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Rapportens hovedkonklusioner
•

Livsstil og psykosociale faktorer er fremtrædende risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom,
hjertesvigt, atrieflimren og hjerteklapsygdom.

•

De identificerede livsstilsfaktorer for de fire hjertesygdomme inkluderer rygning, overvægt,
kost, fysisk inaktivitet, søvnmangel, alkohol, luftforurening og støj.

•

Identificerede psykosociale risikofaktorer for de fire hjertesygdomme inkluderer udbrændthed/dårlig mental sundhed, stress, mangel på socialt netværk, angst, depression, psykisk belastende arbejdsmiljø og personlighedstype.

•

Betydningen af de identificerede risikofaktorer varierer for de fire hjertesygdomme.

•

På baggrund af udregninger af ætiologiske fraktioner er rygning og overvægt identificeret som
de to mest betydningsfulde risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom. Det estimeres, at hvis
rygning og overvægt ikke eksisterede, ville henholdsvis 22,6 % og 19,3 % af alle tilfælde af iskæmisk hjertesygdom kunne forebygges.

•

Der er social ulighed i forekomsten og ophobningen af risikofaktorerne samt i forekomsten af
hjertesygdomme. De fleste risikofaktorer og hjertesygdommene forekommer oftere hos personer med lav socioøkonomisk status målt ved uddannelse og erhvervsmæssig stilling.
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Sammenfatning
Risikofaktorer forbundet med livsstil og psykosociale faktorer er relateret til hjertesygdomme.
Helt specifikt er rygning, overvægt, kost, udbrændthed/dårlig mental sundhed, fysisk inaktivitet, søvnmangel, alkoholindtag, stress, mangel på socialt netværk, psykisk belastende arbejdsmiljø, angst, depression og personlighedstype alle risikofaktorer, der er associeret med
risikoen for at udvikle hjertesygdomme. Kvaliteten af den litteratur, der er gennemgået i forbindelse med denne rapport, er overvejende
høj, hvilket vurderes på baggrund af det studiedesign, som har været udgangspunkt for
analyserne. Overordnet har inddragelse af
meta-analyse været prioriteret, men i nogle

tilfælde er en risikofaktor vurderet på baggrund af enkeltstudier. Baseret på de beregnede ætiologiske fraktioner er rygning og overvægt de mest betydningsfulde risikofaktorer for
iskæmisk hjertesygdom. Blandt de psykosociale risikofaktorer udbrændthed/dårlig mental
sundhed og stress også væsentlige risikofaktorer. Risikofaktorerne har en tendens til at ophobe sig hos visse personer, som det for eksempel er tilfældet med rygning, der ofte også
er relateret til fysisk inaktivitet og overvægt.
Fordelingen af risikofaktorerne og hjertesygdom er socialt skævt fordelt, og det er derfor
særligt vigtigt at være opmærksom på at adressere denne sociale ulighed både i behandlingsog forebyggelsesøjemed.
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Indledning
Denne rapport er udarbejdet af Statens Institut
for Folkesundhed, SDU, på vegne af Hjerteforeningen og er en del af En Helhjertet Indsats.
En Helhjertet Indsats fokuserer på fire kerneområder; forebyggelse, præhospital/akut, rehabilitering og palliation samt Dansk Hjerteregister. Til hvert af de fire områder er der nedsat
et ekspertpanel, der fungerer som ansvarlige
for at kortlægge analysebehov, status, udfordringer samt mulige løsninger og anbefalinger.
Denne rapport er én af to rapporter, som beskæftiger sig med forebyggelsesdelen af En
Helhjertet Indsats, og omhandler risikofaktorer
og deres betydning for udvalgte hjertesygdomme. Rapporten belyser ligeledes social ulighed
indenfor risikofaktorer såvel som sygdom.
Hjertesygdomme er et betydeligt folkesundhedsproblem, som rammer mere end 50.000
danskere årligt. Fra 2006 til 2014 steg antallet
af personer med hjertesygdom med 34 %, og i
dag lever omkring 400.000 danskere med en
hjertesygdom (Hjerteforeningen, 2016). Selvom
antallet af dødsfald forårsaget af hjertesygdom
er faldende, er sygdommene sammen med
karsygdomme i hjernen stadig årsag til hvert
fjerde dødsfald på landsplan
(Sundhedsdatastyrelsen, 2015). På baggrund af
dette er det vigtigt at skabe et overblik over
risikofaktorer, der har betydning for udvikling
af hjertesygdom, med henblik på en forbedret
forebyggelse og behandling. Denne rapport
dækker de fire hjertesygdomme; iskæmisk
hjertesygdom, hjertesvigt, atrieflimren og hjerteklapsygdom.

De fire hjertesygdomme
Iskæmisk hjertesygdom omfatter sygdomme i
hjertet forårsaget af utilstrækkelig blod- og
iltforsyning til hjertemusklen, der ofte skyldes
åreforkalkning i hjertets kranspulsårer. Sygdommen er den hyppigst forekommende hjertesygdom i Danmark, og i 2015 levede mere

end 159.000 mennesker med sygdommen.
Samme år blev der registreret ca. 18.600 nye
tilfælde af iskæmisk hjertesygdom. Sygdommen var årsag til ca. 3.900 dødsfald i Danmark
i 2015 og er dermed en af de væsentligste årsager til død (Hjerteforeningen, 2016).
Kronisk hjertesvigt, også kaldet hjerteinsufficiens, dækker over en tilstand, hvor hjertet
ikke er i stand til at pumpe blodet tilstrækkeligt
rundt i kroppen. Hovedårsagerne til hjertesvigt
er iskæmisk hjertesygdom og sygdomme i hjerteklapperne, men sygdommen kan også skyldes
anden hjertesygdom, diabetes, infektioner,
misbrug samt stofskifte- eller muskelsygdomme. Symptomerne på hjertesvigt er træthed og
åndenød som følge af væskeophobning i lungerne. Disse symptomer forværres ofte ved
fysisk anstrengelse (Hjerteforeningen, 2014). I
2015 levede ca. 61.000 mennesker med sygdommen i Danmark. Samme år registreredes
omkring 12.200 nye tilfælde af hjertesvigt.
Sygdommen var årsag til omkring 1.300 dødsfald i 2015 (Hjerteforeningen, 2016).
Atrieflimren er en hjerterytmeforstyrrelse, der
er et resultat af forstyrrelser i hjertets elektriske
signalsystem. Normalt sendes de elektriske
impulser fra sinusknuden til resten af hjertet,
men ved atrieflimren bliver de elektriske impulser sendt fra hjertets forkamre, hvilket resulterer i en uregelmæssig rytme. Hjerterytmen
bliver hurtigere, og den normale sammentrækning af hjertets forkamre bliver i stedet til en
form for flimren. Tilstanden kan både være
kronisk og opstå i kortere perioder fra minutter
til uger. Atrieflimren i sig selv er ikke farlig,
men kan have farlige følgevirkninger som eksempelvis blodprop i hjernen og hjertesvigt
(Hjerteforeningen, 2014). I 2015 levede omkring 121.000 personer med atrieflimren i
Danmark, og samme år registreredes omkring
20.500 nye tilfælde. På trods af den høje forekomst er dødeligheden relativt lav, og i 201
døde 734 personer af atrieflimren
(Hjerteforeningen, 2016).
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Tabel 1 - Forekomst, nye tilfælde og dødsfald af de fire hjertesygdomme, Danmark 2015.
Iskæmisk hjertesygdom
Kronisk hjertesvigt
Atrieflimren
Sygdom i hjerteklapperne

