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Sammanfattning 
Introduktion 
Hjärtsvikt är en sjukdom som blir mer och mer vanlig i västvärlden. Hjärtsvikt innebär 
att hjärtat inte har tillräckligt med kraft att pumpa ut blod till kroppen. Hjärtsvikt 
förekommer i alla åldrar men uppträder mest hos äldre personer. Icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) har visat sig ge upphov till hjärtsvikt samt 
förvärra tillståndet hos hjärtsviktsjuka patienter. Anledningen är troligtvis att NSAID 
hämmar COX-enzymet som omvandlar arakidonsyra till prostaglandiner. När en 
patient har hjärtsvikt är denne beroende av njurprostaglandiner för att kunna behålla 
en normal njurgenomblödning. NSAID sänker nivåerna av prostaglandiner vilket kan 
ge upphov till natrium- och vattenretention som kan leda till hjärtsvikt eller försämring 
av hjärtsvikt.  
 
Syfte 
En av NSAIDs många biverkningar är hjärtsvikt och därför var syftet att undersöka 
vilka negativa effekter som uppkommer av NSAID hos patienter som har hjärtsvikt. En 
jämförelse mellan sex mest använda receptbelagda NSAID i Sverige utfördes för att se 
om det fanns någon skillnad i effekt negativt mellan dem. 
 
Material och metod 
Huvudsakliga artikelsökningen har skett via PubMed där åtta olika artiklar matchats 
till arbetet. Sju av dem var artiklar som utfört kohortstudier och den åttonde hade 
utfört en tvärsnittstudie. Sökorden som användes i PubMed var: ”NSAID heart failure” 
och ”Heart failure caused by NSAID”. Översiktsartiklar som använts i introduktionen 
samt diskussionen har också funnits dels genom PubMed men också genom 
fritextsökning i Google. I Google har följande sökord använts: “NSAID”, “hjärtsvikt”, 
“NSAID hjärtsvikt” samt “antiinflammatoriska läkemedel i samband med hjärtsvikt”. I 
arbetet har det även tagits hjälp och stöd av följande hemsidor: 1177.se, 
internetmedicin.se, janusinfo.se, läkemedelsboken.se, läkemedelstidingen.se samt 
fass.se. 
 
Resultat 
Resultatet för studierna var splittrat. Gemensamt resultat för tre av studierna var att 
NSAID har negativa effekter på patienter med hjärtsvikt. Trots att signifikant utfall inte 
visades i de 5 resterande artiklarna, var alla forskare överens om att NSAID i största 
mån ska undvikas samt att nyttan bör övervägas med riskerna. De negativa effekterna 
(som visades i studierna), som NSAID ger hos hjärtsviktpatienter är ett försämrat 
sjukdomstillstånd, fler sjukhusinläggningar och längre sjukhusvistelser. 
 
Diskussion 
Arbetet hade tydliga inklusions- och exklusionskriterier vilket begränsade och 
tydliggjorde arbetet. Trots att studierna i artiklarna inte utfördes i Sverige bör 
resultatet från studierna vara överförbara till Sverige. De flesta studierna utfördes i 
länder i Europa där levnadsstandarden är ungefär som i Sverige. Däremot kan det 
finnas stora skillnader i sjukvården och sjukhussystemet i de olika länderna. I alla 
artiklars studier nämns det att NSAID har en viss negativ påverkan på patienter som 
har hjärtsvikt men det är långt ifrån tydliga resultat. Eftersom forskningen går framåt 
hela tiden är det viktigt att fortsätta forska och försöka fastställa ett mer konkret 
resultat vad gäller NSAID och hjärtsvikt.  
 
Slutsats 
NSAID bör undvikas och risken bör övervägas med nyttan. NSAIDs negativa effekter 
hos hjärtsvikpatienter är ökad risk för sjukhusvistelse, sjukhusinläggningar, död samt 
försämrat sjukdomstillstånd. 
Nyckelord: Antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, hjärtsvikt. 
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1. Introduktion 
1.1 Vad är hjärtsvikt? 
Hjärtsvikt är en folksjukdom som förekommer hos cirka 2 % av hela Sveriges 
befolkning (1). Hjärtsvikt är vanligast hos äldre personer med uppträder i alla åldrar. 
Sjukdomen innebär att hjärtat inte har tillräcklig kraft att pumpa ut blod till kroppen. 
Att hjärtat har försämrad kraft kan i sin tur bero på att muskeln i hjärtat har svårt att 
dra ihop sig eller att muskeln har svårt att slappna av och kan därför inte tillföra blod 
till resten av kroppen. När hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod får cellerna 
närings- och syrebrist vilket leder till att hormonsystem i kroppen blir verksamt. Detta 
hormonsystem, i sin tur, motarbetar hjärtats arbete. Detta kallas att en neuroendokrin 
aktivering av renin-angiotensinsystemet (RAAS) sker. Det finns olika typer av 
hjärtsvikt, beroende på vilken del av hjärtat som är påverkat. En patient kan ha 
högersvikt, vänstersvikt eller bägge delar som kallas biventrikulär svikt. Typiska tecken 
på hjärtsvikt uppkommer till följd av försämrad pumpförmåga i hjärtat samt att 
hormonsystemet aktiveras (2). 
 
Symtombild hjärtsvikt 
Om den vänstra sidan av hjärtat sviktar leder det till stort tryck i hjärtrummen, då 
ansamlas det blod i lungorna vilket leder till dyspné. Vid högersvikt blir det också stort 
tryck i hjärtrummen men bloden ansamlas då i mage och ben vilket kan leda till 
magont och aptitlöshet. Har patienten biventrikulär svikt är trötthet ett vanligt symtom 
samt en blandning av symtomen för höger- och vänstersvikt. Det är vanligt att benen 
och anklarna svullnar på grund av den dåliga tillförseln av blod till kroppen (2). 
Symtomet som mest kännetecknar hjärtsvikt är andnöd vid liggande och förekomst av 
en tredje hjärtton på EKG. När det bara talas om dyspné eller rassel kan man inte vara 
säker på att det beror på hjärtsvikt. Vid svårare tillstånd av hjärtsvikt förekommer även 
hjärtklappning, smärta i bröst och grav trötthet som symtom. För att enklare kunna 
diagnostisera graden av hjärtsvikt använder man sig av New York Heart Association 
(NYHA-klassificering). Med hjälp av klassificeringen (tabell 1) bestäms behandling 
samt att en prognos för patienten fastställs där den lägsta NYHA-klass har bäst prognos 
(1). 
 
Tabell 1, NYHA - klassifiering. Modifierad från (1). 
NYHA I - Nedsatt hjärtfunktion utan symtom 

NYHA II - Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast vid uttalad 

fysisk aktivitet 

NYHA III - Måttlig hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till 

måttlig fysisk aktivitet.  

- Klassen delas upp i IIIa och IIIb beroende om patienten klarar 

av att gå > 200 m på plan mark utan besvär eller inte 

NYHA IV - Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila 

- Symtomökning vid minsta ansträngning. Patienten är oftast 

sängbunden 

 
Orsaker till hjärtsvikt 
Vad är det som ger upphov till hjärtsvikt? I många fall är det en bakomliggande 
sjukdom som ger upphov till hjärtsvikt. Exempelvis kan kärlkramp, kardiomyopati 
(sjukdom i hjärtmuskeln) eller högt blodtryck vara en bakomliggande orsak till 
hjärtsvikt. Det behöver inte vara en hjärtsjukdom som ger upphov till hjärtsvikt, det 
kan även vara infektionssjukdomar, lungsjukdomar eller andra sjukdomar som 
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påverkar hela kroppen. Dessutom kan även långtidsanvändning av droger och alkohol 
ge upphov till hjärtsvikt (2). Toxiner och läkemedel kan också orsaka hjärtsvikt (3). Det 
är vanligt att diabetes bidrar till hjärtsvikt eftersom diabetes försämrar hjärtats muskel 
samt att diabetiker har ökad risk för kranskärlsjukdomar (1). Det är viktigt att patienter 
med hjärtsjukdomar är följsamma med sin medicinering eftersom en dålig följsamhet 
kan bidra till att hjärtsvikt uppkommer (3). 
 
