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Dette prosjektet startet våren 1997 i planleggingsgruppen for INTERREG IIA 
prosjektet om miljø- og folkehelsespørsmål. Representanter for Østfold, Dalsland
og Bohuslän redgjorde for sitt arbeide med helseprofiler og det ble besluttet å
starte et delprosjekt om helsedata i grenseregionen med tanke på likheter i folke-
helsearbeidet i grenseregionen.

Helse er mer enn fravær av sykdom. Det handler i stor grad også om faktorer
som fremmer livskvalitet og som har betydning for sunnhet og trivsel. Det er vik-
tig å understreke i en tid der sykdoms- og skadepanoramaet øker. All erfaring
tilsier at vi ensidig ikke kan behandle oss ut av problemene. En kartlegging av
befolkningens helsetilstand inngår derfor som et viktig ledd i et offensivt og mål-
rettet folkehelsearbeid.

Denne rapporten er ment å være en inspirasjonskilde i folkehelsearbeidet. Den skal
skape debatt om betydningen og prioriteringen av forebyggende og helsefrem-
mende tiltak. Men den er også ment å være et hjelpemiddel i folkehelseplanleg-
gingen i grenseregionen.Vi håper også at den kan være et bidrag til å ansvarligjøre
befolkningen for sin egen helsetilstand.

For å kunne gjennomføre prosjektet, har det vært forskjeller på den norske og
svenske innsatsen. I Bohuslän og Dalsland har både infrastruktur og det meste
av datagrunnlaget vært tilgjengelig slik at arbeidet har vært konsentrert om
å sammenstille data. I Østfold har man vært nødt etablere infrastrukturen, men
også samle inn data for sammenligningsformål. Arbeidet har vært tidkrevende,
men nødvendig for å kunne lage denne rapporten. Arbeidet som er gjort gjør det
også mulig å lage andre rapporter senere.

Rapporten er gjennomført av docent Håkan Fredén,Västra Götalandsregionen,
i nært samarbeid med folkehelserådgiver Arvid Wangberg, Østfold fylkeskommune
og utviklingssjef Anders Fischer,Västra Götalandsregionen. Prosjektgruppen har
hatt bistand fra konsulentene Knut-Johan Rognlien og Ulrica Sandzén.

Vi takker alle som har medvirket i prosjektet. Arbeidet er finansiert av INTERREG-
fondet, Østfold fylkeskommune og Västra Götalandsregionen.

Vänersborg  12. juni 2000

Håkan Fredén          Arvid Wangberg     Anders Fischer
prosjektleder           folkehelserådgiver      utviklingssjef
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on this log at the roadside,» says I, «and
forget the inhumanity and ribaldry of the
poets. It is in the glorious columns of ascer-
tained facts and legalized measures that
beauty is to be found. In this very log we
sit upon, Mrs. Sampson,» says I, «is sta-
tistics more wonderful than any poem.
The rings show it was sixty years old. At
the depth of two thousand feet it would
become coal in three thousand years.The
deepest coal mine in the world is at
Killingworth, near Newcastle. A box four
feet long, three feet wide, and two feet
eight inches deep will hold a ton of coal.
If an artery is cut, compress it above the
wound. A man's leg contains thirty bones.
The Tower of London was burned in 1841.» 

«Go on, Mr. Pratt,» says Mrs. Sampson.
«Them ideas is so original and soothing.
I think statistics are just as lovely as they
can be.» 

O. Henry i «The Handbook of Hymen»

«Let us sit
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Syftet med denna undersökning är att med utgångspunkt
från genomförda folkhälsoenkäter kartlägga skillnader
och likheter i fråga om invånarnas hälsa och hälsorelate-
rade levnadsvanor och levnadsvillkor på ömse sidor av
nationsgränsen mellan Norge och Sverige i området Öst-
fold, Bohuslän och Dalsland.

De tre under 1997 genomförda folkhälsoenkäterna i Öst-
folds fylke, Bohuslandstinget och Landstinget i
Älvsborg utnyttjade SF-36 eller SF-12
som mätinstrument för att uppskatta
invånarnas självupplevda hälsa.
Detta tillsammans med det för-
hållandet att ett antal av de i
enkäterna ingående frågorna
var likadant formulerade och
hade jämförbara svarsalter-
nativ innebar att det var
möjligt att sammanföra re-
sultaten av de tre undersök-
ningarna till en enda gemen-
sam databas.

Sammanlagt bor 517 368 per-
soner inom området (1/1 1999). I
de ursprungliga enkätundersökning-
arna, som omfattade tre kommuner i
Østfold och samtliga kommuner inom de
gamla landstingsområdena Älvsborg och Bohuslän, in-
gick sammanlagt 26 289 personer i urvalet. Svarsfrek-
vensen varierade i olika delar av området, men låg i ge-
nomsnitt på 70 procent. I den gemensamma databasen
som utgör underlaget för denna jämförande studie kom
att ingå 8 658 personer i åldern 16 till 75 år.

Förutom den gemensamma databasen utnyttjades befint-
liga myndighetsregister över olika demografiska förhål-
landen för att studera likheter och skillnader mellan olika
delar av den undersökta regionen. Såväl när det gäller an-
delen äldre som förväntad medellivslängd visade det sig att
skillnaderna mellan kommunerna är tämligen stora.
Någon markant skillnad mellan de norska och de svenska
kommunerna tycks emellertid inte föreligga.

Eftersom en av de ursprungliga befolkningsenkäterna an-
vände sig av SF-12 som instrument för att mäta den själ-
vupplevda hälsan var det för jämförelsens skull nödvän-
digt att slå samman de åtta hälsodimensionerna i SF-36
till två, nämligen en för mental hälsa (Mental Component
Score) och en för fysisk hälsa (Physical Component
Score). Resultatet visar att män upplever sig ha bättre
hälsa än kvinnor och detta gäller såväl mentalt som fy-

siskt. En grupp som upplever sig ha en klart säm-
re mental hälsa än övriga grupper är de

unga kvinnorna. Man kan också konta-
tera att de som röker dagligen har en

sämre självupplevd mental hälsa
än de som aldrig röker och detta
gäller i särskilt hög grad på
den svenska sidan.

Den självupplevda fysiska häl-
san avtar som väntat med sti-
gande ålder. Att också  över-
vikt har samband med sämre

självupplevd fysisk hälsa är
lika väntat. Någon skillnad mel-

lan norrmän och svenskar i detta
avseende kan inte iakttagas i denna

undersökning. Undersökningen visade
alltså att skillnaderna i fråga hälsa och

hälsorelaterade levnadsvanor och levnadsvill-
kor inte skiljde sig markant mellan regionerna.

Ett undantag fanns dock, nämligen rökvanorna. Det är en
betydligt större andel av invånarna i Östfold som röker
dagligen än vad invånarna på den svenska sidan av grän-
sen gör. Särskilt stor är skillnaden när det gäller männen.
I åldersgruppen 16 - 24 år uppger 23 procent av männen
i Östfold att de röker dagligen medan motsvarande andel
i Fyrbodal är 9 procent. Denna stora skillnad i fråga om
rökvanor är genomgående i alla åldersgrupperna. Man
kan också konstatera att dödligheten i lungcancer numera
är högre i Norge än i Sverige åtminstone när det gäller
män. Det är rimligt att antaga att den viktigaste orsaken
till denna skillnad utgörs av de olika rökvanorna i länder-
na.

Sammanfattning



7

Att vara vid god hälsa är inte detsamma som att vara fri
från sjukdom. En god hälsa är individens egen upplevelse
av välbefinnande och av fysisk och mental kapacitet att
uppnå viktiga mål i livet. Självklart är sjukdom ofta, men
inte alltid, ett hinder för detta. För att beskriva hälsotill-
ståndet hos en befolkning är det därför inte tillräckligt
att sammanställa uppgifter om sjuklighet, sjukskrivning,
medellivslängd eller funktionshinder. Man behöver också
uppgifter om invånarnas egen bedömning av sitt hälsotill-
stånd och sin därmed sammanhängande levnadssituation.

Det är svårt att tänka sig att hälsa enligt denna definition
har någon absolut högsta mätbara nivå. Snarare är värde-
ringen av hälsa alltid relaterad till någon annan individs
hälsa eller till någon annan grupps hälsa. Det går alltså
inte att definiera vad som menas med uttrycket  "fullständig
hälsa".Teoretiskt skulle man med stora ansträngningar kunna
leta upp den individ i världen som har den bästa hälsan och
säga att hon eller han har fullständig hälsa. Detta vore emel-
lertid ganska poänglöst eftersom man ändå inte vet om
det i morgon dyker upp någon individ någon annanstans som
har ännu bättre hälsa. Att graden av hälsa är baserad på
en relativ värdering medför att skillnader i hälsa mellan
individer och grupper av individer i ett samhälle får stor
betydelse. För att beskriva hälsotillståndet i en befolkning
är det därför inte tillräckligt att göra medelvärdesberäk-
ningar. Det är nödvändigt att också ange spridningen, det
vill säga graden av ojämlikhet i hälsa inom befolkningen.

Modernt folkhälsoarbete har två huvudspår; det sjuk-
domsförebyggande och det hälsofrämjande. Det sjuk-
domsförebyggande eller preventiva arbetet går ut på att
minska eller eliminera riskfaktorer och att stärka skydds-
faktorer mot ohälsa. Inom detta område återfinns till
exempel kon-sumtionsdämpande skatter på tobak och al-
kohol, lagreglerad livsmedelshygien och obligatoriska
vaccinationer. Men till detta område kan också räknas
olika hälsokampanjer, vars syfte är att påverka invånarnas
beteenden, och som genomförs av olika myndigheter eller
organisationer. Det sjukdomsförebyggande arbetet base-
ras ofta på ett uppifrån-och-ner-perspektiv. Myndigheter
eller organisationer genomför eller tar initiativ till kam-
panjer och aktiviteter eller inför regler som syftar till att
förebygga ohälsa i befolkningen. Det hälsofrämjande ar-

betet går ut på att ge individer, enskilda och grupper, kun-
skap om och makt över de faktorer som påverkar hälsan
och uppkomsten av sjukdom. Tanken är att individerna
ska, genom att själva förfoga över dessa faktorer, välja
livsstil som leder till att en god hälsa bibehålls och en då-
lig hälsa förbättras. Detta kan beskrivas som ett nerifrån-
och-upp-perspektiv. Ett modernt uttryck för detta sätt att
arbeta är "empowerment-strategi". Sålunda måste en
folkhälsorapport, för att vara användbar som underlag
för beslut om åtgärder i sjukdomsförebyggande och hälso-
främjande syfte, utöver uppgifter om hälsa och ojämlik-
het i hälsa, också redovisa förekomsten av riskfaktorer
och vilka möjligheter invånarna har att påverka dessa.

