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Hjärtinfarktincidens och
mortalitet har minskat signifi-
kant i Göteborg under de senas-
te 20 åren. En rapport från det
av WHO initierade MONICA-
projektet redovisar data från
undersökningar 1985, 1990 och
1995. Dessa visar att i den un-
dersökta populationen, i åldrar-
na 25–64 år, har tobaksrökning
minskat, men delvis ersatts med
ökad snuskonsumtion. LDL-ko-
lesterolvärdena har sänkts men
tyvärr också HDL-kolesterol-
värdena. Oroande är att
kroppsvikt och triglyceriderna
ökar och kan komma att orsaka
ett avbrott i den hittills positiva
utvecklingen av minskande risk-
faktorer.

MONICA-projektet (monitoring of
trends and determinants in cardiovascu-
lar disease) diskuterades inom WHO
redan på 1970-talet och startade i mitten
av 1980-talet. 38 olika centra från Bei-
jing i öster till Stanford i väster, men
flertalet centra i Europa, engagerades i
projektet. Huvudsyftet var att med stan-
dardiserad metodik studera incidensen
av hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd
samt slaganfall under en tioårsperiod
från mitten av 1980-talet till mitten av
1990-talet och samtidigt studera före-
komsten av olika kardiovaskulära risk-
faktorer [1].

Denna rapport har följande tre syf-
ten:

1. Att rapportera nivån av och för-
ändringar i kardiovaskulära riskfaktorer
bland män och kvinnor i åldrarna 25–64
år i Göteborg.

2. Att ge referensvärden för ett antal
riskfaktorer i ett slumpmässigt befolk-
ningsurval.

3. Att jämföra med tidigare riskfak-
torsnivåer i Göteborgsbefolkningen.

Frågeformulär
till slumpmässigt utvalda
Inom MONICA-studien har strate-

gin varit att få fram riskfaktorsnivåer
från representativa urval av tioårsgrup-
per från 25 till 64 års ålder med ca 200
personer i varje åldersgrupp av män re-
spektive kvinnor.

Undersökningarna i Göteborg ge-
nomfördes 1985, 1990 och 1995, och
vid det första tillfället gjordes slump-
mässiga populationsurval av 250 män
respektive kvinnor i de olika åldersgrup-
perna. 1990 ökades urvalen till 300 i var-
je åldersgrupp, 1995 kom urvalet att bli
300 män och 353 kvinnor. Urvalen gjor-
des ur befolkningsregistret så nära un-
dersökningstiden som möjligt, men ett
visst bortfall uppkom ändå på grund av
att personer flyttade eller avled.

Deltagarna tillsändes ett postfråge-
formulär som vi har använt vid popula-
tionsstudier i Göteborg sedan 1970. Det
innehåller frågor beträffande tidigare
sjukdomar, sjukdomar i familjen, fysisk
aktivitet i arbetet och under fritiden,
rökvanor, upplevelse av psykisk stress,

bröstsmärtor i vila och vid ansträngning
samt dyspné.

Erbjudande om undersökning
till dem som svarade
De som svarade på formuläret (efter

eventuellt en påminnelse) inbjöds till
undersökning då ytterligare frågefor-
mulär delades ut bl a om livskvalitet,
blodtryck mättes, EKG registrerades,
och blodprov togs efter tolv timmars
fasta. Förutom blodlipider etc mättes
vid en del av undersökningarna fibrino-
lys- och koagulationsfaktorer samt en
serie hormoner [2-5]. Vid undersök-
ningen 1995 mättes även total antioxi-
dativ kapacitet, lipoprotein(a) och ben-
täthet med hälultraljud. Samma labora-
torier och samma standardiserade me-
toder användes vid de tre undersökning-
arna. Undersökningen ger tillgång till
befolkningsbaserade referensvärden
för en rad variabler. 

RESULTAT
I det följande redovisas ett urval av

resultaten, vilka mer i detalj redovisats
i Journal of Internal Medicine [6], som
givit tillstånd till denna sammanfatt-
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Tabell I. Antal undersökta och deltagarfrekvens i procent av antal inbjudna. MONICA-studien,
Göteborg.

