
Folkhälsoarbete måste utsättas
för fortlöpande kritisk gransk-
ning. Det innebär dock inte att
man kan utvärdera befolkning-
sinriktade preventionsprogram
med laboratorieexperimentets
kontrollerade måttstock. När
folk, med primärvårdens stöd,
får välja själva vilka hälsofräm-
jande åtgärder som fungerar
bäst blir resultatet betydligt bätt-
re än efter storskaliga kampan-
jer.

Det illustreras av Norsjöpro-
jektet, där man under tio år be-
drivit ett folkhälsoarbete mot
hjärt–kärlsjukdom och diabe-
tes.

Det är nödvändigt att folkhälsoarbe-
te och förebyggande program utsätts för
fortlöpande kritisk granskning. Liksom
andra delar av hälsosektorn finns det
bra och mindre bra modeller, bra och
mindre bra insatser. 

Inom sjukvården granskas varje en-
skild behandlingsmetod utifrån dess
förtjänster och nackdelar utan att
sjukvården som system ifrågasätts. När
metoder i folkhälsoarbetet granskas och
inte visar sig hålla måttet blir dock re-
aktionerna vidlyftigare. Kritikerna ex-
trapolerar, beslutsfattarna lyssnar och
folkhälsoarbetets företrädare uppfattar

inte sällan metodkritiken som ett fron-
talangrepp mot hela den förebyggande
verksamheten. I såväl den professionel-
la som den allmänna debatten synes fö-
rebyggande vård uppfattas som ett pa-
ket som inte kan bedömas och granskas
i sina olika delar. 

Dessa starka reaktioner orsakar lås-
ningar och försvårar såväl en utveckling
som en kritisk granskning av folkhälso-
arbetet. Låt oss ge exempel på hur
granskningar av sjukvårdens respektive
folkhälsoarbetets metoder möter helt
olika reaktioner. 

En rapports öde
När SBU (Statens beredning för

medicinsk utvärdering) systematiskt
granskar de metoder som används i
svensk hälso- och sjukvård kan det leda
till inte bara att gamla metoder utan ve-
tenskapligt underlag utmönstras utan
också att effektiva, men tidigare un-
danskymda, metoder lyfts fram. 

Ett av de områden som SBU grans-
kat rör slaganfallsvården. Man kunde
påvisa att det saknades vetenskapligt
underlag för en rad läkemedel som an-
vänts i akutbehandlingen av slaganfall,
t ex kortisonpreparat i höga doser. Att
man kunde föreslå att overksamma me-
toder borde sorteras ut innebar dock inte
att all slaganfallsbehandling ifrågasat-
tes. Inte heller gav det upphov till en de-
batt om det berättigade i slaganfallsvår-
den i sig. Tvärtom innebar resultaten en
uppmuntran att söka nya vägar för att
lindra slaganfallsjukdomens svåra följ-
der [1]. 

Helt annorlunda blev reaktionen när
SBU nyligen presenterade resultaten
från en granskning av storskaliga be-
folkningsinriktade projekt för att före-
bygga hjärt–kärlsjukdom, främst hjärt-
infarkt och slaganfall. Efter samråd
med en rad oberoende experter inom ra-
men för ett samarbete mellan SBU och
Folkhälsoinstitutet kom granskningen
att inriktas på just hjärt–kärlsjukdom
eftersom betydande internationella in-
satser genomförts inom detta fält [2].

Åtta sådana storskaliga preventions-
projekt genomförda i Västeuropa och
USA granskades. Gemensamt för dem
var att man hade jämfört utvecklingen i
de geografiska områden där preven-

tionsprogrammen genomförts med
andra områden utan riktade förebyg-
gande program. I de flesta områden
med förebyggande program reducera-
des befolkningens riskfaktorbelastning
(högt blodtryck, höga blodfetter, rök-
ning). Men också i kontrollområdena
utvecklades riskfaktorerna i gynnsam
riktning. Insjuknande och död i hjärtin-
farkt och slaganfall hade mätts i endast
två av studierna. Några skillnader mel-
lan interventions- och kontrollbefolk-
ningarna sågs inte. 

