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Sammanfattning 

Introduktion/syfte: De senaste tio åren har diskussioner angående säkerheten, 
med avseende på hjärt- och kärlbiverkningar, med icke-steroida antiinflammatoriska 
läkemedel, NSAIDs, uppstått. Detta har sitt ursprung i att det på 2000-talet 
upptäcktes att de selektiva COX-2 hämmarna hade en sämre riskprofil än 
traditionella, icke-selektiva, NSAIDs såsom diklofenak, ibuprofen och naproxen. 
COX-2 hämningen blev således misstänkt som anledningen till dessa biverkningar. I 
och med att diklofenak sägs vara mer COX-2 selektivt än de två andra nämnda 
substanserna har denna substans blivit omdiskuterad, och studier för att utreda 
dennes säkerhet med avseende på hjärt- och kärlbiverkningar har gjorts. Syftet med 
denna litteraturstudie är att utreda om diklofenak har en högre risk för 
hjärtrelaterade biverkningar, mer specifikt hjärtinfarkt, än ibuprofen och naproxen. 
En diskussion om diklofenaks receptfrihet kommer också att presenteras. 
 
Metod: Litteratursökningar huvudsakligen via PubMed.   
 
Resultat: Flera studier visar att diklofenak ökar risken för hjärtinfarkt. Ibuprofen 
ses i vissa studier bidra till en riskökning, dock inte lika stor som för diklofenak. 
Naproxen anses säkert ur hjärt- och kärlsynpunkt i samtliga studier. Somliga studier 
visar ett dosberoende förhållande med användning av NSAIDs och risken för 
hjärtinfarkt, och vissa menar också att en längre användningstid bidrar till en ökad 
risk. 
 
Diskussion/slutsats: Enligt de studier jag tittat på drar jag slutsatsen att det finns 
en ökad risk för hjärtinfarkt med diklofenak; större än risken för ibuprofen och 
naproxen. Dock behövs fler studier för att bevisa samband mellan dos och 
användningstid och en ökad risk. Om dessa samband visar sig stämma kan det räcka 
med en receptfri försäljningsbegränsning av mängden diklofenak (mindre 
förpackningsstorlekar, lägre doser). Om inte bör diklofenak receptbeläggas – en 
läkare med insikt om patientens status bör bedöma om risken med behandlingen är 
rimlig med tanke på tillståndet som behandlas. 
 
Nyckelord: diklofenak, ibuprofen, naproxen, hjärtinfarkt, biverkningar 
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1. Introduktion 

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller non-steroidal anti-inflammatory 
drugs, NSAIDs, är vanliga läkemedel inom egenvården och människor i alla åldrar 
använder dessa [1]. De senaste tio åren har dock diskussioner angående NSAIDs 
säkerhet, framförallt med avseende på hjärt- och kärlkomplikationer, uppstått och 
således även frågan om dessa bör säljas i handköpet på apoteken. 
 
NSAIDs är läkemedel som lindrar smärta, inflammation och feber [2-3]. Alla NSAIDs 
verkar genom att hämma enzymet cyklooxygenas (COX). Detta minskar bland annat 
kroppens tillverkning av prostaglandiner, ämnen som har en betydande roll vid just 
smärta, inflammation och feber. 
 
COX-enzym finns i två huvudtyper: COX-1 och COX-2 [1-2, 4-5]. COX-enzymen 
metaboliserar arakidonsyra till instabila endoperoxiner, prostaglandin G2 (PGG2) 
och prostaglandin H2 (PGH2), som sedan snabbt omvandlas till bland annat 
tromboxan A2 (TXA2) samt prostaglandin I2, E2 och D2 (PGI2, PGE2, PGD2). Se 
figur 1.  

 
 
 
Olika celltyper producerar olika sk eicosanoider; TXA2 är t ex den huvudsakliga 
produkten i blodplättar medan PGI2 är dominerande i det vaskulära endotelet [1-2, 
4-5]. PGE2 och PGI2, men även PGD2, orsakar bland annat vasodilation och hämmar 
blodplättarnas aggregering, medan TXA2 medierar vasokonstriktion och stimulerar 
blodplättarnas aggregering.  
 
Prostaglandinerna medierar, tillsammans med bland annat histamin och bradykinin, 
inflammation, smärta och feber  [1-2, 5-7]. När en inflammation sätter igång, eller en 
cell drabbas av en vävnadsskada, induceras COX-2. COX-2 sägs således vara den 
huvudtyp som är mest relevant för det inflammatoriska svaret. Induceringen av COX-
2 leder till att mer prostaglandiner bildas, vilket ökar inflammationen, smärtan och 
febern. COX-1, å andra sidan, är ett enzym som kontinuerligt uttrycks i kroppens alla 

Figur 1: Cyklo-oxygenas (COX) omvandlar arakidonsyra till de aktiva 
slutprodukterna prostaglandiner (PGE2, PGI2, PGD2) och tromboxan A2 (TXA2).  
Detta sker via ett mellansteg med instabila endoperoxider.  
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vävnader och via detta upprätthålls många av kroppens normala processer. Bland 
dessa kan nämnas syntes av prostaglandiner (PGE2)  i magen, vilka hämmar 
magsyrasekretionen och stimulerar produktionen av det skyddande slemskiktet i 
magen, samt syntes av TXA2 i blodplättar vilket medierar deras aggregering.  
 
NSAIDs kan vara antingen oselektiva COX hämmare (hämmar både COX-1 och -2),  
eller selektiva COX-2 hämmare [2]. Det påstås vara hämningen av COX-2 som bidrar 
till den antiinflammatoriska (samt smärtstillande och febernedsättande) effekten, 
medan hämningen av COX-1 till stor del svarar för oönskade effekter, såsom 
gastrointestinala besvär.  

1.1 COX-2 hämmare 
De selektiva COX-2 hämmarna marknadsfördes i slutet på 1990 talet i ett försök att 
råda bot på de gastrointestinala biverkningarna som de oselektiva COX hämmarna 
kan ge upphov till [1, 5]. De selektiva COX-2 hämmarna minskar risken för dessa 
biverkningar eftersom de inte påverkar COX-1. Hämning av COX-1 leder till en 
minskad magskyddande effekt, samt även till en minskad aggregering av blodplättar 
vilket kan öka risken för blödande magsår [8]. 
 
Trots de goda intentionerna visade sig införandet av COX-2 hämmarna ha en stor 
nackdel: en sämre säkerhetsprofil med avseende på hjärt- och kärlbiverkningar [1]. 
Detta var någonting som inte hade förutsetts. Det som hade prioriterats i 
jämförelserna mellan de oselektiva och de selektiva COX hämmarna var den 
respektive risken för blödning, och resultat med avseende på den kardiovaskulära 
risken framkom huvudsakligen via post-hoc analyser1. Eftersom fokus låg på att 
komma tillrätta med de gastrointestinala biverkningarna fästes emellertid ingen 
större uppmärksamhet vid dessa resultat just då. 
 
År 2000 publicerades resultat från VIGOR-studien (Vioxx Gastrointestinal Outcomes 
Research), och dessa visade på en ökad risk för hjärtinfarkt med rofecoxib (selektiv 
COX-2 hämmare) jämfört med naproxen (oselektiv NSAID) [1, 9-10]. Först nu blev 
de negativa sidorna hos de selektiva hämmarna uppmärksammade på riktigt. 
APPROVe-studien (Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx), som gjordes 2004, 
bekräftade resultaten från VIGOR och detta ledde till att COX-2 hämmaren rofecoxib 
drogs in samma år. Detta kom att bli början på en lång diskussion huruvida NSAIDs 
över huvud taget är säkra ur hjärt- och kärlsynpunkt. 

1.2 Icke-selektiva COX hämmare  
I och med att de oselektiva COX hämmarna, ibland omnämnda som ”gamla” eller 
”traditionella” NSAIDs, också påverkar COX-2 finns det risker med avseende på 
biverkningar i hjärta och kärl även för dessa [2,5,6]. Både oselektiva och selektiva 
COX hämmare har variationer sinsemellan för hur selektiva de är för COX-2 (och 
COX-1). Vissa traditionella NSAIDs som har högre selektivitet  för COX-2 kan således 
uppvisa likande bieffekter som de selektiva hämmarna.  
 
Bland de oselektiva COX hämmarna har framförallt diklofenak blivit beskylld för att 
ha en högre risk för just hjärt- och kärlkomplikationer än de andra i denna grupp 
(troligen pga högre COX-2 selektivitet), vilket också visats i vissa metaanalyser och 
reviewartiklar [1, 5, 10-11]. I Danmark stoppades år 2009 den receptfria försäljningen 
av diklofenak helt och hållet efter en uppmärksammad observationsstudie som 
gjordes på drygt 1 miljon danskar [12-13, 21]. Än så länge är diklofenak receptfritt i 
Sverige, men med begränsningen att diklofenak endast får säljas på apotek, dvs inte 

                                                        
1 Innebär att data granskas efter att studien är färdig för samband som inte prioriterades till 

en början [24]. 
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på övriga läkemedelsombud såsom bensinmackar och mataffärer [14]. Diskussionen 
om diklofenaks säkerhet och receptfrihet blossade dock återigen upp i media 
sommaren 2012 (För exempel, se [15]). Den 19 oktober 2012 skriver 
Läkemedelsverket att ”säkerheten av diklofenak utreds vidare” [16], men tills annat 
är bestämt består alltså receptfriheten av denna substans i Sverige. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att utreda huruvida diklofenak är sämre eller ej, 
jämfört med sina jämlikar naproxen och ibuprofen (två andra oselektiva COX-
hämmare), med avseende på biverkningar i hjärta och kärl.  
 
De frågeställningar som kommer att behandlas i denna litteraturstudie är:  
1. Har tabletter innehållande diklofenak en högre risk för allvarliga hjärt- och 
kärlbiverkningar, mer specifikt hjärtinfarkt, jämfört med tabletter innehållande 
naproxen och ibuprofen? 
 
2. Bör tabletter innehållande diklofenak vara receptbelagda på grund de biverkningar 
som kan uppstå? 
 

2. Metod 

Sökningar gjordes i databasen PubMed, framför allt med hjälp av olika MeSH-
termer, t ex diklofenak, ibuprofen, naproxen, MI (myocardial 
infarction)/cardiovascular disease, NSAID (med både ”adverse effects” + 
”pharmacology”). Detta resulterade i  huvudsak i 9 review-artiklar, varav 8 användes 
i denna litteraturstudie. 14 originalartiklar hittades också, varav 6 stycken användes. 
En stor del av originalartiklarna hittades genom att titta på referenslistorna 
tillhörande reviewartiklarna. Artiklar uteslöts framför allt på grund av att det, efter 
genomläsning, upptäcktes att de till största del handlade om COX-2 hämmare och 
inte särskilt mycket om diklofenak, ibuprofen och naproxen. Sökningar gjordes i 
huvudsak 2013-01-23 och 2013-02-22.  
 
Sökningar har även till viss del gjorts i databasen Web of Science (2013-01-23) med 
liknande sökord. Resultaten skilde sig inte avsevärt från de i PubMed. 
 
Information hittades även i boken Pharmacology av Rang och Dale et al samt 
Farmakologi av Norlén & Lindström. Läkemedelsverkets hemsida samt artiklar i 
bland annat Läkemedelsvärlden, Läkartidningen och Dagens Medicin (nätversioner) 
har också gett värdefull information. 
 
Viktiga statistiska begrepp har klargjorts med hjälp av boken Statistik för 
hälsovetenskaperna (G Ejlertsson). För detta har även sökningar via Google visat sig 
värdefulla. 
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3. Resultat 

Tabell 1: Sammanställning över ingående studier. D=diklofenak, I=ibuprofen, N=naproxen. 
RR=relativ risk, HR=farokvot, OR=oddskvot, IRR= incidenskvot. 

