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Sammanfattning
Hjärt- och kärlsjukdomar har minskat dramatiskt bland både kvinnor och
män, och det är den viktigaste anledningen till att medellivslängden ökar.
Under de senaste tjugo åren har hjärtinfarktdödligheten i det närmaste halverats och strokedödligheten har minskat med en tredjedel. Det beror på att
färre insjuknar och att fler överlever en infarkt eller en stroke.
Minskad rökning och sjunkande blodfettsnivåer i befolkningen är huvudorsaken till att färre drabbas av hjärtinfarkt i Sverige. Bakom det minskade
strokeinsjuknandet ligger också minskad rökning och lägre blodfetter, men högt
blodtryck har större betydelse för stroke än för hjärtinfarkt. Den största minskningen av strokefallen har inträffat under de senaste tio åren, vilket sannolikt
beror på att blodtrycksnivåerna i befolkningen har sjunkit först under senare år.
Överlevnaden efter stroke och hjärtinfarkt har också förbättrats, tack vare stora
framsteg i den medicinska behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar.
Under de senaste tjugo åren har andelen personer med övervikt eller fetma
ökat. Ökningen tog fart i början av 1990-talet och är större bland män än bland
kvinnor, och enligt egenrapporterade vikt- och längduppgifter, är hälften av
alla män och drygt en tredjedel av alla kvinnor överviktiga eller feta. Trots
denna ökande övervikt har hjärt- och kärlsjukdomar fortsatt att minska, och
insjuknandet i typ-2 diabetes har heller inte ökat. En anledning kan vara att
hälsokonsekvenserna av övervikt ännu inte visat sig. USA ligger tio år före
Sverige i överviktsutvecklingen, och där ökade typ-2 diabetes först i mitten
av 1990-talet. Sedan år 2000 ökar även hjärt- och kärldödligheten bland amerikanska kvinnor i åldern 35–54 år efter decennier av sjunkande dödlighet,
och bland amerikanska män i samma åldersgrupp har nedgången mattats av.
Anledningen anses vara att övervikt har blivit vanligare.
I Sverige ökar dock inte övervikten i samma takt som tidigare och det är
således möjligt att en vändning är på gång. Det är dock betydligt fler barn och
unga vuxna som har blivit överviktiga under de senaste tjugo åren, och därför
kan ändå folkhälsan försämras framöver eftersom hälsokonsekvenserna av
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övervikt kommer först i högre åldrar. Barn med
övervikt tenderar att förbli överviktiga, och därför är det särskilt viktigt att förebygga övervikt
bland barn och ungdomar. De allra senaste åren
finns dessutom tecken som tyder på att den gynnsamma trenden med sjunkande blodfettsnivåer
och sjunkande blodtrycksnivåer kan ha brutits.
Åderförkalkning är den vanligaste orsaken till
hjärt- och kärlsjukdomar, och bukfetma, höga
blodfetter, högt blodtryck och högt blodsocker
ökar risken för åderförkalkning. Hälften av alla
som har högt blodtryck vet dock inte om att de har
det. Detsamma gäller dem som har högt blodsocker (diabetes). Genom att behandla dessa riskmarkörer, med livsstilsåtgärder och läkemedel, kan
man förhindra att kärlen skadas. Om exempelvis alla med högt blodtryck kunde få ett normalt
blodtryck skulle årligen omkring 6 000 personer
slippa att drabbas av stroke.
Hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes går i
mycket hög grad att förebygga. Våra matvanor
och graden av daglig fysisk aktivitet har tillsammans med rökning stor betydelse för dessa sjukdomar, vilket beskrivs närmare i kapitlet Matvanor
och fysisk aktivitet och kapitlet Tobaksvanor och
tobaksrelaterade sjukdomar. Stress och bristande
återhämtning ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, och stress har relativt stor betydelse för
risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar
jämfört med många andra folksjukdomar.
Risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2 skiljer sig åt mellan
olika befolkningsgrupper. Lågutbildade löper
dubbelt så hög risk att drabbas av hjärtinfarkt som
högutbildade, och för män är risken tre gånger så
hög som för kvinnor. Vissa invandrargrupper har
också en förhöjd risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.
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Inledning
I detta kapitel beskrivs hjärt- och kärlsjukdomar
och diabetes tillsammans, eftersom det finns starka kopplingar mellan dessa sjukdomar och deras
riskfaktorer. Diabetes finns i två former: typ
1-diabetes som oftast börjar som en akut sjukdom
och drabbar framför allt unga personer, och typ
2-diabetes som utvecklas långsamt och manifesterar sig från medelåldern och högre upp i åldrarna. Typ 2-diabetes kallades förr för åldersdiabetes
och är den vanligaste formen, 85–90 procent av
diabetikerna har typ 2-diabetes. Vid typ 1-diabetes utvecklas de höga blodsockernivåerna snabbt
och ger akuta symtom, men vid typ 2 känner man
vanligen inte av de mer måttfullt höjda sockernivåerna. Typ 2-diabetes, liksom typ 1-diabetes,
leder emellertid på sikt till skador på hjärtat och
blodkärlen och det är då som symtomen uppkommer. Diabetes är på så vis en hjärt- och kärlsjukdom och en del i ett komplex av störningar i kroppens ämnesomsättning som ligger bakom åderförkalkningsprocessen. Hjärtinfarkt och stroke är
också de vanligaste dödsorsakerna för personer
som har typ 2-diabetes. Omvänt har studier visat
att majoriteten som insjuknar i hjärtinfarkt och
som remitteras till en kranskärlsoperation, har
diabetes eller förstadier till diabetes, många utan
att tidigare ha vetat om det [1, 2].
När symtomen väl börjar uppträda är åderförkalkning ofta redan långt framskriden. Åderförkalkningsprocessen börjar redan i unga år och
under loppet av decennier samlas fett på insidan
av kärlen, som med tiden bildar ett kalkliknande
skal. Blodtrycket stiger som ett tecken på att kärlen blivit trängre och stelare, och ett högt blodtryck påskyndar i sig också åderförkalkningsprocessen.
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Figur 1 illustrerar ett sätt att se på riskfaktorer
och riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdomar och
diabetes. De viktigaste biologiska riskmarkörerna
är höga blodfetter, högt blodsocker, högt blodtryck
och övervikt som leder till bukfetma. De biologiska
riskmarkörerna påverkas av våra levnadsvanor
och andra levnadsomständigheter, men även av
ärftlighet. Rökning, stress, fysisk inaktivitet och
andra riskfaktorer påskyndar åderförkalkningen.
Hur snabbt åderförkalkningen fortskrider kan
man därför i hög grad påverka med exempelvis
fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor. När en
person uppvisar riskmarkörer som högt blodtryck,
höga blodfetter och högt blodsocker utan att vara
sjuk, kan förebyggande åtgärder inklusive läkemedelsbehandling bromsa utvecklingen hos individen eller t.o.m. få den att gå tillbaka.
I en stor internationell studie beräknades att
över 90 procent av alla hjärtinfarkter orsakas av
påverkbara faktorer [3, 4], där rökning och höga
blodfetter bedöms vara de viktigaste. Psykosociala faktorer har nästan lika stor betydelse som rökning. Därnäst kommer bukfetma, högt blodtryck,
lågt kostintag av frukt och grönt, fysisk inaktivitet, typ 2-diabetes och alkoholförbrukning.
Förändringar i levnadsvanorna påverkar ofta
flera riskmarkörer samtidigt, medan läkemedel
huvudsakligen verkar mot enskilda riskmarkörer.
Exempelvis leder fysisk inaktivitet, ohälsosam
kost och stress till en ökning av vikt, blodtryck,
blodfetter och sockernivåer, och i förlängningen
ökar det även risken för sjukdom. Omvänt ger
t.ex. ökad fysisk aktivitet gynnsamma förändringar av flera riskmarkörer samtidigt.
Levnadsvanorna hänger samman med våra
livsvillkor och några av dessa livsvillkor finns
med i figur 1. Risken för att drabbas av hjärt- och
kärlsjukdomar och diabetes skiljer sig mellan
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socioekonomiska grupper och mellan män och
kvinnor. En viktig anledning är att det finns stora
sociala och könsmässiga skillnader i människors
levnadsvanor, exempelvis när det gäller kost, motion och rökning. Skillnader i psykisk belastning
kan också bidra till sociala skillnader. Psykiska
påfrestningar har också stor betydelse för hjärtoch kärlsjukdomar [5] eftersom stresshormoner
ökar blodtrycket, blodsockret, blodfetterna och
upplagringen av bukfett. I dag är det färre som
insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar, och en viktig anledning kan vara att utbildningsnivån allmänt har ökat. Bättre utbildning bidrar till att man
snabbare tar till sig hälsobudskap och att man förbättrar sina levnadsvillkor, vilket också underlättar valet av hälsosamma levnadsvanor [6].
Figur 1. Riskfaktorer och hjärt- och
kärlsjukdom och diabetes
Levnadsförhållanden, levnadsvanor, och biologiska
riskmarkörer* som påverkar risken för hjärt- och
kärlsjukdom och diabetes.
Fysisk aktivitet
Alkohol
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*höga blodfetter, högt blodsocker, högt blodtryck och övervikt
Källa: Modifierat från Norberg [7]

Trots att utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar
hittills är positiv finns det anledning till viss oro
för den framtida utvecklingen därför att övervikt
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har blivit vanligare. Övervikt, särskilt bukfetma,
har en central betydelse för utvecklingen av diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Anledningen
är att övervikt har ett nära samband med andra
riskmarkörer som högt blodsocker, höga blodfetter
och högt blodtryck. Detta kapitel ägnar därför ett
förhållandevis stort utrymme åt utvecklingen av
övervikt i befolkningen
Kapitlet inleds med en presentation av hur riskmarkörerna övervikt, höga blodfetter och högt
blodtryck har förändrats i befolkningen. Därefter
följer en beskrivning av utvecklingen av hjärt- och
kärlsjukdomarna och diabetes i befolkningen. En
av de viktiga anledningarna till att hjärt- och kärlsjukdomarna minskar, trots tilltagande övervikt,
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är att rökningen minskar bland befolkningen.
Detta beskrivs i kapitlet om tobaksvanor. Andra
betydelsefulla faktorer är matvanor och fysisk
aktivitet som beskrivs i nästkommande kapitel.
Kapitlet avslutas med en internationell utblick
och en diskussion om preventionsstrategier för att
minska fetmarelaterade sjukdomar.

Övervikt, högt blodtryck, höga
blodfetter och metabolt syndrom
Övervikt
Överviktiga personer har en ökad risk för att
drabbas av diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Faktaruta 1 - Att mäta fetma
BMI
Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex är det vanligaste måttet för att bedöma om en person är överviktig. BMI anger
relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt (i kilogram) dividerat med kroppslängden (i meter) i kvadrat.
BMI använder man för att definiera var gränsen går mellan normalvikt, övervikt och fetma, enligt följande:
Undervikt:
BMI<18,5
Normalvikt: 18,5≤ BMI<25
Övervikt:
25≤ BMI<30
Fetma:
BMI≥30
Exempelvis har en person som väger 70 kg och är 170 cm lång ett BMI på 24,2 kg/m2, och är alltså normalviktig.
Bukfetma
Bukfetma är en form av fetma som mer handlar om en fettansamling runt organen i bukhålan och runt tarmarna än underhudsfett.
Bukfetma ger en ökad risk ökad för fetmarelaterade komplikationer.
Att mäta midjemåttet är ett enkelt och snabbt sätt att på ett indirekt sätt mäta bukfettet. Magen mätes mitt emellan nedersta revbenet
och höftkammen; mättbandet hålles löst och dras ej åt.