1.2 Vad är NSAID? 
Non steroidal anti-inflammatory drugs på engelska och icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel på svenska. När det uppstår en skada eller 
inflammation i kroppen börjar kroppen producera och frigöra en ökad mängd ämnen, 
så kallade prostaglandiner, i kroppen. Prostaglandiner är som hormoner och orsakar  
svullnad i den skadade vävnaden samt förstärker elektriska signaler som uppstår från 
nerverna (4). Prostaglandinsyntes påbörjar när arakidonsyra frigörs från 
cellmembranet med hjälp av fosfolipas A2. Arakidonsyra bildar grunden för 
cyklooxygenas (COX) som ombildar arakidonsyra till prostaglandin H2 (PGH2) och 
prostaglandin G2 som mellanprodukt. Slutligen omvandlas PGH2 till ursprunglig aktiv 
slutprodukt av vävnadsspecifika isomeraser som består av bland annat tromboxan A2 
(TXA2) och olika typer av prostaglandiner (figur 1). NSAID är en grupp läkemedel som 
innehåller olika typer av aktiva substanser och alla dessa arbetar för att förhindra 
prostaglandinerna som produceras i kroppen när en skada eller inflammation uppstår. 
Resultatet blir en lindring av inflammationen eller skadan (5). 
 
 

 
Figur 1. Prostaglandinsyntesen, med tillstånd av (6) 
 
Verkningsmekanism NSAID 
NSAID blockerar effekten av två enzymer – COX-1 och COX-2. Enzymerna har en stor 
roll i tillverkningen av prostaglandiner i kroppen vid en skada eller inflammation. När 
NSAID blockerar COX-enzymerna stoppar de samtidigt kroppen från att tillverka 
prostaglandiner vilket leder till mindre smärta och svullnad (4). 
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NSAID-utlöst hjärtsvikt 
Varför finns det en risk att NSAID utlöser eller förvärrar hjärtsvikt? Som tidigare 
nämnt verkar NSAID genom att hämma enzymet COX. COX omvandlar arakidonsyra 
till prostaglandiner. Det har visat sig att NSAID även skadar ventrikelslemhinnan och 
trombocyterna. En patient som lider av hjärtsvikt är även beroende av 
njurprostaglandiner för att de ska kunna behålla en normal njurgenomblödning. 
NSAID samt ASA sänker nivåerna av prostaglandiner i njuren vilket kan ge upphov till 
natrium- och vattenretention, följt av hjärtsvikt (7). 
  
Rekommendationer med NSAID behandlig vid hjärtsvikt i Sverige idag: 
I Sverige finns det idag riktlinjer för behandling med NSAID hos hjärtsviktpatienter. 
Det är sagt att NSAID ska försöka undvikas vid hjärtsvikt eftersom läkemedlet påverkar 
både hjärt- och njurfunktion negativt. Om det finns möjlighet ska lokal behandling med 
NSAID användas, i form av till exempel gel eller plåster. Skulle det vara nödvändigt att 
använda NSAID systemiskt, rekommenderas lägsta möjliga dos samtidigt som 
njurfunktion övervakas och patient får information om risk för vätskeretention. 
Observationsstudier har visat att naproxen är mer säker att använda än övriga preparat 
vid hjärtsvikt. Celecoxib och etoricoxib är kontraindicerade vid hjärtsvikt (8).  
 
Hjärtsvikt är en vanligt förekommande sjukdom främst hos äldre och i västvärlden är 
hjärtsvikt en sjukdom som blir mer och mer vanlig. Sjukdomen klassas som mycket 
allvarlig och är tyvärr obotlig (9). För att undvika att flera personer insjuknar i 
hjärtsvikt är det viktigt att vidare läkemedelsforskning genomförs om huruvida NSAID 
påverkar hjärtsviktdrabbade patienter negativt. NSAID är vanligt, lättillgängligt och 
används många fall som förstahandsval vid inflammationer och därför är det bra att 
veta om eller vilka NSAID som är mer eller mindre lämpliga för patienter med 
hjärtsvikt.  
 
1.3 Syfte 
En av NSAIDs många biverkningar är hjärtsvikt och därför är arbetets syfte att 
undersöka vilka negativa effekter som är associerad med NSAID användning hos 
patienter som har hjärtsvikt. En jämförelse mellan sex vanligaste förskrivna NSAID i 
Sverige kommer göras för att se om det finns någon skillnad i effekt mellan dem. 
 
Frågeställningar och mål: 

-‐ Vilka negativa effekter kan NSAID ge hos patienter med hjärtsvikt? 
-‐ Finns det någon skillnad i effekt mellan olika NSAID-preparat? 
-‐ Jämförelse mellan ibuprofen, diklofenak, naproxen, ketoprofen, celecoxib och 

etericoxib. 

2. Material och metod  
Arbetet har genomförts som en litteraturstudie där en översikt har skapats kring ett 
ämne som bygger på publicerade artiklar som är noggrant analyserade. Arbetet består 
av åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar som grund. 
 
En pilotsökning utfördes i databasen PubMed. Pilotsökning utfördes för att se hur 
många artiklar som fanns och omfattade ämnet samt för att identifiera vilka ordentliga 
sökord som skulle användas. För att finna relevanta artiklar i databasen användes 
sökorden “NSAID heart failure” och “heart failure caused by NSAID” (tabell 2). 
Sökningarna utfördes under perioden 2017-03-23 → 2017-03-30.  
 
Granskning och djupläsning av artiklar påbörjades då titeln på artikeln ansågs svara på 
syftet. Till en början lästes abstrakten igenom vilket gav en uppfattning om vad artikeln 
handlade om. När abstrakten ansågs vara relevant påbörjades även djupläsning och 
vidare granskning av artikel. En av de åtta artiklarna som valdes hittades inte via direkt 
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sökning i PubMed utan i referenslistan (referensnummer 16) i en systematisk 
översiktsartikel(10). Översiktsartikeln hittades i PubMed under sökningen ”NSAID 
heart failure” (tabell 2). I tabellen är artikeln som hittades i översiktartikeln markerad 
med en stjärna.   
 
Tabell 2: Artikelsökning i PubMed.  

Sökord PubMed Begränsningar Antal träffar Använda 
artiklar 

Referenser  

NSAID heart 
failure 

Free full text, 
last 10 years 

264 4 (5) (11), (12), (13), 
(14), (15*) 
 

NSAID heart 
failure 

Full text, last 10 
years 

645 2 (16), (17) 
 
 

Heart failure 
caused by 
NSAID 

Free full text, 
last 10 years 

56 1 (18) 

 
Begränsningar i PubMed: 

-‐ Publikation senaste 10 år 
-‐ Full text 
-‐ Full free text 

 
Sökord i PubMed: 

- NSAID heart failure 
- Heart failure caused by NSAID 

 
 
Inklusions- och exklusionskriterier: Litteraturstudiens inklusionskriterier var engelskt 
språk, kvantitativa studier, studier som undersökte samband mellan negativa effekter 
av NSAID och hjärtsvikt, samt artiklar publicerade de senaste tio åren. Anledningen till 
att begränsningen på originalartiklar var tio år var för att utveckling och forskning hela 
tiden går framåt och ändras. Det var därför viktigt att ha en begränsning på tio år för 
att kunna använda sig av de senaste uppdateringarna inom ämnet. Valet av sökord 
baserades på arbetets huvudsakliga rubrik och syfte, NSAID och hjärtsvikt. 
 
Översiktsartiklar, som använts som stöd och inspiration i introduktion och diskussion, 
har delvis förekommit via PubMed men även genom fritextsökningar i google. 
Sökningar som gjorts i google är: “NSAID”, “hjärtsvikt”, “NSAID hjärtsvikt” samt 
“antiinflammatoriska läkemedel i samband med hjärtsvikt”. Under arbetets gång har 
följande hemsidor använts som stöd: 1177.se, internetmedicin.se, janusinfo.se, 
läkemedelsboken.se, läkemedelstidingen.se, socialstyrensen.se samt fass.se. 
 