Åldersgrupper

25–34 år 35–44 år 45–54 år 55–64 år

År N Procent N Procent N Procent N Procent

Män 1985 161 65 153 61 188 76 175 73
Antal och
procent 1990 155 55 201 68 209 71 221 74
undersökta 1995 152 53 186 64 190 65 218 73

Kvinnor 1985 159 67 182 73 195 80 180 72
Antal och
procent 1990 149 56 208 71 217 75 215 72
undersökta 1995 180 52 222 64 243 69 227 64
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ning. Tabell I ger antalet män respekti-
ve kvinnor som kom till undersökning-
en på Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set vid de olika tillfällena samt deltagar-
frekvensen i procent. Ytterligare ca 15
procent svarade på postfrågeformuläret
men kom inte till undersökningen.

Deltagarfrekvensen var lägst i de
yngsta åldersgrupperna. Det bör näm-
nas att vi här endast redovisat dem som
kom till sjukhuset för undersökningen.
Andelen utlandsfödda bland dem som
inte svarade över huvud taget var 32
procent, bland dem som svarade på
postfrågeformuläret 30 procent och
bland dem som kom till undersökning-
en 17 procent.

Nedgång i andelen
yrkesverksamma
Andelen yrkesverksamma var signi-

fikant mindre bland äldre män. Andelen
som var i fullt arbete minskade signifi-
kant mellan 1985 och 1995, och i ål-
dersgruppen av män 55–64 år var en-
dast 48 procent i fullt arbete 1995.
Bland kvinnor var det en klar nedgång i
andelen i fullt arbete mellan 1985 och
1995, framför allt bland de yngsta. An-
delen arbetslösa ökade signifikant i den
yngsta åldersgruppen bland kvinnor
och i de två åldersgrupperna 35–44 och
45–54 bland män.

Under tioårsperioden tenderade den
fysiska aktiviteten i yrkesarbete att
sjunka bland män men inte hos kvinnor.
Fritidsaktiviteten minskade med ökan-
de ålder hos både män och kvinnor, men
man rapporterade ingen minskning av
aktiviteten mellan 1985 och 1995.

Minskande andel rökare
Av Tabell II framgår att andelen rö-

kare minskade framför allt bland yngre
män; 1985 var 30 procent av männen i
åldersgruppen 25–34 rökare. Denna
siffra hade sjunkit till 20 procent år
1995. I samtliga åldersgrupper av män
var andelen rökare 30 procent eller
mindre år 1995. Andelen män som ald-
rig hade rökt ökade också från den förs-
ta till den tredje undersökningen fram-
för allt i de yngre åldersgrupperna. An-
delen som rökte >15 gram per dag mins-
kade mellan 1985 och 1995 för alla ål-
dersgrupper upp till 54 års ålder.

Bland kvinnor minskade också an-
delen rökare från 1985 till 1995 med
signifikanta förändringar bland dem
mellan 25 och 34 och 45 och 54 års ål-
der. Speciellt bland yngre kvinnor öka-
de andelen som aldrig rökt från 38 pro-
cent 1985 till 53 procent 1995. Även
bland kvinnor fanns en tendens till fär-
re som rökte >15 gram per dag.

Allt f ler snusade
Den mindre andelen rökare speciellt

bland yngre män speglar dock inte det

verkliga bruket av nikotin i befolkning-
en. En icke föraktlig andel av männen
använde snus 1995; 27 procent i åldern
25–34 år och 19 procent i åldern 35–44
år. 

Snus användes också bland kvinnor;
i den yngsta åldersgruppen kvinnor an-

vände 5 procent respektive 3 procent
snus 1990 och 1995.

Ökande kroppsvikt
Äldre kohorter av både män och

kvinnor var kortare, men kroppsvikten
ökade med åldern och därför också
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Tabell II. Antal undersökta och deltagarfrekvens i procent av antal inbjudna. MONICA-studien,
Göteborg.

Åldersgrupper

År 25–34 år 35–44 år 45–54 år 55–64 år

Män
Aldrig rökt, procent 1985 38 27 30 30

1990 63 41 40 30
1995 61 46 37 34
P = 0,0001 0,0001 0,154 0,476

Ex-rökare, procent 1985 32 37 35 42
1990 13 21 29 36
1995 19 30 33 38
P = 0,004 0,211 0,769 0,493

Rökare, procent 1985 30 37 35 28
1990 24 39 31 34
1995 20 24 30 28
P = 0,042 0,011 0,241 0,995

Kvinnor
Aldrig rökt, procent 1985 38 34 43 51

1990 51 45 53 54
1995 53 43 46 54
P = 0,006 0,072 0,618 0,582

Ex- rökare, procent 1985 21 30 19 22
1990 21 23 16 19
1995 22 24 29 24
P = 0,777 0,203 0,011 0,545

Rökare, procent 1985 41 37 38 27
1990 28 33 32 27
1995 25 33 26 22
P = 0,001 0,484 0,005 0,229

Tabell III. Antropometri i MONICA-studien, Göteborg. P anger signifikansnivå för trend mellan
1985 och 1995.