Lätt bukfetma
Bukfetma

Män
midjemått över 94 cm
midjemått över 102 cm

Kvinnor
midjemått över 80 cm
midjemått över 88 cm

ökad risk
mycket ökad risk

Midja-stusskvot
Midja-stusskvoten är bättre på att förutse hjärt-kärlsjukdom än BMI.
Normalvärde: Män under 0,90 och kvinnor under 0,85.
Stussomfånget mäts som den största omkretsen runt skinkorna.
Personen behöver inte vara överviktig mätt med BMI, men kan ha hög midja-stusskvot som i sig ökar risken för fetmarelaterade
komplikationer.

204

Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009

Övervikt, hjärt- och kärlsjukdom och diabetes

Övervikt åtföljs av flera förändringar i kroppen
och leder till stigande blodtryck, högre blodfetter och störd sockerreglering, och alla dessa förändringar påskyndar åderförkalkningen. För att
definiera var gränsen går mellan normalvikt och
övervikt används ett mått som tar hänsyn till personens längd. Man använder individens vikt och
dividerar den med kroppslängden i kvadrat för att
få fram personens BMI (body mass index). BMI
används för att definiera vad som är undervikt,
normalvikt, övervikt och fetma (se faktaruta).
Det har emellertid visat sig att det framför
allt är bukfetma som ökar risken för hjärt- och
kärlsjukdom [8] och diabetes [9]. Det beror på
att fettvävnaden inne i buken, runt inälvorna,
har en viktig roll i ämnesomsättningen, medan
underhudsfettets viktigaste funktion är att isolera
från nedkylning. I fettväven i buken bildas flera
signalsubstanser som ingår i ett intrikat samspel
mellan olika organ för att bland annat reglera vår
aptit samt kroppens insulinnivåer, blodfetter och
blodsocker. Eftersom bukfett ökar risken för sjukdom är det viktigt att också mäta bukomfånget
som en indikator på övervikt. Det kan mätas som
omkretsen runt buken mitt, mellan höftkammen
och bröstkorgens nedre kant, eller som en kvot
mellan stuss och buk, se faktaruta. Personer med
kraftig muskulatur kan ha högt BMI utan att vara
överviktiga, och då är midjemåttet eller midjeoch stussmåttet mer rättvisande. Midjemått är
dock behäftat med större mätfel än BMI.

Fetma som riskmarkör för sjukdom
Man har beräknat att personer med fetma har i
genomsnitt 6–7 år kortare livslängd jämfört med
normalviktiga [10]. Det är framför allt den ökade
risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar som leder
till en kortare livslängd. Risken ökar gradvis med
Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009

tilltagande övervikt, redan från den övre delen
av det BMI-intervall som räknas som normalvikt
[11]. Enligt tabell 1 nedan är risken att drabbas av
diabetes fem till tio gånger högre bland personer
med fetma jämfört med normalviktiga, och risken
för hjärt- och kärlsjukdom är två till tre gånger
högre.
Tabell 1. Riskökning för olika sjukdomar
vid fetma
Relativ risk för olika sjukdomar bland individer med fetma*
jämfört med normalviktiga.
Sjukdom

Relativ risk

Typ 2-diabetes
Hjärt- och kärlsjukdom
Stroke
Högt blodtryck
Gallsten
Artros
Andningsbesvär inklusive sömnapné
Cancer

5–10
2
2–3
3–5
3–4
2–3
3–4
1,4

* Fetma: BMI≥30
Feta personer löper således 5 till 10 gånger högre risk att insjukna i
typ 2-diabetes jämfört med normalviktiga.
Källa: WHO 2003

Överviktiga personer lider också oftare av värk
från leder och muskulatur, artros och ryggsmärtor [14]. Dessutom är det vanligare med depression och ångest vid fetma [15]. Enligt ULF-undersökningarna från Statistiska centralbyrån (SCB)
rapporterar överviktiga och feta individer i högre
grad hälsoproblem än vad normalviktiga gör (figur
2). Fler uppger att de har svår värk från rygg och
axlar, både bland män och bland kvinnor. Sömnbesvär och svår ängslan, oro eller ångest är också
vanligare, framför allt bland överviktiga och feta
kvinnor jämfört med normalviktiga. ULF-undersökningen visar vidare att rökning är ungefär lika
vanligt bland kvinnor oavsett viktklass, medan
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bland män är rökning är vanligast bland normalviktiga. Även undervikt är förenat med en högre
förekomst av samtliga dessa besvär, särskilt bland
män. Undervikt är emellertid ovanligt och förekommer endast hos en procent bland män och tre
procent bland kvinnor, och undervikt kan vara ett
tecken på en allvarlig sjukdom.
Andelen rökare är dubbelt så hög bland personer med undervikt jämfört med normalviktiga.
En vanlig uppfattning är att rökare är magrare än
ickerökare, men i en svensk undersökning bland
personer som söker primärvård var rökarna mer
överviktiga och bukfeta än ickerökarna samtidigt
som de före detta rökarna var mest överviktiga

[16]. Ett par svenska studier visar också ökad
förekomst av fetma bland snusare [17–19].
Upprepade andningsuppehåll under sömnen, så
kallad sömnapné, har starkt samband med övervikt. Sömnapné är vanligare vid högt blodtryck,
diabetes, stroke samt hjärtsjukdomar och förvärrar således riskerna med övervikt. Även astma är
vanligare vid övervikt. Nedsatt fertilitet och ökad
risk för graviditetskomplikationer är andra kända
följder av övervikt [10].
Sjukfrånvaro, både i långa och korta perioder,
är vanligare vid fetma [20, 21]. En anledning till
den högre sjukfrånvaron är att en del sjukdomar är
vanligare vid fetma såsom gikt, ryggvärk, artros,

Figur 2. Självrapporterade hälsobesvär bland överviktiga och feta
Andel (procent) personer som lider av svår värk i ryggen respektive skuldror, nacke eller axlar; av svår ängslan, oro eller
ångest, av sömnbesvär, samt andelen som röker dagligen. Kvinnor och män i åldern 25–64 år med normalvikt, övervikt och
fetma*, år 1996–2005. Åldersstandardiserat.
Kvinnor

Män
Röker
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Svår ängslan
och oro
Svår värk
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* BMI-beräkningen baseras på självrapporterade uppgifter om längd och vikt.
Normalvikt: 18,5≤BMI<25. Övervikt: 25≤BMI<30. Fetma: BMI≥30.
BMI-beräkning baseras på självrapporterade uppgifter om längd och vikt.
Källa: ULF-undersökningarna, SCB
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hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Emellertid
visade en studie från Finland att den höga sjukfrånvaron berodde lika mycket på en allmänt nedsatt fysisk funktionsförmåga och en sämre självupplevd hälsa [20]. En svensk undersökning visade att cirka 10 procent av de totala kostnaderna
för produktionsbortfall på grund av sjukskrivning
och sjukersättning hos kvinnor kan relateras till
fetma och fetmarelaterad sjuklighet [22].
Övervikt ökar även risken för att drabbas av
cancer, bland annat i matstrupe, tjocktarm, livmoder, njure och bröst [23]. Beräkningar visar att
10 procent av all cancerdöd hos ickerökare kan
relateras till fetma [10]. För prostatacancer har
man funnit att överviktiga män löper mindre risk
att insjukna, men samtidigt har överviktiga män
med prostatacancer en sämre prognos jämfört
med normalviktiga [23].

Förekomst av övervikt och fetma
I Sverige är i dag hälften av alla män och drygt en
tredjedel av alla kvinnor i åldrarna 16–84 år överviktiga eller feta, enligt egenrapporterade viktoch längduppgifter (tabell 2). Fetma har ungefär
en av tio bland både kvinnor och män. De egenrapporterade värdena innebär dock att övervikten
är underrapporterad med flera procent [24, 25].

Tabell 2 visar att andelen personer med övervikt och/eller fetma har ökat mellan 1980 och 2005
(andelen anges för vart åttonde år). Den totala ökningen av andelen personer med övervikt eller
fetma har varit större bland män än bland kvinnor,
och för båda könen var ökningen snabbast i början
av 1990-talet. Under 2000-talet har ökningstakten
avtagit, framför allt bland kvinnor.
Fetma är däremot lika vanligt bland kvinnor
som bland män och andelen feta har fördubblats
mellan 1980 och 2005, från 5 till 10 procent. Senare data från Folkhälsoinstitutet visar att andelen feta har ökat bland kvinnor under de allra sista
åren, från 11 procent 2005 till 14 procent 2007,
men att andelen oförändrat har varit 11 procent
bland män [26].
Den grupp som kan komma ifråga för fetmakirurgi är personer med BMI på 35 eller högre,
vilket gäller uppskattningsvis 2 procent av männen
och 3 procent av kvinnorna i åldrarna 16–84 år,
enligt Folkhälsoinstitutets folkhälsoenkät. Enligt
Västerbottenundersökningen ökar andelen med
BMI över 35 bland både kvinnor och män i åldrarna 40, 50 och 60 år (ännu opublicerade data).
Figur 3 visar hur BMI-värdena fördelar sig
bland kvinnor och män i den svenska befolkningen (16–84 år). Åren 2004–2005 var det vanligast

Tabell 2. Övervikt och fetma perioden 1980–2005
Andel (procent) med övervikt* respektive fetma** bland kvinnor och män i åldern 16–84 år, år 1980/81, 1988/89, 1996/97
och 2004/05.

Övervikt
Fetma
Summa

1980/81
22
5
27

Kvinnor
1988/89
1996/97
22
26
5
7
27
34

2004/05
26
10
36

1980/81
30
5
35

Män
1988/89
32
5
38

1996/97
39
7
46

2004/05
41
10
51

* Övervikt: 25=<BMI<30.
** Fetma: BMI≥30.
Källa: ULF-undersökningarna, SCB.
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Figur 3. BMI-fördelning bland kvinnor och män
Andel (procent) med olika BMI-värden*. Kvinnor och män i åldern 16–84 år,
åren 1988/1989 och 2004/2005. Åldersstandardiserat.
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* BMI-beräkningen baseras på självrapporterade uppgifter om längd och vikt.
Glidande medelvärden (BMI-värden)
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att kvinnor hade ett BMI på 22 (toppen på kurvan)
och vanligast bland män var BMI 25. Av denna
figur framgår också att viktökningen har varit
störst bland män, och för tjugo år sedan var BMI
24 vanligast bland män. Fördelningskurvan för
både kvinnor och män, har flyttat till höger jämfört med för tjugo år sedan och har samtidigt blivit
lite plattare, vilket innebär att fler i dag hamnar i
”högersvansen”, bland dem som lider av fetma.

Övervikt i olika åldrar bland vuxna
Andelen överviktiga eller feta enligt BMI stiger
med åldern och är som högst i 70-årsåldern för
kvinnor och 60-årsåldern för män (figur 4). Med
stigande ålder minskar kroppens ben- och muskelmassa, vilket borde leda till ett lägre BMI ju äldre
vi blir om det inte vore så att fettväven ökade. De
allra äldsta har dock lägre BMI, vilket kan vara en
följd av en mindre ben- och muskelmassa snarare
än minskad fettväv. I de äldsta åldersgrupperna är
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bukomfånget sannolikt ett bättre mått på övervikt
än BMI. Förekomsten av övervikt bland de äldsta
ska dock tolkas med försiktighet eftersom många
sjukdomar så småningom leder till avmagring
och viktnedgång. Detta är då ett tecken på ohälsa
snarare än god hälsa.
Vikten år 2005 var högre i alla åldersgrupper
bland både kvinnor och män jämfört med 1980talet (figur 4). Ökningen är störst i åldrarna under
50 år. Andelen överviktiga i åldern 16–24 år är
nära nog dubbelt så stor jämfört med tjugo år tidigare. Under de senaste åren på 2000-talet har
ökningstakten dock avtagit, mer bland kvinnor än
bland män. Bland män ökar alltjämt övervikten i
åldrarna 35–64 år, men inte bland kvinnor.