För att utföra ett tydligare arbete med tydliga jämförelser, lästes det på om vilka NSAID 
som fanns receptfritt samt receptbelagt i Sverige. Eftersom det finns många NSAID 
strävades det efter att undersöka bara några utvalda NSAID som är vanligast i Sverige. 
Detta för att arbetet skulle bli mer strukturerat samt enklare att läsa och förstå. Ingen 
statistik på receptfria NSAID hittades på nätet och därför valdes receptbelagda NSAID. 
För att få fram de mest sålda receptbelagda NSAID i Sverige användes 
statistikberäkning på socialstyrelsens hemsida (19). Urvalet av dessa gjordes genom att 
statistik för alla receptbelagda NSAID togs fram och därefter valdes de sex vanligaste 
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NSAID ut. Resultatet i sökningen visade sex olika NSAID läkemedel som är mest sålda i 
Sverige baserat på DDD/1000 invånare per dag (figur 2). Med hjälp av denna sökning 
blev det enklare att begränsa arbetet samt att lägga fokus och ta ut resultat om de sex 
NSAID från originalartiklarna.  
 

 
Figur 2. Statistik på sex mest sålda receptförskrivda NSAID i Sverige, Diklofenak, 
Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen, Celecoxib och Etericoxib. Modifierad från (19).  
 
3. Resultat 
Totalt granskades åtta artiklar. Dessa artiklar granskades eftersom de uppfyllde 
inklusions- och exklusionskriterierna för arbetet. Vissa artiklar har undersökt flera 
olika NSAID men eftersom detta arbete jämför ibuprofen, diklofenak, naproxen, 
celecoxib, ketoprofen samt etoricoxib har störst fokus lagts på dessa läkemedel i 
studiernas resultat. Nedan följer en sammanfattning av artiklarna som har granskats: 
 
3.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of heart failure in 
four European countries: nested case-control study(11) 
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka kardiovaskulär risk av icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och uppskatta risken för sjukhusinläggning på 
grund av NSAID-orsakad hjärtsvikt.  
 
Material och metod: Studien var en retrospektiv kohortstudie som baserades på fem 
patientdatabaser från fyra länder: Nederländerna, Italien, Tyskland och Storbritannien. 
Tillsammans omfattade databaserna över 37 miljoner människor mellan 1999 och 
2010. 
 
En kohort av individer, ur alla databaser, som påbörjat NSAID-behandling bildades. 27 
olika NSAID ingick. Vuxna från 18 år som mellan år 2000-2010 fick minst ett recept på 
NSAID var berättigade att medverka i kohorten. Personer som startade med NSAID-
behandling 14 - 182 dagar innan studiestart kallades nuvarande användare och 
jämfördes med personer som brukade NSAID >183 dagar innan studiestart, vilka 
kallades tidigare användare. I kohorten utfördes en fall-kontrollstudie där de 
nuvarande användarna ingick. Undersökning av sjukhusinläggning på grund av 
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hjärtsvikt undersöktes. Varje hjärtsviktfall matchades med upp till 100 kontroller som 
valdes slumpmässigt mellan kohortmedlemmar som var i riskzon för att få hjärtsvikt. 
Inom varje databas utfördes matchning utefter kön, ålder och datum vid kohortens 
början.  
Patienter som exkluderades var de: 

• Som inte hade minst ett år av oavbruten sjukhusobservation före datumet då 
kohorten började 

• Som fick minst ett NSAID-läkemedel under föregående året innan kohorten 
började 

• Som fick diagnosen malign cancer, med undantag för icke-melanom hudcancer  
• Som lagts in på sjukhus året före kohorten startade med hjärtsviktsdiagnos.  

 
Resultat:  
Totalt rapporterades 92 163 fall av hjärtsvikt på sjukhus. Fall matchades till 8 246 403 
kontroller. Medelåldern i kohorten var 77 år och i fall-kontrollstudien 76 år. 45 % av 
både kontroll och fall var män. Jämfört med kontroller hade fallen flera sjukdomar 
(hjärtinfarkt, andra ischemiska sjukdomar, förmaksflimmer, ventrikulär sjukdom och 
endokardit) och fick samtidig läkemedelsbehandlig (antikoagulantia, glukosider, 
nitrater och cytokrom P450 2C9 inhibitorer) mer ofta. 
 
Nuvarande användare av NSAID hade 19 % högre risk för hjärtsvikt än tidigare 
användare (oddsratio 1.19; 95 % konfidensintervall 1.17 till 1.22). En statistiskt 
signifikant högre risk för hjärtsvikt i samband med användning av diklofenak, 
ibuprofen, naproxen och etericoxib observerades hos nuvarande användare jämfört 
med tidigare användning av NSAID. Det fanns däremot inga bevis för att celecoxib eller 
ketoprofen i vanliga doser ökade risk för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt hos 
nuvarande användare jämfört med tidigare användare (tabell 3). 
 
Tabell 3. Sammanställning av oddskvot på studerande NSAID, modifierad från (12). 
Typ av NSAID Oddskvot (95 % konfidensintervall) 

Diklofenak 1,19 (1,15 - 1,24) 

Ibuprofen 1,18 (1,12 - 1,23) 

Naproxen 1,16 (1,07 - 1,27) 

Etoricoxib 
 

1,51 (1,41 - 1,62) 
 

Celecoxib 
 

1,0 (0,9 - 1,1) 
 

Ketoprofen 1,04 (0,96 - 1,12) 

 
Konklusion: Studien antyder på att diklofenak, ibuprofen, naproxen och etoricoxib är 
förknippad med en ökad risk för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt.  
 
3.2 Increased Mortality and Cardiovascular Morbidity Associated With 
Use of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs in Chronic Heart Failure 
(18) 
 
Syfte: Studera risk för dödsfall och sjukhusvistelse på grund av akut hjärtinfarkt och 
hjärtsvikt i samband med användning av NSAID i en kohort av patienter med 
hjärtsvikt.  
 
Material och metod: 
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Kohortstudie som bestod av patienter i det danska patientregistret som var 30 år eller 
äldre. De led av hjärtsvikt och hade överlevt sin första sjukhusvård på grund av 
hjärtsvikt mellan 1 januari 1995 och 31 december 2004. Alla recept med NSAID i 
studiens kohort identifierades. En analys utfördes på celecoxib, ibuprofen, diklofenak 
och naproxen. Medelåldern för studiepopulationen var 74,8 år och 51,7 % bestod av 
män medan resterande var kvinnor. 
 
Resultat: 
Totalt ingick 107 092 patienter med hjärtsvikt i studien. Av dem fick 36 354 patienter 
(33,9 %) minst en förskrivning av NSAID. Under studiens gång dog 60 974 (56,9 %) 
patienter i hjärtsvikt. Totalt togs 39 984 patienter (37,5%) in på sjukhus på grund av 
hjärtsvikt. Celecoxib, ibuprofen samt diklofenak var associerade med en ökad risk för 
sjukhusvistelse på grund av hjärtsvikt(tabell 4). Celecoxib och diklofenak hade störst 
risk för dödlighet. Låga doser av ibuprofen och naproxen förknippades inte med 
dödlighet men höga doser av ibuprofen och naproxen kunde öka risk för dödlighet 
(tabell 4). 
 