Studie Studietyp Antal deltagare  Tid (år) Ålders-
fördelning 

Resultat-
mått 

[17] Retrospektiv kohort 729 249 resp.  
443 047  
 

1987-2006 (19) 
 

> 40 år RR, HR 

[18] Nested fall-kontroll D: 806/3216, 
I: 928/3705 
N: 312/1228 
 

1993-2000 (7) 30-79 år RR 

[19] Nested fall-kontroll 9 218/86 349 
 

2000-2004 (4) 25-100 år OR 

[20] Retrospektiv kohort 610 001 
 

1999-2005 (6) 35-94 år HR 

[21] Kohort 1 028 437 
 

1997-2005 (8) > 10 år HR, OR 

[22] Retrospektiv kohort 48 556 
 

1999-2004 (5) 40-89 år IRR 

 

3.1 van Staa et al [17] 
Denna studie var en retrospektiv kohortstudie med målet att utreda risken för 
hjärtinfarkt kopplad till användning av diklofenak, ibuprofen och naproxen med 
avseende på exponeringsskillnader (dvs om sådana skillnader bidrar till variationer i 
risk för de olika substanserna). Information till studien hämtades från ”the General 
Practice Research Database” (GPRD), ett medicinskt register i Storbritannien med 
patientinformation från allmänläkare (general practitioners, GPs). Den data som 
finns i GPRD innehåller bland annat information om demografi, förskrivningar, 
diagnoser, given preventiv vård, specialistremisser samt sjukhusinläggningar och vad 
dessa resulterade i. 
 
Data som inkluderades i studien sträcker sig från 1987 till 2006. Studiepopulationen 
var alla patienter, 40 år och äldre, som inom denna tidsram erhöll ett recept på ett 
traditionellt NSAID. Studien kom att inkludera 729 294 NSAID-användare. 
Uppföljningen av kohorten delades in i grupper med avseende på användning; 
nuvarande eller tidigare.  
 
En kontrollgrupp av patienter som inte använde NSAIDs valdes från hela GRPD 
utifrån ålder och kön. Totalt inkluderade studien 443 047 kontroller. Utifrån viktiga 
riskfaktorer kalkylerades, med hjälp av Poissonregression2, en poängskala för risken 
att drabbas av hjärtinfarkt. Detta gjordes både för personerna i kontrollgruppen och 
för de som använde NSAIDs. Kontroller matchades med NSAID-användare med 
avseende på ålder (10-årsstratum), kön och hur personen låg till i poängskalan.  
 
Antalet fall av hjärtinfarkt i gruppen nuvarande användare av NSAIDs jämföres med 
antalet fall i gruppen tidigare användare, och antalet fall jämfördes också mellan 

                                                        
2 Regression används för att kunna förutsäga värdet på en variabel utifrån kunskapen om en 

annan [23]. 
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användare och kontroller. Fokus i denna litteraturstudie ligger på jämförelsen mellan 
användare och kontroller. Poissonregression användes för att uppskatta den relativa 
risken, RR. RR justerades dels för ålder, kön och kalenderår och dels för ålder, kön, 
kalender år samt tidigare nämnda riskfaktorer (fullt justerade RRs).  
 
För varje förskrivning av NSAID karakteriserades exponeringen av typen av NSAID, 
den förskrivna dagliga dosen, den kumulativa dosen (antal tidigare förskrivningar), 
tidigare byte av NSAID samt antalet luckor i förskrivningen. En lucka definierades 
som att inget NSAID förskrevs inom den förväntade behandlingstiden plus tre 
månader efteråt. 
 
I studien undersöktes, förutom RR, också den absoluta risken i form av sk farokvoter 
(hazard rates). Den absoluta risken visar en grafisk bild av risken över en tidsperiod. 
I detta fall visades hur farokvoterna (ojusterade) ändrades över tid med olika antal 
tidigare förskrivningar av NSAIDs. Detta gör att samband kan ses mellan exponering 
och risk.  
 
Jämfört med kontrollerna ökade risken för hjärtinfarkt hos patienter som var 
nuvarande användare av NSAIDs. Se tabell 2. Risken (fullt justerad) för hjärtinfarkt 
var högre för de som var nuvarande användare av dilofenak (RR=1,21), men för 
ibuprofen och naproxen var riskökningen inte statistiskt signifikant (1,04 respektive 
1,03). Högre dagliga doser associerades med högre risk för hjärtinfarkt när det gällde 
diklofenak och ibuprofen. Detta gällde inte naproxen. 
 

Tabell 2: RRs för hjärtinfarkt hos nuvarande NSAID-användare jämfört med 
kontrollpatienter. 

NSAID-användning RR justerad för år, kön 
och kalenderår (95% 
konfidensintervall3, CI) 

RR justerad för år, kön 
och kalenderår samt 
riskfaktorer, dvs fullt 
justerade RRs (95 % CI) 

Ibuprofen 1,22 (1,16-1.28) 1,04 (0,98-1,09) 

<1200 mg/dag 1,29 (1,10-1,50) 1,05 (0,91-1,22) 

1200 mg/dag 1,21 (1,11-1,31) 1,02 (0,94-1,11) 

1201-2399 mg/dag 1,42 (1,20-1,67) 1,22 (1,03-1,44) 

≥2400 mg/dag 2,28 (1,23-4,24) 1,96 (1,05-3,65) 

Diklofenak 1,40 (1,33-1,47) 1,21 (1,15-1,28) 

<150 mg/dag 1,30 (1,20-1,40) 1,13 (1,04-1,22) 

150 mg/dag 1,50 (1,38-1,62) 1,28 (1,18-1,39) 

151-299 mg/dag 1,35 (0,97-1,88) 1,18 (0,85-1,65) 

≥300 mg/dag 2,28 (1,23-4,24) 2,03 (1,09-3,77) 

Naproxen 1,22 (1,12-1,33) 1,03 (0,94-1,13) 

<1000 mg/dag 1,19 (1,01-1,40) 0,99 (0,85-1,17) 

1000 mg/dag 1,31 (1,15-1,48) 1,12 (0,98-1,27) 

>1000 mg/dag 1,14 (0,61-2,11) 0,92 (0,49-1,71) 

 
54,3 % av diklofenak- och 65,0 % av naproxenanvändarna använde läkemedlen i 
dagliga doser doser som klassades som höga (150 mg respektive 1000 mg eller 

                                                        
3 Intervallet inom vilket det sanna värdet ligger med en viss sannolikhet. Sannolikheten i 

detta fall är 95 % [23]. 
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högre), jämfört med 0,9 % av användarna av ibuprofen där dosen ansågs hög om den 
var 2400 mg eller högre. Diklofenak användes oftare av de patienter som tidigare 
använt NSAIDs samt hos de som tidigare bytt mellan olika NSAIDs, jämfört med 
ibuprofen.  
 
När daglig dos, antal tidigare förskrivningar, antal luckor i användningen och antal 
tidigare byten mellan olika NSAIDs inkluderades i en regressionsmodell visades det 
att daglig dos, antal tidigare förskrivningar och antal tidigare byten var associerade 
med risken för hjärtinfarkt. Ingen statistisk skillnad sågs mellan diklofenak, 
ibuprofen och naproxen med avseende på dessa faktorer.  
 
Den relativa risken för hjärtinfarkt var även associerad med både antalet luckor 
(följsamhet) samt användningstiden. Patienter med dålig följsamhet (många luckor) 
och som använde NSAIDs för en kort tid hade lägre relativa risker än de med bra 
följsamhet och lång användningstid. 
 
Analys av den absoluta risken (farokvoter) visade att de patienter som tidigare inte 
använt NSAIDs hade en ökad risk för hjärtinfarkt vid tiden kring den första 
förskrivningen. När behandlingen avslutades minskades den absoluta risken och 
stabiliserade sig efter några månader. Hos patienter som tidigare hade haft en 
frekvent användning av NSAIDs (många tidigare förskrivningar) låg den absoluta 
risken för hjärtinfarkt högre, och den fortsatte vara hög flera år efter avslutad 
behandling. Riskmönstret såg likadant ut för både diklofenak, ibuprofen och 
naproxen. Se figur 2. 
 

 
Sammanfattningsvis visade denna studie att patienter som använder diklofenak har 
högre risk för hjärtinfarkt än de patienter som använder naproxen eller ibuprofen. 
Högre doser förknippas dessutom för högre risker, åtminstone när det gällde 
ibuprofen och diklofenak. Studien visade också att patienter som är 
långtidsanvändare av NSAIDs, och de som har bra följsamhet, har högre risk för 
hjärtinfarkt.   
 
Trots att diklofenak visade på en högre risk för hjärtinfarkt, så skiljer sig den 
bakomliggande användningshistoriken åt mellan ovan nämnda substanser. T ex 
användes diklofenak oftare av de patienter som tidigare använt NSAIDs samt hos de 
som tidigare bytt mellan olika NSAIDs, jämfört med ibuprofen. Fler tidigare 
förskrivningar samt tidigare byten av NSAIDs visades öka risken för hjärtinfarkt, och 

Figur 2: Farokvoter för hjärtinfarkt sedda över tid efter förskrivning av NSAID, 
stratifierade av antalet tidigare förskrivningar. Diklofenak = blå/cirkel, ibuprofen = 
röd/kvadrat, naproxen = grön/triangel. Bilden är reviderad. Förlaga finns i van Staa et al, 
figur 3 [17]. 
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när detta togs i åtanke så hade diklofenak, ibuprofen och naproxen liknande mönster 
för risk för hjärtinfarkt.  

3.2 Jick et al [18] 
Jick et al utförde tre separata nested fall-kontroll studier om tre olika NSAIDs, 
diklofenak, ibuprofen och naproxen, med avsikten att utvärdera respektive substans 
risk för akut hjärtinfarkt. Studien designades för att studera långtidsanvändning, dvs 
användning i mer än 10 månader. Data togs från GPRD (se avsnitt 3.1). Från denna 
databas identifierades personer mellan 30 och 79 år som hade använt diklofenak, 
ibuprofen eller naproxen för första gången efter 1 januari 1993. Datainsamlingen 
upphörde 31 december 2000. 
 
Varje fall matchades med upp till fyra kontroller (som inte drabbats av akut 
hjärtinfarkt) med avseende på födelseår, kön, indexdatum (dvs det datum 
fallpatienten fick diagnosen akut hjärtinfarkt) och klinik.  
 
Patienterna i studien ansågs vara exponerade för det NSAID av intresse om de hade 
fått två eller fler förskrivningar av denna substans före indexdatumet (men efter 1 
januari 1993). De som endast hade ett recept inom denna tidsram utgjorde 
referensgruppen i jämförelserna mellan fall och kontroller. 
 
Effekten av de NSAIDs av intresse utvärderades i tre separata studier med hjälp av  
matchad logistisk regression för att uppskatta oddskvoten (OR)4. Exponeringen 
delades in i olika nivåer (2-4, 5-9, 10-19 samt 20 eller fler förskrivningar) med 1 
förskrivning som referens. Varje analys justerades för rökning, BMI, tidigare 
reumatoid artrit (RA), hyperlipidemi samt användning av något av de andra 
studerade NSAIDs eller acetylsalicylsyra (ASA) före indexdatumet. 
 
806 fall samt 3216 matchade kontroller fick, för första gången, en eller fler 
förskrivningar av diklofenak efter den 1 januari 1993 men före indexdatumet. En 
jämförelse av de fall och kontroller som fick åtminstone två recept (2-109) respektive  
de som bara fick ett recept gav en justerad relativ risk, RR, på 1,3. För RR baserat på 
olika nivåer av exponering, se tabell 3. 
 

Tabell 3: Fördelning av fall och kontroller samt uppskattning av den justerade relativa 
risken för akut hjärtinfarkt beroende på antalet förskrivningar av diklofenak. 