Åldersgrupper

År 25–34 år 35–44 år 45–54 år 55–64 år

Män
Kroppsvikt, kg, 1985 77,3 78,8 80,0 80,8
medelvärde 1990 79,1 80,8 82,4 80,8

1995 80,1 83,2 82,5 83,2

P = 0,096 0,005 0,080 0,048

BMI kg/m2, 1985 23,5 24,6 25,5 25,7
medelvärde 1990 24,3 25,3 25,8 25,9

1995 24,4 26,1 25,9 26,7

P = 0,019 0,001 0,586 0,014

Kvinnor
Kroppsvikt, kg, 1985 61,3 65,5 66,0 68,9
medelvärde 1990 63,5 65,6 68,2 69,6

1995 64,6 65,4 69,2 69,2

P = 0,005 0,991 0,023 0,856

BMI, kg/m2, 1985 21,8 23,5 24,2 25,6
medelvärde 1990 22,7 23,8 24,9 26,0

1995 23,2 23,8 25,1 26,3
P = 0,0001 0,580 0,076 0,312



kroppsmasseindex (BMI), Tabell III.
Kroppslängden ökade inte under
studieperioden, men kroppsvikten öka-
de med ungefär 3–4 kg. BMI ökade i
alla åldersgrupper av män utom hos
dem i åldern 45–54 år. Kroppsvikten
ökade också bland kvinnor och mest
bland de yngre kvinnorna, som i ge-
nomsnitt ökade 3,3 kg under perioden.
Förändringarna var inte så uttalade i de
högre åldersgrupperna av kvinnor. Mot-
svarande viktökningen ökade också
midje–stussomfånget.

Blodtr ycket ökade
i flera åldersgrupper
Både systoliskt och diastoliskt

blodtryck ökade med åldern i båda kö-
nen, och efter en nedåtgående tendens
under flera år ökade det i flera ålders-
grupper mellan 1990 och 1995. År
1990 var medelblodtrycken från den
yngsta till den äldsta åldersgruppen
123/79, 123/83, 129/86 och 140/87
bland män och 114/72, 118/77, 127/81
och 141/84 bland kvinnor. Andelen
som fick blodtryckssänkande terapi
ökade från 0–1 procent i åldersgruppen
25–34 år till 12–23 procent i den hög-
sta åldersgruppen. Däremot var det
ingen signifikant förändring mellan
1985 och 1995 beträffande blodtrycks-
sänkande terapi.

Signifikant ökad stress
bland yngre kvinnor
Andelen män som rapporterade utta-

lad psykisk stress skilde sig inte mycket
mellan de olika åldersgrupperna och
inte heller under studieperioden. Bland
yngre kvinnor ökade emellertid stres-
sen signifikant mellan 1985 och 1995.
Den största andelen stress fann man i ål-
dersgruppen 35–44 år, där stressgraden
rapporterades till 17 procent, 19 procent
och 22 procent åren 1985, 1990 och
1995. I åldersgruppen 35–44 år var det
signifikant fler kvinnor än män som
rapporterade psykisk stress.

Lägre HDL- och LDL-vär den
men ökande triglycerider
Blodlipidnivåerna framgår av Tabell

IV och V. HDL-kolesterol var generellt
högre bland kvinnor än bland män, och
det var en icke-signifikant tendens mot
ökande koncentrationer vid högre åld-
rar. HDL-kolesterolet sjönk mellan
1985 och 1995 i de flesta åldersgrupper-
na. I samtliga åldersgrupper sjönk total-
kolesterolet mellan 1985 och 1995.
LDL-kolesterol ökade med ökande ål-
der bland män och kvinnor. LDL-värde-
na sjönk mellan 1985 och 1995 för alla
åldersgrupper av både män och kvinnor.
Serumtriglyceriderna ökade med åldern
bland både män och kvinnor, och nivå-
erna var signifikant högre bland män än
bland kvinnor. För alla åldersgrupper av

både män och kvinnor steg triglyceri-
derna mellan 1985 och 1995.

