
❙ ❙ Förändringar i ett lands välstånd och
dess befolknings generella hälsa kan in-
direkt avläsas i statistiska variabler som
fluktuationer i morbiditet och mortalitet.
En ekonomisk tillväxt i kombination
med en nyvunnen politisk frihet behöver
dock inte med nödvändighet resultera i
ett bättre hälsotillstånd för alla medbor-
gare. Istället kan en polarisering av sjuk-
lighet uppstå mellan olika skikt i befolk-
ningen, och sjukdomspanoramat kan
förändras från bristsjukdomar till livs-
stilssjukdomar.

Mortaliteten i Ryssland, som i sam-
band med Sovjetunionens upplösning
redan var hög i förhållande till övriga
Europa, steg brant under perioden 1991–
1994. Under perioden 1994–1998, som
karakteriserades av viss ekonomisk sta-
bilisering och fördelningspolitiska åt-
gärder, registrerades en sjunkande mor-
talitet i alla regioner och återgick sånär
till 1991 års nivå. Efter den ekonomiska
krisen 1998 med den kraftiga devalve-
ringen av rubeln, en ökande arbetslöshet
och försämringar i det sociala försäk-
ringssystemet har mortaliteten åter ökat
upp mot 1994 års nivåer. Medellivsläng-
den för det ryska folket har således åter
sjunkit och var år 2001 58,9 år för män
och 71,8 år för kvinnor. 

I en artikel i BMJ redovisar Men och
medarbetare, med data från motsvaran-
de ryska statistiska centralbyrån, att den-
na trend är samstämmig för alla de sju re-
gionerna i federationen som har under-
sökts och att mortaliteten hela tiden va-
rit lägre och fluktuerat minst i den sydli-
gaste regionen. Tjetjenien och Ingusjien
exkluderas i analysen på grund av det

pågående krigstillståndet i dessa repu-
bliker. 

Vad gäller registrerade dödsorsaker
har ökningen under den senaste perioden
(1998–2001) till 80 procent utgjorts av
en överdödlighet i gruppen yngre och
medelålders män (35–69 år). Däremot
har mortaliteten bland barn (0–14 år)
sjunkit marginellt och varit oförändrad i
gruppen 15–24 år och inte skilt sig mel-
lan könen. Förändringen i registrerade
dödsorsaker i gruppen män 35–69 år
hänförs till största delen till kategorin
hastig traumatisk död, som definieras
som självmord, trafikolyckor, mord, al-
koholintoxikation och fallolyckor. 

Den största relativa förändringen no-
terades bland dödsorsaker som var di-
rekt relaterade till intoxikation av alko-
hol. Även dödligheten i tuberkulos och
lunginflammation, sjukdomar som ofta
är associerade med överkonsumtion av

alkohol och social misär, har tredubblats
under den senaste tioårsperioden (1991–
2001). Däremot har dödligheten i malig-
na sjukdomar varit oförändrad under
samma period. Den registrerade föränd-
ringar i överdödligheten bland män mel-
lan 35 och 69 år saknar motstycke i den
industrialiserade delen av världen under
fredstid. Den representerar en överdöd-
lighet under perioden 1991–2001 av ca
2,5–3 miljoner män i arbetsför ålder,
jämfört med om mortaliteten legat kvar
på 1991 års nivå. Observationerna ma-
nar till ökad forskning kring vad som är
direkt relaterat till effekten av alkohol,
och vad som kan hänföras till faktorer
som på individnivå indirekt bidragit till
för tidig död, som t ex den personliga
upplevelsen av oförmåga att kunna kont-
rollera sin livssituation, social stress,
sammanbrottet av ett socialt välfärds-
system och av en fungerande sjukvård.

Författarnas konklusion är att fluktua-
tioner i mortalitet tydligt samvarierar
med snabba förändringar av ekonomiska
och sociala faktorer, vilka den enskilda
individen har små eller inga möjligheter
att påverka. Som ett resultat av maktlös-
heten inför denna situation förefaller en
överkonsumtion av alkohol vara den
klart dominerande bakomliggande orsa-
ken till den alarmerande utvecklingen.
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Nya rön

Dramatisk ökning av för tidig död 
bland ryska yngre medelålders män

❙ ❙ Idag snusar cirka 2 procent av alla
kvinnor. Ungefär 1 procent av gravida
kvinnor i Sverige använder snus regel-
bundet i början av graviditeten, men det
finns stora geografiska variationer.

Rökningens negativa effekter under
graviditeten är välkända, medan snus
och graviditetsutfall tidigare inte stude-
rats i Sverige. Både snus och rökning in-
nebär att modern och fostret utsätts för
en nikotinexponering, men rökaren ut-
sätts också för tobakens förbrännings-
produkter. 

Det svenska medicinska födelsere-
gistret innehåller sedan 1999 uppgifter
om snus och rökvanor under graviditet,
som baseras på kopior av journaluppgif-

ter noterade av barnmorskan vid inskriv-
ningen till barnavårdscentralen (i all-
mänhet vecka 8–12). Under perioden
1999–2000 identifierade vi knappt 800
kvinnor som bara använde snus, tio
gånger så många slumpvis utvalda röka-
re samt lika många kvinnor som varken
använde snus eller cigaretter (»icke-to-
baksanvändare«). 

Jämfört med hos icke-tobaksanvän-
dare var födelsevikten reducerad med 39
gram hos snusare och med 190 gram hos
rökare. Risken för för tidig förlossning
(en graviditetslängd på högst 36 veckor)
var förhöjd hos både snusare och rökare.
Risken för preeklampsi var minskad hos
rökare, medan motsvarande risk hos

snusare var ökad. Alla dessa effekter
kunde statistiskt säkerställas. 

Studien visar tydligt att snus inte är
något alternativ till cigaretter hos gravi-
da. Även om man ännu inte undersökt
effekterna av nikotintuggummi eller ni-
kotinplåster talar studieresultaten för att
man helt bör avstå från nikotin under
graviditet. 
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Snusande ökar risken för ogynnsamt graviditetsutfall

Efter Sovjetunionens upplösning steg
mortaliteten i Ryssland brant. Efter en
tillfällig förbättring steg mortaliteten åter
under 1998–2001. Till 80 procent har
överdödligheten drabbat yngre och
medelålders män.
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