Forekomst
159.000
61.000
121.000
33.000

Nye tilfælde
18.600
12.200
20.500
5.700

Dødsfald
3.900
1.300
734
559

Kilde: Hjertetal.dk (Hjerteforeningen, 2016)
Sygdom i hjerteklapperne kan enten være
medfødt eller udvikle sig med alderen som
følge af forkalkning eller anden hjertesygdom.
Man taler om stenose (forsnævring) og insufficiens (utæthed) i hjerteklapperne. Stenose giver
anledning til hindret blodgennemstrømning og
skyldes ofte, at klappen er delvist sammenvokset eller forkalket. Ved insufficiens er klappen
utæt, og blodet kan derfor strømme tilbage i det
kammer, som klappen skulle lukke af til. I begge tilfælde skal hjertet arbejde hårdere for at
pumpe blodet rundt, hvorfor det vil vokse sig
større med tiden. Dette kan give anledning til
problemer med hjertets blodforsyning, rytmeproblemer og hjertesvigt (Hjerteforeningen,
2014). Hjerteklapsygdom kan i høj grad sammenlignes med åreforkalkning, og det diskuteres, hvorvidt sygdomme i hjerteklapperne er en
form for anden fase af åreforkalkning
(Sathyamurthy and Alex, 2015). I 2015 levede
omkring 33.000 danskere med hjerteklapsygdom, og der registreres omkring 5.700 nye tilfælde årligt. I 2015 døde 559 personer af sygdomme i hjerteklapperne (Hjerteforeningen,

2016). Hjerteklapsygdom er den mindst hyppige af de fire hjertesygdomme, der præsenteres i
denne rapport. Den lave forekomst afspejles
også i omfanget af den litteratur, der er udgivet
omkring hjerteklapsygdom. Sygdommen optræder derfor ikke så hyppigt i rapporten som
de resterende tre hjertesygdomme.

Identifikation af risikofaktorer
En lang række risikofaktorer relaterer sig til
udviklingen af hjertesygdom. Overordnet kan
de opdeles i påvirkelige risikofaktorer og ikkepåvirkelige risikofaktorer. Eksempler på ikkepåvirkelige risikofaktorer er alder, køn og genetik, mens de påvirkelige risikofaktorer kan
være biologiske faktorer (f.eks. blodtryk og
kolesterol), livsstilsfaktorer, miljøpåvirkninger
eller psykosociale forhold. Som illustreret i
figur 1 kan risikofaktorer for sygdom optræde
tættere på eller længere fra individet, og de kan
alle have indflydelse på hinanden i større eller
mindre grad.

Risikofaktorer for udvalgte hjertesygdomme · Statens Institut for Folkesundhed

7

Figur 1 - Model over faktorer af betydning for sundhed og sygdom.
Inspireret af Dahlgren og Whitehead.

Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer (Eriksen et al., 2016)
Risikofaktorerne for hjertesygdom indgår altså
i et komplekst samspil, der udspiller sig inden
for et flydende felt fra individet til samfundet.
Mange risikofaktorer er relateret til det enkelte
individ, men er i høj grad også påvirket af eksempelvis uddannelsesniveau og beskæftigelse,
hvilket er påvirket af strukturer i samfundet.
En risikofaktor kan både være direkte årsag til
udvikling af sygdom og indgå som en delmængde af en årsagskæde, der resulterer i
sygdom.

Livsstilsfaktorer angives ofte som nogle af de
mest betydningsfulde risikofaktorer for hjertesygdom og defineres her ved adfærd hos den
enkelte, der har betydning for helbredstilstanden som eksempelvis rygning, alkoholindtag,
og fysisk aktivitet (Piepoli et al., 2016). Betragter man livsstil i en bred forstand, kan støj og
luftforurening betragtes som afledte faktorer af
den individuelle levevis. På baggrund heraf
inddrages begge faktorer under livsstilsfaktorer
og indgår vurderingen af risici.

En opgørelse over samtlige risikofaktorer rækker ud over formålet med denne rapport. For at
indsnævre feltet af risikofaktorer er fokus i
denne rapport rettet mod påvirkelige risikofaktorer, der relaterer sig til livsstil og psykosociale
forhold, da disse er særligt relevante i forebyggelsesøjemed (Piepoli et al., 2016). Det er vigtigt
at nævne, at der findes mange andre vigtige
risikofaktorer som eksempelvis sygdomme
(f.eks. diabetes og forhøjet blodtryk) og andre
biologiske og genetiske faktorer. Disse risikofaktorer er også vigtige brikker, når man skal se
på hjertesygdom og denne rapport kan derfor
ikke stå alene i en samlet vurdering af en eventuel risiko. En del af disse behandles i andre
dele af En Helhjertet Indsats.

Psykosociale forhold som risikofaktorer for
hjertesygdom er generelt belyst i mindre grad
end livsstilsfaktorer, men interessen for disse
risikofaktorer er stigende. Psykosociale faktorer vedrører både psykologiske og sociale
aspekter og kan i figur 1 beskrives som en del
af både de sociale relationer og fællesskaber og
af individuelle livsstilsfaktorer. Eksempler på
psykosociale faktorer, som kan påvirke helbredet, er socialt netværk, følelsen af autonomi
samt følelsen af kontrol over eget liv eller arbejde (Martikainen et al., 2002, Egan et al.,
2008).
Stress på arbejdspladsen er et eksempel på en
psykosocial faktor, der kan have negative helbredskonsekvenser, hvorimod positive psykosociale miljøer, såsom gode sociale netværk,
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kan have positiv effekt på helbredet - herunder
hjertesygdom (Martikainen et al., 2002). Psykosociale faktorer er ofte svære at måle og kvantificere (Martikainen et al., 2002). Et eksempel
herpå er stress, der kan defineres og måles på
flere forskellige måder, hvorfor en sammenligning af forskellige studier med forskellige mål
kan skabe udfordringer for fortolkningen. Generelt eksisterer der en række metodologiske
udfordringer ved studier af psykosociale faktorer, hvilket kan have konsekvenser for kvaliteten af litteraturen og for sammenligneligheden
af studier.
Selvom alder og køn er ikke-påvirkelige risikofaktorer og altså ikke indgår i de risikofaktorer,
der gennemgås mere detaljeret i denne rapport,
nævnes de her kort, da de anses som to generelle risikofaktorer, der spiller en vigtig rolle i
udviklingen af langt de fleste tilfælde af hjertesygdom (Graham et al., 2007, Piepoli et al.,
2016). Risikoen for at udvikle hjertesygdom
stiger i takt med alderen, og der ses en betydelig stigning i risikoen fra omkring 55 år og opefter. Stigningen er mest markant blandt mænd,
mens kvinders risiko for hjertesygdom for alvor
stiger, efter de fylder 65 år. Generelt har mænd
højere risiko for at udvikle hjertesygdom end
kvinder (Hjerteforeningen, 2016).

Social ulighed
Social ulighed eksisterer både i fordelingen af
risikofaktorer og i sygdom i befolkningen i
Danmark. Derudover er lav social status ofte
forbundet med en ophobning af risikofaktorer,
hvilket skaber en øget sårbarhed over for udviklingen af sygdom. Foruden ophobningen af
risikofaktorer blandt personer med lav social
status kan risikofaktorer også påvirke hinanden. En sådan påvirkning kan føre til yderligere sårbarhed og forstærkede negative helbredseffekter (Diderichsen et al., 2011). Der er derfor
et særligt behov for en kortlægning af sammenspillet mellem social status og risikofaktorer i
forhold til hjertesygdom.
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Formål
Rapporten fungerer som en overbliksskabende
litteraturgennemgang med det formål at identificere livsstilsrelaterede og psykosociale risikofaktorer for de fire største hjertesygdomme;
iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt, atrieflimren og hjerteklapsygdom. Herudover udregnes
ætiologiske fraktioner for risikofaktorerne for
iskæmisk hjertesygdom, da disse kan medvirke
til at kvantificere betydningen af de identificerede risikofaktorer. Rapporten søger også at
tegne et billede af social ulighed i både forekomsten af hjertesygdommene samt risikofaktorer. Formålet med rapporten er således at:

•

identificere og redegøre for risikofaktorer
for de fire typer af hjertesygdom.