Antal 
förskrivningar 

Antal fall Antal kontroller Justerad relativ risk (RR) 
(95 % CI) 

Totalt 806 3216  - 

1 st 411 1866 1,0 (referens)  

2-4 st 226 894 1,2 (1,0-1,4) 

5-9 st 81 251 1,4 (1,1-1,9) 

10-19 st 52 124 1,9 (1,3-2,7) 

20+ st 36 81 2,0 (1,3-3,0) 

 
Nuvarande användning jämfört med tidigare användning av diklofenak gav en 
oddskvot på 1,3. Detta förklarades dock av att långtidsanvändare (med många recept) 
                                                        
4 En speciell multipel regressionsanalys. Den logistiska regressionen har en beroende 

variabel (ex sjukdom) som är dikotom, dvs en variabel med två möjliga utfall (tex sjuk/inte 
sjuk). Även de förklarande variablerna (tex exposition) är ofta diktoma. Resultatet av en 
logistisk regressionsanalys blir oddskvoter, ORs. Oddskvot används ibland som skattning 
av den relativa risken, RR [23]. 
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också tenderade att vara nuvarande användare – nuvarande användning ändrade 
generellt inte risken för akut hjärtinfarkt jämfört med tidigare användning. 
 
928 fall och 3705 matchade kontroller fick, för första gången, en eller fler 
förskrivningar av ibuprofen efter den 1 januari 1993 men före indexdatumet. RR för 
fall och kontroller som fick åtminstone två recept (2-85) jämfört med de som bara 
fick ett recept var 1,1. För RR baserat på olika nivåer av exponering, se tabell 4. 
 

Tabell 4: Fördelning av fall och kontroller samt uppskattning av den justerade relativa 
risken för akut hjärtinfarkt beroende på antalet förskrivningar av ibuprofen. 

Antal 
förskrivningar 

Antal fall Antal kontroller Justerad relativ risk (RR) 
(95 % CI) 

Totalt 928 3703  - 

1 st 577 2425 1,0 (referens) 

2-4 st 260 977 1,1 (0,9-1,3) 

5-9 st 51 175 1,2 (0,9-1,7) 

10-19 st 24 88 1,0 (0,6-1,6) 

20+ st 16 38 1,7 (0,9-3,1) 

 
 
Ingen riskökning sågs med nuvarande användning av ibuprofen jämfört med tidigare 
användning.  
 
312 fall och 1228 matchande kontroller fick, för första gången, en eller fler 
förskrivningar av naproxen efter den 1 januari 1993 men före indexdatumet. När 
fall och kontroller jämfördes med avseende på antalet förskrivningar (1 recept 
respektive 2-57 recept) genererades en RR på 1,1. Se tabell 5 för RR baserat på olika 
nivåer av exponering. 
 

Tabell 5: Fördelning av fall och kontroller samt uppskattning av den justerade relativa 
risken för akut hjärtinfarkt beroende på antalet förskrivningar av naproxen. 

Antal 
förskrivningar 

Antal fall Antal kontroller Justerad relativ risk (RR) 
(95 % CI) 

Totalt 312 1228  - 

1 st 185 779 1,0 (referens) 

2-4 st 90 335 1,0 (0,8-1,4) 

5-9 st 18 63 1,0 (0,6-1,8) 

10-19 st 9 32 1,0 (0,5-2,2) 

20+ st 10 19 2,0 (0,9-4,5) 

 
 
Ingen riskökning sågs med nuvarande användning av naproxen jämfört med tidigare 
användning. 
 
Merparten, cirka 38 %, av alla fall och kontroller var 59 år eller yngre och ca 70 % var 
män. Åldersdistributionen var lika bland alla tre studier. I alla studier var 
proportionen av nuvarande rökare högre bland fall än bland kontroller. Fler fall än 
kontroller hade också tidigare diagnostiserats med RA och hyperlipidemi.  
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Sammanfattningsvis kom denna studie fram till att långvarig användning av 
diklofenak ökar risken för akut hjärtinfarkt hos patienter utan särskilt uttalade 
riskfaktorer. RR ökade successivt med ökad användningstid (ökat antal 
förskrivningar). Mängden diklofenak verkar vara avgörande för risken för akut 
hjärtinfarkt snarare än de exponeringsförhållanden som råder. Riskökningen för akut 
hjärtinfarkt hos de patienter som använde ibuprofen och naproxen var inte statistiskt 
signifikant. 
 
3.3 Hippisley-Cox & Coupland [19] 
Målet med denna studie var att undersöka den jämförelsevisa risken för hjärtinfarkt 
hos patienter som använde COX-2 hämmare respektive andra NSAID i primärvården 
mellan 1 augusti 2000 och 31 juli 2004. Undersökningen gjordes hos patienter med, 
respektive utan, redan existerande hjärtsjukdom. I den här litteraturstudien kommer 
resultat med avseende på COX-2 hämmare inte att beröras. 
 
Designen var en nested fall-kontroll studie och data togs från databasen 
QRESEARCH. Denna databas innehåller information om patienter från Englands 
allmänkliniker i form av bland annat demografi, karaktärsegenskaper (längd, vikt, 
rökning), symtom, diagnoser, rådgivning, remisser, förskrivna läkemedel och resultat 
av undersökningar. 
 
En kohort av patienter som var registrerade i databasen den 1 augusti 2000, och som 
hade varit det det senaste året, valdes ut att delta. Studien avslutades 31 juli 2004. 
Från kohorten valdes patienter mellan 25 och 100 år som för första gången 
diagnostiserats med hjärtinfarkt under studieperiodens 4 år. Dessa kom att utgöra de 
9218 fallen. Upp till 10 kontroller matchades till varje fall med avseende på ålder, 
kalendertid, kön, och klinik. Varje kontroll fick ett indexdatum – det datum deras 
respektive fall drabbades av hjärtinfarkt. Totalt inkluderades 86 349 kontroller.  
 
Alla förskrivningar av selektiva och icke-selektiva NSAIDs de senaste tre åren före 
indexdatumet identifierades för både fall och kontroller. Läkemedlen grupperades  
enligt substanser på följande sätt: celecoxib, rofecoxib, ibuprofen, diklofenak (även 
kombinationspreparat), naproxen samt andra selektiva NSAIDs och andra icke-
selektiva NSAIDs.  
 
Med hjälp av matchad logistisk regression togs oddskvoter fram för att uppskatta 
risken för hjärtinfarkt associerad med respektive läkemedelsgrupp. Justeringar 
gjordes för möjliga störfaktorer såsom rökning och samsjuklighet (diabetes, 
hypertension, kranskärlssjukdom, osteoartrit, RA, fetma) samt andra läkemedel som 
påverkar risken för hjärtinfarkt (antidepressiva läkemedel och statiner). ”Numbers 
needed to harm” (NNH) beräknades för patienter från 25 år och uppåt respektive 65 
år och uppåt.  
 
I tabell 6 visas ojusterade och justerade oddskvoter för hjärtinfarkt associerade med 
nuvarande användning av de olika NSAID. De ojusterade analyserna visar att varje 
läkemedelsgrupp associerades med en signifikant ökad risk för hjärtinfarkt. De 
justerade analyserna, visade att användning av diklofenak och ibuprofen inom de 
senaste 3 månaderna associerades med en signifikant ökad risk för hjärtinfarkt (1,55 
respektive 1,24). Signifikansnivån var 0,01. 
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Tabell 6: Oddskvoter för risken för hjärtinfarkt kopplad användningen av NSAIDs jämfört 
mellan fall och kontroller inom de senaste 3 åren 

Läkemedel och tid 
sedan sista 
förskrivningen 

Ojusterade 
oddskvoter (95% 
CI) 

Justerade 
oddskvoter (95% 
CI) 

P-värde 

Diklofenak    

Ingen användning de 
senaste 3 åren 

1,00 (referens) 1,00 (referens) - 

Användning >3 
månader före 
indexdatum 

1,29 (1,21-1,37) 1,13 (1,05-1,21) 0,001 

Användning inom de 
senaste 3 månaderna 
från indexdatum 

1,69 (1,53-1,86) 1,55 (1,39-1,72) <0,001  

Ibuprofen    

Ingen användning de 
senaste 3 åren 

1,00 (referens) 1,00 (referens) - 

Användning >3 
månader före 
indexdatum 

1,20 (1,13-1,28) 1,05 (0,98-1,12) 0,16 

Användning inom de 
senaste 3 månaderna 
från indexdatum 

1,40 (1,27-1,55) 1,24 (1,11-1,39) <0,001  

Naproxen    

Ingen användning de 
senaste 3 åren 

1,00 (referens) 1,00 (referens) - 

Användning >3 
månader före 
indexdatum 

1,28 (1,13-1,44) 1,09 (0,96-1,24) 0,16 

Användning inom de 
senaste 3 månaderna 
från indexdatum 

1,38 (1,11-1,72) 1,27 (1,01-1,60) 0,04 

 
 
NNH för användning inom de senaste tre månaderna för patienter i åldern 65 år och 
uppåt var 521 för diklofenak och 1005 för ibuprofen. För patienter i åldern 25 år och 
uppåt var motsvarande siffror 1066 för diklofenak och 2444 för ibuprofen. 
 
Analyserna repeterades och begränsades till de fall och kontroller med kompletta 
data för rökning och BMI, vilket resulterade i liknande oddskvoter för alla läkemedel 
förutom naproxen, för vilken den justerade oddskvoten för användning inom de 
senaste 3 månaderna blev 1,42, samt gruppen av andra icke-selektiva NSAID 
(oddskvoter för denna grupp tas ej upp i denna litteraturstudie). Analyserna 
repeterades ytterligare och begränsades till patienter utan kranskärlssjukdom eller 
diabetes. Detta påverkade inte oddskvoterna nämnvärt för de, i denna 
litteraturstudie, intressanta läkemedlen.  
 
Oddskvoterna för hjärtinfarkt ökade, dvs risken för hjärtinfarkt ökade, med ökat 
antal förskrivningar för diklofenak, ibuprofen och naproxen.  
 
63,1 % av alla fall var män. En högre andel fall än kontroller var rökare, överviktiga 
och hade samsjuklighet.  
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Sammanfattningsvis ökar risken för hjärtinfarkt hos patienter som använder 
diklofenak och ibuprofen enligt denna studie, detta trots justeringar för potentiella 
störfaktorer. Liknande oddskvoter sågs för naproxen, men p-värdena för detta 
läkemedel nådde ej under signifikansnivån på 0,01, och således ansågs dessa resultat 
inte vara statistiskt signifikanta5. Ett ökat antal förskrivningar ledde till ökad risk för 
hjärtinfarkt med både diklofenak, ibuprofen och naproxen. 
 
3.4 Roumie et al [20] 
Syftet med denna retrospektiva kohortstudie var att undersöka om något eller några 
särskilda NSAIDs ökar risken för kardiovaskulära händelser: akut hjärtinfarkt, stroke 
samt dödsfall pga kranskärlssjukdom. I den här litteraturstudien kommer 
hjärtinfarkt vara den kardiovaskulära händelsen i fokus när så är möjligt.  
 
Patienterna som valdes till studien var deltagare i Tennessee Medicaid program 
(TennCare) mellan 1 januari 1999 och 12 december 2005. Data erhölls från 
TennCares register, vilket innehåller bland anat deltagarlistor (sammanlänkade med 
dödscertifikat) samt filer om förskrivningar, sjukhusinläggningar, öppenvårdsbesök 
samt vård på sjukhem. 
 
Studiepopulationen bestod av icke-inlagda patienter mellan 35 och 94 år. Risken för 
kardiovaskulära händelser undersöktes i två grupper – för patienter med respektive 
utan tidigare kardiovaskulär sjukdom. Risken för kardiovaskulära händelser är högre 
hos patienter med tidigare kardiovaskulär sjukdom, enligt Roumie et al. Diagnoserna 
som klassades som kardiovaskulär sjukdom var följande: hjärtinfarkt, obstruktiv 
kranskärlsjukdom, transistorisk ischemisk attack (TIA), perifer artärsjukdom eller 
karotid artärsjukdom. 
 
Patienterna följdes tills det datum de utvecklade de tidigare definierade 
kardiovaskulära händelserna (akut hjärtinfarkt, stroke, död pga kranskärlsjukdom), 
alternativt stroke eller akut hjärtinfarkt som inte motsvarar definitionen i studien, 
tills de valde att gå ur, dog eller till dess att studieperioden tog slut. 
 
De studerade NSAIDs var celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, indomethacin samt de 
substanser som är intressanta i den här litteraturstudien: diklofenak, ibuprofen och 
naproxen. Patienter som använde flera NSAIDs uteslöts.  
 
