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MILJÖBILDER 

Nr 3 mars 2018, Årgång 19 
 

Anmälan till IVO mot Socialstyrelsens 
rekommendationer av statiner 

Till IVO, Inspektionen för vård och omsorg 

Hej, 

Detta är en anmälan till IVO som, på detta sätt, ombeds inspektera om Socialstyrelsen 
följt gällande regelverk, dvs följt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, då man gett ut 
följande nationella riktlinjer: 

Citat ur tidningen Miljöbilder nr 1 2017 

Socialstyrelsen har rekommendationer om statinbehandling efter ischemisk stroke i de 
nationella riktlinjerna för strokesjukvård. Vid höga eller normala blodfetter har åtgärden 

”råd om livsstilsförändringar samt blodfettssänkning med statin” en hög prioritet (Prioritet 
3), vilket innebär att detta är något som hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med 

tillståndet. Underlaget visar på att behandling med statinpreparat efter TIA och stroke 
minskar relativa risken för stroke med cirka en sjättedel. (Hallå där! Den relativa risken 

minskar alltså med ca 17 % medan den absoluta risken minskar med 0.4 – 1.6 %. Detta 
till priset av biverkningar hos 10 % av patienterna!/Redaktionens anmärkning) 

Slut Citat 

Tidningen har tidigare försökt göra en anmälan till IVO angående Socialstyrelsens 
rekommendationer av statiner men detta har IVO, på oklara grunder, avvisat. Tidningen 

har därför tillfrågat JK om IVO har skyldighet att granska Socialstyrelsen. JK har svarat 
att tidningen kan göra en anmälan till IVO som då bör behandla denna. Om IVO skulle 

avvisa tidningens anmälan är tidningen välkommen att föra ärendet vidare till JK. 

Bifogar tidningsnummer Miljöbilder nr 1 2017 som bl a visar att inte ens den största 
tillverkaren av statiner hävdar att statiner minskar risken för vare sig TIA, stroke eller 

hjärtattack. 

Hälsningar 
Tidningen Miljöbilder 

Harald Gaunitz (ansvarig utgivare och redaktör) 
Storgatan 61 C 

83133 Östersund 
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Om adressaten ej finns på vidstående adress 
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den 

nya adressen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Någon granskning har IVO tydligen inte gjort. Samtidigt 

rekommenderar Socialstyrelsen användning av Statiner trotts att 

dessa oftast har enorma biverkningar och ev. kan minska mängden 

hjärt-/kärlsjukdomar med 0.4 % på fem års sikt. Hur kan detta få 

fortgå? 
/Harald Gaunitz 

 

 

 

Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du andra idéer till innehåll så 
kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet är skyddad av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen 
förbehåller sig rätten att avkorta och redigera inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen har rätt till 

replik. Inga artiklar honoreras. /Redaktionen 
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