•

beskrive forekomsten af risikofaktorerne i
den danske befolkning samt belyse, hvorledes nogle risikofaktorer ophobes og påvirker hinanden indbyrdes.

•

vurdere betydningen af de enkelte risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom ved
udregning af ætiologisk fraktion og prioritering herefter.

•

redegøre for social ulighed i hjertesygdomme og i fordelingen af risikofaktorer.

samspil præsenteres. Risikofaktorernes betydning for udvikling af den hyppigst forekommende hjertesygdom (iskæmisk hjertesygdom)
udregnes. Yderligere belyses social ulighed i
risikofaktorerne med henblik på at afdække
graden af social ulighed i hjertesygdomme.

På baggrund af eksisterende litteratur introduceres etablerede samt potentielle livsstilsrelaterede og psykosociale risikofaktorer for de fire
hjertesygdomme. Der gives et indblik i fordelingen af risikofaktorerne, og deres indbyrdes
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Metode

grundlag, og generelt blev opfølgningsstudier
prioriteret fremfor tværsnitsstudier.

Indledningsvis blev relevant litteratur identificeret i europæiske og amerikanske guidelines
og dokumentation for forebyggelse af hjertesygdomme (Piepoli et al., 2016, Benjamin et al.,
2017, Gorenek et al., 2017). Yderligere litteratursøgninger blev foretaget i databasen PUBMED med udgangspunkt i fire forskellige søgestrategier (bilag 1). Der blev udarbejdet en søgestrategi for hver af de fire hjertesygdomme.
Søgestrengene blev systematisk opbygget i
blokke og bestod af kombinationer af indekserede MeSH-ord og fritekstsøgninger. I hver
søgning blev der inkluderet søgeord for hjertesygdommen, samt søgeord for risikofaktorer og
for reviews og meta-analyser. Ud fra resultaterne af hver søgning blev de 200 nyeste publikationer gennemgået for relevante studier. De
nyeste publikationer blev prioriteret, da reviews og meta-analyser opsamler resultater fra
tidligere studier, og vi ønskede at inkludere
opsamlinger, der byggede på flest mulige studier. Herefter blev søgningerne gentaget og de
200 mest relevante publikationer gennemgået.
De to metoder til rangordninger i søgningerne
var tilgængelige som en funktion i søgemaskinen PUBMED. Med udgangspunkt i disse søgninger blev yderligere relevant litteratur identificeret ved kædesøgninger samt gennemgang af
referencelister. Da fokus for rapporten som
tidligere beskrevet er livsstilsfaktorer og psykosociale faktorer, blev publikationer udelukkende inkluderet, hvis de beskrev risikofaktorer,
der var relateret til livsstil eller psykosociale
faktorer. Studier blev desuden inkluderet, hvis
de omhandlede risikofaktorer for hjertesygdom
i raske populationer. Der er derfor ikke inkluderet studier af risikofaktorers indflydelse på
sygdomsprognosen for patienter med hjertesygdom. Herudover er studier, som udelukkende undersøger triggere for hjertesygdom, ikke
inkluderet. I afdækningen af litteraturen har
systematiske reviews og meta-analyser været
prioriteret for at sikre bedst muligt evidens-
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Risikofaktorer
De præsenterede risikofaktorer er som nævnt i
indledningen, blot et udtryk for en delmængde
af de faktorer, der kan påvirke risikoen for at
udvikle hjertesygdom. Det følgende afsnit beskæftiger sig med risikofaktorer, som er relateret til individuel livsstil og psykosociale forhold.

Alkoholindtag
Personer, der ikke drikker alkohol, har højere
risiko for iskæmisk hjertesygdom end personer, der drikker alkohol. Meta-analyser har vist,
at de, der har et indtag på 1-2 genstande om
dagen, har den laveste risiko for iskæmisk hjertesygdom, og den er 21-36 % lavere sammenlignet med personer, der ikke drikker alkohol.
Drikkemønstret har dog også indflydelse på
risikoen, og personer, der lejlighedsvis drikker
fem eller flere genstande, har 45 % forøget
risiko for iskæmisk hjertesygdom sammenlignet med personer, der har et stabilt lavt forbrug. Personer med et egentligt alkoholmisbrug
har 1,5-2 gange højere risiko for iskæmisk hjertesygdom sammenlignet med den generelle
befolkning (Ronksley et al., 2011, Roerecke and
Rehm, 2010, Roerecke and Rehm, 2014).
Sammenhængen mellem alkoholindtag og
hjertesvigt viser sig som en U- eller J-formet
kurve. I meta-analyser er der fundet en reduceret risiko for hjertesvigt blandt folk med et let
til moderat indtag (mindre end 14 genstande
om ugen), mens denne association er mindre
klar, hvis man ser på personer, der drikker
mere end 14 genstande om ugen. Sammenlignet med folk, som ikke drikker alkohol, er risikoen reduceret med 15 % blandt dem, der
drikker mindre end 14 genstande om ugen
(Larsson et al., 2015). En anden meta-analyse
fandt, at personer som havde et sjældent eller
lavt til moderat alkoholindtag havde mellem
10-23 % lavere risiko for hjertesvigt (Padilla et

al., 2010). I et systematisk review konkluderede
forfatterne at et højt indtag af alkohol over en
lang periode øger risikoen for hjertesvigt
(Djousse and Gaziano, 2008). Et prospektivt
studie fandt, at personer med højt alkoholindtag havde 70 % forøget risiko for hjertesvigt
sammenlignet med personer, som ikke drikker
(Klatsky et al., 2005). Sammenhængen mellem
typen af alkohol og risikoen for hjertesvigt er
ikke klar, men nogle studier peger på, at øl og
især rødvin kunne have en beskyttende effekt
(Djousse and Gaziano, 2008, Chiva-Blanch et
al., 2013).
Alkoholindtag er identificeret som en risikofaktor for atrieflimren, og sammenhængen kan
beskrives ved en dosis-respons sammenhæng.
Tre meta-analyser har identificeret, at risikoen
for atrieflimren steg med 8 % for hver genstand
eller 10-12 g alkohol pr. dag (Samokhvalov et
al., 2010, Kodama et al., 2011, Larsson et al.,
2014). To prospektive studier fandt ikke nogen
sammenhæng mellem alkoholindtag og risikoen for atrieflimren ved lavere indtag af alkohol,
imens personer der indtog over 36 g alkohol pr.
dag eller 35 genstande pr. uge havde en forøget
risiko (Djousse et al., 2004, Mukamal et al.,
2005).

