
Fler yngre
kvinnor än män
dör i lungcancer
i Sverige
Lungcancer är en sjukdom

som nästan uteslutande drab-
bar rökare [1]. Det förefaller
som om frekvensen i ålders-
gruppen 20–44 år är den bästa
och tidigaste epidemiologiska
indikatorn på exponering för
tobak [2]. En studie 1993 visa-
de att i åldern 40–44 år var död-
ligheten i lungcancer lika stor
för båda könen i Sverige vid
slutet av 1980-talet [3]. Nu har
Sverige blivit det förmodligen
första landet i världen, i vilket
lungcancer i åldersgruppen
20–44 år är vanligare hos kvin-
nor än hos män. Under tobaks-
rökningens historia har lung-
cancer traditionellt varit betyd-
ligt vanligare hos män i alla ål-
dersgrupper.

Basen för vår analys är
svensk vitalstatistik. Vi har ut-
gått från WHOs Mortality Data
Bank från 1995. Bedömning
har gjorts av kvinnors och
mäns dödlighet i lungcancer
per 100 000 invånare i åldern
20–44 år under åren 1959–
1992. Vidare har vi bedömt
rökvanefrekvensen i olika åld-
rar, dels nationellt i Sverige
[4], dels enligt Skaraborgsen-
käten 1992 [5]. Den senare sän-
des till 13 600 länsbor i åldern
20–64 år om en rad olika hälso-
och levnadsförhållanden.

Färre män, fler kvinnor
dör i lungcancer
Dödligheten i lungcancer

bland män ökade något i ål-
dersgruppen 20–44 år mellan
1959 och 1979. År 1979 upp-
nåddes den högsta nivån som
observerats i Sverige i denna
grupp, nämligen 2,5/100 000.
Därefter har dödligheten mins-
kat konstant och var 1992
1,4/100 000.

Dödligheten i lungcancer
bland kvinnor 20–44 år var i
början av 1960-talet distinkt
lägre än för män, nämligen
0,6/100 000 respektive
1,8/100 000. Under hela obser-
vationsperioden visar dödlig-
heten en konstant ökning för
kvinnor. År 1992 var den
2,1/100 000, dvs högre än för
män.

Fler unga kvinnor rökare
Andelen dagligrökare i

Skaraborgsenkäten var i åldern
55–64 år klart högre bland
män. I gruppen 45–54 år rökte
lika många kvinnor som män,

medan kvinnor rökte betydligt
mer än män i åldrarna från 20
till drygt 40 år. Detta stämmer
väl med resultaten från natio-
nella tobaksvanestudier.

En väckarklocka
För första gången i svensk

historia har lungcancerfre-
kvensen nu visat sig vara högre
för kvinnor än för män i grup-
pen 20–44 år. Lungcancer i
denna ålder är den tidigaste och
bästa indikatorn på exponering
för tobak. Studiens resultat ty-
der på att risken för sjukdom
och för tidig död som följd av
rökning under de närmaste årti-
ondena kommer att vara högre
för kvinnor än män. Den ökade
risken följer väl rökvanornas
utveckling hos kvinnor i Sve-
rige. Den minskande rökning-
en hos män, framför andelen
som aldrig har rökt, påverkar
naturligtvis risken för lungcan-
cer hos yngre män.

Våra fynd att lungcancer i

Sverige nu är vanligare bland
kvinnor under 45 år än bland
män i motsvarande ålder bör
ses som en väckarklocka. Vi
måste satsa på nya förebyggan-
de metoder med kvinnor som
målgrupp för att minska to-
baksbruket!
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Lägg inte ner
utan förbättra
barnhälso-
vården – också
för tänder
I Läkartidningen 19/96

ifrågasätter Göran Sjönell
samtliga komponenter inom
barnhälsovården (BHV), in-
klusive samarbetet mellan me-
dicinsk och odontologisk barn-
hälsovård. Som barntandläkare
har jag svårt att låta detta stå
oemotsagt.

Tandhälsovårdsinformation
till föräldrar med små barn
skall dels ge en grundläggande
information om tändernas
frambrott, utveckling och
lämpliga skötsel, dels ge råd
om det enskilda barnet. Då
samtal med föräldrarna eller
inspektion av barnets mun vi-
sar att det finns karies eller risk
för kariesutveckling skall fa-
miljen erbjudas lämplig åtgärd.

Den tidiga kontakten skall
ge grund för ett förtroendefullt
samarbete mellan barn, föräld-
rar och tandvårdspersonal.
Även »friska» barn, dvs barn
utan behov av tandutdragning
eller lagning, behöver över-
vakning och råd om t ex sug-
vanor, olycksfallsskador och
bettutveckling.

År 1967 hade 75 procent av
4-åringarna i Lund hål i mjölk-
tänderna. Under deras små-
barnsår förekom ingen odonto-
logisk information till små-
barnsföräldrar vid barnavårds-
centralerna. Sådan verksamhet
startade under senare delen av
1960-talet och Socialstyrelsen
utfärdade anvisningar om den
1971 och 1978, och om tand-
hälsovård inom mödra- och
barnhälsovård 1985. Samtidigt
genomfördes ett omfattande
hälsovårdsarbete på skolbarn,
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Figur 1. Antal döda i
lungcancer per 100 000
invånare i åldern 20–44 år i
Sverige 1959–1992.

Figur 2. Andelen
dagligrökare bland män och
kvinnor i åldern 20–64 år i
Skaraborgs län 1992.