Exponeringen bestämdes av den dagliga dosen. De två doser som var vanligast i 
förskrivningarna definierade låg och hög dos för respektive läkemedel: ibuprofen 
1800/24oo mg, naproxen 750/1000 mg och diklofenak 100/150 mg. Doseringar över 
medelpunkten av de två doserna ansågs vara höga, medan de under medelpunkten 
ansågs vara låga. Användningstiden klassificerades antingen enligt kortare än 90 
dagars kontinuerlig användning respektive 90 dagars, eller längre, kontinuerlig 
användning. 
 
Nuvarande användning definierades som datumet NSAID förskrevs till den dagen det 
beräknades ta slut. Tidigare användning definierades som ingen användning 365 
dagar efter nuvarande användning. Ingen användning definierades som ingen 
användning av något NSAID de senaste 365 dagarna. 
 
Cox proportionella faroregressionsmodeller användes för att studera sambandet 
mellan utfallet och användning av NSAIDs. Modellerna justerades för störfaktorer 
och riskpoäng (som kalkylerades för att kontrollera skillnader i sjukdomsrisk). Alla 
                                                        
5 Signifikansnivå: om p-värdet är lägre än signifikansnivån är resultatet statistiskt 

signifikant [23].  
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mätvärden uttrycktes som justerade farokvoter, aHR. De två kohorterna studerades 
separat, men tester gjordes även för sambandet NSAID-exponering och tidigare 
kardiovaskulär sjukdomshistoria. För att se om risken ändrades stratifierades 
analyserna för ålder, riskpoäng, ras och året inträde i kohorten skedde.  
 
610 001 patienter inkluderades i kohorten. 525 249 (86%; 65% kvinnor, 79% vita) 
hade ingen historia av tidigare kardiovaskulär sjukdom vid studiens start. 
Medelåldern för dessa var 45 år. De med kardiovaskulär sjukdomshistoria var 84 752 
till antalet (14%; 57 % kvinnor, 81 % vita) vid studiens start. Medelåldern var 54 år. 
De med tidigare kardiovaskulär sjukdom hade en hög riskpoäng för kardiovaskulära 
händelser.  
 
Hos de patienter som inte hade någon historia med kardiovaskulär sjukdom fick 4719 
personer akut hjärtinfarkt (totalt 12 184 kardiovaskulära händelser). I denna grupp 
hade de som använde naproxen, ibuprofen och diklofenak ungefär lika stora risker 
(aHR) för kardiovaskulära händelser som icke-användare; 1,00; 1,03 respektive 1,02. 
Se tabell 7. 
 

Tabell 7: Incidenser av kardiovaskulära händelser (akut hjärtinfarkt, stroke samt dödsfall 
pga kranskärlssjukdom) och justerade farokvoter hos patienter utan tidigare 
kardiovaskulär sjukdom. 

NSAID Incidens (antal händelser/1000 
personår) 

aHR (95% CI) 

Icke-användare 7,9 (referens) 1,00 (referens) 

Ibuprofen 8,23 1,03 (0,92-1,15) 

Naproxen 8,18 1,00 (0,91-1,11) 

Diklofenak 7,52 1,02 (0,79-1,33) 

 
 
Hos patienter med kardiovaskulär sjukdomshistoria fick 4327 personer akut 
hjärtinfarkt (totalt 10 248 kardiovaskulära händelser). Här uppvisade de nuvarande 
naproxenanvändarna en minskad risk för kardiovaskulära händelser med en aHR på 
0,88. Ibuprofen och diklofenak hade aHR på 1,02 respektive 1,01 och associerades 
således inte med någon ökad risk för kardiovaskulära händelser. Se tabell 8. 
 

Tabell 8: Incidenser av kardiovaskulära händelser (akut hjärtinfarkt, stroke samt dödsfall 
pga kranskärlssjukdom) och justerade farokvoter hos patienter med tidigare 
kardiovaskulär sjukdom. 

NSAID Incidens (antal händelser/1000 
personår) 

aHR (95% CI) 

Icke-användare 28,30 (referens) 1,00 (referens) 

Ibuprofen 26,47 1,02 (0,90-1,15) 

Naproxen 22,66 0,88 (0,79-0,99) 

Diklofenak 20,13 1,01 (0,76-1,34) 

 
Analyser enligt ovan gjordes även hos nya användare där ingen märkbar skillnad sågs 
för diklofenak och ibuprofen jämfört med tidigare. Dock försvann den riskminskning 
som tidigare setts med naproxen hos de med kardiovaskulär sjukdomshistoria. 
Stratifierade analyser gjordes för att kontrollera om dels ålder eller riskpoäng 
påverkade risken för kardiovaskulära händelser, och dels om ras eller året patienten 
inkluderades i kohorten hade någon påverkan. Resultaten överensstämde i stort med  
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de totala (icke-stratifierade). Känslighetsanalyser utfördes på de NSAIDs som hade 
en statistiskt signifikant association med utfallet, vilket varken diklofenak, ibuprofen 
eller naproxen hade. 
 
Sammanfattningsvis har resultaten från denna studie inte kunnat påvisa någon ökad 
risk för kardiovaskulära händelser, hos varken patienter med kardiovaskulär 
sjukdomshistoria eller de utan, med substanserna diklofenak, ibuprofen eller 
naproxen. Faktum är att naproxen till och med associerades med en riskminskning 
hos patienter med tidigare kardiovaskulär sjukdom. Denna riskminskning försvann 
dock när nya användare studerades separat. 

3.5 Fosbol et al [21] 
Målet med denna studie var att utreda frågan om det finns en risk för 
kardiovaskulära biverkningar (hjärtinfarkt/död) hos, till synes, friska personer som 
använder NSAIDs. Detta undersöktes via en kohortstudie där danska individer utan 
tidigare sjukhusinläggningar eller samtidig farmakoterapi inkluderades. 
 
Alla invånare i Danmark har ett unikt personnummer, och via detta går det att hitta 
information om t ex förskrivningar och sjukdomar. Alla expedierade förskrivningar 
för invånare i Danmark registreras i det danska förskrivningsregistret, med bland 
annat information om styrka, mängd och datum för expedition. Information om 
sjukdomar kan hämtas  från det danska nationella patientregistret, som dessutom 
innehåller uppgifter om inläggningar på danska sjukhus. Från dessa register 
hämtades data till studien. 
 
Deltagarna i studien var danska invånare i åldern 10 år eller äldre den 1 januari 1997. 
Endast de som inte varit inlagda på sjukhus de senaste 5 åren innan de fick sin första 
förskrivning av NSAID valdes ut. Datumet för den första förskrivningen sattes som 
indexdatum. För individer som inte förskrevs något NSAID sattes indexdatumet till 
mitten av studieperioden (1 juni 2001), eller 1 januari 1997 om individen hann dö 
innan 1 juni 2001.  Uppföljningen av individerna pågick från 1997 till 2005. 
 
Den huvudsakliga studiepopulationen, population A, bestod av individer som, 
förutom att de uppfyllde kriterierna ovan, inte heller hade fått vissa definierade 
läkemedel som kunde antogs påverka utfallet förskrivna från 1 januari 1995. 
Delpopulationen, population B, bestod av individer som inte varit inlagda på sjukhus 
10 år före deras första förskrivning av NSAID, och som inte heller hade blivit 
förskrivna något av de definierade läkemedlen från 1 januari 1995 fram till  
indexdatumet. 
 
Utfallen som kontrollerades i studien var i första hand risken för kombinationen död 
och hjärtinfarkt, och i andra hand risken för död. Vital status hämtades från det 
nationella personregistret, vilket uppdateras åtminstone en gång varannan vecka. I 
denna litteraturstudie kommer fokus att ligga på den primära utfallet: 
kombinationen död och hjärtinfarkt. 
 
Studiedeltagarnas exponering definierades av dos och behandlingstid. 
Behandlingstiden kalkylerades genom att dividera antalet expedierade tabletter med 
den uppskattade dagliga dosen. Höga doser definierades enligt följande: ibuprofen > 
1200 mg, diklofenak ≥ 100 mg samt naproxen > 500 mg. Selektiva COX-2 hämmare 
studerades också men kommer inte att beröras i denna litteraturstudie. 
 
Två statistiska metoder för att uppskatta risken för död och hjärtinfarkt associerad 
med användning av NSAID användes: cox proportionell faroregressionsanalys för att 
uppskatta farokvoter, samt case-crossover analys för att uppskatta oddskvoter (med 
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hjälp av matchad logistisk regression). 
 
I en case-crossover analys fungerar en individ som både fall och sin egen kontroll (i 
en annan period). En fallperiod definierades i denna studie som 0-30 dagar före en 
händelse (hjärtinfarkt eller död). Två kontrollperioder skapades och definierades som 
dels 60-90 dagar före en händelse, och dels 90-120 dagar före en händelse. I alla 
analyser sattes en signifikansnivå på 0,05. Cox proportionella 
faroregressionsanalyser justerades för ålder, kön och kalenderår.  
 
Studiepopulation A bestod av 1 028 437 personer, och den mer strikt definierade 
delpopulationen B bestod av 153 465 personer. I population A fanns signifikant fler 
kvinnor än i B, och medelåldern var också lägre i jämförelse med B. Alla NSAIDs 
användes för en kort tid, 9-34 dagar, och oftast i låga doser. 
 
Resultat med justerade farokvoter, aHR, från faroanalyserna visas i tabell 9. En 
dosberoende relation till risken för död och hjärtinfarkt sågs med alla NSAIDs 
förutom naproxen. Åldern var en viktig faktor som associerades med en ökad risk för 
död och hjärtinfarkt. I gruppen för personer mellan 30 och 50-år var farokvoterna för 
ibuprofen, diklofenak och naproxen 1,76, 2,80 samt 1,83 (respektive). För den totala 
populationen var farokvoterna för respektive av dessa substanser lägre. 
 
Resultat med oddskvoter, OR, från case-crossover analyserna visas också i tabell 9.  
Resultaten från dessa analyser stödjer de trender som sågs i cox-analyserna för 
diklofenak och naproxen. För dessa läkemedel stödjs också den dosberoende risken 
för död och hjärtinfarkt i case-crossover analyserna. 
 

Tabell 9: Justerade farokvoter (aHR) och Oddskvoter (OR) för risken för 
död/hjärtinfarkt för studiepopulation A resp B. Kvoterna är associerade med exponering för 
NSAIDs och stratifierade för daglig dos. 

Läkemedel A: aHR (95% 
CI) 

A: OR (95 % CI) B: aHR (95 % 
CI) 

B: OR (95 % CI) 

Ibuprofen     

Ingen 
användning 

1,00 (referens) 1,00 (referens) 1,00 (referens) 1,00 (referens) 

Användning 1,01 (0,96-1,07) 1,14 (1,04-1,24) 0,88 (0,74-1,06) 1,06 (0,81-1,38) 

≤ 1200 mg 0,92 (0,86-0,97) 1,12 (1,02-1,23) 0,76 (0,62-0,94) 1,09 (0,81-1,45) 

> 1200 mg 1,84 (1,62-2,08) 1,10 (0,94-1,30) 1,75 (1,21-2,53) 0,98 (0,62-1,56) 

Diklofenak     

Ingen 
användning 

1,00 (referens) 1,00 (referens) 1,00 (referens) 1,00 (referens) 

Användning 1,63 (1,52-1,76) 1,81 (1,62-2,01) 1,58 (1,29-1,93) 2,34 (1,73-3,17) 

< 100 mg 1,05 (0,90-1,21) 1,37 (1,11-1,69) 0,71 (0,44-1,16) 2,15 (1,14-4,08) 

≥ 100 mg 1,99 (1,83-2,17) 1,82 (1,63-2,04) 2,09 (1,68-2,61) 2,21 (1,63-3,01) 

Naproxen     

Ingen 
användning 

1,00 (referens) 1,00 (referens) 1,00 (referens) 1,00 (referens) 

Användning 0,97 (0,83-1,12) 0,99 (0,76-1,28) 0,85 (0,49-1,46) 0,89 (0,39-2,04) 

≤ 500 mg 0,90 (0,76-1,06) 1,03 (0,78-1,35) 0,85 (0,47-1,53) 0,82 (0,34-1,97) 

> 500 mg 1,28 (0,95-1,74) 0,91 (0,54-1,54) 0,83 (0,21-3,30) 1,00 (0,13-8,00 
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Slutsatsen från denna studie är att oselektiva NSAIDs, framför allt i höga doser, är 
associerade med en ökad risk för död och hjärtinfarkt hos (till synes) friska individer. 
Studien baserades på korttidsanvändning. Resultaten visade på ett dosberoende 
förhållande mellan NSAID-användning och risken för död och hjärtinfarkt. Den 
kardiovaskulära risken med ibuprofen var inte lika klar som för diklofenak, eftersom 
en riskökning bara sågs med höga doser. Naproxen visade ingen riskökning i 
analyserna. Dock, vid åldersspecifika analyser, sågs en signifikant dosberoende risk 
för både ibuprofen och naproxen hos personer i åldern 30 till 50 år.  
Subpopulationsanalyser som gjordes visade ingen skillnad mellan könen. 