Fysisk aktivitet
Meta-analyser, der har undersøgt omfanget af
fysisk aktivitet på arbejde og i fritiden, har
fundet en dosis-respons sammenhæng mellem
ugentlig fysisk aktivitet og risikoen for iskæmisk hjertesygdom, således at risikoen for
iskæmisk hjertesygdom falder i takt med, at
niveauet af fysisk aktivitet stiger (Oguma and
Shinoda-Tagawa, 2004, Kyu et al., 2016,
Sattelmair et al., 2011). Disse analyser peger
desuden på, at den relative gavnlige effekt af
fysisk aktivitet er særligt stor, når fysisk inaktivitet erstattes af nogen fysisk aktivitet med
aftagende effekt for højere niveauer af fysisk
aktivitet. Sammenlignet med stillesiddende
adfærd er fysisk aktivitet associeret med 10-30
% reduktion i risiko for iskæmisk hjertesygdom
(Kyu et al., 2016, Sattelmair et al., 2011). Sam-
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menhængen er muligvis stærkere blandt kvinder end blandt mænd (Sattelmair et al., 2011).
Mangel på fysisk aktivitet er også en risikofaktor for hjertesvigt (Nayor and Vasan, 2015).
Fysisk inaktivitet samt stillesiddende aktiviteter
øger således risikoen for hjertesvigt. En metaanalyse fandt en 30 % reduceret risiko, når
man sammenlignede de mest fysisk aktive med
de mindst fysisk aktive. Personer, som levede
op til de amerikanske anbefalinger for fysisk
aktivitet (min 500 MET-min/uge), havde 10 %
reduceret risiko sammenlignet med folk, som
var fysisk inaktive. Personer, som var dobbelt
så aktive som de anbefalede niveauer af fysisk
aktivitet, havde en reduceret risiko på 19 %,
mens personer, som var fire gange så aktive
som det anbefalede, havde en reduktion i risikoen på 35 % (Pandey et al., 2015). Et stort
kohortestudie fandt en forøget risiko for hjertesvigt blandt fysisk inaktive på 23 % og vurderede, at det var den fjerde mest betydningsfulde
risikofaktor for hjertesvigt. Dog fandt man kun
en signifikant sammenhæng mellem fysisk
inaktivitet og hjertesvigt blandt kvinder og ikke
blandt mænd (He et al., 2001). I et review fra
2015 vurderede man også, at fysisk aktivitet
kan have en beskyttende effekt på risikoen for
hjertesvigt (Nayor and Vasan, 2015).
Sammenhængen mellem fysisk aktivitet og
atrieflimren har været omdiskuteret, og fund
fra enkelt-studier og meta-analyser har ikke
været samstemmende. En meta-analyse har
således fundet, at undersøgelser af atleter viste,
at atleter har højere risiko for atrieflimren end
ikke-atleter, mens andre undersøgelser i metaanalysen viste, at de, der dyrker meget fysisk
aktivitet, har 22 % lavere risiko for atrieflimren
sammenlignet med de, der ikke dyrker fysisk
aktivitet (Nielsen et al., 2013). En anden metaanalyse fandt, at de, der ikke dyrkede fysisk
aktivitet, havde 2,5 gange højere risiko for atrieflimren end personer, der dyrkede moderat
eller hård fysisk aktivitet (Mohanty et al.,
2016). I modsætning til dette fandt tre andre
meta-analyser ingen sammenhæng mellem
moderat eller hård fysisk aktivitet og atrieflimren (Kwok et al., 2014, Ofman et al., 2013, Zhu

et al., 2016b). I én af de tre meta-analyser var
der dog tegn på, at fysisk aktivitet var associeret med mindre risiko for atrieflimren blandt
kvinder og med højere risiko for atrieflimren
blandt mænd (Zhu et al., 2016b). Et systematisk
review konkluderede, at der var nogen evidens
for en moderat forøget risiko for atrieflimren
blandt de, der ofte dyrker intensiv sport, mens
der var svag evidens for en sammenhæng mellem overordnet fysisk aktivitetsniveau og atrieflimren (Muller-Riemenschneider et al., 2012).

Kost
Usund kost er en risikofaktor for iskæmisk
hjertesygdom. Et systematisk review af sammenhænge mellem kost og iskæmisk hjertesygdom fandt stærk evidens for en sammenhæng mellem indtag af grøntsager, nødder og
middelhavskost og en reduceret risiko for udvikling af iskæmisk hjertesygdom. Samtidig var
der stærk evidens for en sammenhæng mellem
forhøjet risiko for iskæmisk hjertesygdom og
indtag af kost med transfedtsyrer, højt glykæmisk load (fødevarer med mange kulhydrater,
der hurtigt øger blodsukkeret) og en såkaldt
vestlig kost, karakteriseret ved et højt indtag af
forarbejdet kød, mejeriprodukter med højt
fedtindhold, æg og forarbejdet korn. Samme
review fandt moderat evidens for en reduceret
risiko for iskæmisk hjertesygdom ved indtag af
fisk, omega-3, folsyre, fuldkorn, frugt og fiber
(Mente et al., 2009). Meta-analyser bekræfter,
at et højt indtag af fibre, frugt, grøntsager og
nødder er associeret med henholdsvis 9 %, 1316 %, 14-16 % og 30 % lavere risiko for iskæmisk hjertesygdom (Threapleton et al., 2013,
Wu et al., 2015, Gan et al., 2015, Luo et al.,
2014, He et al., 2007). Kost med et højt indhold
af grøntsager, frugt, fiber, fuldkorn, nødder og
fisk samt et lavt indhold af transfedtsyrer, forarbejdet kød, fedtholdige mejeriprodukter, æg,
forarbejdet korn og fødevarer med højt glykæmisk load lader således til at være associeret
med en reduceret risiko for iskæmisk hjertesygdom. Sammenhængen mellem indtag af
mættet fedt og iskæmisk hjertesygdom er omdiskuteret, og en meta-analyse af randomiserede kontrollerede forsøg fra 2010 fandt, en re-
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duceret risiko for iskæmisk hjertesygdom hos
de der erstattede mættet fedt med flerumættet
fedt (Mozaffarian et al., 2010). Meta-analyser
har imidlertid ikke kunne finde en sammenhæng mellem indtaget af mættet fedt alene og
risikoen for iskæmisk hjertesygdom (de Souza
et al., 2015, Siri-Tarino et al., 2010). Mængden
af mættet fedt i kosten har dog indflydelse på
lipidprofil, der er en biologisk risikofaktor for
iskæmisk hjertesygdom (Mensink and
Organization, 2016).
Hvad angår kost og hjertesvigt, har man i høj
grad fokuseret på betydningen af saltindholdet
i kosten. Et stort kohortestudie, der undersøgte
indholdet af salt i kosten blandt normal- og
overvægtige, fandt en sammenhæng mellem
salt og forøget risiko for hjertesvigt blandt de
overvægtige, mens dette ikke var tilfældet
blandt de normalvægtige. Risikoen for hjertesvigt var forøget med op til 43 % i gruppen af
overvægtige, der havde det største indtag af
salt, sammenlignet med gruppen, der havde det
mindste indtag (He et al., 2002). En metaanalyse fandt en sammenhæng mellem kaffeindtag og risikoen for hjertesvigt. Sammenhængen fulgte en J-kurve, og risikoen var
mindst ved fire kopper kaffe om dagen med en
9 % reduktion i risikoen sammenlignet med
ingen indtag. Ved mere end fire kopper steg
risikoen for hjertesvigt igen, men der blev ikke
fundet nogle signifikante sammenhænge for de
højere doser (Mostofsky et al., 2012).
Kost som en risikofaktor for atrieflimren er
primært undersøgt ved indtag af fisk. Sammenhængen er dog uklar, da indtag af fisk i
nogle studier er associeret med 28-31 % reduktion i risikoen for atrieflimren (Mozaffarian et
al., 2004), mens andre studier ikke har fundet
nogen sammenhæng (Brouwer et al., 2006,
Berry et al., 2010), og et dansk studie fandt
endda 34 % forøget risiko for atrieflimren
blandt de, der havde det højeste indtag af fisk
(Frost and Vestergaard, 2005).