Att jämföra befolkningens hälsotillstånd på ömse sidor av en
nationsgräns har ett alldeles speciellt intresse, men innebär
också speciella problem. Detta speciella intresse grundas
på det förhållande att hälsan i så hög grad är beroende
av samhällsstrukturen. Eller kanske man hellre ska säga
att hälsan är betingad av samhällskulturen. Och frågan
uppstår då om det finns någon särskild, gemensam grän-
skultur, som i så fall skulle kunna utgöra en utgångspunkt
vid tolkning av gjorda observationer i fråga om befolk-
ningens hälsa på ömse sidor av gränsen? Eller är de cen-
trala myndigheternas regleringar och åtgärder av större
betydelse för folkhälsan. Finns det några nationella sär-
drag i fråga om folkhälsan som tydligt framträder vid jäm-
förelser av gränsbefolkningen på ömse sidor av  riksgrän-
sen. Gränsbygden Östfold, norra Bohuslän och Dalsland
har genom seklerna präglats av förhållandevis stort kom-
mersiellt, socialt och kulturellt utbyte över nationsgränsen,
samtidigt som befolkningen från tid till annan utsatts för
stark påverkan från de centrala myndigheternas sida.

De speciella problemen består främst av att det statistis-
ka underlaget för jämförelser över nationsgränsen sällan
ser likadant ut i de båda grannländerna. Vilka uppgifter
som samlas in och sammanställs varierar, definitioner och
indelningar kan vara olika och enkätundersökningar har
nästan aldrig samma frågor eller urvalsprinciper. Trots
dessa svårigheter finns det emellertid så pass stora likhe-
ter mellan Norge och Sverige, när det gäller hälso- och
sjukdomsrelaterad statistik, att åtskilliga relevanta jäm-
förelser låter sig göra med tillfredställande noggrannhet.

Inledning
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Syftet med projektet är att kartlägga och jämföra befolk-
ningens hälsotillstånd i en norsk och en svensk region vil-
ka ligger på ömse sidor av nationsgränsen. De frågor som
man genom projektet hoppas få svar på är bland annat,

• Föreligger det i något avseende skillnader i fråga om
befolkningens hälsotillstånd som är relaterade till nations-
tillhörigheten?

• Finns det nationella skillnader när det gäller riskfakto-
rer för ohälsa?

• Hur ser befolkningens hälsotillstånd och riskbelastning
ut i gränsregionen i jämförelse med genomsnittet i Norge
respektive Sverige?

• Är sambanden mellan riskfaktorbelastningen och ohälso-
tillståndet likartade på ömse sidor om nationsgränsen?

• Går det att finna troliga förklaringar till eventuellt på-
visade interregionala skillnader i fråga om hälsotill-
stånd och riskfaktorbelastning?

Syfte
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Folkhälsan påverkas av många olika faktorer. Bland dessa
faktorer utgör levnadsvanor och livsstil en viktig grupp.
Dessa är i sin tur i hög grad socialt och kulturellt betingade.
Grupper av människor med täta kontakter sinsemellan
bygger upp gemensamma värderingar vilka utgör
grunden för hur levnadsvanor och livsstil
etableras och förändras. Skillnader och
likheter i befolkningens hälsotillstånd
i en gränsregion kan därför tolkas
och i viss mån förklaras utifrån
kunskapen om invånarnas kon-
takter över riksgränsen. I en
nyligen utgiven bok
"Gränsmöten" skriver Anders
Gustavsson i kapitlet "Flöden
över gränser" om kulturkon-
takter längs svensk-norska
gränsen under 1900-talet. Det
är självklart att en riksgräns i
sig inte kan förhindra etablering
och vidmakthållande av sociala
och kulturella kontakter mellan be-
folkningen på ömse sidor om gränsen.
Överheten kan naturligtvis genom regelverk
och fysiska hinder såsom gränsbevakning och murar
försvåra sådana kontakter. Det finns ju många historiska
exempel på detta. Om gränsen är topografiskt naturlig
genom att vara dragen genom svårframkomlig terräng,
såsom höga bergskedjor eller vidsträckta sumpmarker, är
kontakterna självklart få, också utan överhetens eventu-
ella inskränkningar av befolkningens frihet i fråga om att
fraternisera med folket på andra sidan gränsen.
Motsvarande hinder för kontakter över gränsen kan ju
gälla om nationerna åtskiljs av hav eller andra stora vat-
ten. Mindre vatten kan dock snarare underlätta än förs-
våra kontakterna mellan gränsbefolkningarna. I äldre ti-
der var ju sjötransporter det vanligaste och effektivaste
sättet att frakta gods och människor.

Den gränsdragning mellan Norge och Sverige som blev
resultatet av freden i Roskilde 1658, innebar att gränsen

mellan det gamla norska landskapet Bohuslän och Öst-
fold skar rakt igenom ett område som sedan lång tid haft
en gemensam kulturell och social bas med täta kontakter
mellan invånarna i de båda landskapen. Även om den nya

gränsdragningen genom Idefjorden, ödemarken
väster om Enningsdalsälven och Bullaren

var en avsevärt mer topografiskt na-
turlig gräns än den gamla genom

Göta älvdalen, innebar den ändå
att många människor som haft
talrika kontakter med varan-
dra hamnade på var sin sida
om den nya riksgränsen. När
det gäller gränsdragningen
mellan Dalsland och Östfold
så är denna av betydligt äl-
dre datum. Freden i Roskilde

1658 innebar således ingen
förändring i detta område.

Under tiden närmast efter Karl X
Gustavs död och freden i

Köpenhamn 1660 vidtogs olika åt-
gärder för att försvenska det gamla

norska landskapet Bohuslän. När det gäller
befolkningens vidmakthållande av gamla kontak-

ter över den nya riksgränsen påverkades dessa främst av
olika inskränkningar i den fria gränshandeln.

Under personalunionen mellan Norge och Sverige mellan
åren 1814 och 1905 var sannolikt samhörighetskänslan i
gränsregionen stor. Detta kan exemplifieras av de årligen
förekommande gränsstämmorna som arrangerades ge-
mensamt av norska och svenska metodister. Kontakterna
mellan olika yrkesgrupper i gränsregionen var också livliga.
Detta gällde bönder, fiskare, stenhuggare och tulltjänste-
män för att nämna några grupper. Släktrelationer genom
äktenskap mellan parter som kom från olika sidor av
gränsen var också vanliga. Också när det gäller bygg-
nadstraditionerna kan man se samhörigheten mellan be-
folkningarna på ömse sidor om gränsen.

Kontakter över
gränsen i historisk belysning
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Gränshandeln har gamla anor. Det förekom säkerligen
handel i bygderna kring Idefjorden hundratals år före det
som brukar kallas historisk tid. Folket som bodde vid
Idefjorden hade handelsförbindelser med grannarna i sö-
der (Bohuslän), i öster (Dalsland) och i norr (Östfold).
Om man går längre fram i tiden kan man konstatera att
köpstaden för folket i västra Dalsland under långa perio-
der varit Fredrikshald (Halden) i Norge. Att gränshan-
deln ofta innebar att handelsmännen fick färdas genom
farofyllda obygder får ett konkret uttryck i den devis som
fanns inristad på en Vänersborgs stadsportar: "Envar må
här sig i Herrans namn anbefalla, ty här går vägen till
Norge och Uddevalla".Trots dessa vedermödor har gräns-
handeln haft stor omfattning och varit utomordentligt
viktig för samhörighetskänslan över nationsgränsen.

Under 1900-talet har emellertid samhörighetskänslan i
gränsregionen blivit utsatt för stora påfrestningar, fram-
förallt i samband med unionskrisen 1905 och den tyska
ockupationen av Norge 1940-45. I ett jämförande folk-
hälsoperspektiv är den tyska ockupationen klart viktigast
av dessa två, eftersom den på grund av Quisling-regering-
ens åtgärder medförde stora svårigheter, för att inte säga
omöjliggjorde, för lokalbefolkningen att upprätthålla de
gamla sociala och kulturella kontakterna över gränsen.
Ockupationsåren innebar också betydande förändringar i
levnadsbetingelser i såväl materiellt som socialt avseende
för den norska befolkningen. Det kan finnas anledning att
förmoda att dessa år av påfrestningar för den norska de-
len av gränsbefolkningen och den nästan totala avsakna-
den av sociala och kulturella kontakter över gränsen gav

upphov till ur folkhälsosynpunkt betydelsefulla skillnader
mellan den norska och den svenska gränsbefolkningen
när det gäller livsstil och levnadsvanor.

Efter krigsslutet har kontakterna i gränsregionen varit
livliga och ökat i takt med den ökade levnadsstandarden.
Privatbilismens expansion, passfriheten och avskaffandet
av valutaregleringar har varit viktiga faktorer i denna ut-
veckling. Arbetskraftsvandringen mellan Norge och
Sverige har också varit intensiv under efterkrigstiden.
Den har ömsom varit riktad mot Sverige och ömsom mot
Norge. Denna utveckling med ökade kontakter över grän-
sen har troligen lett till att livsstil och levnadsvanor blivit
mer konforma i gränsregionen och att därmed också
skillnaderna i fråga om befolkningens hälsa har minskat.

Samtidigt kan naturligtvis olika centrala myndigheters
förhållningssätt till folkhälsofrågor och därmed sam-
manhängande åtgärder riktade mot hälsoskadliga lev-
nadsvanor som till exempel rökning vara olika i Norge
och Sverige. Via nationella folkhälsoprogram och kam-
panjer kan sådana skillnader få genomslag också i gräns-
befolkningen och ge upphov till nationella olikheter i frå-
ga om livsstil och levnadsvanor.