Skillnader i övervikt
mellan olika grupper
Övervikt och fetma är vanligare i lägre socialgrupper och hos dem med kortare utbildning
Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009
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Figur 4. Övervikt och fetma i olika åldrar 1980–2005
Andel (procent) personer med övervikt eller fetma* i olika åldersgrupper. Kvinnor och män 16–84 år.
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BMI-beräkning baseras på självrapporterade uppgifter om längd och vikt. Direkt och indirekt intervjuade.
Källa: ULF-undersökningarna, SCB

Figur 5. BMI-fördelning efter utbildningslängd
Andel (procent) med olika BMI-värden* bland personer med grundskola, gymnasium eller eftergymnasial utbildning
(högsta utbildning). Kvinnor och män i åldern 16–84 år, år 1996–2005. Åldersstandardiserat.
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[27–29]. Motsvarande sociala skillnader finns hos
båda könen även beträffande ökat midjemått [16].
Figur 5 visar fördelningen av BMI i olika utbildningsgrupper. BMI-fördelningen är mer förskjuten åt höger för personer med lägre utbildning och
spridningen inom gruppen är större, vilket ger en
plattare och bredare kurva.
I Västerbottens hälsoundersökningar mäts
BMI hos medelålders kvinnor och män, och resultaten visar en stor skillnad beträffande fetma
mellan personer med olika lång utbildning (figur
6). Bland dem med hög utbildning (mer än gymnasium) har andelen överviktiga och feta inte ökat
under 2000-talet, till skillnad från dem med kortare utbildning.

22

Fetma är vanligare på landsbygden än i städerna. Endast en mindre del av skillnaden beror
på socioekonomiska skillnader mellan stad och
landsbygd såsom skillnader mellan andelen arbetare och tjänstemän, utlandsfödda med mera [30].
Bukfetma är också vanligare i landsortsbefolkningen jämfört med stadsbefolkningen, särskilt
hos män [16].
Enligt Folkhälsoinstitutets nationella enkät år
2007 är fetma omkring dubbelt så vanligt bland
kvinnor som är födda utanför Norden, medan
män födda utanför Norden däremot hade lägre
förekomst av fetma än infödda män. Flera studier
visar också att övervikt och fetma och andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar är vanligare

Figur 6. Övervikt efter utbildningsnivå i Västerbotten
Andel (procent) personer med övervikt och fetma* efter utbildningslängd**. Kvinnor och män 40, 50 och 60 år i
Västerbotten***, perioden 1990-2007.
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*** Totalt har 58 000 kvinnor och 54 000 män deltagit i undersökningen.
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bland både män och kvinnor i flera invandrargrupper [31–34].

Viktutvecklingen bland barn och unga
Barn och tonåringar med övervikt har en ökad
risk för att få högt blodsocker och höga blodfetter redan under barndomen [35] och även senare
i vuxen ålder [36]. Övervikt eller fetma hos barn
blir ofta bestående. En undersökning av barn i
Östergötland, födda 1991, visade att 46 procent
av alla barn med fetma i förskoleåldern även led
av fetma när de gick i högstadiet och 38 procent
var överviktiga. Endast 16 procent av barnen som
tidigare lidit av fetma var normalviktiga [37].
Bland barn som i förskoleåldern var överviktiga
men inte feta var 11 procent feta i högstadieåldern
och 40 procent var överviktiga. Det var ännu
vanligare att fortfarande ha övervikt eller fetma i
högstadiet bland barn som varit överviktiga eller
feta i mellanstadiet.
Normalviktiga barn förblir i hög grad normalviktiga, och av de normalviktiga förskole- och mellanstadiebarnen var 89 respektive 95 procent normalviktiga även i tonåren [37]. Övervikt och fetma
i tonåren innebär en mycket stor risk för bestående
fetma även i vuxen ålder, enligt internationella studier [38, 39]. En snabb viktuppgång i åldrarna 0–6
år ökar också risken för fetma i vuxen ålder [40].
Övervikt hos barn beräknas på ett annat sätt
än hos vuxna. Viktens relation till längden, BMI,
förändras under uppväxten och gränserna för vad
som är ett högt BMI är lägre hos yngre barn [41].
I barn- och skolhälsovården används en längdoch viktkurva som tar hänsyn till detta och man
registrerar längd- och viktuppgifter på praktiskt
taget alla barn. Dessa data har dock inte sammanställts och därför finns det för närvarande inga
nationellt representativa vikt- och längduppgifter
Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009

för barn och ungdomar. Socialstyrelsen har dock
föreslagit en nationell databas för barns längd och
vikt upp till 18 år.
Andelen överviktiga tioåringar mer än fördubblades från mitten av 1980-talet fram till
2000-talet, enligt undersökningar från olika delar
av Sverige [42, 43]. Bland tioåriga flickor i Göteborg ökade andelen överviktiga från 9 procent
till 20 procent, och bland tioåriga pojkar från 7
till 17 procent mellan år 1984 och år 2000 (figur
7) [42, 44]. Andelen med fetma fyrdubblades
under samma period till cirka 3 procent. Undersökningen i Göteborg baseras på uppmätta längdoch viktuppgifter på mer än 4 000 tioåringar vid
varje undersökningstillfälle. Mellan år 2000 och
år 2004 minskade övervikten bland tioåriga flickor men inte bland pojkarna (figur 7) [44]. Även
en mindre studie från Uppsala visar att andelen
överviktiga (inklusive feta) tioåringar fördubblades mellan 1982 och 2002 [45].
Det finns få studier baserade på uppmätta viktoch längduppgifter som kan visa hur övervikten
har utvecklats bland tonåringar, Figur 7 visar
dock att andelen överviktiga eller feta 15-åringar
ökade något mellan 1994 och 2000, och år 2000
hade omkring 12–13 procent övervikt eller fetma.
Denna studie är också från Göteborg och baseras
på uppmätta längd- och viktuppgifter för omkring
2 000 15-åringar [46]. I en studie från sydvästra
Storstockholm år 2003 var 15 procent av flickorna
och 18 procent av pojkarna överviktiga [47]. Den
senaste uppgiften om tonåringars vikt kommer
från Östergötland år 2007, och enligt den undersökningen led 18 procent av övervikt eller fetma i
högstadieåldern [37].
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Figur 7. Övervikt bland barn i Göteborg
Andel (procent) barn med övervikt eller fetma*. Flickor
och pojkar 10 respektive 15 år i Göteborg,
år 1984–2004.
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Det finns en stark social gradient i hur vanligt
övervikt och fetma är även bland barn [44, 48].
De senaste 20 åren har emellertid övervikten ökat
bland alla barn, även i ekonomiskt privilegierade områden. Under de allra senaste åren verkar
det inte som att övervikt och fetma fortsätter att
öka bland 10-åringar [44, 48, 49]. I Stockholms
län har man dock funnit att fetma har blivit vanligare även under de senaste åren bland pojkar i
områden med låg socioekonomisk status [48]. Det
är för tidigt att säga om övervikt bland barn och
ungdomar verkligen har slutat att öka och om en
vändning är på gång. Viktutvecklingen förefaller
också vara mer ogynnsam bland pojkar än bland
flickor [44, 48].
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Genernas och fosterstadiets
betydelse för övervikt
Övervikt och fetma är resultatet av en samverkan
mellan ärftliga faktorer och miljöfaktorer. Till
miljöfaktorerna räknas framför allt fysisk inaktivitet, större intag av energi än vad man förbrukar,
vissa typer av födoämnen och olika stressfaktorer
(se också kapitlet Matvanor och fysisk aktivitet).
Ärftliga faktorer spelar också in eftersom personer med anlag för fetma lättare lägger på sig extra
kilon. Det finns omfattande forskning som visar
att mönstret för nedärvning är komplicerat med
många inblandade gener. Vissa gener har samband med både fetma och förändringar av blodsocker och blodfetter medan andra är kopplade
till övervikt utan dessa störningar. Det är därför
särskilt angeläget att förebygga och behandla
övervikt eller fetma hos en person som har hjärtoch kärlsjukdomar eller diabetes i släkten.
Den miljö som fostret utsätts för i livmodern
har också betydelse för den framtida viktutvecklingen. Kraftig viktuppgång hos den blivande
modern åren före graviditeten medför ökad risk
för graviditetsdiabetes [50]. Graviditetsdiabetes
medför risk för hög födelsevikt hos det nyfödda
barnet. Det ökar i sin tur risken för övervikt under
barndomen [51, 52]. Det finns dock studier som
visar att risken för övervikt hos barnet minskar
när mödrar får behandling för sin graviditetsdiabetes [51]. Det har av den anledningen framförts ett behov av att utveckla enhetliga nationella riktlinjer för att screena, diagnostisera och
behandla graviditetsdiabetes [53]. Även det motsatta, låg födelsevikt medför en ökad känslighet
med risk för fetma, typ 2-diabetes och högt blodtryck i vuxen ålder.
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Högt blodtryck
Högt blodtryck innebär, enligt WHO:s definition,
ett övertryck (systoliskt tryck) på 140 mmHg eller
högre och/eller ett undertryck (diastoliskt tryck)
på 90 mmHg eller högre [54]. Övertrycket är det
blodtryck som finns i blodkärlet när hjärtat drar
ihop sig och undertrycket är blodtrycket mellan
två hjärtslag. För personer med särskilt stor risk
för hjärt- och kärlsjukdom bör blodtrycket vara
under 130/80 mmHg. Dit räknas personer med
hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och njursjukdom. Dessa gränser är riktmärken för behandling,
och i själva verket finns ingen skarp gräns mellan
hälsosamt och ohälsosamt blodtryck. Påverkan
på blodkärlen ökar successivt från åtminstone
115/75 mmHg.
Högt blodtryck är ovanligt före 45 års ålder men
det blir sedan snabbt vanligare med ökande ålder.
En lätt eller måttlig ökning av blodtrycket ger inga
besvär eller symtom och därför har många högt
blodtryck utan att veta om det. I undersökningar
där man mätt personers blodtryck, exempelvis i
MONICA-studien [55] och i Västerbottens hälsoundersökningar [56], uppskattades i mitten av
1990-talet att 30 procent av befolkningen 30–60
år hade högt blodtryck och att omkring hälften
inte var medvetna om det. En jämförelse mellan
Folkhälsoinstitutets folkhälsoenkät, MONICAstudien och Västerbottenundersökningarna visar
också att hälften av alla drabbade inte är medvetna om det. I Nationella Folkhälsoenkäten, där
personer själva uppger om de har högt blodtryck,
är förekomsten hälften så stor i motsvarande åldersgrupper, jämfört med uppmätta data från
MONICA-studien och Västerbottens hälsoundersökningar. Således ger intervju- och enkätbaserade källor en kraftig underskattning av hur vanligt
högt blodtryck är i befolkningen [57].
Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009

Blodtrycksnivåerna har sjunkit på senare år, enligt studier som bygger på uppmätt blodtryck [55].
Mellan 1991–1994 och 2003–2006 sjönk det genomsnittliga blodtrycket bland medelålders kvinnor i Västerbotten från 127/79 till 124/75 och bland
män från 130/82 till 128/79. Denna minskning
med 2–3 mm i övertryck och 3–4 mm i under tryck
kan verka beskedlig, men på befolkningsnivå är
den högst betydelsefull och särskilt för strokeinsjuknandet. Strokerisken mer än halveras när
det undre blodtrycket i befolkningen sjunker med
10 mm Hg i genomsnitt [58].Det är ännu för tidigt
att säga om denna gynnsamma trend med sjunkande blodtrycksnivåer kommer att brytas eller
till och med övergå i stigande blodtryck. I Västerbottens Hälsoundersökningar av medelålders
kvinnor och män visar de sista årens mätningar
att det diastoliska blodtrycket (undertrycket) tenderar att plana av och eventuellt till och med att
öka. Detta gäller särskilt i åldern 40–50 år (figur
8). Bidragande till detta skulle kunna vara en tydligt ökad förekomst av övervikt och fetma i dessa
åldrar. Även om detta är mycket små förändringar
kan små förändringar i ett befolkningsperspektiv
få stort genomslag, och det är därför viktigt att
vara uppmärksam på den fortsatta utvecklingen.
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Figur 8. Blodtryck i Västerbotten
Uppmätt diastoliskt* blodtryck. Kvinnor och män i
åldern 40, 50 och 60 år i Västerbotten, perioden
1991–2007.
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*blodtrycket mellan två hjärtslag.
Källa: Västerbottens hälsoundersökningar. Epidemiologi och
Folkhälsovetenskap, Umeå Universitet.

