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Det är välbehövligt att två artiklar
i detta nummer av Läkartid-
ningen nu nyanserar budskapet

kring hjärt–kärlförebyggande program
på samhälls- och befolkningsnivå. En
allmänt spridd uppfattning efter publi-
ceringen av SBU-rapporten »Att före-
bygga sjukdom i hjärta och kärl genom
befolkningsinriktade program» [1] har
varit att prevention inte lönar sig och att
hittills gjorda studier inte visat på några
effekter. Detta har säkerligen inte varit
SBUs syfte; själva grundrapporten är en
omfattande genomgång och analys av
åtta befolkningsinriktade hjärt–kärl-
program. 

Det finns dock skrivningar i SBUs
sammanfattning som kan ha bidragit till
övertolkningar. Åtgärder ute i samhäl-
let, vare sig det är politiska reformer el-
ler förebyggande insatser, riktade mot
befolkningen kräver en utvärderings-
metodik som skiljer sig från den gängse
tillämpade inom medicinen. 

Här vill vi kommentera några av des-
sa principiellt viktiga frågeställningar. 

Samhällets förebyggande 
insatser framgångsrika
Under de senaste 20 åren har risken

att insjukna eller dö i hjärt–kärlsjukdo-
mar nästan halverats i Sverige. Det är
svårt att hitta någon motsvarande fram-
gång på andra områden, och denna ena-
stående utveckling kan till stor del till-
skrivas ökad kunskap om risker för
hjärt–kärlsjukdomar och samhällets in-
satser för att förändra dessa risker i be-
folkningen. Inte minst har åtgärder mot
rökning varit framgångsrika. 

Det bör därför vara okontroversiellt
att påstå att samhällets totala insatser
för att förebygga hjärt–kärlsjukdomar,
vare sig de har varit planerade eller ej,
har varit framgångsrika. Slutsatsen kan
alltså inte bli att vi skall låta bli att satsa
på befolkningsinriktade hjärt–kärlföre-
byggande program. Snarare visar ut-
vecklingen att medvetna insatser grun-
dade på väl dokumenterade orsaksför-
hållanden bakom sjukdomsutveckling
är en effektiv metod att förebygga sjuk-
lighet och tidig död.

Svårt bedöma effekterna 
av särskilda insatser
Att särskilja effekterna på befolk-

ningsnivå av en viss insats eller ett visst
program är däremot mycket svårt. Det
beror på att ett otal förändringar sker
dagligen i samhället som kan påverka
risken att drabbas av sjukdom. 

När det gäller insatser mot
hjärt–kärlsjukdomar orsakade av rök-
ning finns det många samhällsåtgärder.
Kraftig prishöjning är en, varnings-
märkning en annan. Substitutionspoli-
tik gentemot tobaksodling, alarmeran-
de artiklar i medierna, förändringar på
arbetsmarknaden och i arbetsmiljön
samt insatser inom skolväsendet utgör
ytterligare exempel. 

Forskaren kan varken kontrollera för
alla dessa omvärldsförhållanden eller
isolera befolkningen i eventuella kon-
trollområden från påverkan som riktas
mot befolkningen i ett experimentom-
råde.

Under de senaste 20 åren har den ge-
nerella trenden i samhället varit att för-
ändra sina levnadsvanor i positiv rikt-
ning, dvs att sluta röka, att äta mindre
mättat fett och mer frukt och grönsaker.
Detta har också resulterat i minskad risk
att drabbas av hjärt–kärlsjukdomar.

Denna positiva utveckling har para-
doxalt nog ytterligare försvårat möjlig-
heterna att se statistiskt signifikanta för-
ändringar som resultat av ett visst pro-
gram. I ett amerikanskt förebyggande
program, den s k MRFIT-studien (Mul-

tiple Risk Factor Invention Trial), var
antalet dödsfall i kontrollgruppen bara
en tredjedel av vad forskarna hade upp-
skattat vid studiens uppläggning. Under
sådana förutsättningar är det svårt att
påvisa statistiskt signifikanta resultat.
Detta är dock inte liktydigt med att pro-
grammen inte haft effekt.           