När man tolkar och analyserar de likheter och skillnader
som redovisas i denna rapport om gränsbefolkningens
hälsa och livsstil är det viktigt att ha i minnet de varie-
rande villkor för socialt och kulturellt utbyte över grän-
sen som genom åren varit för handen.
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Det område som beskrivs i rapporten består av Östfolds
fylkeskommune och de delar av de svenska landskapen
Bohuslän, Dalsland och Västergötland som går under det
gemensamma namnet FyrBoDal. I  tabell 1 redovisas vilka
kommuner som ingår och hur många invånare dessa hade
den 1 januari 1999. Det är uppenbart att skillnaderna
mellan kommunerna är mycket stora när det gäller antalet
invånare. Att Fredrikstad har drygt 100 gånger så många
invånare som Römskog innebär naturligtvis att folkhälso-
arbetet och kunskapen om folkhälsoarbetets villkor i dessa
båda kommuner skiljer sig åt på många sätt. Storleks-
skillnaden medför också problem vid tolkningen och ana-
lysen av det statistiska underlaget.

Befolkningens åldersstruktur är ur flera aspekter en viktig
bakgrundsinformation för folkhälsoarbetet. Sjukdoms-
panoramat och olycksstatistiken ser naturligtvis helt an-
norlunda ut bland barn och ungdomar än vad som är fallet
när det gäller den äldre delen av befolkningen. Andelen
av befolkningen som är 80 år eller äldre varierar mellan
kommunerna i regionen. Den högsta andelen män i den
åldersgruppen har Bengtsfors, medan Hoböl har den läg-
sta andelen . När det gäller kvinnor som är 80 år eller äl-
dre har Sotenäs kommun den högsta andelen, medan
Hoböl har den lägsta. Det finns en tydlig geografisk kon-
cen-tration av kommuner med hög andel äldre i norra
Dalsland medan kommunerna i nordvästra Östfold i mot-
svarande grad har förhållandevis få invånare i denna ålders-
grupp. I tabell 2 på nästa sida är andelen män över 80 år
i de olika kommunerna redovisade och i tabell 3 är mot-
svarande andelar för kvinnor redovisade. Kommunerna är
redovisade i ordning, med de som har den största andelen
invånare över 80 år överst i tabellen.

Befolkningen
Tabell 1.Antal invånare i de olika
kommunerna 1/1999

Rømskog 669

Aremark 1.458

Skiptvet 3.141

Marker 3.290

Hvaler 3.487

Våler 3.933

Hobøl 4.307

Spydeberg 4.438

Trøgstad 4.860

Dals-Ed 5.045

Råde 6.117

Rakkestad 7.080

Färgelanda 7.177

Eidsberg 9.435

Sotenäs 9.625

Mellerud 10.065

Munkedal 10.633

Strömstad 10.917

Bengtsfors 11.204

Tanum 12.111

Lilla Edet 12.984

Åmål 13.041

Rygge 13.110

Askim 13.391

Orust 15.133

Lysekil 15.165

Moss 26.242

Halden 26.523

Vänersborg 36.486

Sarpsborg 47.122

Uddevalla 48.969

Trollhättan 52.795

Fredrikstad 67.415
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2 Tabell 2. Andel av den manliga be-

folkningen som är 80 år eller äldre.

Bengtsfors 6,1

Rømskog 5,7

Tanum 5,1

Aremark 5,0

Sotenäs 4,8

Dals-Ed 4,7

Mellerud 4,7

Åmål 4,6

Marker 4,5

Munkedal 4,5

Strömstad 4,4

Lysekil 4,3

Färgelanda 4,0

Orust 3,9

Uddevalla 3,8

Trollhättan 3,5

Vänersborg 3,5

Eidsberg 3,3

Halden 3,1

Lilla Edet 3,1

Skiptvet 3,1

Rakkestad 3,1

Fredrikstad 3,0

Trøgstad 3,0

Hvaler 2,9

Moss 2,9

Sarpsborg 2,8

Askim 2,5

Råde 2,5

Spydeberg 2,4

Rygge 2,3

Våler 2,1

Hobøl 2,0

Tabell 3. Andel av den kvinnliga be-
folkningen som är 80 år eller äldre.

Sotenäs 9,5

Bengtsfors 9,5

Aremark 9,3

Rømskog 8,4

Dals-Ed 8,3

Åmål 8,2

Tanum 8,0

Lysekil 7,8

Mellerud 7,5

Marker 7,0

Munkedal 6,7

Strömstad 6,7

Halden 6,7

Orust 6,4

Hvaler 6,4

Eidsberg 6,4

Uddevalla 6,3

Fredrikstad 6,3

Moss 6,1

Rakkestad 6,1

Vänersborg 5,9

Färgelanda 5,9

Sarpsborg 5,9

Trollhättan 5,9

Trøgstad 5,4

Askim 5,2

Lilla Edet 4,9

Skiptvet 4,9

Spydeberg 4,7

Våler 4,6

Råde 4,3

Rygge 4,1

Hobøl 4,0
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Den förväntade medellivslängden vid 0 års ålder varierar
ganska mycket mellan kommunerna i området. Av nedan-
stående tabeller (tabell 4 och tabell 5) framgår att skill-
naden mellan den "bästa" och "sämsta" kommunen är
ungefär fyra år och detta gäller både för män och kvin-

nor. Ett undantag utgör Rømskog där den förväntade
medellivslängden för män vid 0 års ålder uppgår till 83,6
år, det vill säga mer än 11 år längre medellivslängd än i
Eidsberg (72,0), enligt senast tillgänglig statistik.

Tabell 4. Förväntad medellivslängd
bland män vid 0 års åldre.

Rømskog 83,6

Aremark 77,9

Orus 77,5

Skiptvet 77,4

Sotenäs 77,2

Lysekil 77,0

Tanum 76,9

Vänersborg 76,7

Srömstad 76,5

Uddevalla 76,5

Munkedal 76,4

Hobøl 76,4

Lilla Edet 76,4

Trollhättan 76,4

Åmål 76,3

Dals-Ed 76,3

Färgelanda 76,3

Bengtsfors 75,8

Rygge 75,6

Spydeberg 75,4

Våler 75,4

Mellerud 75,1

Halden 75,1

Råde 75,1

Trøgstad 75,1

Sarpsborg 74,8

Rakkestad 74,6

Fredrikstad 74,2

Askim 73,9

Moss 73,9

Marker 73,5

Hvaler 72,4

Eidsberg 72,0

Tabell 5. Förväntad medellivslängd
bland kvinnor vid 0 års åldre.

Skiptvet 83,0

Marker 82,2

Hvaler 82,0

Aremark 81,8

Sotenäs 81,5

Orust 81,4

Rømskog 81,3

Halden 81,3

Råde 81,3

Tanum 81,2

Uddevalla 81,2

Trollhättan 81,2

Dals-Ed 81,2

Lysekil 81,1

Vänersborg 81,0

Strömstad 81,0

Hobøl 81,0

Bengtsfors 80,9

Lilla Edet 80,5

Rakkestad 80,5

Munkedal 80,5

Rygge 80,4

Åmål 80,4

Färgelanda 80,3

Spydeberg 80,3

Askim 80,3

Fredrikstad 80,2

Mellerud 80,0

Sarpsborg 80,0

Våler 79,2

Eidsberg 79,2

Moss 79,1

Trøgstad 78,6
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Under 1997 genomfördes undersökningar av befolkning-
ens hälsa i Östfolds fylke,Bohuslandstinget och Landstinget
i Älvs-borg. Alla tre byggde på bearbetningar av posten-
käter som sändes ut till ett urval av den vuxna befolk-
ningen. För att mäta den självupplevda hälsan användes
ett fråge-batteri vid namn SF-36 eller dess komprimera-
de form SF-12. Resultaten av dessa enkäter bildade se-
dan, tillsammans med registerbearbetningar, underlag för
folkhälsorapporter i de tre områdena.

SF-36 och SF-12
SF-36 (förkortning för Short Form
36) och SF-12 (Short Form 12)
är standardiserade frågefor-
mulär som utvecklades i USA
av en forskargrupp kring John
E Ware under början av
1990-talet. Dessa formulär
är konstruerade för att mäta
allmän hälsa i befolkningsstu-
dier och i utvärderande under-
sökningar av folkhälsoinsatser.
Frågorna omfattar såväl funk-tion
som välbefinnande. Man kan säga
att de avspeglar hälsorelaterad livs-
kvalitet. Instrumentens användbarhet är
inte begränsade till någon viss åldersgrupp,
sjukdom eller behandling. 36 i beteckningen SF-36
står för att formuläret innehåller 36 frågor och följdrik-
tigt innehåller SF-12 tolv frågor.

SF-36 mäter hälsan i åtta dimensioner, nämligen:

1. Kroppslig (fysisk) funktion
2. Rollbegränsningar på grund av hälsoproblem av

kroppslig natur
3. Kroppssmärta
4. Social funktion
5. Allmän psykisk hälsa innefattande psykologiskt obe-

hag och välbefinnande
6. Rollbegränsningar på grund av känslomässiga problem
7. Vitalitet, energi och trötthet
8. Allmän hälsoupplevelse

Dessutom finns i formuläret en fråga om eventuella fö-
rändringar i hälsotillståndet under det senaste året.
Svaret på denna fråga finns inte med i underlaget för nå-
gon av de åtta hälsodimensionerna.

Ofta bildar man numera två samman-fattande mått av de
åtta dimensionerna, nämligen en "Physical Component
Score" (PCS) och en "Mental Component Score" (MCS).

Härigenom får man alltså två hälsovärden, ett på
den fysiska hälsan (PCS) och ett på den

mentala hälsan (MCS). SF-36 har an-
vänts i allmänna befolkningsstudier

såväl i USA som i åtskilliga andra
länder och i alla åldrar från 14
år och uppåt. Det uppfyller
höga krav på psykometrisk
standard och har utsatts för
omfattande prov med avseen-
de på reliabilitet och validitet.
SF-36 har anpassats och
standardiserats för använd-

ning i bland annat Storbritanni-
en, Danmark, Norge, Tyskland,

Frankrike, Italien, Nederländ-
erna, Australien och Sverige.

Standardiseringen syftar till att re-
sultat från undersökningar i olika län-

der ska vara sinsemellan jämförbara.

Nyligen har en forskargrupp under ledning av John
Brazier utarbetat en metod att beräkna ett enda hälsoin-
dex med SF-36 som utgångspunkt. Fördelen med ett så-
dant globalt hälsoindex är att det kan användas när man
i hälsoekonomiska sammanhang vill arbeta med kvalitet-
sjus-terade levnadsår.