3.6 Ray et al [22] 
Denna studie var en retrospektiv kohortstudie baserad på information från flera olika 
databaser; Tennessee Medicaid, GPRD samt Saskatchewan Health. Målet med 
studien var att studera den kardiovaskulära säkerheten av NSAIDs hos patienter som 
nyligen varit inlagda på sjukhus för allvarlig kranskärlsjukdom. 
 
Studien pågick mellan 1 januari 1999 och 31 december 2004, och data togs från tre 
stora databaser nämnda ovan. Tennessee Medicaid och GPRD har tidigare beskrivits 
i denna litteraturstudie. Saskatchewan Health är en databas i Kanada med liknande 
information som den som finns i Tennessee Medicaid. 
 
Kohorten bestod av personer i åldrarna 40 till 89 år som varit inlagda pga allvarlig 
kranskärlsjukdom definierad som akut hjärtinfarkt, operation där kranskärl 
återskapades (angioplastik med eller utan stent samt bypassoperation av kranskärl) 
eller instabil angina pectoris.  
 
Uppföljningen av kohorten startade 45 dagar efter att patienten kvalificerat sig för 
deltagande. Således skulle respektive patient ha överlevt såpass länge, och han eller 
hon skulle fortfarande uppfylla de kriterier som fanns för deltagande, ha åtminstone 
en förskrivning av NSAID samt ha varit utskriven från sjukhuset i åtminstone 15 på 
varandra följande dagar. Uppföljningen fortsatte till studieperiodens slut, tills att 
patienten inte längre uppfyllde kriterierna för deltagande eller till dess ett utfall 
genererades. 
 
Nuvarande användning definierades som tiden mellan förskrivningsdatumet och den 
beräknade behandlingstidens slut. Obestämd användning definierades som tiden 
från den beräknade behandlingstidens slut till slutet på de 90 påföljande dagarna, 
och tidigare användning definierades som de resterande 365 dagarna efter slutet på 
nuvarande användning. Samtida användning av flera NSAIDs analyserades i en 
separat kategori. Analyser gjordes för medelpunkten mellan låg- och medeldos för de 
olika substanserna: naproxen <1000 mg, ibuprofen ≤1600 mg samt diklofenak <150 
mg dagligen. Selektiva COX-2 hämmare fanns också med i analyserna, men dessa 
inkluderas inte i denna litteraturstudie. 
 
Studiens primära utfall var allvarlig kranskärlsjukdom: akut hjärtinfarkt eller död 
pga allvarlig kranskärlsjukdom (utanför sjukhus), definierad antingen som plötslig 
hjärtdöd eller dödlig hjärtinfarkt. Det sekundära utfallet som studerades var en 
kombination av allvarlig kardiovaskulär sjukdom (icke-dödlig hjärtinfarkt eller 
stroke) samt dödsfall av vilken orsak som helst. I den här litteraturstudien kommer 
fokus att ligga på det primära utfallet. 
 
En skala med kardiovaskulär riskpoäng kalkylerades genom Poissonregression bland 
de som var icke-nutida användare av NSAID. Alla potentiella riskfaktorer räknades 
med. Riskpoängen användes för att beräkna incidenskvoter, IRRs. Från dessa kvoter 
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uppskattades sedan den relativa risken, RR. 
 
Kohorten bestod av 48 566 patienter. Medelåldern var 65 år och 58 % av deltagarna 
var män. Incidensen av allvarlig kranskärlsjukdom, det primära utfallet, var 3,6/100 
personår för Tennessee, 2,7/100 personår för Saskatchewan och 3,1/100 personår för 
GPRD.  
 
Den huvudsakliga referensgruppen för uträkningarna av IRRs var icke-användare av 
NSAIDs. Ibland räknades IRRs dock också ut med nuvarande användning av 
naproxen som referensgrupp, detta eftersom naproxen ansågs vara den NSAID med 
bäst kardiovaskulär säkerhet enligt författarna. I denna litteraturstudie kommer dock 
endast resultaten med icke-användare som referens att hanteras. Se resultaten i 
tabell 10. 
 

Tabell 10: Incidenskvoter (IRR) av allvarlig kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt eller död pga 
kranskärlssjukdom, definierat som död pga hjärtinfarkt eller plötslig hjärtdöd) kopplat till 
användning av NSAIDs. Referens: icke-användare. 

NSAID-exponering IRR (95 % CI) P-värde 

Allvarlig kranskärlsjukdom   

Icke-användare 1 (referens) - 

Tidigare användare 0,95 (0,86-1,05) 0,3242 

Naproxen 0,88 (0,66-1,17) 0,3940 

Ibuprofen 1,18 (0,92-1,53) 0,1978 

Diklofenak 1,27 (0,95-1,70) 0,1037 

 
Nuvarande användare av naproxen hade det lägsta värdet (0,88). För användare av 
diklofenak sågs en riskökning jämfört med icke-användare (1,27). Nuvarande 
användare av ibuprofen hade också en ökad risk för utfallet, dock inte lika hög som 
för diklofenak.   
 
Den vanligaste förskrivna dosen av naproxen var 1000 mg eller mer (dvs högdos; 77 
% av alla nuvarande användare). För dessa naproxenanvändare sågs ingen ökad risk 
för allvarlig kranskärlssjukdom, dock sågs en riskökning i doser <1000 mg. Ökade 
risker för dito erhölls med diklofenak i doser under 150 mg dagligen och för 
ibuprofen i doser över 1600 mg dagligen. Se tabell 11. 
 

Tabell 11: Incidenskvoter (IRR) av allvarlig kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt eller död pga 
kranskärlssjukdom) respektive allvarlig kardiovaskulär sjukdom (hjärtinfarkt eller 
stroke)/dödsfall av vilken orsak som helst stratifierade med avseende på dos av NSAIDs. 
Referens: icke-användare. 

NSAID-exponering med 
avseende på daglig dos 

IRR (95% CI) P-värde 

Allvarlig kranskärlsjukdom   

Naproxen <1000 mg 1,22 (0,74-1,99) 0,4325 

Naproxen ≥1000 mg 0,78 (0,55-1,10) 0,1601 

Ibuprofen ≤1600 mg 0,99 (0,66-1,50) 0,9723 

Ibuprofen >1600 mg 1,35 (0,97-1,87) 0,0742 

Diklofenak <150 mg 1,65 (1,13-2,42) 0,0094 

Diklofenak ≥150 mg 0,97 (0,62-1,50) 0,8861 
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För användare av naproxen varierade inte IRR med användningstiden. IRR ökade 
dock för de andra NSAIDs när användningstiden var <90 dagar. Däremot ökade inte 
risken signifikant med längre användningstider av dessa läkemedel.  
 
När subpopulationsanalyser gjordes med avseende på viktiga kardiovaskulära data 
som låg till grund för inklusion av deltagarna (akut hjärtinfarkt samt angioplastik 
med/utan stent) så blev IRR för allvarlig kranskärlsjukdom generellt längre för alla 
NSAIDs. 
 
Sammanfattningsvis sågs naproxen ha den bästa kardiovaskulära säkerhetsprofilen. 
Ingen ökad risk sågs med höga doser (≥ 1000 mg/dag), dock med låga (<1000 
mg/dag). Diklofenakanvändare hade generellt högre risker för allvarlig 
kranskärlsjukdom. Riskökning sågs inte med diklofenak i höga doser (IRR=0,97).  
För de patienter som använde ibuprofen sågs också en ökad risk för utfallet, dock var 
inte riskökningen lika stor som för diklofenak.  Riskökning sågs både med höga och 
låga doser. Diklofenak och ibuprofen sågs ha ökade IRRs för allvarlig 
kranskärlsjukdom när behandlingstiden var under 90 dagar. 
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4. Diskussion 

4.1  Har diklofenak en högre risk för hjärtinfarkt?  
De olika studierna som jag gått igenom har gett lite olika resultat. Van Staa et al 
menade på att diklofenak inte är förknippad med en högre risk för hjärtinfarkt 
(jämfört med ibuprofen och naproxen) om användningshistoriken tas med i 
beräknande [17]. Enligt författarna används ibuprofen, naproxen och diklofenak hos 
patienter med olika grundtillstånd, och diklofenak användes i studien oftare av de 
patienter som hade en historik av frekvent användning samt hos de patienter som 
tidigare bytt en hel del mellan olika NSAID, faktorer som sades bidra till ökad risk för 
hjärtinfarkt.  
 
Nuvarande användare av NSAID med en lång bakomliggande användningshistorik 
(många antal recept) hade enligt Van Staa et al en ökad risk för hjärtinfarkt [17]. 
Även patienter som slutat ta NSAID, men som hade en lång bakomliggande 
användningshistorik hade denna förhöjda risk. Förklaringen till detta kan enligt 
författarna vara att de patienter som slutat med NSAID kan ha börjat med en annan 
behandling som ökar risken för hjärtinfarkt, alternativt att biverkningarna från 
NSAID kan vara beständiga i flera år efter att terapin avslutats. De menar dock vidare 
att den mest rimliga förklaringen är att de som behandlas med NSAID för en lång tid 
ofta har en svårare grundsjukdom än de som använder NSAID då och då eller aldrig. 
Patienter med RA har t ex en ökad risk för hjärtinfarkt, skriver Van Staa et al. Att 
långvarig användning av NSAIDs ökar risken för hjärtinfarkt stämmer överens med 
studien av Hippisley-cox & Coupland [19]. Jick et al såg också detta samband, men 
bara för diklofenak [18]. 
 
Studien av Van Staa et al visade på ett dosberoende samband med risken för 
hjärtinfarkt med diklofenak och ibuprofen, men inte med naproxen [17]. Detta 
stämmer överens med resultaten från studien av Fosbol et al [21]. 
 
De resultat denna studie uppvisat stämmer delvis inte överens med andra studier 
[18-19, 21-22] och metaanalyser (ex McGettigan & Henry [11]) , och då syftar jag på 
det faktum att författarna kommer fram till att diklofenak inte är ”farligare” än 
varken ibuprofen eller naproxen. Å andra sidan är det inte någon av de andra 
studierna jag läst som studerat användningsmönstret för respektive substans, så det 
kan ligga något i det författarna skriver. 
 
Van Staa et al fann att risken för hjärtinfarkt ökade kring tiden då den första 
förskrivningen gjordes [17]. Detta kan enligt dem förklaras med en typ av 
confounding som kan uppstå när ett läkemedel oavsiktligt förskrivs för ett symtom av 
en sjukdom som inte ännu upptäckts, och sedan orsakar en försämring av 
sjukdomen. 
 
En begränsning med studien, enligt författarna, är att läkemedel även kan ha köpts 
receptfritt [17]. Ibuprofen var det läkemedel som var tillgängligt i handköpet i 
England vid studietiden. Detta kan leda till en felklassificering av exponering. Dock, 
eftersom patienter över 65 år får läkemedel på recept gratis, är receptfria inköp inte 
troligt bland personer över 65 år. Dessutom analyserades denna åldersgrupp separat 
med avseende på nuvarande användning jämfört med tidigare användning av 
ibuprofen, och resultatet skiljde sig inte från den totala analysen. 
 