Folkhälsoarbetets fördelar 
är utvärderarens dilemma
Befolkningsinriktade hjärt–kärlpro-

gram har syftat till att skapa sprid-
ningseffekter, dvs man hoppas inte bara
påverka dem som direkt nås av åtgärden
utan också åstadkomma att dessa i sin
tur skall påverka andra i sin omgivning.
Insatser via massmedierna nådde inte
bara dem som bodde i försöksområdet
Nordkarelen utan även dem i kontroll-
området Kuopio. 

Dylika spridningseffekter är en av
fördelarna med ett befolkningsinriktat
förebyggande program, men utgör sam-
tidigt utvärderarens dilemma eftersom
det gör det svårare att avläsa nettoeffek-
terna av insatserna. Eventuella positiva
spridningseffekter läggs med nuvaran-
de metodik i fel vågskål.    

Effekterna bör mätas 
som riskfaktorförändringar
Vi delar uppfattningen i SBU-rap-

porten att metoderna för utvärdering av
befolkningsinriktad prevention behö-
ver utvecklas. Effekten av olika pro-
gram är däremot inte självklart negativa
bara för att man inte kan uppvisa signi-
fikanta skillnader i sjuklighet och död-
lighet. Detta är enligt vår uppfattning ett
felslut som förekommer i såväl den me-
dicinskt vetenskapliga litteraturen som
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i SBU-rapporten. Tyvärr kan detta leda
till att man avsiktligt avstår från försök
att i mer strikt mening värdera effekten
av befolkningsinriktade interventioner. 

Vi är alla överens om att det slutgil -
tiga målet är att påverka sjuklighet och
dödlighet, men det är teoretiskt och me-
todologiskt riktigare att mäta det man
försökt påverka, dvs riskfaktorerna,
förutsatt att dessa faktorer i biologiskt
orienterade försök kunnat visas vara
kausala.

På flera ställen i SBU-rapporten på-
pekar man att dödligheten inte sjunkit
nämnvärt mer i försöksgruppen än i
kontrollgruppen. Däremot har flera stu-
dier – tex Nordkarelen-, Stanford- och
Norsjöprojektet – visat signifikanta ef-
fekter på riskfaktornivå mellan försöks-
och kontrollgrupp. Självklart bör detta
på sikt innebära en effekt även på sjuk-
lighet och dödlighet. Problemet är att en
mängd andra faktorer i samhället (som
man ej intervenerat mot) också påver-
kar dödligheten i hjärt–kärlsjukdom.
Dessa kan ha verkat i motsatt riktning
och därmed spätt ut effekten på sjuklig-
het och dödlighet. 

För att få ett så kontrollerat försök
som möjligt i samhällsinriktade pro-
gram är det därför nödvändigt att mäta
effekterna så nära källan som möjligt,
dvs mäta de riskfaktorer som man för-
sökt påverka. Detta bör vara »en gylle-
ne standard» för sådana försök, under
förutsättning att riskfaktorerna kan an-
ses kausala. 

Norsjöprojektet illustr erar
Norsjöprojektet kan illustrera tanke-

gången. Alla insatser var inriktade på att
förbättra kostvanorna. Däremot gjordes
inga aktiva insatser för att påverka to-
baksbruket. Att man sedan fick långsik-
tigt tydliga och signifikanta nettoeffek-
ter på kolesterolnivåerna, en viss effekt
på blodtrycket, men ingen på rökning-
en, är ett starkt indicium på att projektet
haft avsedd effekt. Det hade varit svåra-
re att tillskriva projektet en eventuell re-
duktion av rökningen.

