
47

Kapittel 3

Endringer i sykdomspanoramaet
Inger Njølstad

Dødelighet og sykelighet av hjerte- og 
karsykdommer i Norge i dag
Ved inngangen til det 21. århundre utgjør hjerte- og karsykdommene den hyppigste
dødsårsaken i Norge, slik de har gjort det i store deler av det forrige århundre. Blant
de 42 550 kvinner og menn som døde i 2003, døde 16 623 (39 %) av hjerte- og kar-
sykdommer. Som det fremgår av figur 3.1, var de viktigste undergruppene koronar-
sykdom og cerebrovaskulær sykdom.

Hjertesykdommer var årsak til 25 % av alle dødsfall både blant kvinner og menn,
og koronarsykdom var alene årsak til 17 % av alle dødsfall i 2003. Ut fra dødsårsaks-
statistikken kan det se ut som om norsk kardiologi er et geriatrisk fag, idet henholds-
vis 90 % av kvinnene og 70 % av mennene som døde av hjertesykdom i 2003, var
75 år eller eldre. En slik vurdering ser imidlertid bort fra at kardiologene også arbei-
der med de levende, og at mange kanskje blir så gamle på grunn av dem.

Arv eller miljø? – Tromsø 1974:
Noen: «Vi har ikke sett en eneste same med koronarsykdom. Vi må lete etter
samenes beskyttende gen.»
Knut Westlund: «Bare vent, om noen år er de akkurat som oss andre.»

30 år senere, etter at samene sluttet å spise reinkjøtt, sluttet å gå på ski og økte
bruken av tobakk, har de minst like høy kardiovaskulær sykelighet som andre nord-
menn og -kvinner.

Den gamle mester fikk rett, igjen.

(Fritt gjengitt fra et møte om planlegging av
epidemologisk forskning i Tromsø, K. Rasmussen)
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Sykeligheten av hjertesykdommer i Norge har vi dessverre mindre sikker kunnskap
om. Det finnes ikke et landsdekkende hjerte- og karregister i Norge, og vi kjenner
derfor ikke prevalens og insidens av de vanligste hjertesykdommene. Norske kardio-
logiske miljøer har lenge arbeidet for å få på plass et nasjonalt register for å sikre påli-
telig informasjon om sykdomsforekomst og behandlingskvalitet, men kjemper i
2006 fremdeles mot krefter som ikke ønsker at nye personidentifiserbare helse-
registre skal bli opprettet. Inntil videre må derfor utviklingen beskrives med utgangs-
punkt i dødelighet.

Utvikling av hjerte- og karsykdommer over tid
«Departementet for det Indre» begynte å føre dødsårsaksstatistikk i Norge i 1853,
og Statistisk sentralbyrå regner med at statistikken har vært noenlunde pålitelig de
siste 100 år. Det gjør det mulig å følge sekulære trender og kjønnsforskjeller i total
kardiovaskulær dødelighet over tid. På grunn av gjentatte endringer i internasjonal
sykdomsklassifikasjon og i norsk koderegelverk og kodepraksis i løpet av perioden er
imidlertid usikkerheten større når det gjelder fordeling av de forskjellige undergrup-
per av sykdom. La oss derfor foreløpig konsentrere oss om hjerte- og karsykdom-
mene sett under ett, og la oss for oversiktens skyld bruke aldersgruppen 50–59 år
som eksempel. Ifølge statistikken begynte hjerte- og kardødeligheten å stige tidlig på
1900-tallet (figur 3.2).

Under den annen verdenskrig sank dødeligheten markant, og begynte så å stige
igjen straks krigen var over. I hele første halvdel av 1900-tallet var utviklingen ganske
lik blant kvinner og menn. Men fra 1950 og fram til i dag har det vært en påfallende
forskjell i dødelighetsutviklingen hos de to kjønn. Blant kvinner har det vært en jevn
nedgang i dødeligheten i hele perioden, mens det blant menn var en markant stig-
ning gjennom 1950- og 1960-årene som kulminerte tidlig på 1970-tallet. Deretter
har det vært en like markant nedgang.