SF-12 är alltså ett frågeformulär som omfattar tolv frå-
gor och som i likhet med dess storebror SF-36 är avsett
att mäta hälsorelaterad livskvalitet. Också detta instru-
ment är framtaget av gruppen kring John Ware.
Upptäckten att den fysiska (Physical Component Score)
och mentala (Mental Component Score) mätskalan i SF-
36 fångar in ungefär 85 procent av variansen i de åtta
ursprungliga hälsodi-mensionerna i SF-36 ledde till ut-

De tre enkäterna
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vecklingen av ett frågeformulär med färre frågor som en-
bart syftade till att mäta dessa två hälsokomponenter.
Genom att noggrant välja ut tolv av de 36 ursprungsfrågor-
na och genom en förfining av viktningsförfarandet vid be-
räkningarna kunde man uppnå 90 procents överensstäm-
melse mellan resultaten från SF-36 och SF-12 när det
gäller fysisk och mental hälsa. Detta innebär att mätvär-
dena från PCS-36 (Physical Component Score från
SF-36) respektive MCS-36 (Mental Component Score
från SF-36) är jämförbara med PCS-12 respektive
MCS-12.

Hälsoprofilen för Östfold
Under 1997 genomfördes en undersök-ning av befolk-
ningens hälsa i Östfolds fylke. Undersökningen var en så
kallad tvärsnittsstudie det vill säga den gav ett mått på
befolkningens hälsa vid en viss tidpunkt. De kommuner
som ingick i studien var Sarpsborg, Spydeberg och Våler.
I var och en av dessa drogs ett obundet slumpmässigt ur-
val på 1000 individer i åldersintervallet 15-79 år. Av to-
talt utskickade 3000 enkäter returnerades 2024 ifyllda
vilket ger en svarsfrekvens på 67 procent. Enkäten om-
fattade förutom SF-36, frågor som rörde sjuklighet och
sjukdom, hälsoproblem, sjukvårdskonsumtion, hälsovanor
och hälsopåverkande miljöfaktorer. Genom att vikta ur-
valets storlek i förhållande till invånarantalet i respektive
kommun gjordes en uppskattning av hälsoförhållandena i
befolkningen inom hela Östfold. I rapporten "Hälsoprofilen
för Östfold 1997" kompletterades resultatet av enkätun-
dersökningen med sammanställningar av registerbaserad
statistik.

Rapporten inleds med ett kapitel med demografiska upp-
gifter om Östfold. Antalet invånare i Östfold har ökat från
228 000 år 1976 till 240 000 år 1996. Medelåldern har
också ökat under denna period vilket bland annat beror
på den låga nativiteten under 1970-talet. Antalet regist-
rerade arbetslösa har femfaldigats från 1977 till 1996.
Sistnämnda år var 5 500 registrerade som arbetslösa i
Östfold. Andra förändringar som skett sedan 70-talet är
att andelen gifta minskat och att utbildningsnivån har
höjts.

Det är relativt sett fler män (84%) än kvinnor (78%)
som upplever sin hälsa som god, mycket god eller ut-
märkt. Tolv procent av männen och fjorton procent av
kvinnorna i den äldsta åldersgruppen (65-79 år) beskriver
sitt hälsotillstånd som dåligt. I hela urvalet (15-79 år) är
det fyra procent av männen och sex procent av kvinnorna
som säger att de har dålig hälsa. Med stigande ålder är
det fler som upplever att hälsan är dålig. Det är också en
betydligt större grupp bland de icke yrkesaktiva än bland
de yrkesaktiva som värderar sitt hälsotillstånd som dåligt.

När det gäller resultaten från mätningen av den upplevda
hälsan i de åtta dimen-sioner som ingår i SF-36 sam-
manfattas dessa i rapporten i nedanstående rader:

• Hälsostatus är bättre bland män än kvinnor. Detta gäl-
ler för alla ålders-grupper och hälsodimensioner.

• Äldre har sämre hälsa än unga. Detta gäller speciellt de
dimensioner som beskriver fysisk hälsa.

• Dimensionen "social funktion" visar ingen åldersrelate-
rad förändring. Det visar att de flesta personer fungerar
bra socialt trots eventuella problem med hälsan.

I kapitlet "Sykdom" redovisas förekomsten av nio vanliga
kroniska sjukdomsgrupper inkluderande astma och aller-
gi. Allergi och astma är vanligt förekommande i befolk-
ningen. Sex procent av männen och nio procent av kvin-
norna uppger att de har astma medan 24 procent respek-
tive 30 procent uppger att de har allergi. 12 procent av
männen och 17 procent av kvinnorna har högt blodtryck.
När det gäller reumatism eller ledgikt uppger nio procent
av männen och 15 procent av kvinnorna att man lider av
detta. Migrän eller kraftig huvudvärk besvärar åtta pro-
cent av männen och 22 procent av kvinnorna.

Under rubriken "Helseplager" beskrivs i vilken utsträck-
ning befolkningen plågas av smärtor och obehag. Under
en fjortondagarsperiod har 28 procent av männen och 40
procent av kvinnorna varit plågade i hög grad av ett eller
flera sjukdomssymtom. Sju procent av männen och 16
pro-cent av kvinnorna har under de senaste fjorton da-
garna varit i hög grad plågade av smärtor eller obehag
från skuldror eller nacke. I fråga om smärtor i ryggen
uppger tio procent av männen och 14 procent av kvinnor-
na att de under de senaste fjorton dagarna haft sådana.

Som mått på övervikt används Body Mass Index (BMI).
BMI definieras som förhållandet mellan kroppsvikten i
kilo och kvadraten på kroppslängden mätt i meter. 29
procent av männen är överviktiga (BMI 27-30) eller
kraftigt överviktiga (BMI>30) medan motsvarande an-
del för kvinnornas vidkommande är 20 procent.

En större andel av kvinnorna (36 %) än av männen (25 %)
har uppsökt allmänläkare under de senaste fyra veckorna.
När det gäller tandläkarbesök föreligger inte denna köns-
skillnad. Det finns snarare en tendens till att männen be-
söker tandläkare oftare än kvinnor (21 % respektive 20 %).

79 procent av kvinnorna och 71 procent av männen anser att
den egna insatsen är mycket viktig för hälsan. 27 procent av
männen och 30 procent av kvinnorna ägnar i första hand fri-
tiden åt läsning,TV-tittande eller liknande stillasittande aktivi-
teter.

38 procent av männen och 37 procent av kvinnorna röker.
31 procent av männen och 28 procent av kvinnorna röker
dagligen. I den yngsta åldersgruppen (15-24 år) är det
28 procent av männen och 34 procent av kvinnorna som
röker. Dagligrökarna utgör 18 procent respektive 23 pro-
cent i denna åldersgrupp.

65 procent av männen och 48 procent av kvinnorna upp-
ger att de har druckit alko-hol under den senaste veckan.
26 procent respektive 20 procent av dessa har druckit al-
kohol endast under helgen. 14 procent av männen och sex
procent av kvinnorna har druckit alkohol under tre eller
flera dagar under den senaste veckan.
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18 procent uppger att de i bostaden är utsatta för trafik-
buller.Tio procent av männen och 14 procent av kvinnor-
na är ofta ensamma, men skulle hellre vara tillsammans
med andra. Framförallt gäller detta äldre kvinnor (65-79
år) där 31 procent ofta är ensamma fast de hellre skulle
vilja var med andra.

Folkhälsa. Rapport från Bohuslandstinget 1997
Rapporten bygger på statistiska uppgifter från olika cen-
trala och lokala register samt resultaten från en befolk-
ningsenkät. Befolkningsenkäten som genomfördes i
Bohuslän (här: Göteborgs och Bohus län utom Göteborgs
kommun) under våren 1997 innehöll frågebatteriet SF-
12 för att ge ett generellt mått på upplevd hälsa uppdelat
i en fysisk (PCS-12) och en psykisk (MCS-12) kompo-
nent. Dessutom innehöll enkäten specifika frågor om häl-
sa, boende, ekonomi, socialt kontaktnät, vanor och ovanor
mm. Enkäten skickades ut till cirka 800 slumpvis utvalda
personer i åldern 16-74 år i varje kommun i Bohuslän,
totalt 11 200 personer. Svarsfrekvensen var 74 procent.

Rapporten inleds med en uppföljning av landstingets hälso-
politiska mål. 1985 fastställde Bohuslandstinget elva
långsiktiga hälsomål för sin verksamhet. I Hälsostrategier
för Bohuslandstinget 1988 preciserades när målen skulle
uppnås och vilka nivåer som var rimliga. Nedanstående
uppställning visar översiktligt de olika målen och i vilken
utsträckning man enligt rapporten lyckats uppnå dessa.

1. Minska miljöpåverkan som leder till låg födelsevikt
och missbildningar.Vare sig målet att reducera andelen
barn med låg födelsevikt med 25 procent eller målet
att reducera andelen missbildningar med 10 procent
har uppnåtts till år 1995.

2. Förbättra uppväxtvillkoren för barn.Tyvärr saknas det
bra indikatorer för utvärdering av detta hälsopolitiska
mål.

3. Minska antalet skador och olyckor bland barn.
Dödligheten i olycksfallsskador har minskat i alla ål-
drar i Bohuslän men målet att reducera det totala an-
talet skador och olycksfall bland barn 1-14 år med 30
procent till år 1995 tycks ej ha uppnåtts.

4. Minska antalet dödliga fordonsolyckor bland unga.
Målet att reducera antalet dödliga forodonsolyckor
bland unga med 25 procent fram till år 2000 är redan
uppnått med god marginal.

5. Minska alkohol- och tobaks- och drogmissbruket
framförallt bland unga. Målet att minska alkoholbru-
ket med 15 procent till år 1995 blev sannolikt ej upp-
fyllt medan målet att minska tobaksbruket med 20
procent uppskattas ha uppfyllts år 1995.

6. Minska antalet fysiska och psykiska arbetsskador.
Målet att minska antalet fysiska och psykiska arbets-
skador med 20 procent fram till år 1995 förefaller
vara uppfyllt med god marginal.

7. Minska antalet hjärtinfarkter och hjärnblödningar.
Målet att reducera insjuknandet i hjärtinfarkter och
"hjärnblödningar" med 25 procent fram till år 2000
kommer troligen inte att uppnås.