Att i den situationen koncentrera ut-
fallsmåttet på dödlighet är därför disku-
tabelt, bl a mot bakgrund av att andra
riskfaktorer i Norsjö kan ha utvecklats
negativt. T ex har arbetslösheten ut-
vecklats mer ogynnsamt i Norsjö än så-
väl i riket som helhet som i Västerbot-
ten. 

Omfattande genomgång
SBU-rapporten innehåller en myck-

et omfattande genomgång av resultat
och metodproblem i de åtta studier som
valts ut för granskning. Norsjöprojektet
var dock exkluderat. Nordkarelenpro-
jektet visade tex vid femårsuppföljning
signifikanta nettoeffekter på flera av de
riskfaktorer som man intervenerade
mot. Bland män observerades signifi-
kanta nettoreduktioner i rökning (–13
procent), serumkolesterol (–4 procent)
och blodtryck (–3 procent). För kvinnor
reducerades både det systoliska och det
diastoliska blodtrycket signifikant med
5 respektive 4 procent, medan föränd-
ringarna i rökvanor och serumkoleste-
rolnivå låg inom slumpvariationen. Ef-
fekterna på riskfaktorerna kvarstod
även efter tio års uppföljning. 

Trots att det rådde en generell nedåt-
gående trend i Finland lyckades man
påverka riskfaktorerna signifikant mer i
Nordkarelen än i kontrollområdet. På
befolkningsnivå är detta en inte försum-
bar effekt. 

SBU-rapporten sammanfattar dessa
resultat med kommentaren: »Det är så-
ledes tveksamt om några säkra effekter
kan tillskrivas detta projekt.» Slutsatsen
borde snarare ha varit att det är sanno-
likt att projektet haft positiv effekt.

Signifikanta, men måttliga nettoför-
ändringar av vissa riskfaktorer uppnåd-
des även i en del av de övriga projekten.
I andra program sågs dock inga signifi-
kanta effekter.       

Utvärderingsmetoderna 
behöver utvecklas
Utvärderingsmetoderna för befolk-

ningsinriktad primärprevention behö-
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befolkningsinriktade pro-
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let, och vi har faktiskt i Sve-
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ga del av folkhälsoarbetet. 



ver, som SBU m fl konstaterar, utveck-
las. Många av de granskade studierna
har varit dåliga på att dokumentera vil-
ka insatser som gjorts eller hur själva
processen gått till. Kostnaderna för des-
sa projekt har inte heller redovisats till-
fredsställande. Det behövs också en
mer djupgående diskussion om vilka ut-
fallsmått som är relevanta vid denna typ
av utvärdering. Mycket talar för att det
är mer relevant att mäta effekterna i
form av riskfaktorförändringar än sjuk-
lighet och dödlighet.

En annan fråga gäller hur eventuella
spridningseffekter av olika program
skall mätas och värderas. Norsjöprojek-
tet startade med en »hjärtmärkning» av
livsmedel, som ledde till att Livsme-
delsverket införde en nationell märk-
ning av hälsosamma livsmedel, det s k
gröna nyckelhålet. Hur mycket har den-
na livsmedelsmärkning betytt för häl-
soutvecklingen?      

Lokal för ankr ing 
och engagemang från vården 
Statistiskt signifikanta resultat i

form av riskfaktorförändringar har upp-
visats från både Nordkarelen- och Nor-
sjöprojekten, medan många av de andra
projekten inte visat lika tydliga effekter.
En mer djupdykande analys av skillna-
der i strategi mellan projekten skulle
kunna ge en del idéer om vad som på-
verkar möjligheterna att nå framgång.
Sådana analyser måste dock förutsätta
medverkan från professioner som nor-
malt inte arbetar med folkhälsoprojekt,
inte minst forskare med inriktning mot
mätning av mediaeffekter.   