Hos menn har den epidemiske utviklingen i hjerte- og kardødeligheten etter den
annen verdenskrig vært den samme i alle aldersgrupper. Også blant eldre kvinner
skjedde det en lignende, men ikke fullt så sterk økning fram mot 1970-tallet, med
påfølgende nedgang. Vi kan godt si at utviklingen har hatt preg av en svær epidemi
av hjerte- og karsykdommer som nå er på retur. Den totale hjerte- og kardødelig-

Kvinner Menn

n % n %

I alt 21955 20595

Hjerte- og karsykdommer 8955 41 7668 37

Koronarsykdom 3450 16 3842 19

Cerebrovaskulær sykdom 2468 11 1553 8

Diverse hjertesykdom 1887 9 1272 6

All kreft 4930 22 5579 27

Figur 3.1 Antall dødsfall I 

Norge 2003
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heten blant menn under 70 år og kvinner under 80 år er i dag lavere enn noen gang
de siste 100 år (figur 3.2).

Hjertesykdommer i første halvdel av 1900-tallet
Grovt sett kan vi dele forrige århundre i to når det gjelder den generelle sykdomsfo-
rekomsten: infeksjonssykdommenes epoke før 1950 og de kroniske degenerative
sykdommenes epoke etter 1950. Tuberkulose og andre infeksiøse sykdommer
utgjorde den største trusselen mot liv og helse ved inngangen til det 20. århundre,
og hjertesykdommer var en sjelden dødsårsak den gang. I dødsårsakstabellen for
1896–98 finner vi to undergrupper med tilknytning til hjertet, «organisk hjertesyk-
dom» og «hjertelammelse», som var oppgitt som dødsårsak ved henholdsvis 4 % og
1 % av alle dødsfall. Omfanget av hjertesykdommer i befolkningen var likevel langt
høyere enn det som gjenspeiles i dødsårsaksstatistikken. Hjertesykdommene bestod
den gang i stor grad av akutt endokarditt, perikarditt eller myokarditt i forløpet av
en infeksjonssykdom, eller påfølgende komplikasjoner, blant annet i form av klaffe-
feil. Luetisk aortitt var en velkjent og hyppig forekommende tilstand, og giktfeber
og syfilis var de to hyppigste årsakene til hjertesykdom (1). Bare i 1897 ble nærmere
4000 tilfeller av giktfeber og 7000 tilfeller av skarlagensfeber og difteri meldt i dati-
dens meldesystem for epidemiske sykdommer, men statistikken forteller ikke hvor
ofte disse ble ledsaget av akutte og kroniske hjertekomplikasjoner. Til sammenlig-
ning representerte giktfeber kun 99 sykehusinnleggelser totalt i Norge i årene
1990–1992, mange av disse er sannsynligvis feildiagnoser.

På 1930-tallet lå infeksjonsssykdommene fremdeles på andreplass blant dødsår-
sakene, men førti år seinere var de nesten helt uten betydning som dødsårsak i
befolkningen. Denne viktige endringen i dødelighetsmønster skyldtes etter alt å
dømme først og fremst økt levestandard og medfølgende økt motstandskraft mot
smitte, i kombinasjon med innføringen av penicillin og andre antibiotika i 1940-

Figur 3.2. Hjerte- og 

kardødelighet i Norge, 

menn og kvinner 50–59 

år. 

Kilde: Statistisk sentral-

byrå
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årene. Som en kuriositet kan det nevnes at Knut Rasmussen som 7-åring våren 1945
hadde æren av å bære det som sannsynligvis var Norges første hetteglass med peni-
cillin i land fra en britisk destroyer. Med den raskt økende bruk av antibiotika for-
svant de vanlige akutte og kroniske kardiologiske komplikasjonene av infeksjoner.
Historiske tabeller fra Statistisk sentralbyrå viser at disse sykdommene forekom like
hyppig hos kvinner og menn, og dette er nok grunnen til at dødelighetskurvene for
de to kjønn på første halvdel av 1900-tallet samsvarer så godt med hverandre.