Möjliga förklaringar
I SBU-rapporten diskuterades flera

möjliga orsaker till detta [2]: 

Den första – och mest brutala – slut-
satsenskulle vara att befolkningsinrik-
tat förebyggande arbete mot hjärt–kärl-
sjukdom överhuvudtaget saknar värde
och inte bör bedrivas. 

Den slutsatsen har många av folkhäl-
soarbetets kritiker dragit, och den har
också fått ett visst gehör bland besluts-
fattare i svensk hälso- och sjukvård.

En andra, mer nyanserad förklaring
är att man i många av de förebyggande
projekten inte haft tillräcklig kontroll
över »exponeringens» kvalitet och styr-
ka. Det finns en minsta dos när ett läke-
medel börjar få effekt. Inte alla pedago-
giska metoder är likvärdiga. 

På motsvarande sätt måste de före-
byggande programmen bedömas. De
flesta av de SBU-utvärderade projekten
var storskaliga och hade tvivelaktig
förankring på lokal nivå i de befolk-
ningar där man genomfört de förebyg-
gande programmen. Uppgifter om vil-
ken »exponering» i form av hälsoinsat-
ser som allmänheten utsatts för var
mycket sparsamma. Hälso- och
sjukvårdens roll var ofta undanskymd,
särskilt i de stora amerikanska projek-
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ten. I stället låg tyngdpunkten på infor-
mationskampanjer med ett »uppifrån»-
perspektiv.

En tredje tänkbar förklaring till den
uteblivna effekten i de program SBU
granskat tar fasta på de allmänna tids-
trenderna för hjärt–kärlsjukdom. Ut-
vecklingen är gynnsam i de flesta länder
i västvärlden. I Sverige har risken att
drabbas av hjärt–kärlsjukdom minskat
stadigt sedan början av 1980-talet. Till
stor del beror detta på att riskfaktorer
som rökning, högt blodtryck och höga
blodfetter minskat (dock med ett myck-
et oroande undantag: rökningen ökar
bland kvinnor, inte minst i hjärtinfarkt-
åldrarna). 

När därför riskfaktorbelastningen
sjönk, inte bara i de befolkningar som
var föremål för de förebyggande insat-
serna utan också i lika mån i kontrollbe-
folkningarna, blir frågan: Kan det ha fö-
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Figur 1. Norsjöinterventionens olika pusselbitar.

Tabell I. Riskfaktorernas förändringar (medelvärden) i Norsjö respektive norra Sverige under den studerade tioårsperioden.

Norsjö Västerbotten och Norrbotten

1985 1994 P1 1985 1994 P1

Kolesterol Män 7,13 5,94 *** 6,35 6,09 ***
mmol/l Kvinnor 7,19 5,70 *** 6,34 5,95 ***
Systoliskt Män 132 122 *** 130 129
blodtryck, mm Hg Kvinnor 129 118 *** 127 124 ***
Diastoliskt Män 85 80 * 82 82
blodtryck, mm Hg Kvinnor 81 79 79 77 ***
BMI Män 25,6 25,9 ** 25,6 26,1 **

Kvinnor 24,8 26,1 *** 25,0 25,4 *
Rökare, procent Män 24,6 16,8 22,6 18,6 *

Kvinnor 18,2 17,3 26,3 26,8

1 P-värdet uttrycker trenden i de tio Norsjötvärsnitten respektive de tre MONICA-tvärsnitten.
* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001.

Figur 2. Svar på frågan
»Vad har påverkat dig?» 

Andel som uppgivit 
att de påverkats
»mycket» eller »väldigt 
mycket» av olika åtgärder.



rekommit en gynnsam »smitteffekt»
från projekt- till kontrollområdena?
Kan projekten ha varit en av många fak-
torer vilka tillsammans givit en bred
spridning i samhället av budskapet om
vad förbättrade mat-, motions- och to-
baksvanor kan betyda?

