av samband mellan
alkoholkonsumtion och någon sjukdom eller

dödsorsak

• Exempel på observationsstudier som senare
motsagts av RCT-studier

– Hormonbehandling för hjärt-kärlsjukdom

– beta-carotene för cancer och hjärt-kärlsjukdom

– vitamin E för demens, hjärt-kärlsjukdom

– omega 3 fettsyror för diabetes

– Klamydiabehandling för hjärt-kärlsjukdom

– Bisfosfonat för bröstcancer

– Statiner för KOL







Saken klar?

”Given the consistency observed in our
findings and compelling mechanistic data 
pointing to causation in our companion
review, additional observational studies will
have limited value except to elicidate more
precisely the association of alcohol and stroke. 
Rather, debate should centre now on how to
integrate this evidence into clinical practice
and public health messages.” 

Ronksley et al BMJ 2011; 342 d671



”In the realm of clinical practice, the evidence could
form a foundation for proposing counselling for 
selected patients to incorporate moderate 
amounts of alcohol into their diets to improve their
coronary heart disease risk.”

”With respect to public health messages, there may
now be an impetus to better communicate to the public 
that alcohol, in moderation, may have overall health
benefits that outweigh the risks in selected subsets of
patients.”



Kliniskt beslutsfattande-
Folkhälsobudskap – media 



Kardiolog-
Perspektivet



Journalist-
perspektivet















Kraftig ökning av alkoholreklam



Konsekvenser för folkhälsan



Franzénmålet 1995

EU-commission mot
Svenska staten

Generaladvikaten Michael Elmer 

• Elmer ansåg att måttlig alkoholkonsumtion förlängde livet 
• måttlig alkoholkonsumtion : 3 – 5 glas vin/dag

• Detta försvagade den svenska statens folkhälsoargument för en 
• restriktiv alkoholpolitik 





”Net health effects” = taking beneficial effects of alcohol into account
”Gross health effects” = not taking beneficial effects of alcohol into account



Beräkning av sjukdomsbördan i Sverige 



Saken klar? 





J-formade kurvor
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Biologisk effekt

Psykosocial effekt

Kombinerad effekt

I observationsstudier finner man 
J-formade kurvor 

Dessa är troligen resultatet av
En kombination av psykosociala 
Effekter och biologiska effekter. 