Tabell 4. Ökad sjukhusvistelse/risk för dödlighet på grund av hjärtsvikt, modifierad 
från (13) 
Typ av NSAID Oddskvot risk för 

dödlighet 
(Konfidensintervall 95 
%) 

Oddskvot sjukhusvistelse 
(Konfidensintervall 95 
%) 

Celecoxib 

Obestämd dos 

≤ 200 mg 

> 200 mg 

 

1,75 (1,63 - 1,88) 

1,34 (1,22 - 1,48) 

2,72 (2,45 - 3,02) 

 

1,24 (1,12 - 1,39)  

1,24 (1,09 – 1,41) 

1,26 (1,04 – 1,53) 

Ibuprofen 

Obestämd dos 

 ≤1200 mg 

> 1200 mg 

 

1,31 (1,25 – 1,37) 

0,99 (0,94 – 1,04) 

2,83 (2,64 – 3,02) 

 

1,16 (1,10 – 1,23) 

1,16 (1,09 – 1,23) 

1,18 (1,04 – 1,33) 

Diklofenak 

Obestämd dos 

≤ 100 mg 

> 100 mg 

 

2,08 (1,95 – 2,21) 

1,31 (1,20 – 1,42) 

5,54 (5,08 – 6,03) 

 

1,35 (1,24 – 1,48) 

1,34 (1,21 – 1,48) 

1,42 (1,17 – 1,73) 

Naproxen 

Obestämd dos 

≤500 mg 

> 500 mg 

 

1,22 (1,07 – 1,39) 

0,88 (0,73 – 1,05) 

1,97 (1,64 – 2,36)  

 

1,18 (1,00 – 1,4) 

1,18 (0,97 – 1,44) 

1,18 (0,88 – 1,57) 

 
 
Konklusion: Denna studie visade att NSAID ofta används hos patienter som har 
hjärtsvikt och celecoxib, diklofenak samt höga doser av naproxen och ibuprofen 
förknippas med ökad risk för död och kardiovaskulär sjukdom.  
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3.3 Use of non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of incident 
myocardial infarction and heart failure, and all-cause mortality in the 
Australian veteran community (13) 
Syfte: Samband mellan användning av NSAID och ökad risk för hjärtsvikt studerades 
hos äldre patienter. 
 
Material och metod: 
En retrospektiv fall-kontrollstudie genomfördes i Australien bland äldre. Studien 
omfattade krigsveteraner i åldern 65 år och äldre. Försökspersonerna följdes mellan 1 
januari 2002 till 30 juni 2006. Fall identifierades efter bland annat hjärtsvikt. 
Doseringar och sjukhusdata togs ut från olika databaser. Varje fall matchades med upp 
till 20 kontroller. Vid matchningen togs det hänsyn till bl a ålder och kön samt 
bostadsförhållanden.  
 
NSAID som bland annat ingick i studien var ibuprofen, naproxen, diklofenak, 
ketoprofen och celecoxib. Samband mellan hjärtsvikt/allvarlig död och individuell 
användning av diklofenak, naproxen och ibuprofen undersöktes.   
 
Exklusionskriterier för denna studie: 

• Fall och kontroller som hade ofullständig sjukhus-dataförskrivning under två år 
innan de ingick i studien, uteslöts.  

• Patienter av intresse med en eller med flera sjukdomar under två år före 1 
januari 2002 uteslöts.  

• Ytterligare kriterier som uteslöt fall och kontroller var cancerdiagnos både 
innan och under studieperioden samt patienter som behandlas med cytostatika 
under max 2 år innan studien startade.  

 
Resultat: 
Totalt identifierades 83 623 fall och 162 099 matchande kontroller som totalt 
omfattade 245 722 personer. Användningen av vilket som helst NSAID(traditionella 
NSAID/COX-2-hämmare), de senaste två åren, gav en svagt minskad risk för 
sjukhusvistelse på grund av hjärtsvikt (0.95; 95 % konfidensintervall 0.92 - 0.98) och 
(0.96; 95 % konfidensintervall 0.93 - 0.99). Den låga/måttliga NSAID-användningen 
(en till två gånger inom 30-dagars anvädning) förknippades med en minskad risk för 
hjärtsvikt (0.93; 95 % konfidensintervall 0.89 - 0.98). Hög NSAID-användning(> två 
gånger inom 30-dagars användning) förknippades varken med en ökning eller 
minskning av risk för hjärtsvikt (1.14; 95 % konfidensintervall 0.86 - 1.5) 
 
Konklusion: Denna studie visade att NSAID-användning inte är förknippat med en 
ökad risk för hjärtsvikt hos australiensiska veteraner. 
 
3.4 Selective COX-2 inhibitors, NSAIDs and congestive heart failure: 
differences between new and recurrent cases (14) 
 
Syfte: Undersöka samband mellan NSAID och risk för sjukhusvistelse på grund av 
hjärtsvikt samt avgöra om risken varierar mellan grad av hjärtsvikt enligt New York 
Heart Association (NYHA) funktionella klass. 
 
Material och metod: 
Under år 2002 genomfördes en sjukhusbaserad fall-kontroll studie. Fallen var 
patienter inskrivna på sjukhus med primär diagnos av hjärtsvikt och kontroller var 
försökspersoner utan hjärtsvikt som togs emot på samma sjukhus som fallen. 
Kontrollerna matchades till fallen baserat på ålder och kön. För att erhålla information 
om studiefaktorer och användning av COX-2 hämmare/NSAID, utfördes strukturerade 
intervjuer. Studien utfördes på två sjukhus i Australien. Dagligen granskades och 
identifierades rimliga fall och bedömning om deltagarnas grad av hjärtsvikt enligt 
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NYHA utfördes. Två kontroller matchades till varje enskilt fall. Studien jämförde 
hjärtsviktpatienter som använde NSAID eller COX-2-hämmare med patienter som inte 
använde dessa läkemedel. Medianåldern av studiepopulationen var 78 år och ungefär 
47-48 % var män. 
 
Patienter som uteslöts: 

• Patienter inlagda av andra skäl, som konstaterades för övrigt ha hjärtsvikt, 
uteslöts. 

• Kontroller som hade tidigare historia av sjukhusinläggning med hjärtsvikt 
uteslöts. 

• Patienter som var inlagda på sjukhus på grund av NSAID komplikationer såsom 
gastrointestinal blödning, ulcus eller reumatiska åkommor. 
 

Resultat: 
Totalt identifierades 530 fall och 1054 kontroller. Totalt 285 personer i fallen hade för 
första gången fått hjärtsvikt medan 245 deltagare av fallen hade blivit diagnostiserade 
med denna diagnos tidigare (återkommande fall). 
 
Över 80 % av fallen i varje hjärtsviktsgrupp var av grad III och IV i NYHA. Användning 
av NSAID var nästan dubbelt så hög i gruppen med förstagångsfall jämfört med 
gruppen återkommande fall(vilket som helst NSAID: 28,4 % i förstagångsfall respektive 
15,5 % i återkommande, COX-2-hämmare: 18,6 % respektive 8,2 %). Skillnaderna 
mellan första gången och återkommande fall var mest markanta för celecoxib (8,8 % i 
förstagångsfall respektive 2,9 % i återkommande fall). Doser av celecoxib i 
förstagångsfall och kontroller granskades och visade att individer som utvecklade sin 
första episod av hjärtsvikt inte hade förbrukat högre doser än kontrollpersonerna 
(tabell 5). Hos de återkommande fallen var OR för celecoxib 0.98 (0.39 - 2.4) medan 
OR för celecoxib hos förstagångsfall var 1.47 (0.86 – 2.53). Lägre användning hos 
fallen som haft hjärtsvikt tidigare, tyder på att förskrivare tagit hänsyn till att NSAID 
kan förvärra eller utlösa hjärtsvikt.  
 
Tabell 5. Intag av celecoxib hos fall och kontroller en vecka innan studiestart. 
Modifierad från (15). 
Celecoxib dos (mg) Fall - förstagångsfall Kontroller 

≤ 600 2/21 (9,5 %) 4/61 (6,6 %) 

601-1400 15/21 (71,4 %) 51/61 (83,6 %) 

> 1400 4/21 (19,0 %) 6/61 (9,8 %) 

 
Andra observationer som gjordes i studien var att det kunde ses samband mellan 
utveckling av en första episod av hjärtsvikt och högt blodtryck, diabetes, 
hjärtsjukdomar samt förbrukning av alkohol. Användning av kalciumantagonister och 
läkemedel för andningsbesvär var negativt associerad med utvecklingen av hjärtsvikt 
medan loopdiuretika visade sig ha ett positivt samband. 
 