En fjärde möjlig förklaring ifråga-
sätter mer utvärderingsmetoderna än
folkhälsoarbetet. Går det att alls utvär-
dera folkhälsoarbetet på det sätt som de
granskade projekten gjort? 

Konventionell utgångspunkt
Utgångspunkten för SBU-analysen

var konventionell: efter att ha avgränsat
den typ av studier man önskade granska
koncentrerade man sig på att jämföra
resultaten mellan interventions- och
kontrollgrupperna. Detta är analogt
med den »gyllene standard» man har
när man mäter effekter i annan medi-
cinsk forskning, t ex i läkemedelsstudi-
er. Där jämför man en ny verksam sub-
stans med placebo eller med ett äldre
etablerat preparat. 

Man kan då fråga sig: Är det rätt att
använda sådana kliniska läkeme-
delsprövningar som modell för att be-
döma program som syftar till att ändra
hälsobeteende och hälsovillk or i stora
befolkningar? Intuitivt kanske svaret är
nej. 

Men då återstår frågan: Vad skall vi
använda i stället? Ingen kan ännu ge ett
riktigt bra svar. Det är svårt att förestäl-
la sig hur en utvärdering utan kontroll-
befolkning skall bli meningfull. SBU-
rapporten betonar därför hur viktigt det
är att metoderna för att utvärdera för-
byggande program utvecklas.

Uppmuntr an 
till metodutveckling
Även om risken för hjärt–kärlsjuk-

dom nu minskar påtagligt i Sverige är
hjärtinfarkt fortfarande vår vanligaste,
och slaganfall vår tredje vanligaste,
dödsorsak. Vid sidan av ytterligare för-
bättringar i form av medicinska åtgär-
der behövs förebyggande insatser. Inte
minst den hälsoklyfta mellan låg- och
högutbildade som Folkhälsorapport
1997 [3] och Nationella folkhälsokom-
mitténs inriktningsbetänkande [4] be-
skriver ställer krav på förstärkta insat-
ser. 

SBU-rapporten markerar starkt att
det lönar sig att motverka rökning, över-
vikt, höga blodfetter och högt blod-
tryck, även om vissa metoder att åstad-
komma detta inte kunnat visa påtagliga
resultat. Precis som i fråga om SBU-
granskningen om slaganfallsbehand-
ling är avsikten med kritiken att upp-
muntra nya lösningar, inte att avstå från
förebyggande!

Det är därför olyckligt om SBU-rap-

porten tas till intäkt för att svensk
sjukvård skall abdikera från sin roll som
en viktig aktör på folkhälsoarenan.
Tvärtom gör SBU-rapporten bedöm-
ningen att »sjukvården har en viktig roll
i det förebyggande arbetet». Lika feltol-
kad är den presentation som riksmedi-
erna bjöd allmänheten på när exempel-
vis Svenska Dagbladet påstod att »pro-
jekt som syftar till att få människor att
anamma en hälsosammare livsstil har
ofta ingen effekt» [5]. 

En av SBU-rapportens slutsatser var
att »...den folkliga mobiliseringen kan
medföra att individuell rådgivning får
starkare genomslag. Det är också möj-
ligt att primärvården, genom sin breda
kontaktyta, har särskilda förutsättning-
ar att nå utsatta grupper i samhället.» I
sina rekommendationer ser inte SBUs
expertgrupp någon anledning att starta
fler storskaliga program av den karaktär
som de åtta studerade programmen re-
presenterar. Däremot efterlyses fortsat-
ta ansträngningar att göra också de be-
folkningsinriktade förebyggande insat-
serna effektivare. 

Ny kunskap behövs
Särskilt understryks behovet av ny

kunskap 
– om hur folkhälsoarbetet kan utnyttja

nya rön om kommunikation och so-
cial inlärning, 

– om hur lokalsamhället kan fungera
som arena för folkhälsoarbetet, 

– om vilken intervention och intensitet
som ger de bästa resultaten, 

– om hur befolkningsgrupper med
särskilt hög risk kan nås, 

– om hur samverkan mellan folkhälso-
arbetets olika aktörer bäst utformas, 

– om huruvida man skall arbeta med
specifika hälsoproblem eller med
generellt hälsofrämjande. 