DISKUSSION
Eftersom studien är baserad på

slumpmässiga befolkningsurval kan
den användas för jämförelse med lik-
nande studier i andra centra, där tex
Norrbotten/Västerbotten representerar
ett annat MONICA-center i Sverige.
Andelen icke-deltagare var tyvärr gans-
ka stor i de yngre åldersgrupperna och
speglar därför inte helt totalbefolkning-
en. Vi vet tex från andra studier i Göte-
borg att andelen alkoholmissbrukare är
större bland icke-deltagare [7], och san-
nolikt är det också fler rökare bland
icke-deltagare. Vid longitudinella jäm-

förelser framför allt i åldersgrupperna
kring 50 år och däröver har inte delta-
garfrekvenserna varierat alltför mycket,
varför resultaten i detta avseende torde
vara mer pålitliga.

Lägre aktivitet förklar ing
till ökad kr oppsvikt?
Positiva fynd var den minskande

rökningsfrekvensen, som tyvärr till en
del uppvägdes av ökande användning
av snus. Totalt sett minskade emellertid
andelen nikotinbrukare. Andra positiva
fynd var nedgången av LDL-kolesterol-
värden, som dock motverkades av
minskande HDL-kolesterol i vissa ål-
dersgrupper. Dessa förändringar förkla-
ras sannolikt av ändrad komposition av
fettsyraintaget. Klart negativa effekter
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Tabell IV. Serumlipider för män i MONICA-studien, Göteborg. P anger signifikansnivå för trend
mellan 1985 och 1995.

Åldersgrupper

År 25–34 år 35–44 år 45–54 år 55–64

Män
S-kolesterol, 1985 5,11 5,86 6,24 6,38
mmol/l, 1990 5,02 5,67 6,03 6,08
medelvärde 1995 4,86 5,36 5,78 5,89

P = 0,077 0,0001 0,001 0,0001
HDL-kolesterol, 1985 1,30 1,33 1,28 1,38
mmol/l, 1990 1,19 1,19 1,21 1,27
medelvärde 1995 1,23 1,23 1,27 1,28

P = 0,003 0,0001 0,079 0,008
LDL-kolesterol, 1985 3,30 3,89 4,24 4,32
mmol/l, 1990 3,24 3,81 4,11 4,04
medelvärde 1995 3,01 3,35 3,70 3,79

P = 0,011 0,0001 0,0001 0,0001
Triglycerider, 1985 1,10 1,38 1,60 1,52
mmol/l, 1990 1,30 1,50 1,57 1,72
medelvärde 1995 1,38 1,74 1,82 1,87

P = 0,001 0,005 0,090 0,009

Tabell V. Serumlipider för kvinnor i MONICA-studien, Göteborg. P anger signifikansnivå för
trend mellan 1985 och 1995.

Åldersgrupper

År 25–34 år 35–44 år 45–54 år 55–64

Kvinnor
S-kolesterol, 1985 5,11 5,62 6,21 6,77
mmol/l, 1990 4,76 5,26 5,83 6,53
medelvärde 1995 4,70 5,09 5,61 6,05

P = 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
HDL-kolesterol, 1985 1,60 1,61 1,69 1,68
mmol/l, 1990 1,52 1,54 1,56 1,61
medelvärde 1995 1,53 1,54 1,59 1,60

P = 0,066 0,105 0,002 0,146
LDL-kolesterol, 1985 3,09 3,58 3,98 4,49
mmol/l, 1990 2,76 3,24 3,70 4,27
medelvärde 1995 2,66 3,03 3,39 3,78

P = 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Triglycerider, 1985 0,92 0,95 1,18 1,33
mmol/l, 1990 1,06 1,07 1,27 1,47
medelvärde 1995 1,13 1,16 1,39 1,48

P = 0,0001 0,0001 0,006 0,087



sågs beträffande kroppsvikten och de
ökande triglyceridvärdena. Tyvärr
medger inte de insamlade födoämnes-
enkäterna en noggrannare bedömning
av kaloriintaget eller fettsyraintaget un-
der perioden. Enligt frågeformulären
ändrades inte den fysiska aktiviteten,
men man kan inte utesluta att vissa för-
skjutningar mot lägre aktivitet inom de
fyra använda aktivitetsgrupperna ändå
förekommit.

En obalans mellan kaloriintag och
förbrukning är den enda rimliga förkla-
ringen till ökningen av kroppsvikten.
Den ökade koncentrationen av serum-
triglycerider förklaras väl av den ökade
kroppsvikten och därmed ökande BMI.