Det framgick emellertid inte om studien gjordes på friska eller sjuka individer. 
Studien klassificerade patienter (både ”fall” och kontroller) i en riskskala baserat på 
faktorer som antogs kunna bidra till hjärtinfarkt. Men jag tycker att de hade kunnat 
nämna om merparten av patienterna ansågs friska eller sjuka för att lättare kunna 
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generalisera resultaten till antingen den ”allmänna” befolkningen eller till sjuka 
individer. Studien sägs vara en kohortstudie (retrospektiv), men med tanke på att den 
jämför ”fall” (NSAID-användare) med ”kontroller” (patienter som ej använde NSAID) 
tycker jag att den snarare känns som en nested fall-kontroll studie. Resultaten i 
studien fokuserade på jämförelserna mellan fall och kontroller och därför har jag 
också gjort det vid resultatsammanställningen, trots att jämförelser även gjordes 
mellan nuvarande och tidigare användning. 
 
Författarna skriver om signifikansnivå men de nämner två stycken, och jag förstår 
inte vilken som användes i analyserna. P-värden är inte heller utskrivna i tabellerna.  
Resultaten skulle blir mer övertygande om läsaren själv får en möjlighet att sätta sig 
in i signifikansen av resultaten, vilket nu inte var möjligt i och med att ovan nämnda 
variabler saknades/var svårtolkade. 
 
Jick et al kom fram till att långvarig användning av diklofenak (många recept) ökar 
risken för akut hjärtinfarkt, och att mängden är avgörande för risken [18]. 
Riskökningen för akut hjärtinfarkt hos de patienter som använde ibuprofen och 
naproxen var inte statistiskt signifikant. Dock sågs en riskökning för dessa med 20 
eller fler förskrivningar. Författarna menar dock på att i en tidigare studie som de 
själva gjorde sågs ingen riskökning med ibuprofen i samma antal förskrivningar (20 
eller fler), och de menar också att randomiserade prövningar såsom VIGOR  har 
rapporterat att naproxen är säkert  i relation med andra NSAIDs. De säger samtidigt 
att de i den aktuella studien haft begränsad data om långtidsanvändningen av både 
ibuprofen och naproxen (jämfört med diklofenak), och att en ökad risk emellertid 
inte kan uteslutas för någon av dessa substanser. Författarnas förklaring till att 
diklofenak sågs ha en ökad risk för hjärtinfarkt är att det är för att den är mest COX-2 
selektiv bland de traditionella NSAIDs. 
 
Patienterna i denna studie hade inte direkt några starka riskfaktorer för akut 
hjärtinfarkt [18]. Fallen skulle ha haft en tidigare diagnostiserad akut hjärtinfarkt och 
NSAID-förskrivningarna kollades innan detta datum. Kontrollerna använde också 
NSAIDs men var till synes friska. Referensgruppen i jämförelserna var de fall och 
kontroller som inte använde NSAID, och de med endast en förskrivning räknades till 
denna grupp eftersom det i randomiserade studier visats att endast en förskrivning 
inte ökar risken för hjärtinfarkt enligt Jick et al. 
 
Det jag blev lite förvirrad över med studien av Jick et al var att de säger att effekten 
av de NSAIDs av intresse utvärderades med hjälp av matchad logistisk regression för 
att uppskatta oddskvoter, men sedan presenteras tabellresultaten (och resultaten i 
text) i form av relativ risk [18]. Enligt en artikel om risk och odds skriven av Jörgen 
Malmquist [25] är oddskvot bara en skattning av den relativa risken, och skattningen 
kan endast användas vid låga risker. OR och RR är alltså inte samma sak, och jag blir 
osäker på hur författarna har tänkt. Har de räknat ut OR och tänkt att detta är en 
uppskattning av RR? Eller står det fel när de skriver att de beräknade oddskvoter – 
de menar egentligen att de beräknade den relativa risken?  
 
Ytterligare något jag kommer att tänka på är att p-värden och signifikansnivåer inte 
finns med för läsarens egen bedömning. 
 
I studien gjord av Hippisley-Cox & Coupland visar resultaten att patienter som 
använder diklofenak och ibuprofen har en ökad risk för hjärtinfarkt [19]. 
Jämförelserna gjordes mellan fall, som fick en första diagnos på hjärtinfarkt under de 
4 år studien pågick, och kontroller som inte var sjuka. De ökade riskerna för 
naproxen var ej statistiskt signifikanta enligt författarna. Både p-värden för de olika 
resultaten och signifikansnivå finns med, vilket enligt min åsikt är väldigt bra 
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eftersom det ger läsaren en möjlighet att själv titta på och jämföra signifikansen för 
resultaten mellan substanserna.  
 
Något denna studie också tittade på var skillnaden i risk för hjärtinfarkt med 
avseende på ålder [19]. Resultatet visade att NNH, numbers needed to harm, var 
lägre för patienter från 65 år och uppåt än för patienter från 25 år och uppåt för både 
diklofenak och ibuprofen. Detta påvisar att risken för hjärtinfarkt ökar med åldern, 
enligt författarna. Detta har inte jämförts i de andra studierna jag inkluderat. Fosbol 
et al nämner att risken för hjärtinfarkt ökar med ålder, men inte mer än så [21]. 
Roumie et al gjorde en, enligt mig, svårtolkad analys av ålder som jag inte har valt att 
ta upp [20]. 
 
Hippisley-Cox & Coupland nämner att ett ökat antal förskrivningar ökar risken för 
hjärtinfarkt med både diklofenak, naproxen och ibuprofen, men ingen data visas på 
detta [19]. Detta hade varit en fördel om det fanns med enligt mig eftersom 
informationen då bättre kunnat jämföras med andra studier. Dock stämmer själva 
påståendet in med andra studier såsom Van Staa et al och Jick et al (sistnämnda dock 
endast för diklofenak) [17-18]. 
 
Jag uppmärksammade att författarna inte analyserade doser och hur risken 
påverkades med varierande sådana. De kommenterar själv detta beslut och säger att 
data om den förskrivna dosen fanns tillgänglig, men att de inte ansåg analys av dos 
nödvändigt i och med att doseringar kan variera från dag till dag beroende på 
smärtnivån [19]. 
 
Författarna uppmärksammar att confounding, närmare bestämt confounding by 
indication, kan förekomma [19]. Detta uppstår exempelvis om patienter förskrivs 
NSAID för bröstsmärtor, som senare visar sig vara angina pectoris. Angina kan i sin 
tur påverka risken för hjärtinfarkt. Skribenterna menar dock att om denna typ av 
confounding förekommit så antar de att resultaten har fördelat sig jämnt mellan 
grupperna och att det således inte påverkar de uppskattade riskerna.  
 
Felklassificering av exponering var inte trolig, påstår Hippisley-Cox & Coupland [19]. 
Det enda NSAID som var receptfritt i England vid studiens tidpunkt var ibuprofen, så 
vissa patienter som köpt ibuprofen i handköpet kan i och för sig ha klassats som icke-
användare. Dock, eftersom patienter över 65 år får läkemedel på recept gratis, är 
receptfria inköp inte troligt bland dessa personer. Dessutom var analyserna av 
ibuprofen i denna åldergrupp likvärdig med de generella analyserna. Om en 
felklassificering ändå skulle gjorts skulle den snarare fått oddskvoterna att uttrycka 
ibuprofen som mindre farlig än vad den redan är, menar författarna. 
 
Roumie et al kunde inte påvisa någon ökad risk för kardiovaskulära händelser, hos 
varken patienter med kardiovaskulär sjukdomshistoria eller de utan, med 
substanserna diklofenak, ibuprofen och naproxen [20]. Det som skiljer sig från denna 
studie jämfört med de andra är att hjärtinfarkt inte analyserats separat i särskilt stor 
utsträckning, utan resultaten avser kardiovaskulära händelser där både akut 
hjärtinfarkt, stroke samt dödsfall pga kranskärlssjukdom inkluderas. Det är därför 
lite svårt att jämföra denna studie med de andra. Nu i efterhand inser jag att denna 
artikel kanske inte var det bästa valet från min sida, eftersom jag egentligen ville 
fokusera på risken för hjärtinfarkt, och tyvärr studerades inte resultaten för de olika 
kardiovaskulära händelserna separat. Samtidigt, med tanke på övriga artiklar [18-19, 
21-22] och reviews/metaanalyser [1,5,10-11], tycker jag emellertid att det är underligt 
att  diklofenak inte förknippades med ökade risker ens hos patienter med tidigare 
hjärtsjukdom, vilka enligt Roumie et al (och även enligt Fosbol et al) har högre risk 
att utveckla en ytterligare hjärtsjukdom [20-21].  
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Att naproxen inte bidrar till någon ökad risk för kardiovaskulära händelser 
(hjärtinfarkt) i denna studie överensstämmer med alla andra studier jag inkluderat i 
detta arbete [17-19, 21-22], och ibuprofen har, liksom i denna studie, inte alltid sagts 
öka risken [17-18]. Men att både diklofenak, ibuprofen och naproxen låg så lika i 
risktal har inte förekommit tidigare, även om resultaten i övriga studier varit 
fokuserade på just hjärtinfarkt och inte också t ex stroke. 
 
Roumie et al analyserade generellt lite högre doser (i alla fall för ibuprofen) jämfört 
med övriga studier som inkluderade dos [17, 21-22], men eftersom ett dosberoende 
samband för risk tidigare uppvisats [17, 21] kan det tyckas att resultaten snarare bör 
ha lutat åt en ännu större riskökning. Dock används inte stratifieringen med varken 
dos eller användningstid i resultaten av Roumie et al, trots att klassificeringen av 
dessa två faktorer beskrivs i början av artikeln. Om stratifieringen hade presenterats i 
resultaten hade ett samband mellan t ex högre dos/längre användning och risk 
kunnat studeras. Jag förstår inte riktigt poängen med att göra en klassificering om 
författarna sedan ändå inte använder den, eller åtminstone inte presenterar resultat 
från den. Riskerna presenteras bara för diklofenak, ibuprofen och naproxen i 
allmänhet, dvs inte med avseende på dos eller användningstid. 
 
Den här studien inkluderade även COX-2 hämmare, och det känns som att 
författarna själva framför allt intresserar sig för resultaten av dessa, något som är 
tvärtemot för vad jag själv fokuserat på. När författarna jämför sina egna resultat 
med andra studier i artikelns diskussionsdel är det COX-2 hämmarna som det talas 
om. Jag saknar också en signifikansnivå och p-värden för att själv kunna titta på 
resultatens signifikans. 
 
Jag har svårt att hitta en tänkbar anledning till varför studien fick ett avvikande 
resultat, främst för diklofenak, jämfört med de andra studierna jag tittat på. Studien 
av Van Staa et al påstår i och för sig också att diklofenak inte sägs öka risken för 
hjärtinfarkt, men där tog författarna hänsyn till användningsmönstret vilket inte 
gjorts här [17]. Även om utfallet som studerats i studien av Roumie et al var ”bredare” 
än för övriga studier tycker jag som sagt att resultaten ändå bör peka åt samma håll. 
Hjärtinfarkt var faktiskt en av tre faktorer som spelade in för resultatet, och de andra 
(stoke + dödsfall pga kranskärlsjukdom)  är relaterade till samma ”område”. Både 
design, antal deltagare och deltagarnas ålder avviker inte avsevärt från de andra 
studierna [17-19, 21-22]. Författarna lyckas inte heller ge mig som läsare några 
infallsvinklar eller idéer till det avvikande resultatet i och med att de inte diskuterar 
avsaknaden av risk för diklofenak över huvud taget.  
 
De begränsningar som finns med studien är enligt författarna t ex att NSAIDs kan ha 
köpts receptfritt och således kan klassificeringen av exponeringen av NSAIDs blivit 
felaktig [20]. Författarna menar dock att det tidigare visats i olika studier att denna 
risk för felklassificering inte är särskilt stor.  
 