Norsjösatsningen
ett tioårsprojekt
I ett svenskt förebyggande projekt,

vars resultat publicerades för sent för att
komma med i SBU-bedömningen, har
nya möjligheter prövats att påverka
sjuklighet och dödlighet. Projektet ge-

nomfördes i Norsjö kommun, en
mindre kommun i Västerbottens inland
med drygt 5000 invånare. 

Under perioden 1970–1986 registre-
rades sammanlagt 1299 dödsfall i kom-
munen. Av dessa berodde 62 procent på
hjärt- och kärlsjukdomar. Jämfört med
såväl länet i övrigt som riket som helhet
hade kommunen under 1970- och 1980-
talen en överdödlighet i dessa sjukdo-
mar [6]. Detta var en del av bakgrunden
till att Norsjö kommun och Västerbot-
tens läns landsting under 1985 påbörja-
de ett tioårigt folkhälsoarbete mot
hjärt–kärlsjukdom och diabetes, den sk
Norsjösatsningen. 

Arbetet har i huvudsak bedrivits
inom befintliga organisationer och re-
sursramar och bygger på att hela lokal-
samhället – dvs myndigheter, organisa-
tioner och enskilda – arbetar med en ge-
mensam strävan att påverka hälsan.
Man tog först fasta på det intresse som
fanns kring folkhälsofrågor hos såväl
allmänheten som nyckelpersoner vid
vårdcentral, tandvård, apotek, kommu-
nala förvaltningar och livsmedelshan-
del. Via föreningslivet i kommunen mo-
biliserades allt fler genom formella och
informella lokala nätverk. 

Egna åtgärder
Huvudtanken var att stödja männi-

skor att genom egna åtgärder få bättre
möjligheter att undvika sjukdom. Nor-
sjösatsningen byggdes till stor del på
idéer och förslag från Norsjöborna själ-
va. En av dem, Daniel Lundström, fö-
reslog exempelvis hälsogenomgång vid
jämna födelseår: »Kan man besiktiga
bilen varje år, borde väl folk få en egen
genomgång vart tionde?» 

Kanske ligger ett särskilt värde i att
genomföra förslag som en eftertänksam
allmänhet funderat ut? Åtminstone be-
dömde den lokala samordningsgruppen
i Norsjö det som lättare att genomföra
det som tänkts ut lokalt än det som kom-
mit centralt ifrån.

Interventionen kombinerade indivi-
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Figur 3. Jämförelser av kolesterolnivåer
i tvärsnitt respektive paneler under några
tvåårsperioder.



duella och befolkningsinriktade insat-
ser (Figur 1). De förra genomfördes av
primärvården via årliga erbjudanden
om hälsoundersökning till kommunens
30-, 40-, 50- och 60-åringar. När delta-
garna efter hälsoundersökningen gick
igenom provsvar och undersökningsre-
sultat fick man också möjlighet att reso-
nera med distriktsläkare, dietist och
sjuksköterskor om hälsofrågor i all-
mänhet och om sin egen hälsa i synner-
het. Befolkningsinsatserna genomför-
des via föreningsliv, massmedier, livs-
medelshandel och kommunala verk-
samheter. 

Medan hälsoundersökningarna
framför allt uppmärksammade riskfak-
torer som blodfetter, blodtryck, socker-
intolerans och övervikt sökte man sam-
hällsinriktat förmedla hur olika livs-
stilsfaktorer som matvanor, motionsva-
nor, rökvanor och psykosociala faktorer
påverkar hälsan. 

Mediernas roll som draghjälp för att
få upp projektet på den politiska dag-
ordningen har särskilt studerats, liksom
allmänhetens egna utsagor om möjlig-
heten att påverka sin hälsa [7]. 