Ökad kroppsvikt orsak
till ökande blodtr yck
Data beträffande kroppsvikt, total-

kolesterol, blodtryck och rökvanor hos
män och kvinnor i 50-årsåldern har
samlats ända sedan 1963. Både serum-
kolesterol och rökning minskade fram
till 1995, medan blodtrycksvärdena
sjönk fram till 1990, men de har stagne-
rat–ökat under den senaste femårsperi-
oden. Fram till 1990 gick blodtrycket
ned trots att kroppsvikten stadigt ökade.
Nedgången i medelblodtryck kan inte
till någon väsentlig del förklaras av
ökande behandling, eftersom hela dis-
tributionen förskjutits mot vänster. En
förklaring kan vara att saltkonsumtio-
nen i Sverige minskat från 2,2 kg per
person och år 1960 till 1,7 kg år 1994 
[8, 9]. De ökade blodtrycksmedelvärde-
na vid den senaste undersökningen
(1995) kan möjligen betingas av att den
ökande kroppsvikten nu börjat slå ige-
nom på blodtrycket. Samma personer
och mätmetoder användes vid de tre
MONICA-undersökningarna, och me-
toddifferenser har inte upptäckts.

Ett negativt fynd är tyvärr den ökan-
de graden av psykisk stress som rappor-
terats av kvinnor. Vi har tidigare visat
att denna relativt enkla stressfråga ökar
risken för hjärtinfarkt hos män [10], och
i en fall–kontrollstudie har vi visat att
psykisk stress i arbetet är en oberoende
riskfaktor för hjärtinfarkt även hos
kvinnor [11].

Baserat på en tidigare publicerad
riskfunktion [12] för hjärtinfarkt och
plötslig hjärtdöd, där totalkolesterol,
rökvanor och blodtryck ingår, visade
det sig att risken för 45–54-åriga män
gått ned med 37 procent från 1963 till
1995. Det är intressant att incidens och
dödlighet för dessa sjukdomar gick ned
med ca 30–40 procent bland män under
samma tidsperiod [13]. 

Det är intressant också att notera att
nedgången i dödlighet varit betydligt
mera uttalad i tex Finland [14], som
fortfarande ligger över Sverige, men
även i USA där dödligheten bland män

nu gått ned till samma nivå som den
svenska.

En positiv utveckling beträffande
flera riskfaktorer har således registre-
rats. Oroande är ökande kroppsvikt,
stegring av triglycerider och sjunkande
HDL-kolesterolvärden och den uppen-
barligen avslutade nedgången i medel-
blodtryck i befolkningen. Detta inger
farhågor om ett avbrott i den hittills
ganska positiva utvecklingen beträffan-
de incidensen av koronarsjukdom i den
svenska befolkningen. Våra data talar
således för den mycket stora betydelsen
av att fortsätta primärpreventiva akti-
viteter. Trots den klart förbättrade sjuk-
husvården har nedgången i incidens och
dödlighet till större del betingats av pri-
märpreventiva effekter.

SAMMANFATTNING
Syftet med det aktuella arbetet är att

redovisa förekomst och nivåer av olika
kardiovaskulära riskfaktorer i slump-
mässiga populationsurval i åldrarna
25–64 år i Göteborg åren 1985, 1990
och 1995. Resultaten kan även använ-
das som referensvärden för andra studi-
er.

Oroande inslag
i positiv trend
Fler män än kvinnor var rökare utom

i åldersgruppen 35–44, där lika stor an-
del kvinnor som män var rökare. Rök-
ningen minskade mellan 1985 och
1995. Ca 20 procent av yngre män snu-
sade och 5 procent av yngre kvinnor.
Fler män än kvinnor angav sig vara fy-
siskt aktiva, och det var en viss ökning
mellan 1985 och 1995. Psykisk stress
ökade bland kvinnor. Kroppsvikten
ökade markant bland både män och
kvinnor. Blodtrycket ökade med åldern;
minskade fram till 1990, men ökade se-
dan. Totalkolesterol liksom LDL-kole-
sterol, men även HDL-kolesterol,
minskade i flertalet åldersgrupper un-
der studieperioden, men triglyceriderna
steg. Nedgången i rökning och koleste-
rol samt tidigare även i blodtryck åter-
speglas i sjunkande hjärtinfarktinci-
dens, men ökande vikt och triglycerider
är oroande.
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