8. Minska cancerinsjuknandet. Målet att reducera can-
cerinsjuknandet med 25 procent fram till år 2000 be-
döms inte kunna uppnås.

9. Förbättra förutsättningarna för god samlevnad. Någon
bedömning av måluppfyllelsen når det gäller detta mål
finns inte i rapporten.

10. Minska antalet självmord. Målet att reducera antalet
självmord fram till år 1995 med tio procent har upp-
fyllts.

11. Underlätta för äldre att så länge som möjligt klara
sig i sin hemmiljö. Detta är efter ÄDEL-reformen i
huvudsak en primärkommunal uppgift.

En generell slutsats av uppföljningen är att flera av de
hälsopolitiska målen är svåra att följa upp och utvärdera.
Målen har i vissa fall varit otillräckligt preciserade eller
så har det saknats tillförlitliga mått eller ändamålsenliga
indikatorer som på ett tillfredsställande sätt kan påvisa
eventuella förändringar.

Nästa kapitel i rapporten handlar om hälsofrämjande
faktorer och hälsorisker. Man bedömer att den yttre mil-
jön är förhållandevis god i Bohuslän. Utsläppen till luft
och vatten från industrier och samhällen är i ett interna-
tionellt perspektiv relativt låga. Oroande miljöproblem är
den tilltagande försurningen av skogsmarker, den höga
markstrålningen i granitdominerade områden som ger
upphov till förhöjd radonavgång och ökade bullerstör-
ningar från en växande biltrafik.

Till de hälsofrämjande faktorer kan man räkna delaktig-
het och medinflytande, socialt stöd och socialt nätverk
samt kultur och utbildning. I rapporten har man försökt
att med olika indikatorer eller specifika frågor i enkäten
belysa dessa faktorers roll för befolkningens hälsa. Som
indikator på delaktighet och medinflytande har man valt
att studera deltagandet i föreningsliv och allmänna val.
Såväl föreningsaktiviteten som valdeltagandet ligger lik-
som i Sverige i övrigt på en hög nivå. Ungefär hälften av
den vuxna befolkningen deltar i någon föreningsaktivitet
minst en gång i veckan enligt befolkningsenkäten. Andelen
röstberättigade som inte deltog i riksdagsvalet 1984 va-
rierar mellan 12 procent (Kungälv) och 21 procent
(Strömstad). Det är i detta sammanhang intressant att
konstatera att de tre nordligaste kommunerna, nämligen
Strömstad,Tanum och Munkedal hade det lägsta valdel-
tagandet av samtliga kommu-ner i Bohuslän.

När det gäller socialt nätverk och socialt stöd så visar re-
sultatet av befolkningsen-käten att det föreligger klara
samband mellan å ena sidan fysisk och psykisk hälsa och
å andra sidan socialt nätverk och socialt stöd.Personer som
har ett gott socialt stöd och socialt nätverk har bättre
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fysisk och psykisk hälsa. Huruvida det föreligger ett or-
sakssamband mellan dessa variabler är naturligtvis inte
möjligt att uttala sig om på grundval av denna undersök-
ning.

I syfte att ge en uppfattning om kulturkonsumtionen har
man i rapporten redovisat antalet kulturarrangemang
som genomförts av studieförbunden samt antalet media-
lån per invånare. Man ser då att antalet kulturarrange-
mang i studieförbundens regi varierar kraftigt mellan
kommunerna. Det finns dock ingen överensstämmelse
mellan antalet medialån per invånare och antalet kultur-
arrangemang i de olika kommunerna.Tanums kom-
mun som ligger i topp när det gäller antalet
kulturarrangemang, ligger sist bland
kommunerna när det gäller media-
lån. Också när det gäller delta-
gande i studiecirklar är bilden
splittrad med stora skillnader
mellan kommunerna. Det är
osäkert om dessa här redovi-
sade mått på kulturella akti-
viteter är bra indikatorer på
befolkningens kulturkonsum-
tion. Man har i rapporten ock-
så studerat sambandet mellan
utbildningsnivå och hälsa och
som väntat funnit att personer
med högre utbildning har bättre
hälsa. Detta gäller främst den fysis-
ka hälsan medan sambandet mellan ut-
bildningsnivå och den psykiska hälsan är
otydligare.

Dålig arbetsmiljö och arbetslöshet är viktiga orsaker till
ohälsa. I rapporten återges resultaten från Statistiska
centralbyråns arbetsmiljöundersökning 1989-1995. Någon
jämförande studie av arbetsmiljön och den upplevda häl-
san redovisas dock inte i rapporten. Arbetslösheten har
under 90-talet varit hög i hela Sverige. Framförallt har
ungdomar och invandrare drab-bats av bristen på arbete.
Den största andelen arbetslösa i Bohuslän återfinner
man i åldersgruppen 20-29 år, bland lågutbildade och
bland kvinnor med gymnasieutbildning. De arbetslösa i
Bohuslän röker oftare och konsumerar mer alkohol än
vad den övriga befolkningen gör. De uppger att de ofta li-
der av sömnbesvär och nedstämdhet. Sju procent av de
arbetslösa svarar att de ofta tycker att livet inte är värt
att leva. När det gäller deras fysiska och psykiska hälsa
är den avsevärt sämre än hos andra jämnåriga. Samma
förhållande gäller för tandhälsan. Psykisk ohälsa drab-
bar framförallt de arbetslösa i åldersgruppen 30-50 år.
Överhuvudtaget kan man konstatera att rapporten be-
kräftar uppfattningen att arbetslösheten ofta leder till
problem med hälsan.

Ekonomisk stress och relativ fattigdom är företeelser
som fått ökad aktualitet i Sverige under 90-talet. Detta
sammanhänger naturligtvis med den ekonomiska krisen
och ökade arbetslösheten men också med de ökande klyf-
torna i ekonomiskt avseende som man kunnat se under

senare år. Att ekonomisk stress och relativ fattigdom kan
leda till ohälsa må förefalla vara en självklar slutsats
men sambandet har i folkhälsosammanhang ändå inte
uppmärksammats på allvar förrän under de senaste åren.
Att ungdomsfattigdomen har ökat i Sverige sedan slutet
av 1970-talet är ett allvarligt memento. I befolkningsen-
käten uppgav en tredjedel att man någon gång under det
senaste året haft svårigheter att klara löpande utgifter
för mat, hyra och andra räkningar. Var tjugonde hade så-
dana svårigheter varje månad! Ekonomiska problem och
oro för den egna ekonomin var vanligast bland yngre och
vanligare bland kvinnor än män.

Regelbunden fysisk aktivitet, det vill säga
motions-, idrotts- eller friluftsverksam-

het minst en gång i veckan, utövas av
60 procent av den vuxna befolk-

ningen i Bohuslän enligt enkäten.
Tjänstemän motionerar mer än
arbetare, icke-rökare mer än
rökare och normalviktiga mer
än överviktiga. Resultaten är
nedslående med tanke på den
stora betydelse som regelbun-
den motion har för hälsan.

När det gäller den självupplev-
da hälsan anser 82 procent av

männen och 79 procent av kvin-
norna att hälsan är god, mycket god

eller utmärkt. Såväl fysiskt som psy-
kiskt så mår männen bättre än kvinnorna.

Den fysiska hälsan minskar med åren men i mot-
sats härtill är yngre kvinnor den grupp som skattar sin
psykiska hälsa lägst. Det finns också ett tydligt samband
mellan nedsatt psykisk hälsa och oro för familjens ekono-
mi och ett glest socialt kontaktnät.

En knapp tredjedel av bohuslänningarna svarar jakande
på enkätfrågan: "Har du någon långvarig sjukdom, be-
svär efter olycksfall, något handikapp eller annan svag-
het?". Andelen ökar med stigande ålder och i den äldsta
åldersgruppen (65-74 år) svarar hälften av de svarande
"Ja" på den frågan. I Statistiska centralbyråns undersök-
ning av levnadsförhållanden (ULF) uppger mer än hälf-
ten av Bohusläns befolkning att de har någon långvarig
sjukdom. Skillnaden mellan de båda undersökningarna
när det gäller  andel som uppger sig ha någon långvarig
sjukdom illustrerar svårigheten att jämföra resultaten av
olika enkäter som genomförts med olika metodik.

26 procent av kvinnorna och 20 procent av männen upp-
ger att de besväras av ångest. 30 procent av kvinnorna
och 21 procent av männen lider av sömnbesvär. 28 pro-
cent av männen och 35 procent av kvinnorna uppger att
de har allergiska besvär.
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Befolkningsenkät om hälsa, livsstil och levnads-
vanor i Älvsborgs län 1997
Denna rapport utgör ingen folkhälsorapport i egentlig
mening eftersom den helt och hållet bygger på resultatet
av en enkätundersökning och där registeruppgifter endast
använts för att komplettera uppgifter som legat till grund
för socioekonomisk gruppering av de svarande. Undersök-
ningen utfördes som en postenkät till ett urval av befolk-
ningen i Älvsborgs län i åldern 16 år och uppåt. Syftet
med undersökningen var att ge kunskap om befolkning-
ens självupplevda hälsa, livsstil och levnadsvillkor. För
varje kommun drogs ett obundet slumpmässigt urval på
500 personer i åldern 16 år och äldre. När det
gäller Borås och Trollhättan delades dessa
båda kommuner upp i sex respektive
tre delar från vilka vart och ett av
dessa ett urval om 500 drogs.
Totalt bestod urvalet av 12
089 personer varav 8 751
svarade. Svarsfrekvens var
alltså 72 procent. De utval-
da personerna tillställ-des
en enkät som förutom SF-
36 innehöll frågor om moti-
onsvanor, tobaksbruk, alko-
holvanor, ekonomiska förhål-
landen, arbetsmiljön, sociala
miljön, bostadsmiljön, längd och
vikt, sysselsättning mm.