Orsaker till högt blodtryck
Högt blodtryck är ett av de tidiga symtomen på
åderförkalkning och leder dessutom till att kärlen tar ytterligare skada. Orsakerna till högt
blodtryck är i stort sett de samma som orsakerna
till åderförkalkning: rökning, fysisk inaktivitet,
övervikt, diabetes, stress och ärftliga faktorer.
Alkoholmissbruk kan också bidra till högt blodtryck. Dessutom har intaget av vanligt koksalt
(natriumklorid) betydelse. Som redan nämnts har
övervikt blivit vanligare bland befolkningen, men
trots detta har det genomsnittliga blodtrycket inte
ökat. Det är inte helt klart vilka de motverkande
faktorerna är, men möjligen beror det på ett minskat intag av blodtryckshöjande natriumsalt och ett
högre intag av blodtryckssänkande kalium- och
magnesiumsalter som finns bland annat i frukt
och grönsaker [59]. Bättre läkemedelsbehandling
mot högt blodtryck har också bidragit till att blodtrycket sjunkit i befolkningen.
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På samma sätt som att blodtrycket stiger av
ohälsosamma levnadsvanor gäller det omvända.
Hälsosam mat och fysisk träning kan var och en för
sig leda till att över- och undertrycket sänks med
cirka 5 mm, och utöver detta ger minskad alkoholkonsumtion och minskat saltintag vardera en
blodtrycksminskning på omkring 3–4 mm [60]. En
genomgripande livsstilsförändring kan därför ge
lika stor effekt som en läkemedelsbehandling och
är alltid ett viktigt komplement till läkemedlen.

Höga blodfetter
Liksom de övriga riskmarkörerna för hjärt- och
kärlsjukdomar beror höga blodfetter på både genetiska faktorer och livsstilsfaktorer. Personer
med höga blodfetter har ofta också högt blodtryck, diabetes och övervikt. Höga blodfetter
kan behandlas med både livsstilsförändring och
läkemedel. Personer som har en hjärt- och kärlsjukdom eller löper hög risk att drabbas bör ha ett
kolesterolvärde på 4,5 mmol/liter eller lägre och
ett värde på triglycerider, ett annat slags blodfett,
under 1,7 mmol/liter.
Kolesterolnivåerna i befolkningen har sjunkit
påtagligt de senaste tjugo åren, och 1986–2004
sjönk genomsnittsvärdet från 6,4 till 5,8 mmol/
liter bland män och från 6,3 till 5,5 mmol/liter
bland kvinnor i åldrarna 25–64 år, enligt MONICA-undersökningen i norra Sverige. Kolesterolvärdena har också minskat bland personer i åldrarna 65–74 år, och för perioden 1994–2004 sjönk
de från 6,4 till 5,8 bland män och från 7,1 till 6,2
bland kvinnor. Västerbottens hälsoundersökningar som sträcker sig fram till år 2007 visar också
att kolesterolnivåerna har minskat. Den nedgående trenden har dock planat ut och från år 2004 ses
en tendens till uppgång både bland män och bland
kvinnor (figur 9).
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Högst kolesterolvärden hade personer med kort
utbildning, BMI på minst 25 eller rökare visar
MONICA-undersökningarna. Bland unga och
medelålders män utan någon eftergymnasial utbildning påvisades en liten uppgång av kolesterolvärdena mellan 1999 och 2004. Detta beror sannolikt på ökningen av fetma, som varit tydligast
bland yngre män. Vidare konstaterades att behandling med blodfettssänkande läkemedel inte
haft någon större inverkan på nivån av blodfetter
i befolkningen, med undantag för de allra äldsta
[61].
Figur 9. Blodfettsnivåer i Västerbotten
1990–2007
Genomsnittlig nivå av kolesterol (mmol per liter) hos
40-, 50- och 60-åriga kvinnor och män i Västerbotten
perioden 1990–2007.
Kolesterolvärde (mmol per liter)
6,1

som har myntats för det tillstånd där en överviktig person, särskilt med bukfetma, också har högt
blodtryck, höga blodfetter och/eller förhöjda blodsockernivåer (faktaruta 2). Det finns inget svenskt
namn på denna konstellation av riskmarkörer.
Metabolt syndrom ger en påtagligt ökad risk
för att insjukna och dö i hjärt- och kärlsjukdomar
och demens (se äldrekapitlets avsnitt om demens)
[62]. Risken för hjärt- och kärlsjukdom är 2–3
gånger så hög för personer med metabolt syndrom
jämfört med personer utan. Riskmarkörerna som
ingår i det metabola syndromet har beräknats orsaka 73 procent av förstagångsinfarkterna bland
kvinnor och 68 procent bland män [3]. Även risken för typ 2-diabetes är markant ökad [63, 64].
Faktaruta 2
Metabolt syndrom definierat enligt Adult
Treatment Panel III
Minst tre av följande fem kriterier:
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5,5
5,3

r )%-LPMFTUFSPM < 0,9 mmol/l hos män, < 1,1 mmol/l
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Källa: Västerbottens Hälsoundersökningar, Epidemiologi och
Folkhälsovetenskap, Umeå Universitet

WHO:s definition av metabolt syndrom
r 4UÕSE TPDLFSSFHMFSJOH (typ 2-diabetes, förstadier till
diabetes eller uppmätt nedsatt insulinkänslighet).

Metabolt syndrom

Plus minst två av följande fyra kriterier:

De biologiska riskmarkörer som nämns ovan
har flera gemensamma bakomliggande orsaker,
och därför är det inte ovanligt att flera av dessa
riskmarkörer förekommer samtidigt hos en och
samma individ. Metabolt syndrom är ett uttryck

r 5SJHMZDFSJEFSÿ NNPMMPDIFMMFS)%-LPMFTUFSPM <
0,9 mmol/l hos män, < 1,0 mmol/l hos kvinnor.

Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009

r Blodtryck ≥ 140/90 och/eller blodtrycksmedicin.

r #.* > 30 och/eller midja-/stusskvot > 0,9 hos män
och > 0,85 hos kvinnor.
r ¨HHWJUFVUTÕOESJOH i urinen.
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Risken för att drabbas av metabolt syndrom
ökar med stigande BMI. Figur 10 visar förekomsten av högt blodtryck, diabetes och metabolt
syndrom i olika BMI-grupper i åldrarna 40–60
år, utifrån Västerbottens hälsoundersökningar.
Figuren visar att andelen som har högt blodtryck,
metabolt syndrom och diabetes stiger kraftigt
med stigande BMI. Det speglar hur individens
risk för hjärt- och kärlsjukdom och diabetes ökar
med stigande BMI.
Om man däremot visar BMI för de flesta personerna som har högt blodtryck, diabetes eller
metabolt syndrom så får man en annan bild (tabell 3). De flesta med högt blodtryck eller diabetes
har ett BMI mellan 25 och 30 (övervikt), medan
de flesta med metabolt syndrom har ett BMI på
30–35 (fetma). En förhållandevis liten andel av
alla med högt blodtryck, diabetes eller metabolt
syndrom har mer uttalad fetma, BMI från 35 och
uppåt. Det innebär att åtgärder som ska minska
förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes inte bara kan riktas mot högriskindivider
som personer med fetma eller övervikt. En betydande andel som insjuknar är överviktiga eller
har mindre uttalad fetma. För att nå god effekt på
befolkningens hälsa krävs därför generella åtgärder som påverkar stora befolkningsgrupper.
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Figur 10. Relationen mellan BMI och högt
blodtryck, diabetes och metabolt syndrom
Andel (procent) med högt blodtryck, diabetes och
metabolt syndrom* inom respektive BMI-klass. Personer
40, 50, och 60 år. Genomsnitt för perioden 1991–2006.
Procent
60

50

40

30

20

10
0
18,5<BMI<25

25≤BMI<30

Högt blodtryck

30≤BMI<35

Diabetes

35≤BMI<40

BMI≥30

Metabolt syndrom

*WHO-definitionen
Källa: Västerbottens Hälsoundersökningar, Epidemiologi och
Folkhälsovetenskap, Umeå Universitet.
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Tabell 3. Relationen mellan BMI och högt
blodtryck, diabetes och metabolt syndrom
Andelen (procent) med högt blodtryck, diabetes och metabolt syndrom*, fördelade efter BMI-klasser. Personer
40, 50 och 60 år. Genomsnitt för åren 1991–2006.

Normalvikt
Övervikt
Fetma
Svår fetma
Extrem fetma
Totalt

18,5<BMI<25
25≤BMI<30
30≤BMI<35
35≤BMI<40
40≤BMI

Högt

Dia-

blodtryck

betes
Procent

30
46
18
4
1
100

19
42
27
9
3
100

Metabolt
syndrom

8
30
44
13
4
100

*WHO-definitionen
Källa: Västerbottens Hälsoundersökningar, Epidemiologi och
Folkhälsovetenskap, Umeå Universitet

Hur vanligt är metabolt syndrom?
Metabolt syndrom blir vanligare med stigande
ålder. I Sverige har undersökningar i både Malmö
[65] och Stockholm [66] visat att 20 procent är
drabbade i 60-årsåldern, med en något större andel
män än kvinnor. Från Göteborg rapporterades en
förekomst på 23 procent bland 70-åringar [67].
Dessa studier bygger dock på lite olika definitioner
av metabolt syndrom. I Västerbottens hälsoundersökningar fanns metabolt syndrom (WHO-definitionen) bland 3 procent av 40-åringarna, 7 procent
av 50-åringarna och 16 procent av 60-åringarna år
2002–2006. Jämfört med 15 år tidigare hade förekomsten av metabolt syndrom fördubblats.
Västerbottens hälsoundersökningar visar också
att metabolt syndrom är dubbelt så vanligt bland
personer med endast grundskola jämfört med
universitetsutbildade, och att förekomsten har
ökat i alla utbildningsgrupper [18]. Rökning och
hög alkoholkonsumtion ökar risken för metabolt
syndrom, men också risken för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.
Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009

Stress kan således bidra till att människor utvecklar metabolt syndrom. Vid långvarig stress eller
när man inte får chans till återhämtning (t.ex.
sömnbrist) ökar blodtrycket, blodfetterna stiger,
blodets koagulationsförmåga ökar, blodsockret
höjs och fett ackumuleras i buken.