Slutsatsen från studien gjord av Fosbol et al är att diklofenak är associerad med en 
ökad risk för död och hjärtinfarkt hos (till synes) friska individer [21]. Resultaten 
baserades på korttidsanvändning och ett dosberoende förhållande mellan NSAID-
användning och risken för död och hjärtinfarkt uppvisades. Den kardiovaskulära 
risken med ibuprofen var inte lika klar som för diklofenak, eftersom en riskökning 
bara sågs med höga doser. Naproxen visade ingen riskökning för hjärtinfarkt/död i 
analyserna.  
 
Författarna menar att i och med att de använde två metoder för att studera utfallet av 
studien, cox proportionella faromodeller samt case-crossover analys, minskar risken 
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för bias [21]. Faromodeller utelämnar ofta oidentifierade och omätbara störfaktorer 
och case-crossover analysen minimerar sådana i och med att alla störfaktorer förblir 
konstanta när utfallet jämförs hos samma individ, skriver författarna. 
 
Fosbol et al konstaterar att resultaten från deras studie visar att diklofenak har en 
liknande riskprofil som COX-2 hämmare [21]. Att diklofenak har såpass hög risk för 
tex hjärtinfarkt beror på att den har en hög COX-2 selektivitet jämfört med COX-1 
selektivitet, menar författarna.  
 
Ibuprofen visades ha en risk för hjärtinfarkt och död i höga doser, och i låga doser 
visades motsatsen – en riskminskning [21]. Detta stöddes dock inte av case-
controlanalyserna, utan sågs bara vid cox-analyserna. Författarna föreslår  att den 
riskminskningen som ses med låga doser kan bero på en antitrombotisk effekt 
liknande den för lågdos ASA. Jag vet inte riktigt om jag vill dra slutsatsen att 
ibuprofen sänker risken för hjärtinfarkt i låga doser eftersom detta inte kunde stödjas 
av case-controlanalyserna, vilket de andra resultaten (för diklofenak och naproxen) 
kunde. Ibuprofens risk-sänkande effekt har heller inte setts i någon av de andra 
studier jag tittat på [17-20, 22]. 
 
Denna studie var mycket stor med många deltagare, vilket gör att resultaten känns 
tillförlitliga. Att två analyser gjordes stärker också trovärdigheten tycker jag. Den 
överensstämmer dessutom i stort med andra studier [18-19, 22] samt 
metaanalyser/reviews [1, 5, 10-11] med avseende på resultaten. 
 
Även denna studie påpekar möjligheten att NSAIDs skulle kunna köpas i handköpet, 
vilket eventuellt skulle kunnat leda till felklassificering av icke-användare [21]. 
Ibuprofen som var det enda NSAID som kunde köpas receptfritt i Danmark under 
studietiden, men Fosbol et al menar att det är osannolikt att detta skulle påverkat 
resultatet. Dessutom nämns också att confounding by indication kan ha förekommit 
(för förklaring av detta, se tidigare). 
 
Den sista studien som jag inkluderade i denna litteraturundersökning var den av Ray 
et al [22]. Här studerades patienter som varit inlagda för allvarlig 
kranskärlssjukdom, och data togs från 3 olika databaser. Jag valde att endast studera 
det primära utfallet, allvarlig kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt eller död pga 
kranskärlssjukdom, definierad antingen som plötslig hjärtdöd eller dödlig 
hjärtinfarkt), eftersom detta var lite mer avsmalnande mot just det jag valt att titta på 
i denna litteraturstudie; risken för hjärtinfarkt. Jag valde också att endast inkludera 
jämförelserna med icke-användare snarare än naproxenanvändare, eftersom ingen av 
de andra studierna jag tagit med har jämfört resultaten mot naproxenanvändare.  
 
Studien av Ray et al hade jag svårigheter med att tolka. Författarna hade inte skrivit  
särskilt mycket om resultaten, utan presenterade till största del tabeller. Exempelvis 
omskrivs endast resultatet med användning av naproxen jämfört med icke-
användning. Resultaten för diklofenak och ibuprofen jämförs bara med 
naproxenanvändningen i författarnas text. Jag förstår inte riktigt varför Ray et al inte 
nämner resultaten av jämförelsen mellan icke-användning och dessa substanser, när 
data i tabellerna visar på att det finns riskökningar. Det får mig att fundera på om 
författarna ansåg att riskökningarna inte var statistiskt signifikanta? P-värden är 
utskrivna, men ingen signifikansnivå är emellertid angiven. Detta försvårar helt klart 
bedömningen av relevansen för mig som läsare. 
 
När det gäller jämförelserna mellan olika doser definierar författarna för det första 
inte om det handlar om dagliga doser, men det känns som detta var det enda rimliga 
att antaga så jag har gjort det. För det andra blir jag återigen konfunderad över 
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resultaten. Resultatet för naproxenanvändning med icke-användare som referens 
omnämns, och författarna skriver att doser över 1000 mg dagligen inte ger upphov 
till en ökad risk för allvarlig kranskärlssjukdom. Dock kan det utläsas i tabellerna att 
doser under 1000 mg/dag genererar en IRR på 1,22, dvs en riskökning, för allvarlig 
kranskärlsjukdom. Detta omnämns inte i artikeltexten över huvud taget. Det får mig 
att fundera på varför – var detta ett oönskat resultat i och med att författarna tidigt i 
artikeln hävdat att naproxen är så gott som säkert? Eller var det återigen kanske inte 
statistiskt signifikant? I vilket fall kräver det uppmärksamhet. 
 
Vid de fortsatta jämförelserna mellan olika doser är det endast naproxenanvändare 
som referens som kommer på tal (vilket är oväsentligt för min del). I tabellerna kan 
jag utläsa ett dosberoende samband med ibuprofen och ökad risk för allvarlig 
kranskärlsjukdom. Diklofenak visar, enligt tabellvärdena, en minskad risk för 
allvarlig kranskärlsjukdom i när det används i högdos (IRR=0,97). Detta 
kommenterades inte av författarna, trots att det känns väsentligt. Återigen ställer jag 
mig frågan: Varför? Detta kanske var något ytterligare icke-signifikant, men jag anser 
att det bör omnämnas – särskilt när inga signifikansnivåer är angivna!  
 
Jag får känslan att Ray et al snarare försöker bevisa naproxens säkerhet, än att 
utvärdera riskerna med alla tre substanser. Resultaten spretar men författarna bryr 
sig inte om att kommentera detta. 
 
Om jag ska utgå från att det jag kan utläsa av tabellerna i artikeln är statistiskt 
signifikant, eftersom motsatsen inte kan bevisas, bidrar diklofenak generellt till en 
ökad risk för allvarlig kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt eller död pga 
kranskärlssjukdom) [22]. Vid en titt på de, med avseende på dosen, stratifierade 
värdena kan dock funderingar uppstå varför höga doser av diklofenak skulle bidra till 
en riskminskning för allvarlig kranskärlssjukdom. Det finns en riskökning för 
allvarlig kranskärlssjukdom med ibuprofen, dock inte lika stor som för diklofenak. 
Här verkar riskökningen dosberoende. Naproxen anses säkert, men frågetecken råder 
kring dosberoendet av risken med denna (verkar säkrare i högre doser). 
 
De högsta riskerna med ibuprofen och diklofenak sågs vid en kortare användningstid 
(<90 dagar) [22]. En hög risk med kort användningstid ses också i artikeln av Fosbol 
et al [21]. Ray et al menar att det tyder på att åtminstone en av mekanismerna för 
ökad kardiovaskulär risk är akut. Dock påbörjades inte studien förrän 45 dagar efter 
att patienterna blivit utskrivna för den kardiovaskulära händelse inklusionen i 
studien baserades på. Den senarelagda starten berodde på att studien baserades på 
information om läkemedel som skrivits ut i öppenvården, och inte på sjukhuset. 
Patienterna kunde fått läkemedel på sjukhuset och således skulle då den medicinska 
informationen om patienten blivit ofullständig om studien påbörjades tidigare, 
menar författarna. I och med detta kan inte resultaten från studien generaliseras till 
användning direkt efter en kardiovaskulär händelse, där NSAIDs eventuellt kan vara 
ännu farligare att använda (med avseende på kardiovaskulära biverkningar) menar 
Ray et al.  
 
En viktig begränsning i studien är att användningen av NSAIDs endast baseras på det 
patienterna fått på recept, inte på det de eventuellt köpt receptfritt [22]. Denna typ av 
användning skulle kunna tänkas påverka klassificeringen av icke-användare enligt 
skribenterna. De påstår vidare att jämförelserna med naproxen således är viktiga, 
eftersom de minskar effekterna av denna (eventuellt) felaktiga klassificering. Jag 
valde som sagt bort jämförelserna mot naproxenanvändare, men eftersom de övriga 
studier också haft denna begränsning med att NSAIDs går att köpa receptfritt tror jag 
inte att det har så stor betydelse, utan snarare likställer studierna. 
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De olika studierna inkluderade olika åldrar, mätte utfallen med olika resultatmått, 
var av olika typ samt inkluderade olika antal personer. Jag tycker inte att någon av 
studierna är särskilt liten med avseende på antalet deltagare, och anser att de i 
huvudsak verkar väl genomförda. Trots de olika resultatmåtten tycker jag att 
resultaten går bra att jämföra sinsemellan – jag tittar inte på exakta siffror utan 
snarare vad siffrorna betyder. Även om åldersspannen är lite olika täcker alla studier 
för det mesta in samma åldrar (det är inte så att en studie har tittat på 10-15 åringar, 
medan en har tittat på 40-50 åringar, spannen är ganska breda och täcker ofta in 
personer i åldern 30 och uppåt). 
 
De flesta studier är överens om att diklofenak ökar risken för hjärtinfarkt [18-19, 21-
22]. Detta stämmer också överens med metaanalyser och reviewartiklar som jag 
presenterade i introduktionen [1, 5, 10-11]. Naproxen anses säkert i samtliga studier 
med avseende på denna biverkning. Ibuprofen är lite omtvistat och sägs öka risken 
för hjärtinfarkt i vissa studier [19, 216, 22], men inte bidra till riskökning i andra. 
Dock ses inte lika höga risker som med diklofenak i någon av studierna. Två av 
studierna, van Staa et al och Roumie et al, visar ingen riskökning för hjärtinfarkt 
respektive kardiovaskulära händelser med varken diklofenak, ibuprofen eller 
naproxen [17, 20]. 
 
Risken för kardiovaskulära biverkningar tros medieras via COX-2, med tanke på 
riskökningarna som visats med selektiva COX-2 hämmare (se introduktion). Att 
diklofenak skulle bidra till en ökad risk för hjärtinfarkt gentemot naproxen och 
ibuprofen är i linje med faktumet att den är mer COX-2 selektiv än dessa, vilket bland 
annat Krötz & Struthmann, Fosbol et al och Jick et al konstaterar [5, 21, 18]. 

4.2 Bör diklofenak vara receptbelagt? 
Diklofenak är fortfarande receptfritt i Sverige, men med begränsningen att 
substansen endast får säljas på apotek där rådgivning kan ges [14]. Många studier 
visar på att diklofenak ökar risken för hjärtinfarkt, och en riskökning har även setts 
hos friska individer utan tidigare kardiovaskulära händelser [21]. Det kan således 
absolut ligga något i det påstående att diklofenak bör receptbeläggas. Jag tror dock 
att om studier skulle göras på alla läkemedel som säljs receptfritt idag, så skulle det 
säkert finnas fler kandidater för receptbeläggning. Med det vill jag säga att bara för 
att något är receptfritt behöver det inte betyda att det är harmlöst. 
 
Något som är otroligt viktigt, och som apotekspersonal dock inte råder över, är att 
läkemedlen i egenvården används korrekt med avseende på tex dosering och 
användningstid. I och med att diklofenak i några av studierna visats ha ett 
dosberoende samband [17,21] samt ha en ökad risk för hjärtinfarkt med ett lång 
användningstid [17-19] är detta av största vikt. Men tyvärr är detta svårt att 
kontrollera för alla receptfria läkemedel. 
 