Luftforurening
Ved måling af luftforurening angiver man ofte
to typer af partikelstørrelser PM 2.5 og PM 10 ,
som angiver koncentrationen af masse i mikrogram/m3 og bruges som grænseværdier for
måling af luftforurening. PM 2.5 referer til de
fine partikler som har en diameter der er ≥ 0,1
til <2,5 µm, mens PM 10 angiver de større partikler som har en diameter fra ≥ 2,5 til <10 µm.
En meta-analyse undersøgte sammenhængen
mellem iskæmisk hjertesygdom (defineret ved
akut koronar events) og partikelforurening i
luften på lang sigt og fandt en forøget risiko for
iskæmisk hjertesygdom. Risikoen var forøget
med 13 % ved en stigning på 5µg/m3 for PM 2,5
og med 12 % for en stigning på 10µg/m3 for
PM 10 (Cesaroni et al., 2014). En anden metaanalyse undersøgte effekten af luftforurening
på kort sigt og fandt en forøget risiko for iskæmisk hjertesygdom (defineret ved myokardieinfarkt) på 0,5 % for PM 10 og 2,2 % for PM 2,5 ved
en stigning på 10µg/m3 (Luo et al., 2015).
En meta-analyse undersøgte sammenhængen
mellem forskellige typer af luftforurening og
risiko for hospitalsindlæggelse eller død som
følge af hjertesvigt (Shah et al., 2013). En stigning på 1 milliontedel CO var forbundet med
en øget risiko på 3,5 %, for SO 2 steg risikoen
med 2,4 % ved en stigning på 10 milliardtedele
og med 1,7 % for NO 2 , mens der ikke var en
sammenhæng, når man så på O 3 . Ved en stigning på 10µg/m3 for PM 2,5 steg risikoen med 2,1
% og 1,6 % for samme stigning i PM 10 (Shah et
al., 2013). Fordi meta-analysen har analyseret
risikoen for to forskellige udfald i ét, kan man
ikke betragte ovenstående estimater som gældende for risikoen for at opleve hjertesvigt.
En meta-analyse, som undersøgte sammenhængen mellem luftforurening og atrieflimren,
fandt en lille men signifikant sammenhæng for
en række forurenende stoffer (Shao et al.,
2016). Ved en stigning på 10 µg/m3 for PM 2,5 ,
steg risikoen for hjerteflimmer med 0,9 %. Resten af de undersøgte forurenende stoffer bestod af gasser: en stigning i 1o milliardtedele af
NO 2 øget risikoen med 1,2 %, 1,1 % for O 3 og 1
% for SO 2 . En stigning på 1 milliontedel af CO
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øgede risikoen for atrieflimren med 0,6 %
(Shao et al., 2016).

associeret med forøget risiko for atrieflimren
(Frost et al., 2014).

Overvægt

Rygning

Der er fundet en sammenhæng mellem både
BMI, livvidde samt talje-hofte-ratio og risikoen
for iskæmisk hjertesygdom. Meta-analyser har
vist, at for BMI i intervallet 20-50 kg/m2 vil fem
enheder forøgelse i BMI være associeret med
39 % forøget risiko for iskæmisk hjertesygdom
(Singh et al., 2013, Wormser et al., 2011,
Prospective Studies Collaboration, 2009). Tilsvarende sammenhænge ses for målene livvidde og talje-hofte-ratio (Wormser et al., 2011).

Rygning er en risikofaktor for iskæmisk hjertesygdom. Meta-analyser har fundet en sammenhæng mellem rygning og forøget risiko for iskæmisk hjertesygdom (US Department of
Health and Human Services, 2014). Nuværende rygere har ca. dobbelt så høj risiko for at
udvikle iskæmisk hjertesygdom og dødelighed
heraf sammenlignet med ikke-rygere. Blandt
personer under 50 år er risikoen for død af
iskæmisk hjertesygdom op til fem gange højere
blandt rygere sammenlignet med ikke-rygere.
Analyser peger også på, at denne sammenhæng
er stærkere blandt kvinder end blandt mænd
(Huxley and Woodward, 2011, Ezzati et al.,
2005, US Department of Health and Human
Services, 2014). To meta-analyser rapporterede
en sammenhæng mellem passiv rygning og
risikoen for iskæmisk hjertesygdom, således at
personer, der udsættes for passiv rygning, har
20-30 % forøget risiko for iskæmisk hjertesygdom (Fischer and Kraemer, 2015, Law et
al., 1997, US Department of Health and Human
Services, 2014).

Overvægt er identificeret som en risikofaktor
for hjertesvigt i en lang række oversigtsartikler
(Jindal et al., 2013, Clark et al., 2014, Coviello
and Nyström, 2003, Schocken et al., 2008). I et
kohortestudie fandt man en øget risiko for hjertesvigt på 5 % blandt mænd og
7 % blandt kvinder ved forøgelse på én BMIenhed. I en sammenligning af normalvægtige
og svært overvægtige var risikoen for at udvikle
hjertesvigt omkring dobbelt så høj blandt de
svært overvægtige sammenlignet med de normalvægtige. Den forøgede risiko var større
blandt kvinder end blandt mænd (Kenchaiah
et al., 2002). Et andet kohortestudie fandt en
forøget risiko for hjertesvigt på 30 % blandt
overvægtige sammenlignet med ikkeovervægtige personer (He et al., 2001).
Flere studier og meta-analyser har også identificeret en sammenhæng mellem overvægt og
forøget risiko for atrieflimren. Et review af
prospektive studier fandt således en sammenhæng mellem overvægt og atrieflimren (Nalliah
et al., 2016), og i en meta-analyse af prospektive
studier steg risikoen for atrieflimren med 19 %
for hver fem enheder forøgelse i BMI (Wong et
al., 2015). En anden meta-analyse rapporterede
desuden, at risikoen for atrieflimren var 49 %
højere blandt svært overvægtige (BMI≥30)
sammenlignet med ikke-svært overvægtige
(Wanahita et al., 2008). Et dansk studie har
yderligere fundet, at både højere højde, vægt,
BMI, hoftevidde, livvidde samt fedtmasse er

Rygning er også en risikofaktor for udviklingen
af hjertesvigt (Blair et al., 2013, Hoffman et al.,
1994). Et større kohortestudie fandt en 59 %
forøget risiko for hjertesvigt blandt rygere
sammenlignet med ikke-rygere. Studiet fandt
en betydelig kønsforskel i risikoen, således at
kvinder, der røg, havde 88 % forøget risiko for
hjertesvigt sammenlignet med kvinder, der
ikke røg. Den tilsvarende forøgede risiko blandt
mændene var 45 % (He et al., 2001). Rygning er
således en betydelig risikofaktor for hjertesvigt,
og førnævnte studie vurderede, at rygning var
den næststørste risikofaktor for hjertesvigt efter
koronar hjertesygdom (He et al., 2001).
Ifølge en meta-analyse af prospektive studier er
rygning ligeledes en risikofaktor for atrieflimren. Her fandt man således en 23 % større risiko for atrieflimren blandt nuværende og tidligere rygere sammenlignet med ikke-rygere, og
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en 39 % større risiko blandt nuværende rygere
sammenlignet med ikke-rygere (Zhu et al.,
2016a). En anden meta-analyse, der havde nogen overlap i inkluderede studier med den
tidligere meta-analyse, fandt, at rygning øgede
risikoen for atrieflimren mere blandt mænd
end blandt kvinder (Wang et al., 2017).
Rygning er ofte rapporteret som en risikofaktor
for hjerteklapsygdom, og det vurderes i et prospektivt studie, at risikoen blandt rygere er
omkring 20 % højere end risikoen blandt ikkerygere (Stewart et al., 1997).