Nedgang i koronarsykdom under krigen
Ved siden av de infeksjonsbetingede hjertesykdommene begynte koronarsykdom på
grunnlag av aterosklerose å gjøre seg gjeldende i 1920-årene, og fikk økende betyd-
ning som dødsårsak allerede før den annen verdenskrig. Under krigen fikk vi imid-
lertid en markert nedgang i hjerte- og kardødeligheten. Skjedde det virkelig en reell
reduksjon i koronarsykdom, eller fikk vi en fiktiv reduksjon på grunn av mangelfull
statistikk og/eller konkurrerende dødsårsaker? Alt tyder på at nedgangen var reell.
Hjerte- og kardødeligheten begynte å gå ned allerede i 1941, nådde et bunnivå i
1943–45, og begynte å stige igjen allerede i 1946. En nærmere analyse ved Axel
Strøm og Roald Adelsten Jensen viste at det var «kretsløpssykdommer», og særlig
«arteriosklerose-myokarditt», som vel nærmest tilsvarer vårt begrep «koronarsyk-
dom», som fremviste dette mønsteret (1). Axel Strøm, professor i sosialmedisin ved
Universitetet i Oslo, omtaler også temaet i den leseverdige boka Krig og helse, utgitt
i 1974. Strøm mener at nedgangen i dødelighet under krigen var reell, og at det var
reduksjonen i mettet fett i kosten sammen med reduksjon i tobakksrøyking som
hadde hovedæren. Han skriver at det er rimelig å anta at det var tendensen til koro-
nartrombose, snarere enn aterosklerose, som ble lavere. Dette ville i så fall kunne for-
klare de raske endringene i dødeligheten. Denne påstanden kunne underbygges ved
studier som Adelsten Jensen gjorde ved Ullevål og Aker sykehus: ved Ullevål kirur-
gisk avd. III var hyppigheten av sikre postoperative tromboser 32,3 per 1000 trom-
bosefarlige operasjoner i 1940; den sank til 6,0 i 1944 og steg igjen til 19,8 i 1947.
Ved Aker sykehus var tilsvarende tall 35,0, 4,0 og 20,5 (2).

At det var en reell nedgang i koronarsykdom i Norge under krigen, underbygges
også av studier gjort av Knut Westlund (K-22 og 24). Han registrerte insidensen av
hjerteinfarkt ved fem indremedisinske avdelinger i Oslo i periodene 1935–49 og
1956–61, og fant at infarktinsidensen blant 55–64 år gamle menn ble lavere under kri-
gen, fulgt av en nærmest eksplosiv økning etter krigen (3, 4). Endringene i infarktinsi-
dens samsvarte godt med dødsårsaksstatistikken fra Oslo med hensyn til koronardøde-
lighet og plutselig, uventet død. Ved hjelp av gjennomgang av sykehusjournaler for
perioden 1938–55 kunne også Egil Sivertssen og medarbeidere påvise at sykehusinnleg-
gelser for koronarsykdom i Telemark var lavere i 1942–45 enn i årene etterpå (5).

Epidemi av koronarsykdom etter 1950
En nærmere vurdering av dødsårsaksstatistikken etter 1950 viser at det er koronar-
sykdom som har preget den epidemiske utviklingen av hjerte- og kardødeligheten i
de siste 50 år, og som forårsaker den påfallende kjønnsforskjellen i etterkrigstida. I
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1951 ble 36 % av alle hjerte- og kardødsfall klassifisert som iskemisk hjertesykdom,
tjue år senere var prosentandelen 56, og i 2003 var den 44.

Utviklingen av koronardødelighet i Norge har klare likhetstrekk med utviklingen
i andre industrialiserte land. Først ute var USA, der man i løpet av 1930- og 40-årene
observerte en klar økning av koronardødelighet blant middelaldrende menn. Denne
trenden fortsatte i etterkrigstida og var en viktig grunn til at de første prospektive
epidemiologiske studiene av koronarsykdom ble etablert. Den første studien ble satt
i gang i 1947 av Ancel Keys og omfattet 340 middelaldrende forretningsmenn i
Minnesota. Året etter startet en studie med drøyt 5000 kvinner og menn i en liten
by i Massachusetts – den senere verdensberømte Framingham-studien. De norske
bidrag omtales i K-22.