Jag tror att det som framför allt måste göras är att rådgivningen kring diklofenak 
måste anpassas ännu mer. Frågan om tidigare hjärtproblem bör inkluderas till de 
övriga standardfrågorna om astma, magsår och graviditet. För även om studier gjorts 
på friska personer har visat på riskökningar för hjärtinfarkt med diklofenak, så har 
det också visats att personer med tidigare hjärtbesvär har större risk för att få 
ytterligare sådana [20-21]. Dock måste i sådant fall informationen om eventuella 
risken med avseende på hjärta- och kärl släppas först – i nuläget får ingenting sägas 
om detta eftersom det inte ännu klassas som vetenskap och beprövad erfarenhet 
(Läkemedelsverket utreder fortfarande) [16]. 
 

                                                        
6 Med höga doser 
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Jag är kluven i min åsikt huruvida diklofenak bör vara receptbelagt. Risken verkar 
vara beroende av dos och användningstid, vilket får mig att tänka att en användning i 
låga doser och för korta perioder kan vara helt okej. De flesta studier har analyserat 
dagsdoser från <100 eller <150 mg som minsta dos [17, 20-22]. 150 mg verkar vara 
en rekommenderad maxdos i egenvården för indikationen migrän och 75 mg för 
indikationen smärta, av bipacksedlar till tex Eeze och Voltaren att döma [26-27], men 
det hade inte skadat med än ännu lägre receptfri gräns. Dock inte sagt att den skulle 
följas av alla, men lika sant som att det finns de som inte tar maxdoser på allvar, så 
finns det även de som gör det. Jag anser att en lägre maxdosering och en minskad 
förpackningsstorlek i egenvården kan vara alternativ till en receptbeläggning, om nu 
risken är beroende av dos och användningstid. 
 
Å andra sidan tänker jag att det kanske är enklare att receptbelägga diklofenak. Jag 
skulle önska att alla kunder följde doseringsanvisningarna, men sanningen är som 
sagt att du som farmaceut aldrig kan vara säker på detta. Jag önskar att en begränsad 
försäljning med mindre förpackningsstorlekar av diklofenak skulle leda till kortare 
användningstider, men jag vet inte om det blir så. Jag tycker att det behövs fler 
studier (helst randomiserade för att stärka sambanden, dock kanske detta inte är 
etiskt korrekt med tanke på riskerna) som utreder om ökad dos och längre 
användningstid verkligen leder till en ökad risk för hjärtbiverkningar, och om det 
finns någon gräns där t ex doser under denna kan användas med säkerhet. Detta är 
helt avgörande för receptfriheten. Om det visar sig att risken för hjärtinfarkt är allt 
för stor oavsett dos eller användningstid tycker jag att en receptbeläggning är 
självklar. Då hjälper det inte med mindre förpackningsstorlekar och lägre doseringar. 
En läkare med kännedom om hela patientens situation krävs då för att i samråd med 
patienten bedöma om risken är värd att ta med tanke på patientens problem. 
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5. Slutsats 

Merparten av artiklarna som ingått i denna litteraturstudie visar att det finns en ökad 
risk för hjärtinfarkt med diklofenak, och risken är större än för ibuprofen och 
naproxen. Detta stämmer också överens med metaanalyser och reviewartiklar som 
studerats.  
 
Fler studier behövs för att bevisa samband mellan dos och användningstid och en 
ökad risk. Om sambanden med dos och användningstid visar sig stämma kan det 
räcka med en receptfri försäljningsbegränsning av mängden diklofenak med mindre 
förpackningsstorlekar, lägre doser. Om inte, dvs om risken är oberoende av dos och 
användningstid, bör diklofenak receptbeläggas. En läkare med insikt om patientens 
status behövs då för att bedöma om risken med behandlingen är rimlig med tanke på 
tillståndet som behandlas. 
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6. Tack till 

Ett stort tack till min handledare Jerker. Din feedback och dina peppande ord har 
verkligen hjälpt mig att färdigställa det här arbetet.  
 
Tack till min familj som har sådant tålamod med mig, och tack till mina vänner (ni 
vet vilka ni är!) som är så förstående alltid tror på mig. Ett särskilt tack till Mia som 
tagit sig tid att hjälpa mig att korrekturläsa detta arbete, och till Josefin för att du 
alltid orkar lyssna. Ett extra tack till mina kollegor och min chef på Cura apoteket i 
Luleå som varit flexibla med arbetstider så att jag har kunnat skriva denna 
litteraturstudie. 
 



 

28 
 

7. Referenser 

1. Fosbol EL, Kober L, Torp-Pedersen C, Gislason GH. Cardiovascular safety of non-
steroidal anti-inflammatory drugs among healthy individuals. Expert Opinion on 
Drug Safety. 2010; 9(6):893-903. 
 
2.  Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's 
Pharmacology. 7th ed. Edinburgh: Elsevier; 2012. p. 212-215; 318-323. 
 
3.  Diklofenak. Läkemedelsverket. Hämtat från: 
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Lakemedel/Vad-ar-ett-
lakemedel/Lakemedelssubstanser/Diklofenak-/, [citerad 2013-02-25]. 
 
4. COX-2 hämmare andrahandsval vid långvarig smärta. Läkemedelsvärlden. Hämtat 
från:  http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/%E2%80%9Dcox-2-
h%C3%A4mmare-andrahandsval-vid-l%C3%A5ngvarig-
sm%C3%A4rta%E2%80%9D-1655, [uppdaterad 2002-06-05, citerad 2013-02-25]. 
 
5.   Krötz F, Struthmann L. A Review on the Risk of Myocardial Infarction Associated 
with the NSAID Diclofenac. Cardiovascular & Haematological Disorders – Drug 
targets. 2010; 10:53-65. 
 
6.  Cairns JA. The coxibs and traditional nonsteroidal anti-inflammatory drugs: A 
current perspective on cardiovascular risks. Canadian Journal of Cardiology. 2007; 
23(2):125-131.  
 
7. Norlén P, Lindström E. Farmakologi. Stockholm: Liber; 2009. s. 148-149. 
 
8. Warner TD, Mitchell JA. COX-2 selectivity alone does not define the 
cardiovascular risks associated with non-steroidal anti-inflammatory drugs. Lancet. 
2008; 371:270-73. 
 
9. Trelle S et al. Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: 
network meta-analysis. BMJ. 2011.; 342:c7086 DOI: 10.1136/bmj.c7086.   
 
10. Kearney PM, Baigent C, Godwin J, Halls H, Emberson JR, Patrono C. Do selective 
cyklo-oxygenase-2 inhibitors and traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs 
increase the risk of atherothrombosis? Meta-analysis of randomised trials. BMJ. 
2006; 332(7553):1302-8.  
 
11. McGettigan P, Henry D. Cardiovascular Risk with Non-Steroidal Anti-
Inflammatory Drugs: Systematic Review of Population-Based Controlled 
Observational Studies. PLoS Medicine. 2011; 8(9):1-18. 
 
12. Hedlund F. Danmark stoppar receptfritt diklofenak. Läkartidningen. Jonas 
Hultkvist. Hämtat från: http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=11756, 
[uppdaterad 2009-03-30, citerad 2012-02-26]. 
 
13. Eriksson Kjellberg C. Diklofenak kan bli receptbelagt – igen. Dagens Apotek.  
Dagens medicin Sverige AB. Hämtat från: 
http://www.dagensapotek.se/lakemedel/diklofenak-kan-bli-receptbelagt---igen/, 
[uppdaterad 2012-08-14, citerad 2013-02-26]. 
 
14. Receptfria läkemedel mot värk. Läkemedelsverket. Hämtat från: 
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Receptfritt-och-

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Lakemedel/Vad-ar-ett-lakemedel/Lakemedelssubstanser/Diklofenak-/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Lakemedel/Vad-ar-ett-lakemedel/Lakemedelssubstanser/Diklofenak-/
http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/
http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/
http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=11756
http://www.dagensapotek.se/lakemedel/diklofenak-kan-bli-receptbelagt---igen/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Receptfritt-och-egenvard/Receptfria-varktabletter-/


 

29 
 

egenvard/Receptfria-varktabletter-/, [uppdaterad 2011-09-07, citerad 2013-02-26]. 
 
15. Kluge T. Försäljningen av diklofenak ökar – trots livsfarliga biverkningar. 
Sveriges radio. Peppe Alfiero. Hämtat från: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5220745, 
[uppdaterad 2012-08-13, citerad 2013-02-26]. 
 
16. Säkerheten av diklofenak utreds vidare. Läkemedelsverket. Hämtat från: 
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2012/Sakerheten-av-
diklofenak-utreds-vidare-/, [uppdaterad 2012-10-19, citerad 2013-02-26]. 
 
17. van Staa T-P, Rietbrock S, Setakis E, Leufkens HGM. Does the varied use of 
NSAIDs explain the differences in the risk of myocardial infarction?. Journal of 
Internal Medicine. 2008; 264:481-492. 
 
18. Jick SS, James A, Jick K, Jick H. Diclofenac and acute myocardial infarction i 
patients with no major risk factors. British Journal of Clinical Pharmacology. 2007; 
64(5):662-667. 
 
19. Hippisley-Cox J, Coupland C. Risk of myocardial infarction in patients taking 
cyklo-oxygenase-2 inhibitors or conventional non-steroidal anti-inflammatory drugs: 
population based nested case-control analysis. BMJ. 2005; 330:1-7. 
 
20. Roumie CL, Choma NN, Kaltenbach L, Mitchel EF, Arbogast PG, Griffin MR. 
Non-aspirin NSAIDs, cyclooxygenase-2 inhibitors and risk for cardiovascular events 
– stroke, acute myocardial infarction, and death from coronary heart disease. 
Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2009; 18:1053-1063.  
 
21. Fosbol EL et al. Risk of Myocardial Infarction and Death Associated With the Use 
of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) Among Healthy Individuals: A 
Nationwide Cohort Study. Clinical Pharmacology and Therapeutics. 2009; 85(2):190-
197. 
 
22. Ray WA et el. Cardiovascular Risks of Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs in 
Patients After Hospitalization for Serious Coronary Heart Disease. Circulation: 
Cardiovascular quality and outcomes. 2009; 2:155-163. 
 
23. Ejlertsson G. Statistik för hälsovetenskaperna. 1:a upplagan. Lund: 
Studentlitteratur AB; 2003. s. 105, 160, 222-23, 178, 136. 
 
24. Post hoc analysis. Wikipedia. Hämtat från: http://en.wikipedia.org/wiki/Post-
hoc_analysis, [uppdaterad 2013-01-13, citerad 2013-03-19] 
 
25. Malmquist J. Risk och odds – hur man räknar med händelser. Läkartidningen. 
2002; 99(8): 751-56.  
 
26. Eeze. Fass.se. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Hämtat från: 
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=2004060700402
9&DocTypeID=7&UserTypeID=2#usage-and-administration, [uppdaterad 2011-12-
19, citerad 2013-03-19]. 
 
27. Voltaren. Fass.se. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Hämtat från: 
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19950426000031
&DocTypeID=7&UserTypeID=2#usage-and-administration [uppdaterad 2010-03-15, 
citerad 2013-03-20]. 

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Receptfritt-och-egenvard/Receptfria-varktabletter-/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5220745
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2012/Sakerheten-av-diklofenak-utreds-vidare-/
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2012/Sakerheten-av-diklofenak-utreds-vidare-/
http://en.wikipedia.org/wiki/Post-hoc_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Post-hoc_analysis
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20040607004029&DocTypeID=7&UserTypeID=2#usage-and-administration
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20040607004029&DocTypeID=7&UserTypeID=2#usage-and-administration
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19950426000031&DocTypeID=7&UserTypeID=2#usage-and-administration
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19950426000031&DocTypeID=7&UserTypeID=2#usage-and-administration


 

30 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Kemiska institutionen 

901 87 Umeå, Sweden 

Telefon : 090-786 50 00 

Texttelefon 090-786 59 00 

www.umu.se 

  