Hjärt- och kärlsjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sveriges befolkning och av alla som
avled 2005 dog 42 procent till följd av hjärt- och
kärlsjukdom, bland både kvinnor och män. De
viktigaste dödliga hjärtsjukdomarna är hjärtinfarkt och hjärtsvikt, och bland kärlsjukdomarna
är det stroke (slaganfall). Förkalkningar i stora
kroppspulsådern (bukaortaaneurysm) kan också
leda till en plötslig död om pulsådern brister. Vidare kan åderförkalkning av benens blodkärl orsaka smärtor och leda till att benen måste amputeras, och det medför även en starkt ökad risk för
att dö i en hjärt- och kärlsjukdom [68].
Risken att avlida i en hjärtsjukdom är i dag
60–70 procent högre bland män än bland kvinnor.
Könsskillnaderna när det gäller stroke är betydligt mindre, 20 procent. Figur 11 visar att i alla
åldersgrupper har män en betydligt större risk
att dö av hjärtinfarkt medan könsskillnaderna i
strokedödlighet är betydligt mindre.
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Figur 11. Dödsfall i hjärtinfarkt eller stroke efter ålder
Antal avlidna i hjärtinfarkt respektive stroke (slaganfall) per 100 000 invånare. Kvinnor och män 30 år och äldre i olika
åldersgrupper, år 2000–2005.
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Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Kvinnor

Faktaruta 3
Av alla hjärt- och kärlsjukdomar är det vanligast att dö
av hjärtsvikt, vilket innebär att hjärtats pumpförmåga inte
längre räcker till. Den nedsatta pumpförmågan gör att
vatten ansamlas i kroppens vävnader. Vanliga symtom på
tilltagande hjärtsvikt är att man blir andfådd, inte orkar
lika mycket som tidigare och får svullna ben. Kärlkramp
och hjärtinfarkt orsakas av förträngningar i hjärtats kranskärl som är de kärl som försörjer hjärtmuskeln med blod.
Smärtan vid dessa tillstånd orsakas av syrebrist i hjärtmuskeln till följd av otillräckligt blodflöde. Kärlkramp och
hjärtinfarkt kan i sin tur leda till att hjärtmuskeln försvagas och att personen utvecklar hjärtsvikt. Åderförkalkning i hjärtats kranskärl kan också störa hjärtrytmen.
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Stroke

30– 35– 40– 45– 50– 55– 60– 65– 70– 75– 80– 85+
34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 Ålder
Män

Stroke kan utlösas av en blodpropp (80 procent av fallen)
eller en blödning (20 procent). Blodproppen kan bildas
i förkalkade kärl i hjärnan men kan också komma med
blodströmmen från en åderförkalkad halspulsåder. Vid
förmaksflimmer, som är en vanlig störning i hjärtrytmen,
kan koagel bildas i hjärtats förmak och följa med blodströmmen till hjärnan. En hjärnblödning orsakas oftast av
högt blodtryck med sammanhängande åderförkalkning.
Orsaken kan också vara missbildade blodkärl (aneurysm)
inne i hjärnan som brister, vilket även kan drabba unga
individer.
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Hjärt- och kärldödligheten minskar
Figur 12 illustrerar risken att dö i en hjärtsjukdom
respektive stroke de senaste femtio åren. Beträffande stroke har utvecklingen varit likartad för
kvinnor och män medan den sett olika ut för hjärtdödligheten. Bland kvinnor har hjärtdödligheten
minskat kontinuerligt åtminstone sedan början
av 1960-talet, men bland män ökade dödligheten
från 1950-talet fram till början av 1980-talet och
har först därefter minskat.
För de senaste tjugo åren har vi även statistik
över insjuknandet i en hjärtinfarkt och stroke. Det
går då att få en uppfattning om hur mycket dödligheten i hjärtinfarkt och stroke har minskat som en
följd av att färre har insjuknat respektive som en
följd av att fler överlever en infarkt eller en stroke.

Risken att dö i en hjärtinfarkt har nära nog halverats på tjugo år (figur 13). Antalet kvinnor per
100 000 invånare som dog i hjärtinfarkt år 2006
var 44 procent lägre än år 1987, och bland män
var andelen 48 procent lägre. Antalet kvinnor per
100 000 invånare som insjuknade i hjärtinfarkt
år 2006 var 14 procent lägre än år 1987, och 25
procent lägre bland män. Dödligheten i hjärtinfarkt har alltså minskat mer än insjuknandet. Den
minskade dödligheten i hjärtinfarkt beror således
på två saker: risken att insjukna i en hjärtinfarkt
har minskat, och chansen att överleva en infarkt
har ökat. Män har haft en bättre utveckling vilket
innebär att hjärtinfarktinsjuknandet och dödligheten har minskat mer bland män än bland kvinnor.

Figur 12. Dödlighet i hjärtsjukdom och stroke
Antal avlidna i hjärtsjukdom och i stroke (slaganfall) per 100 000 invånare. Kvinnor och män, perioden 1952–2006.
Åldersstandardiserat.
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* För att kunna jämföra dödligheten i stroke och hjärtsjukdom över lång tid har en vidare
definition använts än dagens vilken innefattar följande diagnoskoder (eller motsvarande) för
stroke, sjukdomar i hjärnans kärl (ICD-10: I60-I69)
och för hjärtsjukdom (ICD-10: I00-I13, I15, I20-I25, I27, I30-I52).
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen
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År 2001 ändrades kriterierna för diagnosen
hjärtinfarkt och inkluderar nu även ”lindrigare”
fall som tidigare fick andra diagnoser. Detta innebär att något fler får en hjärtinfarktdiagnos än tidigare. Kurvan över andelen insjuknade i figur 13
ligger därför på en lite högre nivå efter år 2001 än
under perioden innan, men den sjunkande trenden
fortsätter för både insjuknande och dödlighet.
Figur 13. Förändring av insjuknande och
dödlighet i hjärtinfarkt 1987–2006
Procentuell förändring av den andel i befolkningen
som insjuknar respektive dör i hjärtinfarkt jämfört
med nivån år 1987. Kvinnor och män 20 år och äldre,
perioden 1987–2006. Åldersstandardiserat.
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mare 20 procent lägre än år 1987 (figur 14). Risken
att dö i stroke har minskat med 22 procent bland
kvinnor och 26 procent bland män sedan 1987.
Forskningsregister har också bekräftat en minskande risk för att insjukna i stroke sedan mitten
av 1990-talet [69, 70]. Nedgången gäller bara personer över 60 år vilket delvis beror på att stroke
bland yngre personer ofta orsakas av något annat
än en ålderförkalkningssjukdom. Också när det
gäller stroke har dödligheten sjunkit mer än insjuknandet. För stroke är dock skillnaden mindre
mellan utvecklingen av risken att dö och risken
att insjukna, vilket betyder att strokeöverlevnaden inte har ökat lika mycket som överlevnaden
efter en hjärtinfarkt.

Förändring (procent)
120
100 % – 1987 år s niv å

100

Figur 14. Förändring av insjuknande och
dödlighet i stroke 1987–2006
Procentuell förändring av den andel i befolkningen
som insjuknar respektive dör i stroke jämfört med
nivån år 1987. Kvinnor och män 20 år och äldre,
perioden 1987–2006. Åldersstandardiserat.
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Referenstidpunkt (nivå=100%) är år 1987. Ändrade diagnoskriterier år
2001 innebar att fler tillstånd inkluderades i hjärtinfarktdiagnosen
fr.o.m. 2002
Källa: Dödsorsaksregistret och Patientregistret, Socialstyrelsen

Hjärtinfarkterna har minskat stadigt sedan början
av 1980-talet, men det var först från slutet av 1990talet som insjuknandet och dödligheten i stroke
minskade kraftigt (figur 14). För både kvinnor och
män var risken att insjukna i stroke år 2006 när220
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Minskad rökning samt lägre blodfett och
blodtryck har lett till att färre insjuknar i
hjärtinfarkt och stroke
De viktigaste livsstilsrelaterade riskfaktorerna
är desamma för hjärtinfarkt och stroke, men de
har olika stor betydelse. För hjärtinfarkt är höga
blodfetter och rökning viktigast [4], medan högt
blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för stroke
i ett befolkningsperspektiv [71]. Kostvanorna (med
sjuknande kolesterolnivåer) och rökvanorna har
också blivit markant bättre under de senaste årtiondena [61, 72], medan blodtrycksnivåerna i befolkningen inte har sjunkit lika snabbt (se även kapitlet
Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar och
kapitlet om Matvanor och fysisk aktivitet). Riskmarkörerna har större betydelse för hjärtinfarkt
bland yngre och medelålders än bland äldre [3].
Att hjärtinfarktinsjuknandet minskar i Sverige
beror huvudsakligen på minskad rökning och
sjunkande nivåer av blodfetter (kolesterol) i befolkningen [73]. Minskad rökning och lägre blodfetter är också huvudförklaringen till att färre
drabbas av hjärtinfarkt även i andra västländer
[74–77].
En viktig anledning till att risken att insjukna i
stroke minskat under framförallt de allra senaste
åren är att den genomsnittliga blodtrycksnivån
sjunkit efter en lång period av i stort sett oförändrade nivåer [78].
Personer med högt blodtryck löper tre gånger
större risk för att få en stroke jämfört med dem
som inte har någon blodtrycksförhöjning. Högt
blodtryck är vanligt och om hela befolkningens
blodtryck vore normalt skulle vi ha 65 fall färre
av stroke per 100 000 invånare och år. Om hela
befolkningen i Sverige hade ett normalt blodtryck
skulle cirka 6 000 personer varje år slippa att
drabbas av stroke.
Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009

En del riskfaktorer kan vara mycket viktiga att
åtgärda hos den individ som bär på dem även om
de betyder mindre på befolkningsnivå (tabell 4).
Exempelvis löper en person med förträngningar
i halspulsådern (karotisstenos) tio gånger så hög
risk att insjukna i stroke. Förträngning av halspulsådern är dock relativt ovanligt jämfört med
de övriga riskfaktorerna, och därför står denna
sjukdom för en mindre del av insjuknandet i befolkningen (3 per 100 000 invånare).
Tabell 4. Riskfaktorers betydelse för stroke
Uppskattning av olika riskfaktorers betydelse för insjuknandet i stroke. Fall av stroke som aldrig skulle ha inträffat om man eliminerade respektive riskfaktor. Antal per
100 000 invånare. Relativ risk* för en person som har
dessa riskfaktorer.
Fall av stroke
som man skulle
kunna eliminera
Antal per
Relativ
100 000
risk
Hypertoni
65
3,5
Rökning
24
kvinnor
1,8
män
2,5
Låg fysisk aktivitet
30
2
Diabetes
30
4
Förmaksflimmer
35
5
Hjärtsjukdom utom förmaksflimmer
7
Tidigare TIA/lindrig hjärninfarkt
4
5
Karotisstenos >70% m symtom
3
10,5
*Relativ risk avser risken att insjuknande i stroke för dem som har en
riskfaktor jämfört med en referensgrupp utan riskfaktorn.
Källa: Modifierat från Asplund [79].