Her i landet økte koronardødeligheten markert i 1950- og 1960-årene, men etter
1975 har dødeligheten sunket kraftig i alle aldersgrupper under 80 år. Nedgangen
startet for alvor omkring 1985. Utviklingen har også medført at Norge har gått fra
å være et høyrisikoland på 1970-tallet til et lavrisikoland på linje med middelhavs-
landene når det gjelder hjerte- og kardødelighet (figurene 3.3 og 3.4).

Samtidig har dødeligheten av hjerneslag vist jevn nedgang i nesten hele perioden,
noe som indikerer at årsaksforholdene for de to største undergruppene av hjerte- og
karsykdommene er ulike.

Geografiske forskjeller i koronardødelighet
Årsaksspesifikke dødelighetsdata på fylkesnivå ble første gang tilgjengelig i Norge for
perioden 1959–62 og ga uventede resultater. Kontrasten mellom fylkene var stor, og
koronardødeligheten i Finnmark var hele 50 % høyere enn landsgjennomsnittet.
Troms fylke lå på andreplass, fulgt av Oslo og Bergen. Den gang ble koronarsykdom
oppfattet som en «urban» sykdom, og det at de sparsomt befolkede fylkene nord i
landet lå så dårlig an, kom som en stor overraskelse. I tida etterpå har dødeligheten
gått ned i alle fylker, men den relative overdødeligheten i det nordligste fylket er
fortsatt til stede.

Utvikling av koronar sykelighet over tid
Siden vi mangler et nasjonalt hjerte- og karregister, har vi ikke oversikt over syk-
domsinsidensen (antall nye sykdomstilfeller per år i forhold til folketallet) av koro-
narsykdom. Derfor vet vi ikke sikkert i hvilken grad den kraftige nedgangen i hjerte-
og kardødeligheten i de siste 25 år skyldes nedgang i insidens eller nedgang i letalitet
(andelen som dør blant dem som er blitt syke) av hjerteinfarkt. Men på grunnlag av
utenlandske erfaringer kan vi gå ut fra at begge faktorene har medvirket. I Sverige
gikk 28-dagers letalitet blant sykehusinnlagte infarktpasienter ned fra 30 % til 20 %
i perioden 1987–2000, og infarktinsidensen sank med 10–15 % i begge kjønn. Tall
fra Norsk Pasientregister (NPR) viser at antall utskrivninger fra norske sykehus med
diagnosen akutt hjerteinfarkt økte fra 11 784 i 1998 til 18 016 i 2003, men disse
tallene er ikke en god indikator for sykdomsinsidensen, da både de diagnostiske
infarktkriteriene og klassifikasjonssystemet (ICD) ble endret i løpet av perioden.
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Kort liggetid i sykehus og økende grad av henvisning til andre sykehus for akutt
revaskulariserende behandling medfører dessuten flere sykehusinnleggelser for ett og
samme sykdomstilfelle, noe som i det norske systemet kan bli registrert som flere
sykdomstilfeller. Antall revaskulariseringer i norske sykehus i forbindelse med akutt
koronarsyndrom økte fra 886 i 1999 til 4049 i 2003, og ifølge NPR ble det disse år
i alt utført henholdsvis 4483 og 9822 PCI-er (K-12).