Enkät
I en enkätundersökning redovisade

de som hälsoundersöktes 1986 vilka av
aktörernas interventionsinsatser som de
upplevde sig ha påverkats av. De fram-
håller då särskilt lokala projektinsatser
som vårdcentralens hälsoundersök-
ning, kommunens informationstidning
och livsmedelsmärkningen, medan bara
några få hänvisar till mera »traditionel-
la» kanaler som studiecirklar och of-
fentliga informationsmöten (Figur 2)
[8]. 

Intressant nog kontrasterar detta
starkt mot svenska läkares syn på pre-
vention. De prioriterar individuella råd
till patienter om livsstilsförändringar
högst, medan regelbundna hälsounder-
sökningar hamnar långt ner på listan
[9].

Det höga deltagandet i Norsjös häl-

soundersökningar (90 procent) och det
faktum att ytterst få (2 procent) helst
skulle se en nedläggning av aktiviteter-
na [10] har tolkats som en konsekvens
dels av ett erkänt folkhälsoproblem,
närhet och engagemang från hälso- och
sjukvården, dels av den sociala process
som mobiliserats via projektet.

Goda resultat
Hittills har resultaten från tio uppre-

pade tvärsnittsbilder av hälsoläge och
riskfaktorbelastning i Norsjö rapporte-
rats. Norra Sveriges MONICA-studie
1986, 1990 och 1994 har varit referens-
punkter. Med hjälp av panelstudier över
tiden har man specifikt sökt belysa pri-
märvårdens insatser [11]. Medan
tvärsnitten beskriver trenden i befolk-
ningen mellan olika år följer panelstu-
dierna samma personer. Principiellt
skulle man kunna säga att panelerna
speglar primärvårdens insats (hälsoun-
dersökningar och rådgivning), medan
tvärsnitten berättar om hur allmänheten
tagit till sig det breda hälsofrämjande
arbetet. 

Under perioden 1985–1994 har risk-
faktorbördan blivit lättare för Norsjös
befolkning. Som Tabell I visar har me-
delvärdena för såväl kolesterol som sy-
stoliskt blodtryck hos såväl män som
kvinnor, samt diastoliskt blodtryck hos
kvinnor, signifikant sänkts. I referens-
området har också kolesterolvärdet gått
ner hos bägge könen, rökningen har
minskat hos männen och blodtrycket
sänkts hos kvinnorna. Men förändring-
arna är signifikant större i Norsjö. Be-
träffande kroppsmasseindex (body mass
index, BMI) finns å andra sidan ett likar-
tat ökande mönster i bägge områdena. 

Figur 3 antyder att förändringarna
tycks ske snabbare i panelerna (den
högra delen av figuren) än i tvärsnitten
(den vänstra delen av figuren). Resulta-
ten skulle kunna tolkas så att den indi-
viduella rådgivningen kan påskynda
riskfaktorförändringar [11]. 

Förändringar i alla sociala skikt
Vilka mer sammanfattande effekter

för folkhälsan kan de tio interventions-

åren i Norsjö ha gett upphov till? På ba-
sis av de observerade riskfaktorföränd-
ringarna kunde en 36-procentig ned-
gång av hjärt–kärldödligheten i inter-
ventionsområdet Norsjö prediceras
jämfört med 1 procent i referensområ-
det Västerbotten–Norrbotten. Predik-
tionen baserades på det finska Nordka-
relenprojektets riskekvation [12]. 

Beräkningar som dessa har dock be-
gränsningar. Detta illustreras inte minst
av att mortaliteten i hjärtinfarkt halve-
rades bland medelålders män i Norr-
och Västerbotten – under samma period
för vilken riskekvationen inte predikte-
rat någon förändring alls. 

Förändringarna i Norsjö skedde i
samtliga sociala skikt; de var till och
med något mera uttalade bland de låg-
utbildade (Figur 4). I jämförelse med
referenspopulationen var nedgången i
kolesterol- och blodtrycksnivåer signi-
fikant större i interventionsområdet och
inträffade tidigare, trots att man skulle
kunna förvänta sig att en landsbygdspo-
pulation som den i Norsjö skulle vara
långsammare i ett socialt förändrings-
mönster. 