Förbättrad behandling bidrar också till
minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar
De sjunkande dödstalen i hjärt- och kärlsjukdomar under 1980- och 1990-talen kan ungefär till
hälften förklaras av sjunkande riskfaktornivåer.
Den andra hälften beror på sjukvårdens behand221
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lingsinsatser och åtgärder för att förhindra att
människor återinsjuknar [80]. Att hjärt- och kärldödligheten minskar beror alltså i hög grad på att
fler överlever en infarkt eller en stroke, både i det
akuta skedet och på längre sikt [81]. Överlevnaden
har förbättrats mer för hjärtinfarkt än för stroke.
Av alla inträffade fall av hjärtinfarkt avlider 20
procent under det första dygnet, vilket var omkring 8 000 personer år 2006. 90 procent av dem
som dör under första dygnet dör innan de kommit till sjukhus, men bland dem som når behandling på sjukhus har chansen att överleva blivit allt
bättre. Risken att avlida inom 28 dagar efter en
infarkt har sjunkit från 35 procent 1988 till 15
procent 2006, bland dem som fått sjukhusvård.
Effektivare behandling är den främsta anledningen till att överlevnaden har ökat, men de vidgade kriterierna för hjärtinfarkt kan också ha bidragit till bättre överlevnadssiffror eftersom statistiken nu inkluderar fler infarkter av lindrigare
slag. Behandlingsmetoderna vid hjärtinfarkt och
kärlkramp har genomgått en dramatisk utveckling och omfattar effektivare läkemedelsbehandling som blodproppsupplösande medel, operativa
ingrepp t.ex. ballongsprängning och bypass-operationer, pacemaker för att reglera hjärtats rytm
och effektivare behandling av hjärtsvikt med
mera. Chansen att överleva en hjärtinfarkt, om
man väl kommer till behandling på sjukhus, är
lika god för kvinnor som för män, när man jämför
jämnåriga kvinnor och män (den åldersstandardiserade dödligheten).
Det finns dock inga riktigt avgörande teknologiska genombrott som skulle förklara den förbättrade överlevanden efter stroke under de senaste
åren. I stället är det troligen flera lågteknologiska
insatser som tillsammans har bidragit till den bättre prognosen. Många sjukhus har byggt särskilda
222
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strokeenheter som kan ge bättre vård i akutskedet, och vetenskapliga studier har visat att sådana
specialiserade enheter har ökat både överlevnaden
och funktionen efter stroke [82, 83]. Sverige har
internationellt sett varit ledande i utbygganden
av strokeenheter, inte bara på universitetssjukhus
utan också på små och medelstora akutsjukhus. I
dag vårdas 82 procent av strokepatienterna på en
strokeenhet under akutskedet [84].
Förutom ett bättre omhändertagande under
akutskedet har den förbättrade långtidsöverlevnaden (1–5 år efter insjuknandet) bidragit till att
minska dödligheten i stroke [69]. Den förbättrade
prognosen gäller både män och kvinnor i samtliga åldersgrupper. Sannolikt beror den gynnsamma utvecklingen till stor del på en mer ambitiös
läkemedelsbehandling, aktivare livsstilsinsatser
(t.ex. rökstopp) och bättre rehabilitering. Det är
dock inte klarlagt exakt hur mycket var och en
av dessa så kallade sekundärpreventiva insatser
har bidragit till att minska återfallsrisken och öka
långtidsöverlevnaden.

Antalet personer som dör i hjärtinfarkt
minskar trots åldrande befolkning
Sveriges befolkning blir allt äldre, men trots det
minskade antalet personer som årligen avlider på
grund av hjärtinfarkt mellan 1987 och 2005, från
17 100 till 9 700 personer. Omkring 30 000 personer insjuknar varje år i stroke och av dem insjuknar cirka 23 000 för första gången, enligt studier
från 1999–2002 [69, 85, 86]. Om risken att insjukna i stroke inte förändras skulle den åldrande befolkningen göra att antalet förstagångsdrabbade
ökar, från dagens uppskattade 23 000 per år med
ytterligare cirka 3 000 fall varje år fram till 2020
[69]. De senaste årens minskning av strokerisken tyder dock på att utvecklingen kan bli bättre
Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009
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än vad tidigare prognoser har visat. En effekt av
den ökade överlevnaden är att allt fler människor
lever med mer eller mindre avancerade hjärt- och
kärlsjukdomar.

Funktionsnedsättningar på grund av
stroke kräver stora insatser
De flesta som drabbas av stroke överlever och
kan återvända till ett aktivt liv utan att behöva
hjälp av andra. Stroke är dock en vanlig orsak
till allvarliga funktionsnedsättningar, till följd av
t.ex. en halvsidig förlamning eller talrubbningar.
Många drabbas också av långvariga depressioner,
svår trötthet, varseblivnings- och personlighetsstörningar samt utvecklar demens, vilket också
kan försämra livskvaliteten efter en stroke.
I det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke
följs människornas förmåga att klara vardagsaktiviteter som att äta själv, gå på toaletten och
sköta sin hygien. Tre månader efter strokeinsjuknandet är en femtedel beroende av andra personer
för att klara de dagliga rutinerna. Denna andel
har minskat något, från 22 procent 2001 till 20
procent 2006 [84]. Av dem som före insjuknandet klarade sina dagliga aktiviteter själva var det
68 procent som tre månader efter insjuknandet
bodde hemma utan någon kommunal hemhjälp,
17 procent hade hemhjälp och 10 procent fanns
i ett särskilt boende (5 procent hade andra vårdformer). Andelen i särskilt boende har långsamt
sjunkit under 2000-talet.
Stroke får dock konsekvenser också för de anhöriga. Många av de närstående känner sig mindre
tillfreds med livet och anger att de får mindre utrymme för socialt umgänge och fritidsaktiviteter
[87, 88]. Kvinnliga närstående upplever sin situation
som mer betungande än manliga [89], och många
anhöriga upplever en psykosocial stress [90].
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Enligt den senaste större kostnadsberäkningen
kostar en patient med stroke i genomsnitt cirka
640 000 kronor, med en högre kostnad för kvinnor
än för män [91]. Detta innebär en årlig samhällskostnad på 12 miljarder kronor (2002) för strokepatienter [91]. En motsvarande beräkning (dock
inte med identisk metodologi) baserad på data
från 1991, har kommit fram till en samhällskostnad på 10 miljarder per år [92]. De anhöriga står
dock för mycket omfattande insatser som dessa
kostnadsberäkningar inte tar hänsyn till. Stroke
drabbar ofta sköra personer som skulle ha haft ett
betydande behov av samhällsstöd även om de inte
insjuknat. Eftersom stroke huvudsakligen drabbar
personer utanför arbetslivet dominerar de direkta
kostnaderna (huvudsakligen sjukvård, särskilt
boende och hemtjänst). De indirekta kostnaderna
(förtida död, sjukskrivningar och förtidspensioner) står för cirka en femtedel av samhällets totala kostnader för stroke [91, 92]. Det finns en stor
potential att minska samhällsbördan genom förebyggande insatser och framsteg i behandlingen,
både i akutskedet och därefter.

Sociala skillnader
Det finns stora socioekonomiska skillnader i
hjärt- och kärlsjukdomar. Risken att insjukna i en
hjärtinfarkt var under åren 2001–2005 omkring
dubbelt så stor för personer med låg utbildning
(2,4 för kvinnor och 1,8 för män) jämfört med
risken för personer med hög utbildning. Med låg
utbildning menas här högst två års utbildning på
gymnasiet, och hög utbildning innebär eftergymnasial utbildning. För högutbildade kvinnor har
risken att drabbas av en hjärtinfarkt varit oförändrad sedan 1991, medan den sjunkit något bland
lågutbildade kvinnor (figur 15). Bland män har
risken för hjärtinfarkt minskat i alla utbildnings223
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grupper. Även bland män minskar skillnaden i
hjärtinfarktrisk mellan låg- och högutbildade. De
sociala skillnaderna, mätt som utbildningsnivå,
är alltså något mindre nu än för femton år sedan,
men de är ändå huvudsakligen bestående.
De sociala skillnaderna gäller även risken att
drabbas av stroke, med en klart högre risk bland
lågutbildade arbetare jämfört med högre tjänstemän (35–80 procents överrisk) [93, 94]. Denna
skiktning finns hos båda könen och beror delvis
på skillnader i kända riskfaktorer som blodtryck,
rökning och diabetes [94], men en del av skillnaderna i strokerisken går dock inte att förklara med
detta.
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Det finns även betydande regionala skillnader
i Sverige, där t.ex. strokedödligheten länge har
varit påtagligt låg i Uppsala jämfört med många
andra län (figur 16). Orsaken till de regionala
variationerna är inte fullt klarlagda, men de socioekonomiska skillnaderna i risken för att insjukna
i stroke bidrar säkert. Det finns också en öst-västlig gradient i strokedödlighet över Mellansverige
där risken att drabbas är högre i den västra delen.
Det har spekulerats i att boende i den östra delen
klarar sig bättre tack vare en skyddseffekt av hårt
vatten som innehåller mycket kalcium och magnesium – exempelvis har Uppland i allmänhet
mycket hårt och Värmland mycket mjukt vatten
[95, 96].

Figur 15. Insjuknande i hjärtinfarkt efter utbildning
Antal personer per 100 000 invånare som insjuknat i hjärtinfarkt, efter utbildningsnivå. Kvinnor och män i åldern 20 år
eller äldre, perioden 1991–2005. Åldersstandardiserat.
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Figur 16. Dödlighet i hjärtinfarkt och stroke efter län
Antal döda per 100 000 invånare i hjärtinfarkt respektive stroke. Kvinnor och män, genomsnitt för åren 2004-2006 i olika
län. Åldersstandardiserat. Observera olika skalor för hjärtinfarkt och stroke.
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En ökad sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar
finns bland invandrare från Finland, från länder
i Mellanöstern, Asien, Balkan och Turkiet liksom från Östeuropa och Polen men inte bland
invandrargrupper från Latinamerika, Afrika och
övriga Europa. Skillnaderna, i jämförelse med
infödda svenskar, har inte kunnat förklaras av utbildningsnivå eller arbetslöshet [32].

Diabetes
Typ 2-diabetes utgör 85–90 procent av all diabetes, och av Sveriges cirka 365 000 diabetiker är
det bara omkring 40 000 som har typ 1-diabetes.
Typ 2-diabetes är något vanligare bland män än
bland kvinnor och hälften av dem är i yrkesverksamma åldrar. Typ 2-diabetes har ett smygande
förlopp som i början inte medför några symtom
och de flesta har varit sjuka i flera år innan de
får sin diagnos. Det finns ett starkt samband mellan typ 2-diabetes och bukfetma, och många får
högt blodtryck och höga blodfetter parallellt med
att sockerregleringen försämras. Dessa förändringar leder till åderförkalkning som redan kan
vara avancerad när diabetesdiagnosen väl ställs.
Det är framför allt åderförkalkningens följder
som leder till komplikationer och till att individen
får symtom.
Hjärtinfarkt och stroke är som redan nämnts
de vanligaste dödsorsakerna vid typ 2-diabetes.
Förutom skador på de stora kärlen utvecklar typ
2-diabetiker även skador på mindre blodkärl ute
i vävnaderna, vilket framför allt drabbar ögon,
njurar och nerver. Diabetiker riskerar därför att
drabbas av synnedsättning och blindhet, och en
försämrad njurfunktion som kan leda till dialysbehandling. Nervpåverkan yttrar sig ofta som
känselnedsättning i fötterna vilket innebär att
226
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man lättare skadar dem. Tillsammans med nedsatt blodcirkulation kan skadorna leda till svårläkta sår, och ibland blir det nödvändigt att amputera fötterna.
Högt blodsocker leder även till symtom som
bland annat trötthet, ökad törst och synförändringar, men vanligen först när blodsockret är en
bra bit över den nivå som är gränsen för diabetesdiagnos. Till skillnad från typ 1-diabetes innebär
typ 2 att blodsockret gradvis ökar under loppet av
flera år, och därför är det få som har några symtom av för högt blodsocker när sjukdomen upptäcks. Det är överhuvudtaget relativt vanligt att
diagnosen ställs hos personer som ännu inte fått
några symtom alls av sin sjukdom. Screeningundersökningar visar att ungefär hälften av alla
typ 2-diabetiker i befolkningen inte vet om att de
har sjukdomen [27].
Typ 2-diabetes orsakas av en samverkan mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer. Övervikt
och fysisk inaktivitet är de viktigaste riskfaktorerna, men även stress, rökning och riskkonsumtion av alkohol har betydelse. Ärftligheten är inte
helt klarlagd men det är bevisat att risken för typ
2-diabetes är klart ökad om nära släktingar har
sjukdomen. Kvinnor som får graviditetsdiabetes
är en särskild högriskgrupp för diabetes, framför
allt under de första fem åren efter graviditeten
[97].

Livsstilsförändringar och behandling
minskar risken för komplikationer
väsentligt
En person har förstadier till diabetes när blodsockret är över det normala men ännu inte har
passerat den blodsockernivå som markerar gränsen för diagnosen diabetes [98]. Vid förstadier till
diabetes kan man väsentligt förhindra eller förSocialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009
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dröja utvecklingen till typ 2-diabetes genom att
förändra sin livsstil [99]. De förändringar som
kan påverka förloppet är framför allt ökad fysisk
aktivitet, viktnedgång, ändrad kost och inte minst
rökstopp.
Vid manifest diabetes kan behandling bromsa
utvecklingen av kärlkomplikationer [100]. Behandlingen innebär alltid livsstilsåtgärder och i
regel även tablettbehandling mot högt blodsocker.
Efter omkring 10–15 års sjukdom är den egna insulinproduktionen oftast så låg att även typ 2-diabetiker behöver insulinbehandling. För att minska
risken för komplikationer är behandling av blodtryck och blodfetter lika viktigt som att hålla ned
blodsockret [100].