Kjønns- og aldersutvikling for koronarsykdom
Koronarsykdom oppfattes ofte som en mannssykdom, fordi det blant yngre og mid-
delaldrende personer er langt flere menn enn kvinner som rammes. Menn i alderen
35–74 år har 3–4 ganger høyere risiko for koronardød enn kvinner. Til sammenlig-

Figur 3.4 Dødsfall som 

følge av hjerteinfarkt, 

kvinner 0–64 år, 

per 100 000

Figur 3.3 Dødsfall som 

følge av hjerteinfarkt, 

menn 0–64 år, per 

100 000
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ning er kjønnsforskjellen ved hjerneslag langt mindre – i aldersgruppen 35–74 år er
mann : kvinne-ratio for cerebrovaskulær død omkring 1,5. Men den tilsynelatende
store «kjønnsforskjellen» i koronarsykdom er egentlig en aldersforskyvning. Kvinner
får angina og hjerteinfarkt 10–15 år seinere i livet enn menn, og dødelighetsratene
hos kvinner tilsvarer ratene hos 10 år yngre menn (figur 3.5).

Blant sykehusinnlagte pasienter med akutt koronarsyndrom i 2003 var 71 % av
kvinnene, men bare 47 % av mennene, over 70 år (NPR). Denne betydelige for-
skjellen i aldersfordelingen blant kvinnelige og mannlige pasienter får store konse-
kvenser for kliniske studier som sammenligner utredning, overlevelse eller behand-
lingseffekt i de to kjønn. Mindre aktiv behandling og koronarutredning hos gamle
enn hos unge pasienter vil ramme flere kvinner enn menn, fordi kvinnelige infarkt-
pasienter er eldre. Kvinner med hjerteinfarkt har oftere aldersbetingede tilleggssyk-
dommer som medfører behov for flere legemidler, og som kan komplisere infarkt-
behandlingen. I tillegg har vi et kvinneoverskudd på omkring 100 000 personer
blant dem over 70 år som fører til at det absolutte antallet kvinner som får og som
dør av hjerteinfarkt, er nesten like høyt som blant menn, selv om de aldersspesifikke
dødelighetsratene er høyere blant menn i alle aldersgruppene (figur 3.1).

En rekke sykehusbaserte studier av overlevelse etter infarkt har vist at infarktleta-
liteten er omkring 20 % høyere blant kvinner, etter justering for alder og tilleggssyk-
dommer som diabetes m.m. På den annen side er det en høyere andel menn som dør
brått og uventet av (antatt) hjertesykdom utenfor sykehus. I tråd med dette har
populasjonsbaserte studier som inkluderer både infarkt og plutselig, uventet død i
og utenfor sykehus, vist at aldersspesifikk infarktoverlevelse er omtrent lik hos kvin-
ner og menn (6).

Risikofaktorer for koronarsykdom
Alt i alt har flere hundre forklaringsvariabler blitt betegnet som «koronar risikofak-
tor», fordi det er en statistisk sammenheng med hjerteinfarkt og/eller angina pectoris
i epidemiologiske analyser. Men en statistisk assosiasjon må ikke forveksles med
årsakssammenheng. Mange variabler er bare en indirekte markør («innocent bystand-
er») for en annen, direkte årsaksfaktor. I den internasjonale pasientkontrollstudien

Figur 3.5. Dødelighet av 

hjerteinfarkt etter alder, 

Norge, 2000. 

Kilde:Statistisk 

sentralbyrå
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Interheart kunne mer enn 90 % av hjerteinfarktene tilskrives bare ni variabler: lipi-
der, røyking, hypertensjon, abdominal fedme, diabetes, psykososialt stress, fysisk in-
aktivitet, forbruk av frukt og grønnsaker og av alkohol (7). Sosial klasse er ofte blitt
omtalt som en«risikofaktor», men her er ikke sammenhengen entydig. Tidligere ble
hjerteinfarkt gjerne omtalt som «direktørsykdommen», fordi den ofte rammet menn
i høyere sosiale lag. Etter hvert endret denne sosialgruppen livsstil i gunstig retning,
og i dag finner man den høyeste forekomsten av koronarsykdom i lavere sosialgrup-
per. I en 26-års oppfølging av 50 000 kvinner og menn i Norge var koronardødelig-
heten betydelig høyere blant dem med kort utdanningslengde, men etter justering
for røyking, kolesterolnivå, blodtrykk, BMI, fysisk aktivitet og sivilstand, var relativ
risiko bare 1,03 (95 % KI 0,91–1,17) for menn og 1,24 (0,88–1,75) for kvinner (8).