Søvn
To meta-analyser har rapporteret en U-formet
sammenhæng mellem søvnlængde og iskæmisk hjertesygdom. Den laveste risiko så man
ved 7-8 timers søvn pr. nat. Den ene metaanalyse fandt, at for hver times reduktion eller
forlængelse heraf steg risikoen med henholdsvis 11 % og 7 %, mens den anden meta-analyse
fandt, at de, der sov kortere eller længere end
7-8 timer pr. nat, havde henholdsvis 48 % og
38 % forøget risiko for at udvikle iskæmisk
hjertesygdom (Wang et al., 2016, Cappuccio et
al., 2011). De to meta-analyser har imidlertid
ikke kunne tage højde for eksempelvis generel
helbredstilstand og kronisk sygdom ved baseline, hvilket kunne have indflydelse på både
søvnlængde og risikoen for iskæmisk hjertesygdom. På baggrund af dette er det endnu ikke
klart, hvordan søvn påvirker risikoen for iskæmiske hjertesygdom.
Vejrtrækningsproblemer under søvn er en risikofaktor for hjertesvigt. Et kohortestudie, som
undersøgte sammenhængen mellem forskellige
typer af søvnrelaterede vejrtrækningsproblemer og hjertesvigt blandt ældre mænd, fandt, at
personer med én type vejrtrækningsproblem,
Cheyne-Stokes respiration, havde 90 % forøget
risiko for hjertesvigt sammenlignet med personer, der ikke led af den type vejrtrækningsproblem. Der blev dog ikke fundet en sammenhæng mellem hjertesvigt og to andre typer af
søvnrelateret vejrtrækningsproblemer, nemlig

obstruktiv og central apnø (Javaheri et al.,
2016).
Et større prospektivt studie fandt, at søvnlængde under syv timer pr. nat var en risikofaktor
for atrieflimren blandt personer, der havde
søvnapnø. Disse havde således 26 % højere
risiko for atrieflimren sammenlignet med personer, der sov syv timer pr. nat og havde søvnapnø. Denne sammenhæng kunne ikke genfindes blandt personer, der ikke havde søvnapnø
(Khawaja et al., 2013).

Støj
En meta-analyse har vist en sammenhæng mellem trafikstøj og iskæmisk hjertesygdom ved
støjværdier mellem 52-77 dB. I dette spænd
svarer en stigning i støjniveauet på 10 dB til en
forøget risiko for iskæmisk hjertesygdom på
8 % (Babisch, 2014). En anden meta-analyse,
som undersøgte støj fra trafik (transport og fly),
fandt en forøget risiko på 6 % per 10 dB stigning i støjniveau (Vienneau et al., 2015). En
meta-analyse, som undersøgte forstyrrende
trafikstøj og risikoen for iskæmisk hjertesygdom, fandt ikke en sammenhæng (Ndrepepa
and Twardella, 2011). Et systematisk review
konkluderede på baggrund af ni studier, at der
var en mulig sammenhæng mellem støj i forbindelse med arbejde og iskæmisk hjertesygdom (Theorell et al., 2016).

Angst
En meta-analyse af 20 prospektive studier
fandt, at angst var associeret med 26 % forøget
risiko for iskæmisk hjertesygdom (Roest et al.,
2010). I en nyere meta-analyse, som inkluderede 28 studier, fandt man en forøget risiko for
iskæmisk hjertesygdom på 41 % blandt personer med angst (Emdin et al., 2016). Angstanfald
blev i et kohortestudie identificeret som en
risikofaktor for iskæmisk hjertesygdom, da
kvinder, der havde oplevet et større angstanfald, havde op til fire gange forøget risiko for
iskæmisk hjertesygdom (Smoller et al., 2007).
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En meta-analyse baseret på tre studier fandt en
sammenhæng mellem angst og hjertesvigt med
en forøget risiko på 35 % blandt personer med
angst (Emdin et al., 2016). Et kohortestudie
publiceret samme år som meta-analysen fandt
ikke nogen sammenhæng mellem angst og
hjertesvigt i de overordnede og fuldt justerede
analyser (Ogilvie et al., 2016).
Personer, der led af angst, havde i en metaanalyse baseret på tre studier en forøget risiko
for at udvikle atrieflimren på 27 %, men denne
sammenhæng var ikke signifikant. I et prospektivt studie, hvor man sammenlignede personer
med panik-angst med raske kontroller, fandt
man en forøget risiko for atrieflimren på 73 %
blandt dem, der led af panisk-angst (Cheng et
al., 2013)

Depression
En anden psykosocial risikofaktor for iskæmisk
hjertesygdom er depression. En meta-analyse
har således fundet, at personer, der har haft en
depression, har 30 % forøget risiko for at udvikle iskæmisk hjertesygdom, også når der tages
højde for livsstilsrelaterede risikofaktorer. Dog
var der tale om en del heterogenitet blandt de
inkluderede studier (I2 = 71,9), og en del af studierne fandt ikke nogen signifikant sammenhæng (Gan et al., 2014). En anden meta-analyse
fandt, at personer med svær depression har 56
% forøget risiko for iskæmisk hjertesygdom
(Charlson et al., 2013).
Et stort kohortestudie fandt en sammenhæng
mellem svær depression og hjertesvigt. Ved
sammenligning med personer uden depression
havde personer med svær depression en forøget risiko på 41 % (Gustad et al., 2014).
En meta-analyse fandt, at depression var associeret med forøget risiko for atrieflimren
blandt personer, der allerede har haft atrieflimren, men der blev ikke fundet nogen sammenhæng mellem depression og risikoen for at
udvikle atrieflimren (Shi et al., 2017). Sammenhængen var dog baseret på en metaanalyse af kun tre studier.

Mangel på socialt netværk
Mangel på socialt netværk og lav social støtte
er identificeret som risikofaktorer for iskæmisk
hjertesygdom. Social støtte kan opdeles i funktionel og strukturel støtte. Den funktionelle
støtte dækker over en kvalitativ beskrivelse af
social støtte og er karakteriseret ved den hjælp
og støtte, et individ kan hente fra sit sociale
netværk. Dette kan være i form af praktisk og
økonomisk hjælp eller følelsesmæssig støtte og
værdsættelse. Den strukturelle støtte er en
kvantitativ beskrivelse af den sociale støtte,
som kan karakteriseres ved antallet og typerne
af sociale relationer hos det enkelte individ. En
meta-analyse af prospektive studier fandt, at
både ensomhed og social isolation var associeret med 29 % forøget risiko for iskæmisk hjertesygdom (Valtorta et al., 2016). To systematiske reviews af social støtte og iskæmisk hjertesygdom konkluderede, at litteraturen til en vis
grad støttede en moderat sammenhæng mellem
forøget risiko for iskæmisk hjertesygdom og
mangel på både funktionel og strukturel støtte.
Desuden angav de, at sammenhængen mellem
socialt netværk og prognosen for patienter med
iskæmisk hjertesygdom var stærkere end sammenhængen mellem socialt netværk og incidens af iskæmisk hjertesygdom (Barth et al.,
2010, Kuper et al., 2002). Dette indikerer, at
socialt netværk har større betydning for prognosen for patienter med iskæmisk hjertesygdom end for risikoen for at udvikle iskæmisk
hjertesygdom.