I primärvården får omkring 50 procent av
diabetikerna fullgod kontroll på sina blodsockernivåer [101]. Drygt 30 procent får fullgod kontroll
på blodtrycket, och 40 procent på blodfetter. Enligt preliminära resultat från Nationella Diabetesregistret (NDR) har kärlkomplikationerna minskat de senaste åren, vilket pekar på att diabetesvården har blivit bättre. Diabetiker lever också
allt längre.
I figur 17 jämförs överlevnaden hos 65-åriga
diabetiker med jämnåriga i befolkningen, vid två
perioder. För både diabetiker (röda linjer) och
icke diabetiker (gröna linjer) har överlevnaden
ökat, och den största förbättringen gäller kvinnliga diabetiker. Skillnaden i tioårsöverlevnad

Figur 17. Överlevnad vid diabetes
Överlevnad (i antal år) bland personer som vid intervju uppgav att de hade respektive inte hade diabetes. Kvinnor och
män* intervjuade åren 1985–1989 och 1995–1999. Uppföljning t.o.m. december 2006.
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mellan kvinnliga diabetiker och icke-diabetiker
är 12 procentenheter under den senare perioden
(streckade linjer) jämfört med 20 procentenheter
under den första perioden (heldragna linjer).
Bland män var skillnaden i tioårsöverlevnad 19
procentenheter vid båda perioderna. En anledning till att överlevnaden ökar kan också vara att
fler diagnostiseras tidigare i sjukdomsförloppet.

Fler har typ 2-diabetes trots
att insjuknandet inte ökar
För varje genomsnittlig viktökning i befolkningen med ett heltalssteg för BMI har förekomsten
av typ 2-diabetes beräknats kunna öka med 12
procent bland män och 10 procent bland kvinnor
[102]. Diabetesinsjuknandet (incidensen) i Sverige har dock hittills legat stabilt trots att alltfler
blivit överviktiga. Det är möjligt att en ökning i
diabetesinsjuknande ännu inte har hunnit inträffa
i Sverige eftersom det tar många år att utveckla diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. I t.ex.
USA ökade insjuknandet i diabetes inte förrän i
mitten av 1990-talet trots att övervikt och fetma
bland befolkningen hade ökat stadigt sedan 1980talet [103]. En stor befolkningsbaserad studie av
180 000 personer i Österrike visade att trots till-
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tagande övervikt minskade den genomsnittliga
nivån av blodfetter och blodtryck medan blodsockernivåerna ökade, i synnerhet bland yngre män
[104]. Det innebär att även i Sverige skulle blodsockernivån och insjuknandet i diabetes framöver
kunna öka till följd av ökande övervikt.
Trots en oförändrad risk att insjukna är det en
större andel av befolkningen som lever med diabetes [105, 106]. Det beror framförallt på att diabetiker lever längre med sin sjukdom eftersom de
får bättre behandling och diagnostiseras i lägre
åldrar. Genomsnittsåldern för diabetesdiagnos
har dock sjunkit, men det är inte klart varför. Det
kan bero på att människor insjuknar tidigare och/
eller på att sjukdomen upptäcks tidigare [107].
Sveriges befolkning får dessutom en allt högre
genomsnittsålder och sammantaget blir det fler
diabetiker som sjukvården behöver ta hand om. I
områden med stor andel personer som är invandrare av utomeuropeiskt ursprung kan även detta
till en del bidra till den högre förekomsten av diabetes i befolkningen.
Förekomsten av diabetes ökade mellan 1980 och
2005, i synnerhet bland män, enligt ULF-undersökningarna där personer själva uppger om de
har diabetes (tabell 5). Folkhälsoinstitutets folk-

Tabell 5. Diabetesförekomst i olika åldrar
Andel (procent) bland kvinnor och män i olika åldersgrupper 16–84 år som uppgav att de hade diabetes vid intervjutillfället,
perioden 1980–2005.
Kvinnor
1980–84
16–44
45–54
55–64
65–74
75–84
16–84

0,5
1,2
2,2
6,1
7,9
2,1

1985–89
0,5
0,7
3,3
6,1
7,8
2,1

1990–94
0,7
0,9
2,8
5,7
9,7
2,3

Män

1995–99
0,5
1,8
2,7
7,6
7,6
2,4

2000–05
0,6
1,8
3,8
6,9
8,5
2,6

1980-84
0,7
2,0
3,6
5,9
7,7
2,5

1985-89
0,7
2,3
3,8
6,4
6,4
2,5

1990-94
0,7
1,8
4,6
6,0
6,7
2,5

1995-99
0,8
2,1
4,6
7,0
8,3
2,9

2000-05
0,9
3,2
6,0
9,2
10,5
3,7

Åldersstandardiserade värden inom respektive åldersgrupp.
Källa. ULF-undersökningarna, SCB.
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hälsoenkät visar också att diabetes kan ha ökat
ytterligare något under de sista åren. Mellan 2004
och 2007 ökade andelen som uppgav att de hade
diabetes, från 4 till 5 procent bland kvinnor och
från 6 till 7 procent bland män (åldrarna 18–84
år). Enligt Internationella Diabetesfederationen
har cirka 7 procent av befolkningen diabetes, vilket ligger närmare den uppskattning man får från
den nationella folkhälsoenkäten än uppgifterna
från ULF-undersökningarna.
Folkhälsoinstitutets folkhälsoenkät visar att
diabetes är dubbelt så vanligt bland lågutbildade som bland högutbildade, bland både kvinnor
och män. Enkäten visar också att diabetes är tre
gånger så vanligt bland svenskar som är födda
i utomeuropeiska länder jämfört med infödda
svenskar. Dessa sociala skillnader stöds också av
flera vetenskapliga studier [33]. Enligt folkhälsoenkäten är diabetes vanligare bland ekonomiskt
utsatta, dvs. de som haft en ekonomisk kris, saknar kontantmarginal eller har låg inkomst [108]

Diabetes bland barn och ungdomar
Från flera håll i världen kommer rapporter om
att typ 2-diabetes drabbar allt yngre och att sjukdomen ökar bland barn och tonåringar i takt med
den ökande fetman bland unga. Av alla barn i
Sverige med diabetes har dock endast 0,5 procent
typ 2-diabetes, och någon ökning har inte kunnat
säkerställas [109]. Internationella erfarenheter av
barnfetmans följder talar dock för att diabetes kan
bli vanligare även bland svenska barn och ungdomar om man inte lyckas motverka utvecklingen
av fetma hos barn.
Typ 2-diabetes hos överviktiga barn uppmärksammades först bland japanska skolbarn, bland
ursprungsbefolkningar i Nordamerika samt bland
afroamerikaner och amerikaner med mexikanskt
Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009

ursprung i USA [110]. Senare studier från USA
har visat att diabetes även finns bland vita överviktiga barn och tonåringar [111]. De första europeiska fallen av typ 2-diabetes hos vita tonåringar
rapporterades 2002 från England [112]. Tyska studier har vidare visat att kraftigt överviktiga barn
löper särskilt stor risk att få diabetes om de har
släktingar med typ 2-diabetes, höga blodfetter
eller högt blodtryck [113, 114].
Svenska barn och ungdomar med diabetes har
i stort sett alltid typ 1-diabetes, och Sverige har
näst Finland världens högsta insjuknandefrekvens
i typ 1-diabetes bland barn. Varje år får omkring
700 barn (under 15 år) typ 1-diabetes, vilket motsvarar drygt 40 barn per 100 000 invånare. Påverkan under fostertiden, t.ex. virusinfektioner, liksom hög födelsevikt ökar risken för att drabbas av
typ 1-diabetes under barndomen [115]. En analys
av barn och vuxna upp till 35 års ålder visar att andelen som fått typ 1-diabetes ännu inte hade ökat
[116]. Däremot har insjuknandet i typ 1-diabetes
förskjutits mot yngre åldrar, vilket medför att diabetes ökar bland barn och unga (figur 18). De som
tidigt insjuknar i typ 1-diabetes kan också drabbas av diabeteskomplikationer tidigare i livet. Anledningen till att diabetes debuterar tidigare anses
bero på en allt högre födelsevikt och på att barn
växer snabbare på längden och snabbare ökar sin
fettväv, till följd av ett större energiintag under
barndomen [117].
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Figur 18ab. Insjuknande i diabetes typ 1
i barndomen
Antal personer per 100 000 invånare som insjuknat i
diabetes perioden 1978–2006*. Flickor och pojkar i
åldern 0–14 år (a) samt åldersgrupperna 0–4 år, 5–9 år
och 10–14 år (b).
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Vid typ 1-diabetes har bukspottkörtelns insulinproducerande celler förstörts till följd av en
immunologisk reaktion och den drabbade blir då
akut sjuk till skillnad från vid typ 2-diabetes. När
diagnosen typ 1-diabetes ställs har man oftast inte
hunnit utveckla högt blodtryck eller höga blodfetter, men risken för komplikationer i ögon, nju230

rar och nerver ökar efter ett par decenniers sjukdom. Typ 1-diabetes kan också på sikt öka risken
för hjärt- och kärlsjukdomar, och sjukdomen kan
dessutom leda till akuta symtom på grund av för
högt eller för lågt blodsocker. Sjukdomen kräver
insulinbehandling 4–6 gånger dagligen.
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Det finns en omfattande dokumentation som visar
ett tydligt samband mellan psykosociala faktorer
och hjärt- och kärlsjukdom och diabetes, och likaså ett samband mellan psykosociala faktorer och
riskmarkörerna övervikt eller fetma och metabolt syndrom. De psykosociala riskfaktorerna
har lika stor inverkan på risken att få hjärt- och
kärlsjukdom som rökning och de biologiska riskmarkörerna högt blodtryck och fetma [4]. Stress
aktiverar biologiska mekanismer som verkar via
nervsystemet och hormonella processer, som i sin
tur aktiverar en kaskad av olika processer som
leder till bl.a. bukfetma, inflammatoriska processer och störningar i kärlväggarna. Dessa processer och störningar gör att kärlen blir mindre elastiska och börjar lagra fetter, dvs. åderförkalkning.
Dessutom leder de till högre blodtryck och puls,
minskad insulinkänslighet med stigande blodsocker och en tendens till hopklumpning av blodplättarna som ökar risken för blodproppar.
Människor med låg socioekonomisk status
har oftare än andra ohälsosamma levnadsmönster med t.ex. fysisk inaktivitet, ohälsosam kost,
rökning och hög alkoholkonsumtion. Dessutom
är det en större andel som har en livssituation
Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009
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med dålig ekonomi, dåliga boendeförhållanden,
osäkerhet på arbetsmarknaden och litet inflytande över arbetssituationen osv. Dessa psykosociala
faktorer ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar,
både indirekt via ohälsosamma levnadsvanor,
och direkt via biologiska processer som påskyndar åderförkalkningsprocessen. Dessutom kan
psykosociala faktorer bidra till ett ogynnsammare
sjukdomsförlopp [5].
Arbetsrelaterad stress har i många studier visats öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det
är framför allt två aspekter på människors arbetsförhållanden som intresserat forskningen kring
arbetsrelaterad stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Den ena har visat att hjärt- och kärlsjukdomar kan orsakas av den stress som uppkommer
när man har ett arbete som innebär samtidigt höga
krav och små möjligheter att bestämma över eller
påverka arbetssituationen [118]. Den andra har
påvisat skadliga effekter av en arbetsmiljö där
det råder en obalans mellan den ansträngning en
arbetsinsats kräver och den belöning detta ger i
form av lön, utvecklingsmöjligheter, uppskattning etc. [119].
Risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar också
för människor som har ett svagt socialt nätverk
med små möjligheter att få uppbackning i olika
problematiska situationer, eller som får lite känslomässigt stöd eller bekräftelse i sina nära relationer
[5, 120]. Samtidigt har stressforskningen visat att
gynnsamma förhållanden, exempelvis ett stabilt
socialt nätverk och mycket stöd, kan ”buffra” eller
skydda mot ett negativt inflytande ur andra aspekter [121]. En depression ökar också risken för hjärtoch kärlsjukdom och diabetes [5]. Även milda besvär av depression driver på åderförkalkningen.
Psykiskt långtidssjuka personer är oftare än
andra drabbade av fetma och metaboliska synSocialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009

drom, och de har en mycket kraftigt ökad risk för
att få hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes samt
för att dö i förtid. Den psykiatriska sjukdomen är
i sig stressande, men människor med en psykiatrisk sjukdom är ofta också socialt utsatta och har
en livsstil som karaktäriseras av fysisk inaktivitet, dåliga matvanor, rökning och ökad alkoholkonsumtion. Vissa psykossjukdomar behandlas
också med läkemedel som ökar risken för fetma
och diabetes.