Høyt serumkolesterol er den viktigste risikofaktoren for hjerteinfarkt, noe som
ikke er uventet, da aterosklerose sammen med trombose utgjør det tilgrunnliggende
patogenetiske substrat for utvikling av koronarsykdom. Trioen høyt serumkoleste-
rol, tobakksrøyking og høyt blodtrykk utgjør de såkalte klassiske kardiovaskulære
risikofaktorene. Tallrike undersøkelser verden over har vist at disse faktorene predi-
kerer koronarsykdom uavhengig av om dødeligheten i befolkningen er høy eller lav,
og for blodtrykk og kolesterol er årsakssammenhengen bekreftet av kontrollerte
intervensjonsforsøk. Systematiske oversikter viser at koronare risikofaktorer gjen-
nomgående er de samme og er relativt sett like sterke for kvinner og menn, bortsett
fra diabetes og serumtriglyserider, som er sterkere prediktorer for koronarsykdom
hos kvinner. Blant yngre kvinner er røyking likevel den viktigste risikofaktoren for
koronarsykdom (9).

Et svært viktig trekk ved de klassiske koronare risikofaktorene er at forholdet mel-
lom dem er tilnærmet multiplikativt. Dermed vil relativt små endringer i hver enkelt
faktor samlet kunne gi store endringer i risikoen for sykdom.

Risikofaktorenes utvikling over tid
Sentralt i forklaringsmodellen for epidemien av koronarsykdom i etterkrigstiden står
den såkalte «diet-heart»-hypotesen. Den går ut på at animalsk, mettet fett i kosten
er en viktig kilde til økt nivå av kolesterol i blodet, noe som igjen er den viktigste
risikofaktoren og en nødvendig betingelse for utvikling av koronarsykdom. Under
den annen verdenskrig utgjorde animalsk fett bare omkring 25 % av kaloriinntaket
her i landet. I etterkrigstida var kostholdet i Norge preget av mye animalsk fett (opp-
til 40–50 % av kaloriinntaket) og lite frukt og grønnsaker (1). I tillegg var forbruket
av transfett, som først og fremst forekommer i herdet margarin, langt høyere enn nå.
Siden 1960-årene har et viktig kostholdsråd vært å redusere forbruket av mettet fett,
først og fremst i form av melkefett. Gjennomsnittlig andel av fett i kosten har sunket
til 30–35 %, og i takt med dette har serumkolesterolnivået i befolkningen gått ned.
Men mettet fett i kosten og kolesterolkonsentrasjonen i serum kan ikke alene for-
klare den epidemiologiske utviklingen. En kraftig økning i daglig røyking blant
menn bidro også vesentlig (10). Gjennom 1950- og 60-årene var derimot sigarett-
røyking langt mindre vanlig blant kvinner. Dette er trolig en viktig forklaring på den
store kjønnsforskjellen i koronarsykdom i etterkrigstida.
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På 1970-tallet viste store hjerte- og karundersøkelser i norske fylker at risikofak-
tornivåene i den norske befolkning generelt var svært høye sammenlignet med de
fleste vestlige land. Også innad i landet var det til dels store fylkesvise forskjeller.
Gjentatte store helseundersøkelser i de siste 30 år i regi av Statens helseundersøkelser
og universitetene har vist at vi har hatt en gunstig utvikling i befolkningen med hen-
syn til de viktigste kardiovaskulære risikofaktorene. Som eksempel vises utviklingen
blant 40–42-årige menn i Finnmark (figur 3.6).

I denne aldersgruppen bruker svært få lipidsenkende eller blodtrykkssenkende
medikamenter, og nedgangen i blodtrykk og kolesterol må derfor skyldes andre for-
hold enn medikamentell forebygging.