Man kan säga att undersökningen till
stor del bekräftade de slutsatser som man
kommit fram till i tidigare studier från andra delar
av landet eller utomlands. Den fysiska funktionsförmå-
gan avtog med sti-gande ålder men i alla åldersgrupper
ansåg sig männen ha bättre fysisk hälsa än kvin-norna.
Den psykiska hälsan hos männen låg däremot på en gan-
ska jämn nivå genom åren. Möjligen fanns det en viss ten-
dens till sämre psykisk hälsa med stigande ålder hos
männen i motsats till kvinnorna som uppvisade en för-
bättrad psykisk hälsa med stigande ålder. Den yngsta ål-
dersgruppen bland kvinnorna (16-24 år) uppvisade fak-
tiskt en alarmerande låg självupplevd psykisk hälsa.

Tjänstemännen hade överlag bättre fysisk hälsa än arbe-
tarna och skillnaden mellan gruppen högre manliga tjän-
stemän och gruppen ej facklärda kvinnliga arbetare var
mycket stor. Överhuvudtaget kan man konstatera att
klasskillnaderna när det gäller fysisk hälsa är mycket
tydliga. När det gäller psykisk hälsa föreligger det mar-
kanta klasskillnader bland männen medan dessa klas-
skillnader inte är lika tydliga bland kvinnor. Den grupp
som har den bästa psykiska hälsan är tjänstemän på mel-
lannivå och den som mår sämst är gruppen ej facklärda
kvinnliga arbetare. Denna sistnämnda grupp är alltså den
som mår sämst av alla både vad gäller fysisk och psykisk
hälsa.

Arbetslöshetens påverkan på den psykiska hälsan varie-
rar med ålder och kön. I åldersgruppen 20-29 år mår de

arbetslösa männen inte sämre än sina arbetande kamra-
ter medan däremot de arbetslösa kvinnorna mår betydligt
sämre. Arbetslösa män i åldersgruppen 30-54 år har
sämre psykisk hälsa än män med arbete i samma ålders-
grupp och ligger på ungefär samma hälsonivå som de ar-
betslösa kvinnorna i åldersgruppen. Män i åldern 55-64
år tycks inte drabbas lika hårt av arbetslösheten som sina
yngre kamrater. Arbetslösa män i den åldersgruppen mår
mycket bättre än vad man gör i åldersgruppen 30-54 år
om man har drabbats av arbetslöshet. Denna skillnad
mellan åldersgrupperna är ännu tydligare bland de ar-
betslösa kvinnorna. I själva verket är skillnaden i fråga

om psykisk hälsa relativt liten mellan arbetslösa och
arbetande i åldersgruppen 55-64 år.

Invandrare (vilka i denna undersök-
ning definierades som de som är

födda utomlands) från länder
utanför Norden hade betydligt
sämre fysisk och psykisk hälsa
än invandrare från Norden
eller personer födda i Sverige.
Framförallt gällde detta kvin-
nor men också bland männen
var skillnaden stor.

När det gällde livsstilens sam-
band med den upplevda hälsan så

kan det vara värt att notera att
rökningen inte bara ger upphov till

olika sjukdomar utan att också den upp-
levda hälsan var sämre hos dagligrökarna

än hos de rökfria. Dagligrökarna hade sämre all-
män hälsa, sämre psykiskt välbefinnande och sämre soci-
al funktion än de som inte rökte. När det gäller alkohol-
vanor visade det sig att de som dricker vin dagligen har
sämre självupplevd hälsa än övriga. Ungdomar dricker
inte alkohol lika ofta som vuxna men när de dricker så
dricker de desto mer. Förenklat kan man säga att ungdo-
mar dricker för att bli berusade medan vuxna i högre
grad dricker alkohol som ett led i ett socialt umgänge.

De som ofta hade svårigheter att klara löpande utgifter
som hyra och liknande hade oftare problem med hälsan
än andra på samma sätt som dålig arbetsmiljö hängde
ihop med dålig hälsa. Vidare bekräftades i undersökning-
en tidigare gjorda iakttagelser att det finns ett samband
mellan å ena sidan socialt stöd och socialt nätverk och å
andra sidan självupplevd hälsa. Att arbetslösa har ett
sämre socialt stöd och socialt nätverk och är mer utsatt
för ekonomisk stress än de som har ett arbete kanske inte
är förvånande.
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I syfte att möjliggöra jämförelser på individnivå mellan
de tre befolkningsenkäterna gjordes ett försök att slå
samman resultaten av dessa tre till en gemensam data-
bas. För att kunna göra detta fullständigt krävs att enkä-
terna är identiska med avseende på frågornas och svar-
salternativens formulering och antal. Därutöver bör ur-
valsprinciperna, tidpunkten för enkäternas genomföran-
de, valet av frågemetod och bortfallets storlek vara likar-
tade för de tre. När det gäller de tre aktuella
enkäterna är dessa villkor endast i mycket
begränsad utsträckning uppfyllda.
Urvalsprinciper, tidpunkt, frågeme-
tod och bortfallets storlek är
emellertid så pass lika att en
sam-manslagning av delar av
databaserna till en enda data-
bas är möjlig och försvarbar.
Tyvärr föreligger det dock
mycket stora skillnader om
man jämför enkäternas ut-
formning. Enkätfrågorna täcker
i stor utsträckning olika om-
råden, de är olika formulerade
och när frågorna är identiska är
ofta svarsalternativen olika.

Att det trots dessa stora olikheter i enkä-
ternas utformning ändå finns anledning att slå
samman delar av undersök-ningsresultaten till en gemen-
sam databas beror på att alla tre undersökningarna an-
vänt SF-36 eller SF-12 som instrument för att mäta den
upplevda hälsan. Som tidigare nämnts är det möjligt att
kondens-era de åtta hälsodimensionerna i SF-36 till två,
nämligen en mental (MCS-36) och en fysisk (PCS-36)
hälsodimension. Dessa två hälsodimensioner motsvarar
och kan med tillfredsställande exakthet jämföras med
MCS-12 och PCS-12 som är de båda hälsodimensioner
som erhålles ur SF-12. Som ett första led i sammanslag-
ningen av de tre databaserna har därför MCS-36 och
PCS-36 beräknats för de båda undersökningar som an-
vänt SF-36, nämligen Östfold och Älvsborg.

Nästa steg var att se vilka frågor i de tre enkäterna som
var identiskt formulerade och som hade svarsalternativ
som var likadana när det gällde såväl formulering som
antal. I vissa fall var det möjligt att slå samman två eller
flera svarsalternativ i en undersökning till ett alternativ
som motsvarade vad som återfanns i de båda andra un-
dersökningarna. Detta förfarande är naturligtvis inte all-
deles invändningsfritt ur statistisk metodologisk syn-

punkt, men risken för feltolkning av resultatet på
grund av detta bedömdes ändå som  liten.

Vidare var det nödvändigt att harmonise-
ra undersökningarna med avseende

på de olika urvalens    åldersgränser.
Så till exempel hade Älvsborgs-
undersökningen ingen övre ålders-
gräns för sitt urval medan
Bohuslän och Östfold hade en
övre åldersgräns vid 75 re-
spektive 79 år. Östfold hade å
andra sidan en lägre ålders-
gräns än de två övriga under-

sökningarna. I den gemensam-
ma databasen kom sålunda att

ingå de som var i åldern från och
med 16 till och med 75 år.

Det visade sig att det tyvärr var få frågor
som uppfyllde de ställda kraven på identisk for-

mulering och jämförbara svarsalternativ. Tillsammans med
andra uppgifter och uträknade värden på till exempel upp-
levd mental och fysisk hälsa utgör dessa frågor de variabler
som ingår i den gemensamma databasen. Här nedan följer
en uppställning av dessa variabler och deras svarsalternativ.

1. Nationalitet (norsk, svensk) 

2. Undersökning (Østfold, Bohuslän, Älvsborg) 

3. Kommun (Lilla Edet,Trollhättan, Vänersborg, Orust,
Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Mellerud,
Lysekil,Tanum, Åmål, Bengtsfors, Strömstad, Ed,Våler,
Sarpsborg, Spydeberg)

En gemensam
databas
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4. Ålder

5. Kön

6. Självupplevd mental hälsa (MCS) 
bra hälsa>50
mindre bra hälsa 50-40
ganska dålig hälsa 40-30
dålig hälsa <30

7. Självupplevd fysisk hälsa (PCS)
bra hälsa>50
mindre bra hälsa 50-40
ganska dålig hälsa 40-30
dålig hälsa <30

8. Kroppslängd

9. Kroppsvikt

10. BMI (Body Mass Index)
Män:
undervikt: <20
normalvikt: 20-25  
övervikt: 25-30
fetma: >30
Kvinnor:
undervikt: <18,6
normalvikt: 18,6-23,8
övervikt: 23,8-28,6
fetma: >28,6

11. Utbildning (folkskola/grundskola, gymnasium, hög-
skola, annat)

12. Bostad (lägenhet, villa/radhus, institution/inneboende,
annat)

13. Arbete (förvärvsarbetande, hemarbetande, sjukskriven/  
pensionär/arbetsmarknadsåtgärd, arbetslös, studerande,
annat)

14. Rökning (dagligen, ibland, aldrig)

Den gemensamma databasen är i likhet med tre "urbaserna"
lagrade i databashan-teraren SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences) som är en av de mest använda i
sådana här sammanhang. SPSS är kraftfullt och inne-
håller ett mycket stort antal statistiska testmetoder och
goda möjligheter till grafisk presentation av uppnådda
resultat.
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Med mental hälsa menas i detta sammanhang självupp-
levd mental hälsa mätt med SF-36 eller SF-12 och redo-
visad i MCS (Mental Component Score). Det högsta teo-
retiska värdet på MCS är 100 och det lägsta 0. Vanligen
används mätvärdet som det är vid statistiska beräkningar
men i vissa fall är det lämpligare att gruppera mätvärdena
i klasser. I denna undersökning har följande klasser an-
vänts:

1. MCS > 50 = bra hälsa

2. MCS 50-40 = mindre bra hälsa

3. MCS 40-30 = ganska dålig hälsa

4. MCS < 30 = dålig hälsa

Den första frågeställningen som bearbetats när det gäller
självupplevd mental hälsa är om man kan se någon skill-
nad mellan män och kvinnor i detta avseende. I figur 1 vi-
sas medelvärdet med 95% konfidensintervall av MCS för
män respektive kvinnor. Ett 95 % konfidensintervall är
det intervall inom vilket en populationsparameter (i detta
fall ett medelvärde för befolkningens mentala hälsa) ligger
med 95 % sannolikhet. Det värde som beräknats och an-

getts i undersökningen är ju baserat på ett stickprov ur
befolkningen och sålunda behäftat med en viss osäkerhet.
Det är tydligt att det finns en skillnad mellan könen när
det gäller upplevd mental hälsa och att denna skillnad är
statistiskt signifikant (p<0,001). Trots detta är dock
skillnaden i absoluta tal liten. Medelvärdet för männen
är 52,83 (MCS) och för kvinnorna 50,96 (MCS). En
analys av sambandet mellan kön och MCS visar också att
könstillhörigheten har ett mycket litet förklaringsvärde
när det gäller hur individen upplever sin mentala hälsa.
Fak-tum är att mindre än 1 procent av variationen i MCS
förklaras av könstillhörigheten.