Personlighed
En såkaldt type A-personlighed, der beskrives
ved personlighedstræk som vrede, fjendtlighed
og utålmodighed, har også været foreslået som
mulig risikofaktor for iskæmisk hjertesygdom.
Fund fra reviews og meta-analyser er imidlertid
ikke konsistente, og det er således ikke klart
om type A-personlighed er en risikofaktor
(Kuper et al., 2002, Chida and Steptoe, 2009).
Et studie har ligeledes fundet, at vrede og
fjendtlighed er associeret med forøget risiko for
atrieflimren blandt mænd (Eaker et al., 2004).
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I tabel 2 (side 19) præsenteres et overblik over
risikofaktorerne og deres sammenhæng med
risikoen for tre af de fire hjertesygdomme.
Hjerteklapsygdom præsenteres ikke i tabellen,
da kun rygning er identificeret som risikofaktor
inden for definitionen af livsstilsrelaterede og
psykosociale risikofaktorer i denne litteraturgennemgang.

Psykisk belastende arbejdsmiljø
Et systematisk review har fundet, at der er moderat evidens for en sammenhæng mellem
iskæmisk hjertesygdom og psykisk belastende
arbejdsmiljø målt ved høje psykiske krav, mangel på social støtte og kombinationen af høje
krav, lav kontrol og ingen støtte (Eller et al.,
2009). To meta-analyser baseret på henholdsvis
13 og 11 studier fandt ligeledes en sammenhæng mellem iskæmisk hjertesygdom og kombinationen af høje krav og lav kontrol i forbindelse med arbejde med en forøget risiko på 2326 % (Kivimaki et al., 2012, Xu et al., 2015). En
meta-analyse fra 2016, der også så på sammenhængen mellem arbejdsmiljø og iskæmisk hjertesygdom, konkluderede, at der var moderat
evidens for den samme sammenhæng, hvilket
var baseret på 18 studier. Samme meta-analyse
konkluderede også, at der var begrænset evidens for en sammenhæng mellem lav social
støtte på arbejdspladsen og iskæmisk hjertesygdom (Theorell et al., 2016). En meta-analyse
har ligeledes fundet en moderat sammenhæng
mellem jobusikkerhed og forøget risiko for
iskæmisk hjertesygdom på 32 %. Denne sammenhæng formindskes imidlertid væsentligt,
når der tages højde for socioøkonomiske faktorer og andre risikofaktorer som rygning, alkoholforbrug, fysisk inaktivitet og BMI (Virtanen
et al., 2013).
To prospektive studier har fundet, at psykisk
belastende arbejdsmiljø i form af høje krav i
kombination med lav kontrol på arbejdspladsen er associeret med henholdsvis 32 % forøget
risiko og fordobling af risiko for atrieflimren.
Der var dog tale om en del usikkerhed på esti-

materne (Toren et al., 2015, Fransson et al.,
2015).

Stress
Litteraturen omkring stress og iskæmisk hjertesygdom bygger på forskellige definitioner af
stress, hvilket medfører udfordringer i beskrivelsen af en mulig sammenhæng. En metaanalyse af seks prospektive studier fandt en
sammenhæng mellem selvoplevet stress og
risikoen for at udvikle iskæmisk hjertesygdom
med 27 % forøget risiko blandt de, der angav
høj selvrapporteret stress (Richardson et al.,
2012). En anden meta-analyse fandt, at posttraumatisk stress syndrom (PTSD) var associeret med 55 % forøget risiko for iskæmisk hjertesygdom. En del af sammenhængen forsvandt
imidlertid ved justering for depression
(Edmondson et al., 2013). Et review af stress og
iskæmisk hjertesygdom fandt, at litteraturen på
området primært omhandler job-relateret
stress, og at personer, der oplevede dette, havde forøget risiko for iskæmisk hjertesygdom
(Steptoe and Kivimaki, 2012). Andre studier
har fundet sammenhænge mellem forøget risiko for iskæmisk hjertesygdom og stressende
begivenheder såsom at miste et barn eller passe
en syg ægtefælle (Steptoe and Kivimaki, 2013).
Et dansk studie fandt imidlertid ingen sammenhæng mellem store negative livsbegivenheder og risikoen for at udvikle iskæmisk hjertesygdom (Andersen et al., 2011).
Et nyere kohortestudie har ligeledes undersøgt,
hvilke psykosociale faktorer såsom stress, depression og angst der havde betydning for risikoen for hjertesvigt. Studiet fandt ikke nogen
sammenhæng mellem disse og hjertesvigt i den
overordnede analyse, men en subgruppeanalyse viste en sammenhæng mellem kronisk stress
og risikoen for hjertesvigt blandt gruppen med
det dårligst selvrapporterede helbred (Ogilvie
et al., 2016).
I et tværsnitsstudie blev selvoplevet stress identificeret som en risikofaktor for atrieflimren,
da de med et højt selvoplevet stressniveau havde 60 % højere odds for atrieflimren sammen-
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lignet med de, der ikke oplevede stress (O'Neal
et al., 2015). Et andet prospektivt studie fandt,
at risikoen for atrieflimren var 22 % højere
blandt kvinder med et højt selvoplevet stressniveau sammenlignet med kvinder med et lavt
selvoplevet stressniveau. Der var ingen sammenhæng mellem stressniveau og risikoen for
atrieflimren blandt mænd (Svensson et al.,
2017).

Udbrændthed/dårlig mental
sundhed
Udbrændthed beskrevet ved håbløshed, udmattelse og generel utilpashed, er i en meta-analyse
identificeret som risikofaktor for iskæmisk
hjertesygdom. Her var udbrændthed associeret
med 50 % højere risiko for iskæmisk hjertesygdom (Frestad and Prescott, 2017).
Samme meta-analyse fandt, at udbrændthed
var associeret med 37 % forøget risiko for hjertesvigt. Dog var meta-analysen baseret på kun
to studier (Frestad and Prescott, 2017). Et
dansk kohortestudie undersøgte, hvorledes
psykosociale faktorer påvirkede risikoen for at
blive indlagt med hjertesvigt, og fandt en dosisrespons sammenhæng mellem udbrændthed og
risikoen for at blive indlagt med hjertesvigt. En
høj grad af udbrændthed var associeret med op
til dobbelt så høj risiko for hjertesvigt sammenlignet med lav grad af udbrændthed (Rod et al.,
2011).
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Tabel 2 – Oversigt over risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og atrieflimren
Iskæmisk hjertesygdom

Hjertesvigt

Atrieflimren

Risikoen for iskæmisk hjertesygdom er 21-36 %
lavere blandt personer, der drikker alkohol
sammenlignet med personer, der ikke drikker
alkohol. Blandt de, der drikker alkohol, er risikoen 45 % højere ved lejlighedsvist højt alkoholindtag (fem eller flere genstande).
Fysisk aktive har 20-30 % lavere risiko for iskæmisk hjertesygdom sammenlignet med personer med stillesiddende adfærd.

Risikoen for hjertesvigt er reduceret mellem 10
og 23 % hos personer med let til moderat alkoholindtag, sammenlignet med folk som ikke
drikker. Personer med et højt alkoholindtag har
omkring 70 % forøget risiko for hjertesvigt sammenlignet med personer, der ikke drikker.
Fysisk inaktivitet er forbundet med en forøget
risiko for hjertesvigt på 23 %, når man sammenligner fysisk inaktive personer med fysisk aktive
personer. Opdelt på køn er associationen kun
signifikant blandt kvinder (31 %) og ikke blandt
mænd.
Der er 43 % øget risiko for hjertesvigt blandt
overvægtige personer med højt indtag af salt i
kosten, sammenlignet med dem med lavest
indtag. For kaffe er der en reduceret risiko for
hjertesvigt på 9 % ved indtag af fire kopper om
dagen sammenlignet med ingen kaffeindtag.
Ved mere end fire kopper stiger risikoen.