Er dårlige levekår en medvirkende årsak til 
koronarsykdom? Forsdahl-Barker-hypotesen
Siden tidlig på 1990-tallet har David Barker fått mye oppmerksomhet for hypotesen
om at ugunstige forhold i fosterlivet og spedbarnsalderen er en av årsakene til kar-
diovaskulære sykdommer (11). Mindre kjent er det at distriktslege Anders Forsdahl
i Sør-Varanger hadde framsatt en lignende hypotese 20 år tidligere. Både totaldøde-
ligheten og spedbarnsdødeligheten har vært langt høyere i Finnmark enn i andre fyl-
ker i Norge i mer enn 100 år, men det forelå ingen samlet analyse av mulige årsaker
til den høye dødeligheten før den senere professor Forsdahl publiserte artikkelen
«Momenter til belysning av den høye dødelighet i Finnmark fylke. Kan den høye
dødelighet i dag være en senfølge av meget dårlige levevilkår i barne- og ungdoms-
alderen?» i Tidsskriftet i 1973. Forsdahl pekte på at levekårene i fylket har vært klart
dårligere enn ellers i landet fram til den annen verdenskrig. Krigen og evakueringen
i 1944 medførte en ytterligere voldsom kollektiv påkjenning for innbyggerne i Finn-
mark. Forsdahl kunne også berette om en klar etnisk forskjell i hjertedødelighet
innad i Sør-Varanger kommune, idet finskættede innbyggere hadde en overdødelig-
het på vel 30 % i forhold til den øvrige befolkningen. Samtidig viste han til at denne
etniske gruppen hadde gjennomlevd spesielt vanskelige levekår, og satte fram hypo-
tesen om at dårlige helsemessige forhold i barne- og ungdomsalderen, etterfulgt av
velstand, kan medvirke til aterosklerotisk hjertesykdom seinere i livet. Han fulgte
opp disse observasjonene i en økologisk studie av fylkesvis spedbarnsdødelighet i
1896–1925 og den seinere koronardødeligheten blant menn som var født i dette

1974 1977 1987 1990 1993 1996 2001

T-kol (mmol/l) 7,0 6,7 6,5 6,2 6,2 6,2 5,9

Triglys (mmol/l) 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9

SBT (mmHg) 135 135 135 132 135 135 128

DBT (mmHg) 85 87 82 80 83 82 76

BMI (kg/m2) 25,1 25,5 25,9 25,8 26 26,5 27,3

Daglig røyking (%) 65 54 54 53 53 49 44

Figur 3.6 Risiko-

faktorendringer, menn i 

Finnmark 40–42 år
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tidsrommet (12). Parallelliteten er slående, med en korrelasjonskoeffisient på 0,79
(figur 3.7).

Vi vet ennå ikke hvilken rolle bedrede levekår for barn og fostre i etterkrigstidens
Velstands-Norge vil spille i forhold til selvvalgt livsstil i voksen alder. I de siste tiår
har andelen kvinner som røyker, vært høyere enn før. Om gravide kvinners røyke-
vaner påvirker risikoen for koronarsykdom i kommende generasjon i negativ ret-
ning, vet vi heller ikke ennå.

Utviklingen fremover
Selv om hjerte- og kardødeligheten fortsatt synes å synke, vil antall dødsfall som
skyldes koronarsykdom, trolig endre seg mindre. Dette har sammenheng med
økning i forventet levealder, endringer i befolkningssammensetningen og endringer
i risikofaktorer og behandling.

Forventet levetid har økt betydelig gjennom det siste århundret og er nå 81 år for
kvinner og 77 år for menn. En kraftig nedgang i spedbarnsdødeligheten er den vik-
tigste årsaken til økt levealder. Kjønnsforskjellen i levealder gjør at det i Norge i dag
er ca. 100 000 flere kvinner enn menn i aldersgruppen over 70 år. Dette er grunnen
til at flere kvinner enn menn dør av hjerte- og karsykdom, til tross for at aldersspe-
sifikke dødelighetsrater er høyere for menn.