Konklusion: Denna studie påvisade att NSAID/ COX-2-hämmare i samband med 
hjärtsvikt ökar risk för sjukhusvistelse. Lägre förskrivning av NSAID/COX-2-hämmare 
för återkommande fall än för förstagångs fall av hjärtsvikt antyder på att förskrivare 
tagit hänsyn till att NSAIDs kan utlösa eller förvärra hjärtsvikt. 
 
3.5 Rates of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Use in Patients with 
Established Cardiovascular Disease: A Retrospective, Cross-Sectional 
Study from NHANES 2009–2010 (17) 
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Syfte: Att utvärdera doser av NSAID-användning bland patienter med hjärt-
kärlsjukdom (CVD) efter Food and Drug Administrations(FDA)varning om att NSAID-
användning ger ökad risk för CVD.  
 
Material och metod: 
Studien som utfördes var en tvärsnittsstudie som bestod av deltagare från National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2009-2010. Deltagare i åldrarna 
20-69 år som inte var gravida vid NHANES-undersökningen 2009-2010 var 
berättigade att ingå. 2009-2010 var det senaste året då NSAID-användning 
registrerats. Deltagarnas CVD status bestämdes med hjälp av självrapporterad diagnos 
om minst en av fem följande CVD-subtyper: kronisk hjärtsvikt(CHF), 
kranskärlsjukdom(CAD), angina, myocardial infarction(MI) och stroke. Förekomsten 
av CVD definierades av självrapporterat urval (ja eller nej) för minst ett av dessa 
tillstånd. I denna studie togs det även hänsyn till personer som inte gått eller gått 
färdigt en gymnasieutbildning. 
 
Receptfria NSAID definierades i självrapporten som användning av ibuprofen eller 
naproxen. I databasen definierades även receptbelagda NSAID-användare där 30 
receptbelagda NSAID ingick, bland annat ibuprofen, dikofenak, naproxen, ketoprofen 
och celecoxib. Medelåldern för studien var 44 år och 48,9 % av studiepopulationen 
bestod av män. 
 
Resultat: 
Totalt inkluderades 5058 deltagare, 330 (6.5%) med CVD och 4728(93.5%) utan CVD. 
Deltagare som hade CVD var äldre än deltagare utan CVD. CVD-gruppen bestod av en 
högre andel män än de utan CVD. En större del av deltagarna i CVD-gruppen hade inte 
slutfört gymnasieskolan jämfört med icke-CVD-gruppen. 
När det gäller hjärtsviktgruppen visade det sig att denna grupp var mindre benägen att 
använda något NSAID (tabell 6). 
 
Tabell 6. Rapporterad användning av NSAID i NHANES 2009-2010, modifierad från 
(16) 
CHF All NSAID Receptfri 

NSAID 

Receptbelagd 

NSAID 

Ja 33 (36,8 %) 28 (33,9 %) 7 (4,9 %) 

Nej 107 (43,4 %) 92 (39,1 %) 34 (11,7 %) 

Oddskvot(95 % 

konfidensintervall) 

0.8 (0.4–1.5) 0.8 (0.4–1.6) 0.4 (0.1–0.9) 

 
Konklusion: I denna studie visade resultatet att CHF-patienter använder mindre 
NSAID efter FDA-varningen. 
 
3.6 Effect of contraindicated drugs for heart failure on hospitalization 
among seniors with heart failure (12) 
 
Syfte: Bedöma risken för allvarlig sjukhusvistelse hos seniorer med hjärtsvikt i 
samband med exponering för NSAID. 
 
Material och metod: 
En fall-kontrollstudie utfördes med hjälp av databaser från Quebec Health Insurance 
Board (RAMQ). RAMQ identifierade alla Quebec-invånare som hade minst en 
registrerad hjärtsviktdiagnos i sjukhusdatabasen eller sjukhusets register från 1 januari 
2000 till 31 december 2009.  
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Alla individer som vistades längre än en dag på akutvård på sjukhus ingick i fallen. 
Varje fall kopplades slumpmässigt till fyra upp till tio kontroller. Kontroller och fall 
matchades enligt åldersgrupp, kön, kalenderår vid hjärtsvikt-diagnos, registrering av 
en ischemisk hjärtsjukdom och registrering av diabetesdiagnos under 365 dagar innan 
hjärtsviktdiagnosen.  
 
Celecoxib, diklofenak, ibuprofen, naproxen och även andra NSAID undersöktes.  
 
Patienter som exkluderades var: 

• Personer under 18 år med hjärtsviktdiagnos 
• Personer som inte var berättigade till Quebecs läkemedelsförsäkringsplan under 

365 dagar före deras första hjärtsviktdiagnos.  
• Personer som bara hade en hjärtsviktdiagnos registrerad i journal från läkare, i 

fall med fler hjärtsviktdiagnoser blev datumet för första hjärtsviktdiagnosen 
utgångsdatumet.  

• Alla individer utan uppföljning 
• Alla över 65 år som bara hade öppenvårdsdiagnos  
• Alla personer som dog samma dag som deras hjärtsvikt diagnostiserades och 
• Alla som dog under sin sjukhusvistelse på grund av hjärtsvikt.  
 

Resultat: 
Totalt identifierades 128,853 personer med hjälp av RAMQ som ingick i studiens 
kriterier. 101,472(78.7%) var på sjukhus minst en gång under uppföljningen. Den 
främsta orsaken för 16,070 patienter(15.9%) var hjärtsvikt medan 22,267(22 %) 
vårdades på sjukhus på grund av andra kardiovaskulära sjukdomar och resten 
63,075(62.2 %) vårdades på grund av andra orsaker. Under studien användes 53 % av 
COX -2-selektiva hämmare, 17 % diklofenak, 13 % naproxen, 3 % ibuprofen och 14 % 
andra NSAID. Ökad risk för all sjukhusvistelse var likartad bland alla typer av NSAID, 
med undantag för ibuprofen, vilket var associerat med ett icke-statistiskt signifikant 
ökad risk (tabell 7). 
 
Tabell 7. Signifikanta utfall för ökad sjukhusvistelse hos de studerade NSAID, 
modifierad från (17)  
Typ av NSAID Oddskvot (95 % konfidensintervall) 

Diklofenak 1,15 (1,06 – 1,24) 

Naproxen 1,14 (1,04 – 1,25) 

Ibuprofen 1,16 (0,96 – 1,41) 

Cox-2-hämmare (celecoxib&rofecoxib) 1,17 (1,11 – 1,22) 

 
 
Konklusion: I denna studie visades diklofenak, naproxen och COX-2-hämmare vara 
associerade med en ökad risk för sjukhusvistelser hos hjärtsvikt drabbade patienter.  
 
3.7 Prevalence of In-Hospital Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug 
Exposure in Patients with a Primary Diagnosis of Heart failure (16) 
 
Syfte: Bestämma hur vanligt det är med NSAID-exponering på sjukhus och resultat av 
detta hos patienter med en primär diagnos av hjärtsvikt. 
 
Material och metod: Kohortstudie bestående av patienter som antagits till Houston 
Methodist Hospital System mellan 1 januari 2011 och 31 december 2014 som hade en 
primär diagnos av hjärtsvikt. På sjukhuset begränsades exponeringen av NSAID till 
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registrerad administrering av celecoxib, diklofenak, ibuprofen, naproxen, etoricoxib, 
ketoprofen men även andra NSAID under sjukhusvård. Kortvarig exponering 
definierades som en dos under bara en dag medan långvarig exponering räknades som 
en dos under två eller flera dagar.  
 
Utfallet i studien visade vårdtiden, sjukhusdöd, 30 dagars återbesök/inlagd samt 
försämrad njurfunktion. En kohort bildades genom att matcha varje NSAID-exponerad 
patient med 3 oexponerade patienter. Vid matchningen togs det hänsyn till bland annat 
ålder, kön, laboratorievärden och komorbida förhållanden. Medelåldern för 
studiepopulationen var ungefär 67 år och cirka 50 % var män. 
 