Förebyggande åtgärder
Störst individuell nytta av förebyggande åtgärder har personer som löper stor risk att insjukna i
hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Detta gäller personer med flera riskmarkörer samtidigt, exempelvis bukfetma, högt blodtryck och släktingar
med hjärt- och kärlsjukdomar m.m. [122]. Högriskindivider är dock endast en mindre andel av
befolkningen, och därför är det inte de som står
för det största antalet insjuknanden. För att uppnå
goda effekter på folkhälsan krävs därför övergripande förändringar som påverkar de flestas
levnadsvanor och livssituation.
Det behövs både en högriskstrategi och en befolkningsstrategi för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomarna. Högriskstrategin riktar sig till personer med hög sjukdomsrisk men som ännu inte
blivit sjuka, samt till dem som redan är hjärt- och
kärlsjuka för att förhindra att de återinsjuknar i
t.ex. en infarkt. Syftet med befolkningsstrategin
är att minska antalet som insjuknar i befolkningen som helhet. Även små sänkningar av den
genomsnittliga nivån av riskmarkörer medför att
betydligt färre drabbas av sjukdomarna.
Förändringar av levnadsvanor är basen för bägge strategierna, enligt det vetenskapliga underlag
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som bland annat Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård hänvisar till [123]. Flera
interventionsstudier har visat att livsstilsförändringar halverar risken för att högriskpersoner ska
insjukna i diabetes [99]. I en finsk studie riktade
till personer med fetma och förstadier till diabetes, utvecklade ingen diabetes, bland dem som
nådde alla uppsatta mål (måttligt intensiv fysisk
aktivitet minst 30 min/dag, viktminskning minst
5 procent, mindre än 30 procent av energiintaget
från fett och mindre än 10 procent från mättat fett,
samt fiberintag minst 15 gram/1000kcal).
På några håll i landet erbjuder primärvården
på ett systematiskt sätt hälsosamtal med genomgång av levnadsvanorna. Om insjuknande och
död i hjärt- och kärlsjukdom ska kunna påverkas i väsentlig grad måste hälso- och sjukvården
även arbeta för att tidigt upptäcka riskfaktorer för
kranskärlssjukdom för att förhindra insjuknande,
förutom att man arbetar för att förebygga återinsjuknande eller komplikationer vid redan inträffad hjärt- och kärlsjukdom. Enligt Socialstyrelsens
riktlinjer rekommenderas att även hjärtfriska individers levnadsvanor kartläggs och dokumenteras och att råd ges om sunda levnadsvanor för att
förebygga sjukdom liksom att läkemedelsbehandling efter en samlad bedömning av riskfaktorer,
ska ges även i primärpreventivt syfte [123]. Man
bedömer att denna möjlighet att minska hjärt- och
kärlsjukligheten inte är fullt utnyttjad idag.
Rökstopp betraktas som den enskilt viktigaste
åtgärden, och sjukvården bör i princip alltid ge råd
om hur man kan sluta röka. Detta är dessutom en
mycket kostnadseffektiv åtgärd. Personer med förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar bör även få
rådgivning angående ökad fysisk aktivitet och viktnedgång, vilket har gett positiva resultat [124, 125].
Omfattande vetenskaplig dokumentation talar för
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att låg alkoholkonsumtion, motsvarande drygt ett
glas lättvin för män och knappt ett glas lättvin för
kvinnor, medför minskad risk för hjärtsjukdom,
medan en alkoholkonsumtion motsvarande det
fyrdubbla för män och 2,5 gånger så mycket bland
kvinnor leder till ökad risk [134]. Dessa studier
har ifrågasatts och andra studier visar ingen skyddande effekt av alkohol [135]. Något vetenskapligt
stöd finns inte för att rekommendera personer som
inte använder alkohol att börja dricka för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.
Det är också viktigt att behandla högt blodtryck
och höga blodfetter. I mitten av 1990-talet uppnådde högst en tredjedel av patienter med högt blodtryck önskade blodtrycksnivåer genom läkemedelsbehandling [55, 126]. Läkemedelskostnaden
för en effektiv blodtrycksbehandling är i dag endast ett par kronor per dag. Den rekommenderade
grundläggande läkemedelsbehandlingen för diabetes är också mycket billig (metformin cirka 1–2
kr/dag), liksom behandlingen för att förebygga
blodproppar (acetylsalicylsyra cirka 60 öre/dag).
Omfattande forskning har ägnats åt olika metoder för att hjälpa feta människor att gå ner i
vikt (se kapitlet Matvanor och fysisk aktivitet).
Resultaten visar att bättre kost och fysisk aktivitet kan hjälpa till att förebygga fetma i normalbefolkningen, men studierna visar också att
svårigheterna är stora [124]. Det stora problemet
med att behandla övervikt är att effekterna inte
är bestående. Den största minskningen i diabetesinsjuknande på befolkningsnivå skulle uppnås
om man kunde förhindra att människor går från
normalviktiga till överviktiga [127], och därför är
det särskilt angeläget att minska riskerna för att
barn och ungdomar blir överviktiga. Hittills finns
det inget som visar att åtgärder mot fetma hos
barn och ungdomar har inneburit några negativa
Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009
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konsekvenser i form av dålig tillväxt eller ökad
frekvens av anorexi [124].
I november 2006 antogs ett europeiskt policydokument som officiellt sjösattes 2007 [128].
Denna akt innebär att svenska myndigheter måste
vidta åtgärder mot fetmaepidemin. I dokumentet
slår man fast att ökningen av fetma är ett av de
största hoten mot folkhälsan samt att utvecklingen
bland barn och ungdomar är särskilt alarmerande.
Vidare står det att fetmaepidemin ökar hälsogapen mellan olika sociala grupper. Man ansåg
att fokus skulle vara på förändringar som ändrar
den sociala, ekonomiska och fysiska miljön så
att det blir lättare att göra hälsosamma livsval.
Exempel på konkreta åtgärder var fri frukt till
skolbarn, tillgång till hälsosam mat till ett rimligt pris – i synnerhet i socialt utsatta områden,
tillgång till hälsosam mat på arbetsplatser, bygga
cykelvägar och liknande för att underlätta fysisk
aktivitet mm. Folkhälsoinstitutet har i den folkhälsopolitiska rapporten föreslagit bland annat att
insatser för stödjande miljöer för hälsa prioriteras
(t. ex säkra gång- och cykelvägar), utveckling av
ämnet idrott och hälsa samt arbete för goda matvanor i skolan, utveckling av styrmedel för ökad
tillgänglighet av frukt och grönsaker och minskad tillgänglighet av energitäta och näringsfattiga
livsmedel, insatser för att begränsa berusningsdrickande, höjningar av tobakspriset och åtgärder
för att göra tobak mindre tillgängligt.
Vid svår fetma, dvs. BMI över 35, är kirurgi en
bevisat effektiv åtgärd. Tidigare opererades personer med BMI över 40 men enligt nya riktlinjer
sänks gränsen för kirurgi till BMI 35. Kirurgisk
behandling vid svår fetma visar mycket goda resultat med en stor viktnedgång som dessutom består
över tid. Individens hälsovinster är stora eftersom
risken för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar
Socialstyrelsen – Folkhälsorapport 2009

minskar påtagligt [129]. Förutom bättre hälsa och
livskvalitet innebär kirurgin också samhällsekonomiska vinster pga. minskad sjukfrånvaro.
Denna behandling är således av stort värde för
individer med svår fetma, men eftersom denna
grupp är liten får åtgärden också en liten effekt på
folkhälsan. Bland medelålders kvinnor och män
i Västerbotten hade 3,9 procent av kvinnorna ett
BMI på 35–39,9 liksom 2,5 procent av männen år
2006. Omkring 1 procent av bägge könen hade
ett BMI på minst 40, enligt uppmätta värden. Det
visar att operationskapaciteten måste byggas ut
betydligt för att möta de nya riktlinjerna.

Sverige jämfört med andra länder
Hjärtinfarkt är cirka 40 procent vanligare i Sverige
jämfört med södra Europa. Förutom denna nordsydliga gradient finns det i dag också en påtaglig
väst-östlig gradient som gör att män i Östeuropa
har en tiofaldigt större infarktdödlighet och sexfaldigt större strokedödlighet än män i Frankrike.
Det geografiska mönstret är dramatiskt även för
stroke på så sätt att strokedödligheten i Sverige
är relativt låg medan den är mer än fem gånger så
hög i länder som Ryssland och Lettland.
Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har
under de senare decennierna minskat påtagligt
i Nordamerika och de flesta länder i Västeuropa
[130]. Nyligen rapporterades emellertid från USA
att nedgången av hjärt- och kärldödligheten i åldern 35–54 år har bromsats efter år 2000, och
för kvinnorna har dödligheten till och med ökat
[131]. Hjärt- och kärldödligheten fortsätter däremot att minska bland personer över 54 år i USA.
Anledningen är troligen en ökande förekomst av
övervikt och fetma, diabetes, högt blodtryck och
metabolt syndrom.
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Övervikten ökar mer i t.ex. Grekland, Tyskland, Storbritannien och USA än i Sverige, men
ökningstakten är däremot lägre i t.ex. Frankrike.
Sverige har hittills följt samma mönster som i
USA men med 10 års eftersläpning [132]. I USA
har man haft en stadig ökning av övervikt och
fetma de senaste 25 åren, och där ökade insjuknandet i diabetes inte förrän i mitten av 1990-talet
[103]. Det är alltså möjligt att motsvarande ökning
ännu inte har hunnit inträffa i Sverige eftersom
ökningen av övervikt och fetma har kommit 10 år
senare här. Om Sverige får en liknande utveckling
kan man förvänta sig att fler kommer att insjukna i diabetes under de kommande åren. Personer
födda under 1940-talet har dock inte gått upp lika
mycket i vikt under sitt liv som personer födda
på 1930-talet gjorde i motsvarande åldrar [133].
Sedan mitten av 1990-talet har också alkoholkonsumtionen ökat, vilket kan bidra till att trenden vänds så att vi förutom andra negativa konsekvenser även får se stigande blodtrycksnivåer och
ökande fetma samt fler som insjuknar i hjärt- och
kärlsjukdomar.
Den snabbaste ökningen av övervikt och fetma
under de kommande decennierna beräknas ske i
utvecklingsländerna, framför allt i urbaniserade
områden. WHO beräknar att cirka 80 procent
av alla dödsfall som orsakas av hjärt- och kärlsjukdomar redan i dag inträffar i låg- och medelinkomstländer [130].
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