Antall eldre i befolkningen vil øke kraftig fra år 2010. De store kullene som ble
født etter den annen verdenskrig, nærmer seg nå pensjonsalderen. Mer intensiv
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behandling av personer med høy risiko for hjerte- og karsykdom eller med manifest
koronarsykdom, og økt overlevelse etter hjerteinfarkt og hjerneslag, vil føre til at pre-
valensen av hjerte- og karsykdom i befolkningen øker. Vi må vente en økning i syke-
ligheten av hjertesvikt og atrieflimmer. Økt forekomst av overvekt og diabetes vil
bidra i negativ retning. Selv om dødeligheten av hjertesykdom nå er blitt svært lav,
er det derfor ingen grunn til å anta at norske kardiologer vil bli arbeidsledige i fram-
tida.

Referanser
1. Strøm A, Jensen RA. Kretsløplidelsene 

som hygieneproblem. Nordisk Hygienisk 
Tidsskrift 1950;31:123–151.

2. Jensen RA. Postoperative Thrombosis-
Emboli. Acta Chir Scand 
1952;103:263–275.

3. Life Insurance companies’ institute for 
medical statistics at the Oslo hospitals: 
Myocardial infarction. An 
epidemiological and prognostic study of 
patients from five departments of internal 
medicine in Oslo 1935–49. Acta Med 
Scand 1956;Suppl:315.

4. Westlund K. Further observations on the 
incidence of myocardial infarction in 
Oslo. J Oslo City Hosp 1965;15:201–231.

5. Sivertssen E, Stuart ED, Godal HC. The 
incidence of angina pectoris and 
myocardial infarction in a 1938–1955 
hospital material. Acta Med Scand 
1957;157:461–474.

6. Njølstad I, Arnesen E. Preinfarction 
blood pressure and smoking are 
determinants for a fatal outcome of 
myocardial infarction. A prospective 
analysis from the Finnmark Study. Arch 
Intern Med 1998;158:1326–1332.

7. Yusuf S, Hawken S, Öunpuu S, et al. 
Effect of potentially modifiable risk 

factors associated with myocardial 
infarction in 52 countries (the 
INTERHEART Study): case-control 
study. Lancet 2004;364:937–952.

8. Strand BH, Tverdal A. Can 
cardiovascular risk factors and lifestyle 
explain the educational inequalities in 
mortality from ischaemic heart disease 
and from other heart diseases? 26 year 
follow up of 50 000 Norwegian men and 
women. J Epidemiol Community Health 
2004;58:705–709.

9. Njølstad I, Arnesen E, Lund-Larsen PG. 
Smoking, serum lipids, blood pressure, 
and sex differences in myocardial 
infarction. A 12-year follow-up of the 
Finnmark Study. Circulation 
1996;93:450–456.

10. Pedersen JI, Tverdal A, Kirkhus B. 
Kostendringer og dødelighetsutvikling av 
hjerte- og karsykdommer i Norge. Tidsskr 
Nor Lægeforen 2004;124:1532–1536.

11. Barker DJP. Fetal origins of coronary 
heart disease. BMJ 1995;311:171–174.

12. Forsdahl A. Are poor living conditions in 
childhood and adolescence an important 
risk factor for arteriosclerotic heart 
disease? Br J Prev Soc Med 
1977;31:91–95.

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 57  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



58

Summary

Changes in the spectrum of cardiovascular disease in Norway
In 2003, 39 % of all deaths in Norway could be attributed to cardiovascular disease,
making this the most common cause of death. One hundred years ago, infectious
diseases and their complications dominated the disease pattern, and cardiovascular
mortality constituted less than 5 per cent of the total. In the early 20ieth century,
cardiovascular disease and death rates increased, but then fell substantially during
World War II. The most probable explanation for this was a decrease in the consump-
tion of saturated fat and smoking. As documented by a number of population based
surveys, cardiovascular morbidity and mortality rose rapidly after the war, making
Norway one of the prime targets of the epidemic of coronary heart disease. From the
1970s, the age specific death rates have again fallen dramatically, probably partly due
to improved life-style and partly to improved disease management. Norway has
switched from a high-risk to a low-risk country.
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