Resultat:  
Totalt 9742 patienter identifierades med en primär diagnos av hjärtsvikt under 
studiens period. Av dessa utsattes 384 (3,9 %) för NSAID. Majoriteten (97,5 %) utsattes 
för en typ av NSAID och 3 personer fick mer än ett NSAID. Patienter som exponerades 
för NSAID på sjukhus fick en längre vistelse på sjukhuset jämfört med den oexponerade 
gruppen (7,0 ± 8,8 dagar vs 6,1 ± 8,5).  
 
Inga statistiska signifikanta skillnader i dödlighet på sjukhus (1,51; 95 % 
konfidensintervall; 0,46 – 3,38) mellan NSAID exponerade och oexponerade patienter  
visades. 
 
Konklusioner: I denna studie visades att exponering för NSAID hos patienter som 
antogs på sjukhus med primär diagnos av hjärtsvikt var låg men kunde förknippas med 
negativa resultat och längre vistelse på sjukhus. Exponering av NSAID orsakade 
framför allt försämrad njurfunktion vilket gav en ökad dödlighet.  
 
3.8 Risk of congestive heart failure with nonsteroidal antiinflammatory 
drugs and selective Cyclooxygenase 2 inhibitors: A class effect? (15) 
 
Syfte: NSAID som läkemedelsgrupp har visat sig öka risken för hjärtsvikt jämfört med 
celecoxib. Risken för enskilda NSAID är inte känd och undersöks därför i denna studie.  
 
Material och metod: 
Med hjälp av databaser utfördes en fall-kontrollstudie i Kanada med patienter i 
åldrarna ≥66 år som fick sjukhusvård för hjärtsvikt mellan januari 1998 och mars 
2003. Fyra kontroller matchades med varje fall. I studien ville forskarna undersöka nya 
fall av hjärtsvikt och uteslöt alla patienter som hade hjärtsvikt 3 år innan kohorten 
började.  
 
Alla läkemedel som gavs till fallen och kontrollerna, inklusive NSAID och celecoxib 
identifierades. Patienter som exponerades för paracetamol studerades också för att 
jämföras med patienter som inte utsattes för NSAID, COX-2-hämmare och 
paracetamol. Huvudexponeringen i studien var exponering av bland annat diklofenak, 
ibuprofen, naproxen eller celecoxib under de sju dagarna innan studien började. 
Författarna antog att läkemedlen skulle öka oddsen för hjärtsvikt med tanke på deras 
korta halveringstid. Eftersom läkemedlen relaterades till nuvarande exponering (7 
dagar innan studien började) antog forskarna att hjärtsvikt för tidigare exponering inte 
skulle öka och därför utfördes en undergruppsanalys. I analysen ingick det patienter 
som hade max 180 dagars observation före datumet då kohortstudien startade. I 
undergruppsanalysen delades patienterna in i: aktuell exponering (noll till sju dagar 
före kohortstart) och tidigare exponering (åtta till 180 dagar före kohortstart). 
 
Kovarierande information inkluderade demografiska data, komorbiditet (hypertoni, 
diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom, njursjukdom, malignitet, leversjukdom) 
samt behandlingstillstånd som kunde påverka patienternas CHF (beta-blockerare, 
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diuretika, digoxin, angiotensinomvandlande enzymhämmare, 
angiotensinreceptorblockerare). Medianålderna för studiepopulationen var 78 år och 
47-48 % personer var män.  
 
Resultat: 
I kohorten inkluderades 27 259 patienter som blivit diagnostiserade med CHF mellan 
januari 1998 och mars 2003. 34 048 kontroller valdes, varav 3 962 av dem blev fall. 
Totalt blev 8 512 patienter fall. Oddsen att återkopplas till CHF var varken högre eller 
lägre mellan naproxen, diklofenak och ibuprofen jämfört med celecoxib (tabell 8). 
 
Tabell 8. Oddsförhållande för CHF hos patienter som exponeras för NSAID jämfört 
med exponering av celecoxib. Modifierad från (19) 
Typ av NSAID Oddskvot (95 % konfidensintervall) 

Naproxen 1,05 (0,59 - 1,86) 

Diklofenak 0,82 (0,51 - 1,33) 

Ibuprofen 1,46 (0,66 – 3,21) 

 
Undergruppsanalysen visade att oddsen för återkommande CHF var liknande hos fall 
och kontroller med exponering för diklofenak, naproxen och ibuprofen jämfört med 
celecoxib (tabell 9). 
 
Tabell 9. Oddsförhållande för återkommande CHF hos patienter som exponerats för 
NSAID tidigare (åtta till 180 dagar) jämfört med nuvarande (noll till sju dagar) 
celecoxib behandling. Modifierad från (19) 
Typ av NSAID Oddskvot (95 % konfidensintervall) 

Celecoxib 0,61 (0,40 - 0,93) 

Diklofenak 0,97 (0,53 - 1,78) 

Ibuprofen 0,48 (0,15 - 1,48) 

Naproxen 0,48 (0,22 – 1,06) 

 
Konklusioner: 
Det finns varken en förhöjd eller minskad risk att förvärras i sin hjärtsvikt vid 
användning av naproxen, diklofenak eller ibuprofen men tills fler studier har utförts 
och mer data finns tillgänglig bör alternativ övervägas för patienter med hjärtsvikt som 
behöver antiinflammatoriska läkemedel. 
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Tabell 10. Sammanställning av alla 8 artiklars resultat som ingick i arbetet 

Studie Studie-
pupulation 

Studietyp Tid Utfall NSAID Sign.- 
utfall 

Författarens 
slutsats 

3,1 8 338 566  Retrospektiv 
kohortstudie  

11 år Hj-svikt Diklofenak, 
Ibuprofen, 
Naproxen, 
Celecoxib, 
Etericoxib 
och 
Ketoprofen 

* NSAID ger ökad risk 
för 
sjukhusinläggning 
pga hjärtsvikt.  

3,2 107 092 Retrospektiv
Kohortstudie 

9 år 
Hj-svikt 

Celecoxib, 
Ibuprofen, 
Diklofenak, 
Naproxen 

* 
 

Celecoxib och 
 diklofenak ökar 
 mest risk för 
 dödlighet och 
 kardiovaskulär 
 sjukdom.  

3,3 245 772 Retrospektiv 
kohortstudie  

4,5 år 
Hj-svikt 

Diklofenak, 
Naproxen, 
Ibuprofen 

- 
 

NSAID inte 
 förknippat med 
 ökad risk för 
 hjärtsvikt 

3,4 2114 Prospektiv 
Kohortstudie 

1 år 
Hj-svikt 

Celecoxib, 
naproxen, 
diklofenak, 
ibuprofen,  

- Förskrivare verkar 
 ta hänsyn till att 
 NSAID ger negativa 
effekter vid 
 hjärtsvikt. 

3,5 5058 Retrospektiv 
tvärsnittstud
ie 

2 år 
Hj-svikt 

Naproxen, 
Diklofenak, 
Ibuprofen, 
Celecoxib 

- 
 

Patienter med 
 hjärtsvikt använder 
 mindre NSAID 
 efter FDA-varning.  

3,6 128 853  Retrospektiv 
Kohortstudie 

9 år 
Hj-svikt 

Celecoxib, 
Rofecoxib, 
Diklofenak, 
Ibuprofen, 
Naproxen 

* Diklofenak, 
naproxen och COX-
hämmare ökar 
 sjukhusvistelse för 
 hjärtsviktpatienter. 

3,7 9742  Retrospektiv 
analys 

3 år 
Hj-svikt 

Celecoxib, 
Diklofenak, 
Ibuprofen, 
Naproxen, 
Etericoxib, 
Ketoprofen 

- 
 

NSAID kunde 
 förknippas svagt 
 med negativa risker 
 och längre 
 sjukhusvistelse. 