Hur ser då den självupplevda mentala hälsan ut i olika
åldrar? Av figur 2, som visar den självupplevda mentala
hälsan (MCS) i olika tioårsklasser, framgår att denna 

blir bättre med stigande ålder. Den yngsta åldersgruppen 
(16-24 år) har en statistiskt signifikant (p<0,001) sämre
självupplevd mental hälsa än åldersgrupperna över 45 år.
Om man studerar män och kvinnor var för sig så finner
man emellertid att denna skillnad mellan åldersgrupper-
na är nästan helt könsbunden. Det är bland kvinnorna
som denna förbättring av den självupplevda mentala häl-
san med stigande ålder återfinns. Eller om man vänder på

Mental hälsa

Figur 1. Självupplevd mental hälsa män och kvinnor.
Medelvärde med 95% konfidensintervall.

Figur 2. Självupplevd mental hälsa i olika åldersgrupper
hos kvinnor i Östfold. Medelvärde med 95% konfidens-
intervall.
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det. Det är de unga kvinnorna som har den sämsta själ-
vupplevda mentala hälsa. Bland männen ser man inte
motsvarande skillnader mellan åldersgrupperna.

Någon tydlig skillnad mellan norrmän och svenskar när
det gäller självupplevd mental hälsa kan inte påvisas i
denna undersökning.Vissa mindre skillnader finns dock. I
figur 3 visas den självupplevda mentala hälsan hos kvinnor
i olika åldersgrupper i Östfold. Den markanta skillnaden
mellan den yngsta åldersgruppen (16-24 år) och övriga
åldersgrupper framträder klart. Mellan de andra ålders-
grupperna föreligger inga signifikanta skillnader. Om man
jämför med figur 4, som visar den självupplevda mentala
häl-san bland kvinnor i Fyrbodal, så ser man att den yng-
sta åldersgruppen inte är lika extremt avvikande när det
gäller självupplevd mental hälsa som den är i Östfold.
Sålunda är det exempelvis ingen statistiskt signifikant
skillnad mellan den yngsta åldersgruppen och åldersgrup-
pen 35-44 år. För männens vidkommande ligger den själv-
upplevda mentala hälsan på ungefär samma nivå i samt-
liga åldersgrupper (fig 5).

Enda undantaget är åldersgruppen 55-64 år i Fyrbodal som
tycks ha en bättre självupplevd mental hälsa än sina bröder
i åldern 25 till 54 år (fig 6). Skillnaden är emellertid liten.

Figur 3. Självupplevd mental hälsa i olika åldersgrupper hos
kvinnor i Östfold. Medelvärde med 95% konfidensintervall.

Figur 4. Självupplevd mental helsa i olika ålersgrupper hos
kvinnor i Fyrbodal. Medelvärde med 95% konfidensintervall.

Figur 5. Självupplevd mental helsa i olika åldersgrupper
hos män i Östfold. Medelvärde med 95% konfidensintervall.

Figur 6. Självupplevd mental hälsa i olika åldersgrupper
hos män i Fyrbodal. Medelvärde med 95% konfidens-
intervall.

Figur 7. Självupplevd mental hälsa hos kvinnor i olika vikt-
klasser. Medelvärde med 95% konfindensintervall.
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Att övervikt eller undervikt skulle kunna ha samband
med den självupplevda mentala hälsan låter rimligt. Av
figur 7 framgår att  kvinnor med undervikt (BMI<18,6)
mår särskilt dåligt, men även kvinnor med kraftig över-
vikt (BMI>28,6) mår mentalt sämre än övriga kvinnor.
Männen tycks däremot inte på samma sätt påverkas av
sina eventuella viktproblem (fig 8).

Utbildningstidens längd tycks inte ha något samband med
den självupplevda mentala hälsan och detta gäller samt-
liga åldersgrupper och både män och kvinnor.

De som bor i lägenhet har sämre självupp-levd mental
hälsa än de som bor i radhus eller villa och detta gäller
både män och kvinnor (fig 9). Emellertid gäller detta för-
hållande framförallt i medelåldern (35-54 år) vilket
framgår av figur 10.

De som röker dagligen har sämre självup-plevd mental
hälsa än de som inte röker. Skillnaden tycks vara något
mindre hos män (fig 11) än hos kvinnor (fig 12).

Figur 8. Självupplevd mental hälsa hos män i olika vikt-
klasser. Medelvärde med 95% konfidensintervall.

Figur 11. Självupplevd mental hälsa hos män som röker
dagligen resp aldrig. Medelvärde med 95% konfidensinter-
vall.

Figur 12. Självupplevd mental hälsa hos kvinnor som röker
dagligen resp aldrig. Medelvärde med 95% konfidensintervall.

Figur 9. Självupplevd mental hälsa hos de som bor i lägen-
het resp radhus eller villa. Medelvärde med 95% konfidens-
intervall.

Figur 10. Självupplevd mental hälsa i olika åldersgrupper
och med olika boende. Medelvärde med 95% konfidensinter-
vall.
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Det är dessutom större skillnad mellan dagligrökarna och
ickerökarna i Fyrbodal än i Östfold. I själva verket är
skillnaden i fråga om självupplevd mental hälsa inte sta-
tistiskt signifikant hos männen i Östfold (fig 13) vilket
den däremot är i Fyrbobal (fig 14).

När det gäller kvinnorna är däremot skillnaden mellan
gruppen som röker dagligen och de som aldrig röker sta-
tistiskt signifikant (p<0,001) och det gäller såväl i Öst-
fold (fig 15) som i Fyrbodal (fig 16).

Figur 13. Självupplevd mental hälsa hos män i Östfold som
röker dagligen resp aldrig. Medelvärde med 95% konfidens-
intervall.

Figur 15. Självupplevd mental hälsa hos kvinnor i Östfold
som röker dagligen resp aldrig. Medelvärde med 95% kon-
fidensintervall.

Figur 16. Självupplevd mental hälsa hos kvinnor i Fyrbodal
som röker dagligen resp aldrig. Medelvärde med 95% kon-
fidensintervall.

Figur 14. Självupplevd mental hälsa hos män i Fyrbodal
som röker dagligen resp aldrig. Medelvärde med 95% kon-
fidensintervall.
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På motsvarande sätt som när det gäller den självupplev-
da mentala hälsan i denna undersökning är den fysiska
hälsan definierad som värdet på Physical Component
Score (PCS). I likhet med Mental Component Score be-
räknas PCS utifrån resultatet av enkäterna, antingen SF-
36 eller SF-12. Physical Component Score kan lik-
som MCS grupperas i fyra klasser, nämligen:

1. Bra hälsa >50

2. Mindre bra hälsa 50-40

3. Ganska dålig hälsa 40-30

4. Dålig hälsa <30

Liksom när det gäller själv-
upplevd mental hälsa förelig-
ger en tydlig statistisk signifi-
kant skillnad (p<0,001) mellan
män och kvinnor när det gäller
självupplevd fysisk hälsa (fig 17).
När det gäller ålder och självupplevd
fysisk hälsa så ser man en markant
minskning av denna med stigande ålder
(fig 18).

Någon skillnad mellan befolkningen i Östfold och i
Fyrbodal när det gäller självupplevd fysisk hälsa tycks
inte föreligga.

Att sämre självupplevd fysisk hälsa och övervikt har
samband med varandra är väl inte överraskande.

Av figurerna 19 och 20 framgår att detta
samband är mycket tydligt såväl när

det gäller män som kvinnor.

Också när det gäller utbild-
ningstidens längd och själ-
vupplevd fysisk hälsa finns
ett tydligt samband (fig
21). De som har den kort-
aste utbildningen har be-
tydligt sämre självupplevd
fysisk hälsa än de som   har

längre utbildning.

De män som röker dagligen
har åtminstone i vissa ålders-

grupper sämre självupplevd fysisk
hälsa än de som inte röker alls (fig 22).

Fysisk hälsa

Figur 17. Självupplevd fysisk hälsa hos män och kvinnor.
Medelvärde med 95% konfidensintervall.

Figur 18. Självupplevd fysisk hälsa i olika åldersgrupper.
Medelvärde med 95% konfidensintervall.
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När det gäller kvinnor är skillnaden mellan dagligrökar-
na och icke-rökarna mindre uttalad men framträder dock
i åldersgruppen 45-54 (fig 23).

Figur 19. Självupplevd fysisk hälsa hos män i olika vikt-
klasser. Medelvärde med 95% konfidensintervall.

Figur 20. Självupplevd fysisk hälsa hos kvinnor i olika vikt-
grupper. Medelvärde med 95% konfidensintervall.

Figur 21. Självupplevd fysisk hälsa i olika åldersgrupper
efter ubildningstidens längd. Medelvärde med 95% konfi-
dens-

Figur 22. Självupplevd fysisk hälsa hos män i olika ålders-
grupper som aldrig röker resp röker dagligen. Medelvärde
med 95% konfidensintervall.

Figur 23. Självupplevd fysisk hälsa hos kvinnor i olika ål-
dersgrupper som aldrig röker resp röker dagligen.
Medelvärde med 95% konfidensintervall.
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De variabler som kan sägas tillhöra gruppen livsstilsfak-
torer eller levnadsvillkor i denna undersökning är rök-
ning, utbildning, bostadsförhållanden och sysselsättning.
Självklart skulle man önska att det hade varit möjligt att
få med många fler variabler, men dessa fyra var de enda
som uppfyllde kraven på jämförbarhet mellan de tre en-
kätstudierna.