En jämförelse av projektupplägg-
ningen i de nordiska projekten, dvs
Nordkarelen- och Norsjöprojektet, och
övriga projekt antyder att förankringen
i lokalsamhället var betydligt större i de
förstnämnda projekten. Hälso- och
sjukvården spelade även en mer bety-
delsefull roll i de nordiska projekten.
Dessa skillnader i uppläggning borde
uppmärksammas och diskuteras mer än
vad som skett. Vi tror att strategivalet

delvis kan förklara varför utfallet inte
blev lika positiva i alla projekt.    

De amerikanska projekten har be-
folkningsmässigt varit betydligt större
än Norsjöprojektet, men sett i resursin-
sats per invånare har de varit blygsam-
ma. Kostnaderna i Norsjöprojektet har
beräknats vara två till fyra gånger stör-
re per invånare än satsningarna i Min-
nesotaprojektet [2]. Deltagarfrekven-
sen i screeningen var 95 procent i Nor-
sjö mot 60 procent i Minnesotaprojek-
tet. 

En enkel förklaring till detta kan vara
att man i de amerikanska studierna helt
enkelt satsat för lite resurser för att upp-
nå mätbara effekter. I ett samhälle med
stora förändringar och där många in-
tressenter vill göra sig hörda krävs det
troligen kraftfulla insatser för att mär-
kas ovanför det allmänna bruset.   

Otillräc klig kunskap
En viktig slutsats av SBU-rapporten

och artiklarna i detta nummer av Läkar-
tidningen är att metoderna för det före-
byggande arbetet behöver utvecklas. Vi
har otillräcklig kunskap om de sociala
processer som gör det möjligt att påver-
ka de stora folksjukdomarna. Många
projekt har inte övertygande kunnat
visa på effekter. Andra projekt har varit
mer framgångsrika. 

Vi vill inte utesluta att man faktiskt
kan förklara detta genom bättre preven-
tionsmetoder. Sådan kunskap vore så
extremt värdefull att det får uppfattas
som närmast oetiskt att inte eftersträva
en snabb utveckling på området.

Samlad värdering 
och sunt förnuft
De preventionsmetoder som tilläm-

pats i de befolkningsinriktade program-
men är fortfarande grova och behöver
utvecklas. Vi vet helt enkelt för lite om
de sociala processer som påverkar lev-
nadsvillkor och levnadsvanor i samhäl-
let, och vi har faktiskt i Sverige inte hel-
ler ansträngt oss att utveckla denna vik-
tiga del av folkhälsoarbetet. 

Det är också uppenbart att utvärder-
ingsmetoderna behöver utvecklas. De
metodologiska problemen vid denna
typ av samhällsåtgärder är betydligt
svårare än vid en medicinsk behand-
lingsinsats, där mycket går att kontrol-
lera för. Utvärderingsmetodiken måste
ha mer av samhällsvetenskapliga ansat-
ser, t ex som de som tillämpas inom so-
ciologi, statsvetenskap och andra disci-
pliner för att utvärdera olika åtgärder i
samhället.

Kvantitativa ansatser måste kom-
pletteras med kvalitativa. En samlad
värdering måste, som alla utvärdering-
ar i slutänden, bygga på en subjektiv,
kvalitativ »sunt förnuft»-värdering. 

Mycket talar för att de hjärt–kärlfö-
rebyggande programmen i Sverige och
Finland haft en mer framgångsrik stra-
tegi än program i andra länder. Den all-
männa tolkningen som framkommit
i debatten under senare tid, dvs att des-
sa program inte haft någon effekt, är en-
ligt vår uppfattning en tendentiös tolk-
ning.

Däremot är det uppenbart att mycket
kan göras för att effektivisera program-
men. 

Mot bakgrund av att hjärt–kärlsjuk-
domar är ett av våra största folk-
hälsoproblem finns det all anledning att
fortsätta att intensifiera det förebyggan-
de arbetet på detta område. Det låter
måhända platt och konventionellt att
önska sig mer och fördjupad forskning.
Men i detta fall känns det alldeles
särskilt viktigt. 
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