3,8 27 259  Retrospektiv
Kohortstudie 

5 år 
Hj-svikt 

Diklofenak, 
Ibuprofen, 
Naproxen, 
Celecoxib,  

- 
 

Ingen ökad eller 
 minskad risk för 
 återkommande 
hjärtsvikt av NSAID, 
men 
behandlingsalternat
iv bör övervägas.  

 
- = gav ej signifikant utfall 
*= gav signifikant utfall 
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4.  Diskussion 
Syftet med arbetet var att undersöka vilka negativa effekter av NSAID som uppstår hos 
patienter som har hjärtsvikt. I arbetet ingick det åtta studier, sju av dem var 
kohortstudier och en var tvärsnittsstudie. Alla artiklar publicerades mellan år 2007-
2017.  Gemensamt resultat för tre studier var att NSAID har negativa effekter på 
patienter med hjärtsvikt. Trots att signifikant utfall inte visades i de fem resterande 
artiklarna, var alla forskare överens om att NSAID i största mån ska undvikas samt att 
nyttan bör övervägas med riskerna. De negativa effekterna(som visades i studierna), 
som NSAID ger hos hjärtsviktpatienter är ett försämrat sjukdomstillstånd, fler 
sjukhusinläggningar och längre sjukhusvistelser. 
 
4.1 Metoddiskussion 
Metod för litteraturstudien 
Metoden som användes för att utföra litteraturstudien var en bra metod eftersom det 
finns en stor datamängd från många olika forskare tillgänglig på nätet. Ett annat 
alternativ till metoden hade kunnat vara att utföra en enkätundersökning eller 
intervjuer med hjärtsvikt-drabbade patienter på något eller några sjukhus i Sverige 
men detta var svårt att utföra på grund av tiden som inte hade räckt till. Tack vare 
internet och vetenskapliga databaser kunde arbetet genomföras som en litteraturstudie. 
Sökningarna i databasen PubMed var enkel att handskas med och möjliggjorde ett 
specifikt antal träffar för just de artiklar som söktes. Olika begränsningar kunde väljas 
vilket ledde till ett mer strukturerat och pålitligt val av artiklar. 
 
Metod för de olika artiklarna 
Metoden för sju artiklar var i grunden densamma, alla undersökte studiepopulationen 
genom olika databaser på sjukhus.  Dock skiljde sig de olika studierna i tid samt att 
vissa var retrospektiva och andra var prospektiva. Studiedurationen sträckte sig från 1 
år till 11 år. Eftersom studierna var olika långa, omfattade de olika mycket 
studiepopulationer.  Studien med minst population var 2 114 personer och den med 
mest population var 8 338 566 personer. Detta är en faktor som kan ha påverkat 
resultatet positivt i de olika studierna. Ju fler personer som är med i en undersökning 
desto bredare resultat åstadkoms och desto större chans är det att finna specifika fall. 
Det är bra att många personer ingick i studierna för att det då skapats många olika 
resultat. I studierna har det ofta tagits hänsyn till receptregister och att patienter har 
förbrukat NSAID som de har förskrivits, men frågan är egentligen hur stor andel av 
patienterna som använt medicinen som de fått utskrivet. Det kan vara så att många inte 
hämtat ut sitt recept, hämtat ut det men inte använt det eller hämtat ut det och gett det 
till någon annan. Detta kan i sådana fall ha lett till bortfall av patienter som inte använt 
sin NSAID som förskrivits fastän forskarna tagit förgivet att denna medicin har tagits 
regelbundet. I vissa av studierna har det inte tagits med receptfri användning av NSAID 
som använts och det är därför svårt att dra en slutsats om hur användning av receptfria 
NSAID påverkar patienten.  
 
I studierna har det inte tagits hänsyn till genetiska faktorer. Detta är ett viktigt moment 
eftersom vissa patienter kanske har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, både dessa 
som varit hjärtsvikt patienter men även de individer som i många studier inte led av 
hjärtsvikt. Patienterna kan ha haft en försämrad njurfunktion och därför också större 
risk för hjärtsvikt. Vissa kanske hade ärftliga faktorer, gener, som orsakat förhöjd risk 
för hjärtsvikt. Detta kan ha skapat en bias i resultatet eftersom deras genetiska faktorer 
inte tagits i beaktande i studien medan genetiska faktorer i verkligheten och i sådana 
typer av studier bör tas i beaktande. I en översiktsartikel som undersökt ESC 
(European Society of Cardiology) riktlinjer för diagnos och behandling av akut och 
kronisk hjärtsvikt har hänsyn tagits till genetiska fakorer i form av dilaterad 
kardiomyopati, AV-block eller plötslig död inom familjen (20).  
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Studierna av de åtta olika artiklarna utfördes i var Danmark, USA, Kanada, Australien, 
Nederländerna, Italien, Tyskland och Storbritannien. Resultaten baserades därför på 
de olika ländernas befolkning. Länderna tillhör i-länder och har liknande levnadssätt 
men det finns troligen stora skillnader i sjukhusvård och sjukhussystem mellan 
länderna. Alla länder har sina regler och rutiner gällande läkemedelsbehandling, till 
exempel anser kanske ett land att det är lämpligt att ge NSAID vid lätt hjärtsvikt medan 
ett annat land har strikta restriktioner om att NSAID inte ska användas vid hjärtsvikt. 
Troligen är litteraturstudien överförbar till Sverige eftersom många av länderna ligger i 
Europa och har någorlunda liknande regler i sjukvården. Studier som utförts i länder 
som ligger utanför Europa: USA, Kanada och Australien, där det är en annan livsstil, 
levnadsförhållanden, klimat och olika sjukhussystem som skiljer sig en del, bör därför 
vara mindre överförbart till Sverige jämfört med de andra europeiska länderna.  
 
I många av studierna har det utförts så kallad matchning mellan kontrollpatienter och 
fallpatienter. I i fall-kontroll studier förekommer det slumpmässiga kontrollpatienter 
men även matchning kan förekomma som i vissa av litteraturstudiens artiklar. 
Matchning innebär att forskarna tar hänsyn till utfallen och försöker göra 
kontrollpatienter och fallpatienter så jämförbara som möjligt genom att matcha till 
exempel ålder, kön och andra faktorer (21). De flesta forskare i de studerade artiklarna 
har använt sig av matchning och på så sätt ökat studiens effektivitet.   
 
I artiklarna var det olika många fallpatienter och kontrollpatienter som undersöktes. I 
de olika artiklarna var det mellan två till 100 kontrollpatienter. I de flesta fall-
kontrollstudier väljs mellan en och fyra kontroller per fall och detta beror på att 
statistiska styrkan oftast ökar endast marginellt om det väljs fler än fyra kontroller per 
fall (21). Eftersom det är mest lämpligt att använda sig av en till fyra kontrollpatienter 
så ökade inte studiernas tillförlitlighet bara för att de hade fler kontrollpatienter än 
fyra.  
 
I kohortstudier brukar jämförbarheten ofta störas mellan grupperna av sociala och 
ekonomiska skillnader som påverkar hälsan. Socioekonomiska faktorer kan påverka vid 
många sjukdomar men i kohortstudier brukar de inte tas i beaktande och i studierna i 
artiklarna är det inte många forskare som tagit hänsyn till detta vilket kan ha snedvridit 
resultatet (22).  
 