Primärvården har en nyckelroll
Norsjöexemplet illustrerar att pri-

märvården kan ha en nyckelroll i det fö-
rebyggande arbetet och att ett folkhäl-
soarbete som bygger på lokala struktu-
rer till och med kan minska hälsogapet
mellan sociala grupper. 

Det är därför möjligt att småskaliga,
högintensiva, folkligt förankrade pro-
jekt med tydligt engagemang från pri-
märvårdens sida kan vara betydligt ef-
fektivare än de storskaliga kampanjer
som utgjorde grunden för de flesta av de
projekt som omfattades av SBU-
granskningen. 

HSU 2000 föreslog i ett delbetän-
kande om hälso- och sjukvårdens roll i
folkhälsoarbetet att primärvårdens pri-
märpreventiva arbete skall tonas ner,
delvis med hänvisning till bristande ve-
tenskapligt underlag [13]. Slutsatsen
utifrån SBU-arbetet är inte att förebyg-
gande insatser mot hjärt–kärlsjukdom
skall begränsas. I stället innebär rappor-
ten en utmaning att utveckla och syste-
matiskt utvärdera såväl etablerade som
nya metoder i folkhälsoarbetet.
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Summary

Assessment of community health
intervention programmes
Primary care projects more effective
than large scale campaigns

Lars Weinehall, Urban Janlert, Kjell
Asplund, Stig Wall

Läkartidningen 1998; 95: 3812-6

The need both of critical assessment of com-
munity intervention programmes and of alter-
natives to randomised controlled studies is dis-
cussed in the article. Examples are drawn from
a review recently completed for the Swedish
Council on Technology Assessment in Health
Care [Statens Beredning för Utvärdering av me-
dicinsk metodik (SBU)], and from the evalua-
tion of a cardiovascular disease prevention pro-
gramme currently in progress in northern Swe-
den.
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Av de många instrument som ska-
pats speciellt för vissa kirurgis-

ka ingrepp är trepanationstången,
som sedan vidareutvecklades till den
gipssax som används än idag, ett av
dem som passerat 100-årsstrecket
med blott modesta förändringar.

Trepanationstången konstruera-
des 1895 av Max Stille (son till Al-
bert Stille, som grundade AB Stille
Werner) för docent Karl Peter Dahl-
gren i Uppsala. Denne ansåg att dåti-
dens instrument och sågar var illa
lämpade för att lösa benlambån.
Tången visade sig klara Dahlgrens
krav. Härom skrevs bl a:

»Sedan man väl gjort hål i benet så
stort att haken på tången kunde in-
föras under skallbenet, gick det jäm-
förelsevis lätt att liksom klippa upp
benlambån.»

Tången blev en sensation och en
stor internationell framgång. Här
fanns plötsligt en tång, eller kanske
rättare sagt en sax, med vilken man
kunde »klippa» i det hårda skallbe-
net!

Ben blir g ips
Max Stille insåg att principen för

Dahlgrens tång borde kunna tilläm-
pas för konstruktion av en sax för att
klippa upp gips. År 1897 visade han
upp ett sådant instrument i Svenska
Läkaresällskapet. Det blev modellen
till den gipssax som med vissa änd-

ringar och förbättringar fortfarande
används.

Dahlgrens tång var den grundläg-
gande konstruktionen som vidareut-
vecklades till ett nytt instrument av
bestående värde för vården. I det
första fallet var det läkaren som var
impulsgivaren, instrumentmakaren
den som realiserade hans önskemål. I
det andra fallet var det instrument-
makaren själv som svarade för både
idé och genomförande.

Stig Tjerneld
Höllviken

Den svenska gipssaxen en sensation när den kom

Nu har den passerat 100-årsstrecket
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Tången har blivit en gipssax. 
Käften i förstoring illustrerar principen

för kraftöverföringen.

Dahlgrens trepanationstång 
som den visades 
i en Stillekatalog 
från 1920-talet.