När det gäller rökvanorna kan man kon-statera att det är
betydligt större andel av respondenterna i Östfold än i
Fyrbodal som är dagligrökare (fig 24). Skillnaden är sta-
tistiskt signifikant (p<0,001). Särskilt stor är skillnaden
mellan männen i Östfold och Fyrbodal (fig 25), medan
skillnaden är betydligt mindre när det gäller kvinnorna
(fig 26). Skillnaden mellan Östfold och Fyrbodal i fråga
om rökvanor är, som framgår av diagrammen, genomgå-
ende i alla åldersgrupper. Däremot är det ingen skillnad
mellan Östfold och Fyrbodal när det gäller andelen "fes-
trökare", det vill säga de som röker ibland.

Figur 24. Rökvanor i Östfold resp Fyrbodal.

Figur 25. Andel dagligrökare bland män i olika ålders-
grupper i Östfold resp Fyrbodal.

Figur 26. Andel dagligrökare bland kvinnor i olika ålders-
grupper i Östfold resp Fyrbodal.

Livsstil och 
levnadsvillkor
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Det är en större andel som har högskoleutbildning i de
yngre åldersgrupperna än i de äldre. Det är också en stör-
re andel högskoleutbildade i Östfold än i Fyrbodal. Denna
skillnad är mer markant när det gäller männen (fig 27)
än för kvinnorna (fig 28).

Betydligt större andel av befolkningen i Östfold än i
Fyrbodal bor i villa, radhus eller jordbruksfastighet (fig 29).

Sysselsättningsgraden är högre i Östfold än i Fyrbodal.
Denna skillnad är särskilt tydlig när det gäller männen
(fig 30), medan skillnaden är mindre för kvinnorna (fig
31). Kvinnorna har i såväl Östfold som i Fyrbodal lägre
sysselsättningsgrad än männen.

Figur 27. Andel män med högskoleutbildning i olika ålders-
grupper i Östfold resp Fyrbodal.

Figur 28. Andel kvinnor med höghskoleutbildning i olika 
åldersgrupper i Östfold resp Fyrbodal.

Figur 29. Andel i olika åldersgrupper som bor i eget hus 
i Östfold resp Fyrbodal.

Figur 30. Andel av den manliga befolkningen i olika ålders-
grupper i Östfold resp Fyrbodal som förvärvsarbetar.

Figur 31. Andel av den kvinnliga befolkningen i olika 
åldersgrupper i Östfold resp Fyrbodal som forvärvsarbetar..
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På motsvarande sätt är andelen öppet arbetslösa högre i
Fyrbodal än i Östfold. Detta gäller både för män (fig 32)
och för kvinnor (fig 33). I Fyrbodal är det främst de

unga kvinnorna som drabbats av arbetslöshet medan
männens arbetslöshet är mer jämnt fördelad mellan ål-
dersgrupperna.

Figur 32. Andel av den manliga befolkningen i olika ålders-
grupper som är öppet arbetslösa i Östfold resp Fyrbodal.

Figur 33. Andel av den kvinnliga befolkningen i olika 
åldersgrupper som är öppet arbetslösa i Östfold resp
Fyrbodal.
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Norge och Sverige har åtminstone sedan 1960-talet haft
en likartad utveckling när det gäller åtskilliga av de van-
ligen använda hälsomåtten. Så till exempel har den för-
väntade medellivslängden vid födelsen för kvinnor i
Norge ökat från 75,8 år 1960 till 81 år 1997, en ökning
med 5,2 år. I Sverige har medellivslängden för kvin-
nor ökat från 74,9 till 81,8 år under sam-
ma period, en ökning med 6,9 år (fig
34). Den förväntade medellivsläng-
den bland män har under perioden
ökat från 71,3 till 75,4 år i
Norge, och bland män i Sverige
från 71,2 till 76,7 år. En ök-
ning av männens förväntade
medellivslängd med 4,1 re-
spektive 5,5 år (fig 35).

Antal döda i ischemiska hjärt-
sjukdomar (hjärtinfarkt) har
minskat kraftigt i såväl Norge
som Sverige. 1960 var antalet
män som dog i ischemiska hjärt-
sjukdomar per 100 000 män 273 i
Norge och 336 i Sverige. 1995 hade
antalet döda i ischemiska hjärtsjukdomar

sjunkit till 216 per 100 000 män i Norge och till 222 per
100 000 i Sverige. I Norge börjar nedgången i dödlighet
i dessa sjukdomar under första hälften av 1970-talet me-
dan minskningen i Sverige kommer ett knappt tiotal år
senare. För kvinnornas vidkommande har man kunnat

iakttaga en kontinuerlig minskning i dödlighet i is-
chemiska hjärtsjukdomar åtminstone sedan

början av 1960-talet. 1960 dog 158
norska kvinnor 

per 100 000 i dessa sjukdomar
och 1995 hade dödligheten
minskat till 90 per 100 000. I
Sverige var dödligheten bland
kvinnor i ischemiska hjärt-
sjukdomar 225 per 100000
år 1960 och 1995 hade den
minskat till 98 per 100 000.

Barnadödligheten (antal barn som
dör före ett års ålder per 1000

levande födda) har  under åren 1965
till 1995 sjunkit i något snabbare

takt i Norge än i Sverige och ligger idag
på samma nivå i de båda länderna (Fig 38).

Diskussion

Figur 34. Förväntad medellivslängd hos kvinnor vid 0 års
ålder. Utvecklingen mellan åren 1971 och 1996.

Figur 35. Förvantad medellivslängd hos män vid 0 års 
ålder. Utvecklingen mellan åren 1971 och 1996.
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1966 var barnadödligheten i Norge 18,9 döda barn per
1000 levande födda och 1996 hade den sjunkit till 4,0. I
Sverige har under samma period barnadödligheten sjunkit
från 16,6 till 4,0 per 1000 levande födda, det vill säga
samma nivå som i Norge.

På ett område skiljer sig utvecklingen i de båda länderna
och det gäller dödligheten i lungcancer bland män (fig 39).
I Sverige har man sedan slutet av 1970-talet kunnat
iakttaga en viss minskning, medan dödligheten i lungcancer
bland män i Norge har fortsatt att öka åtminstone fram till
första hälften av 1990-talet. Omkring 1993 kan man skönja
en tendens till att ökningen i Norge har stannat upp. 1960
var dödligheten i lungcancer bland män i Norge 16,19 per
100 000 för att nå en topp 1993 med 45,47 per 100 000.
Om den minskning som skett i Norge mellan 1993 och 1995
(44,85 per 100 000) är ett långsiktigt trendbrott eller en
tillfällig fluktuation är nog för tidigt att uttala sig om . I
Sverige var dödligheten i lungcancer bland män 34,0 per
100 000 män år 1960 för att stiga fram till slutat av
1970-talet. 1977 var dödligheten i lungcancer bland män
som högst i Sverige, nämligen 38,28 per 100 000. 1995
hade den sjunkit till 32,25 per 100 000 och minskningen
tycks fortsätta.

Figur 36. Dödlighet i ischemiska hjärtsjukdomar bland
män. Utvecklingen mellan åren 1960 och 1995.

Figur 37. Dödligheten i ischemiska hjärtsjukdomar bland
kvinnor. Utvecklingen mellan åren 1960 och 1995.

Figur 38. Barndödlighetens utveckling mellan åren 1965
och 1995.

Figur 39. Dödligheten i lungcancer bland män.
Utvecklingen mellan åren 1960 och 1995.
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För kvinnornas vidkommande är utvecklingen när det
gäller dödlighet i lungcancer djupt oroande i såväl Norge
som Sverige (fig 40). 1960 dog 3,56 kvinnor per 100
000 i lungcancer i Norge och 1995 hade dödligheten där
ökat till 17,21 döda per 100 000. Det är en ökning med
480 procent! I Sverige har utvecklingen varit lika alar-
merande. Där dog 4,88 kvinnor per 100 000 i lungcancer
år 1960 och 1995 hade dödligheten i lungcancer ökat till
16,20 per 100 000. En ökning med 330 procent.
Eftersom tobaksrökning är den främsta orsaken till upp-
komsten av lungcancer är rökvanorna och deras förän-
dringar över tiden av stort intresse när man diskuterar
dödligheten i lungcancer.

Andelen dagligrökare bland männen (15 år och äldre)
har minskat i både Norge och Sverige åtminstone sedan
1970-talet. I Sverige har dock minskningen varit betyd-
ligt större än i Norge. 1977 rökte 44 procent av de nor-
ska männen dagligen och den andelen  hade 1997 sjunkit
till 35 procent. I Sverige har andelen dagligrökare bland
männen minskat ännu mer under dessa tjugo år. 1977 var
41 procent av de svenska männen dagligrökare och 1997
hade den andelen sjunkit till 16 procent.

När det gäller kvinnorna och deras rökvanor har utveck-
lingen inte varit lika positiv sett ur ett folkhälsoperspektiv.

1977 var det 30 procent av de norska kvinnorna som var
dagligrökare och 1997 hade den andelen stigit till 33
procent. I Sverige har dock utvecklingen gått åt rätt håll
även om kvinnorna där inte förändrat sina rökvanor i lika
hög grad som de svenska männen. 1977 rökte 32 procent av
svenskorna (15 år eller äldre) varje dag och 1997 hade
andelen dagligrökare bland kvinnorna sjunkit till 22 procent.

Resultatet av denna jämförande studie som är baserad på
en samkörning av de tre folkhälsoenkäterna visar att häl-
sosituationen i gränsområdet Östfold/Bohuslän/ Dalsland
inte tycks skilja sig särskilt mycket från den nationella
hälsosituationen i Norge respektive Sverige. Detta är inte
förvånande eftersom de båda nationerna har haft en li-
kartad utveckling när det gäller folkhälsan, något som
verifieras av ovanstående exempel. Det finns följaktligen
inga stora nationella skillnader som skulle kunnat utjäm-
nas i en gränsregion som följd av gränsöverskridande
kontakter mellan invånarna. Ett stort och viktigt undan-
tag är rökvanorna. Såväl män som kvinnor röker betyd-
ligt mer i Norge än i Sverige och denna skillnad kommer
fram också i denna jämförelse av de tre enkätundersök-
ningarna.

Figur 41. Andelen (procent) dagligrökare bland män 15 år
eller äldre. Utvecklingen mellan åren 1977 och 1997.

Figur 42. Andelen (procent) dagligrökare bland kvinnor 15
år eller äldre. Utvecklingen mellan åren 1977 och 1997.
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