4.2 Resultatdiskussion 
Totalt tre av studierna visade signifikant utfall vad gäller negativa effekter av studerade 
NSAID hos hjärtsviktpatienter. I studie (12) gav diklofenak, ibuprofen, naproxen och 
etoricoxib en ökad risk för sjukhusinläggning. Studie (13) visade att celecoxib, 
diklofenak samt höga doser av naproxen och ibuprofen ger ökad risk för död och 
kardiovaskulär sjukdom. Studie (17) visade en ökad risk för sjukhusvistelse på grund av 
naproxen, diklofenak och COX-2-hämmare. Alla tre studier hade en relativt stor 
studiepopulation: 8 338 566 (12), 107 092 (13) samt 128 853 (17) personer. Gemensamt 
för dessa studier var att de var retrospektiva kohortstudier. Att alla tre studier med 
signfikant utfall var retrospektiva tyder på att retrospektiva studier troligen är mer 
pålitliga att utföra. Retrospektiva studier innebär att forskaren går in och tar ut data 
och information från förr i tiden, detta innebär att resultatet inte kan påverkas på något 
sätt utan forskaren tar ut fakta som finns. Prospektiva studier är lite annorlunda 
eftersom forskaren följer patienterna framåt i tiden vilket också betyder att resultatet 
kan påverkas av forskaren då forskaren kan styra studiepopulation samt andra faktorer. 
 
Alla studiers medelålder och medianålder var 65 år och uppåt, detta innebär troligtvis 
att hjärtsvikt är mest vanligt hos äldre patientienter och att dessa patienter har en ökad 
risk att drabbas av hjärtsvikt och andra kardiovaskulära sjukdomar både med och utan 
NSAID. Detta bör tas i beaktande hos sjukhuspersonal som vill behandla äldre 
patienter med NSAID.   



 

 
 

17 

Studie (18) visade inget signifikant utfall men undersökte dödlighet och sjukhusvistelse 
för hjärtsviktpatienter som fick NSAID. Sjukhusvistelsen var längre av NSAID hos 
hjärtsviktpatienter men dödligheten på sjukhuset på grund av NSAID hade varken ökat 
eller minskat. Detta resultat kan bero på att, till skillnad från (12), (13), (17) med 
signifikant utfall, hade studien inte några exklusionskriterier. De tog med alla som hade 
en primär diagnos av hjärtsvikt, även dem med andra sjukdomar som också troligen 
fick en annan läkemedelsbehandling. Samma slutsats kan dras i studie (14) och (15) där 
inget signifikant utfall visades. Som tidigare nämnt kan begränsning i ålder ha spelat en 
roll i resultatet men troligen har även faktorn, att studiepopulationen led av andra 
sjukdomar och hade andra läkemedelsbehandlingar som forskarna tog hänsyn till, 
påverkat resultatet. I studien (15) nämndes även att loop-diuretika hade en positiv 
effekt på hjärtsvikt. En metaanalys som undersökte kardiovaskulära risker på grund av 
NSAID, diskuterade huruvida högt blodtryck och ödem kan förvärra en existerande 
hjärtsvikt (23). Eftersom loopdiuretika visade sig ha en positiv effekt på hjärtsvikten i 
studien (15) kan detta förknippas med den negativa effekten av hjärtsvikt när en patient 
har ödem. Patienter som har använt loop-diuretika har troligen snedvridit resultatet 
eftersom ödem troligen försvunnit när de tagit loop-diuretika vilket har hindrat att 
tillståndet av hjärtsvikten förvärras på grund av NSAID.   
  
Studie (16) handlade om FDA-varning och hur mycket information och kunskap 
hjärtsjuka patienter hade efter att denna varning utfärdats. Det visades inte att 
patienter med hjärtsvikt använde mindre NSAID efter FDA-varningen. I hela studien 
ingick det 5 058 personer som led av fem olika typer av hjärtsjukdomar. Hur många 
personer som hade hjärtsvikt som ingick i studien framgick inte tydligt, om det var få 
antal personer som led av hjärtsvikt och undersöktes kan detta ha påverkat resultatet. 
Därför är det svårt att ur denna artikel dra slutsatsen att hjärtsviktdrabbade patienter 
undviker användning av NSAID.  
 
4.3 Styrkor och svagheter i det föreliggande arbetet 
En svaghet är att viktiga artiklar troligen har missats på grund av begränsningar som 
sattes till arbetet. Begränsningarna var artiklar publicerade under de senaste tio åren 
samt engelsktextade artiklar. Under sökningarna som utfördes via PubMed stöttes det 
på många relevanta artiklar som var mer än tio år gamla samt artiklar som var skrivna 
på ett språk som inte var engelska - dessa artiklar kunde ha påverkat resultatet om det 
fanns möjlighet att ta med dem. Fördelen med artiklarna är att de alla hade liknande 
tillvägagångsätt i metoden förutom studie (16). Studierna omfattade många människor 
sammanlagt vilket är positivt och kan ge ett mer tillförlitligt resultat.  
 
4.4 Konklusioner 
Sammanfattning av resultat för de sex NSAID som ingick i litteraturstudien: 
 

- Naproxen: Visade signifikant utfall för förvärrad hjärtsvikt i (12) och 
(17) samt ökad risk för död i (13). 

- Ibuprofen: Visade signifikant utfall för förvärrad hjärtsvikt i (12) och 
ökad risk för död vid höga doser i (13). 

- Diklofenak: Visade signifikant utfall för förvärrad hjärtsvikt i (12), (13) 
och (17) 

- Ketoprofen: Undersöktes i två artiklar (12, 18) men visade inget 
signifikant utfall för förvärrad hjärtsvikt 

- Celecoxib: Visade signifikant utfall för förvärrad hjärtsvikt i (12), (13) 
och (17) 

- Etericoxib: Undersöktes i två artiklar (12) , (18) men visade inget 
signifikant utfall för förvärrad hjärtsvikt 
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Undersökning av ketoprofen och etericoxib ingick i två av artiklarna men visade inget 
signifikant utfall. Det är svårt att dra en slutsats angående dessa två NSAID baserat på 
resultat i två artiklar. Flera studier och undersökningar hade behövts för att kunna dra 
en ordentlig slutsats om dessa ger negativa effekter vid hjärtsvikt eller inte.  
 
När det gället naproxen, ibuprofen, diklofenak och celecoxib, ingick de i de flesta 
artiklarna och många studier har utförts med dessa NSAID. Det är därför enklare att 
dra paralleller och slutsatser mellan dessa NSAID eftersom de är mer studerade. Trots 
att de ingick i många artiklar i denna litteraturstudie, har det upplevts splittrade 
resultat. Som tidigare nämnt kan olika faktorer bidragit till de olika resultaten, som till 
exempel annan läkemedelsbehandling eller andra sjukdomar men att de ska undvikas 
vid hjärtsvikt är en uppenbar slutsats som kan tas. Rekommendationer med NSAID-
användning som togs upp i introduktionen angående NSAID stämmer väl överens med 
resultatet. Baserat på artiklarnas resultat stämmer däremot inte att naproxen är mer 
säkert att använda. Celecoxib var kontraindicerat men enligt resultatet av studierna så 
fanns det tydlig signifikans av förvärrat tillstånd av hjärtsvikt hos celecoxib (8).  
 
5. Slutsats 
Baserat på resultaten i artiklarna kan slutsats dras om att NSAID hos 
hjärtsviktpatienter bör undvikas så mycket som det går. De flesta negativa effekter som 
visades av NSAID i studierna var ett försämrat sjukhustillstånd, ökad risk för 
sjukhusinläggningar, längre vistelse på sjukhus samt en högre risk för död. Det är svårt 
att dra slutsatser om de sex enskilda NSAID som undersöktes eftersom resultaten var 
väldigt splittrade. Därför bör man inte stanna med forskningen här, flera studier och 
mer kunskap behövs för att stärka detta påstående. Målet för framtiden bör vara att 
kunna hjälpa hjärtsvikt patienter vid tillstånd där NSAID behövs utan att de ska behöva 
påverkas negativt eller lida.  
 
6. Tack 
Ett stort tack till min handledare Staffan Tavelin, som trots sina studier har lagt ner 
mycket tid och ett stort engagemang i att handleda mig på rätt väg under arbetets gång.  
Vill även rikta ett TACK till min studiekamrat Fatma Hulo som har stöttat och hjälpt 
mig att slutföra detta arbete, samt ett TACK till familj och pojkvän som trott på mig och 
stöttat mig under mitt arbete och min studietid. Utan alla er hade jag inte varit här, där 
jag är idag! 
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