For hver daglig genstand alkohol stiger risikoen
for atrieflimren med omkring
8 %.

En meta-analyse fandt en forøget risiko for hospitalsindlæggelse og død som følge af hjertesvigt
i takt med stigende niveauer af gas- og partikelforurening i luften. Gasser øgede risikoen med
1,7-3,5 %, imens partikelforurening forøgede
risikoen med 1,6-2,1 %.

En meta-analyse fandt en sammenhæng mellem
partikelforurening i luften og en forøget risiko
for atrieflimren på 0,9 %. Samme meta-analyse
fandt en forøget risiko forbundet med forskellige
gasser, som spændte fra 0,6-1,2 % ved varierende mængder.

Livsstil
Alkoholindtag

Fysisk aktivitet

Kost

Luftforurening

Risikoen for iskæmisk hjertesygdom er reduceret blandt personer med et højt indtag af fuldkorn, fisk, nødder og middelhavskost, og personer med højt indtag af fibre, frugt, grøntsager og
nødder har henholdsvis 9 %, 13-16 % og 14-16 %
og 30 % reduceret risiko. I modsætning hertil
har personer med højt indtag af kost med transfedtsyrer, højt glykæmisk load (fødevarer med
mange kulhydrater, der hurtigt øger blodsukkeret) og en såkaldt vestlig kost (højt indtag af
forarbejdet kød, mejeriprodukter med højt fedtindhold, æg og forarbejdet korn) forøget risiko
for iskæmisk hjertesygdom.
En meta-analyse fandt et forøget risiko for tilstedeværelsen af luftforurening og iskæmisk
hjertesygdom på 12-13 % på langt sigt, mens en
anden meta-analyse fandt en forsøget risiko på
0,5-2,2 % på kort sigt.
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Personer, der dyrker regelmæssig hård fysisk
aktivitet (evt. på konkurrenceniveau), har forøget risiko for atrieflimren, mens personer, der
dyrker fysisk aktivitet, har 22 % lavere risiko for
atrieflimren sammenlignet med de, der ikke
dyrker fysisk aktivitet.
Indtag af fisk er i nogle studier associeret med
28-31 % reduktion i risikoen for atrieflimren og i
andre studier associeret med 34 % forøgelse i
risikoen for atrieflimren.

Iskæmisk hjertesygdom

Hjertesvigt

Atrieflimren

Overvægt

En stigning på fem enheder BMI er associeret
med 39 % større risiko for iskæmisk hjertesygdom.

Risikoen for atrieflimren forøges med
19 % for hver stigning i BMI på fem enheder.

Rygning

Nuværende rygere har ca. dobbelt så høj risiko
for iskæmisk hjertesygdom og dødelighed heraf
sammenlignet med ikke-rygere. Passiv rygning
er ligeledes en risikofaktor for iskæmisk hjertesygdom.
Sammenhængen mellem søvnlængde og risikoen for iskæmisk hjertesygdom er U-formet med
den laveste risiko ved 7-8 timers søvn og
38-48 % forøget risiko blandt de, der sover en
time mindre eller mere.
To meta-analyser har vist at støj er forbundet
med en 6-8 % stigning i risikoen for iskæmisk
hjertesygdom, imens et tredje review ikke fandt
en sammenhæng. Støj på arbejdspladsen er en
mulig risikofaktor for iskæmisk hjertesygdom.

Der er 30 % forøget risiko blandt overvægtige
sammenlignet med ikke-overvægtige.
Opdelt på køn er der 5 % øget risiko blandt
mænd og
7 % blandt kvinder for hver stigning på én BMIenhed.
Der er 59 % øget risiko for hjertesvigt blandt
rygere sammenlignet med ikke-rygere.
Opdelt på køn er der 88 % øget risiko blandt
kvinder og 45 % blandt mænd, der ryger, sammenlignet med ikke-rygere.
Søvnrelaterede vejrtrækningsproblemer i form
af Cheyne-Stokes respiration er associeret med
90 % forøget risiko for hjertesvigt sammenlignet
med personer, som ikke lider af dette.

Panik-angst er en risikofaktor for atrieflimren.
Risikoen kan være forøget med optil 73 % ved
panik-angst.

Søvn

Støj

Personer, som ryger, har 23-39 % større risiko
for atrieflimren end ikke-rygere.

Blandt personer med søvnapnø er risikoen for
atrieflimren 26 % højere blandt de, der sover
mindre end syv timer pr. nat.

Psykosociale forhold
Angst

Person med angst har en 26-41 % forsøget risiko
for at udvikle iskæmisk hjertesygdom.

Det er endnu ikke klart, om angst er en risikofaktor for udviklingen af hjertesvigt.

Depression

Personer med depression har en forøget risiko
for at udvikle iskæmisk hjertesygdom på
30-56 %.
Personer, der oplever ensomhed og social isolation, har 29 % forøget risiko for iskæmisk hjertesygdom.
Risikoen for iskæmisk hjertesygdom er 23-26 %
forøget blandt personer med psykisk belastende
arbejdsmiljø og de, der oplever jobusikkerhed,
har 32 % forøget risiko.

Personer med svær depression har en forøget
risiko for hjertesvigt på 41 %.

Mangel på socialt
netværk
Psykisk belastende
arbejdsmiljø
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Iskæmisk hjertesygdom

Hjertesvigt

Atrieflimren

Stress

Personer med højt stressniveau har 27 % højere
risiko for iskæmisk hjertesygdom sammenlignet
med personer med lavt stressniveau.

Kronisk stress er en mulig risikofaktor for hjertesvigt blandt folk med lavt rapporteret helbred.
Personer med en høj stress-score har en forøget
risiko, der er mere end dobbelt så høj som de,
der har en lav stress-score.

Personer med et højt stressniveau har
22-60 % højere risiko for stress sammenlignet
med personer med lavt eller intet stress.

Type A-personlighed

Fund fra reviews og meta-analyser er ikke konsistente, men såkaldt type A-personlighed har
været foreslået som mulig risikofaktor for iskæmisk hjertesygdom.
Personer, der er udbrændt, har 50 % højere
risiko for iskæmisk hjertesygdom sammenlignet
med personer, der ikke er udbrændt.

Udbrændthed/dårlig
mental sundhed
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Et studie har fundet, at vrede og fjendtlighed er
associeret med forøget risiko for atrieflimren
blandt mænd
Der er fundet en dosis-respons association mellem udbrændthed og risikoen for hjertesvigt. Der
er dobbelt så høj risiko for hjertesvigt blandt
mænd og 2,5 gange så høj risiko blandt kvinder,
når man sammenligner med folk, der ikke føler
sig udbrændt.

22

Anden sygdom
Flere af de nævnte risikofaktorer for hjertesygdom optræder også som risikofaktorer for en
række andre sygdomme, der også selv kan
være risikofaktorer for hjertesygdom. Eksempler på sådanne sygdomme er diabetes, forhøjet blodtryk og åreforkalkning. Disse beskrives
mere detaljeret i andre dele af En Helhjertet
Indsats, men gennemgås kort her.
Risikoen for at udvikle hjertesygdomme er
fordoblet blandt personer med diabetes sammenlignet med raske personer (Qazi and
Malik, 2013, Sarwar et al., 2010). Diabetes forårsager et øget indhold af kolesterol og fedt i
blodet, som kombineret med et svingende
blodsukker øger risikoen for åreforkalkning.
Foruden dette medfører diabetes en øget risiko
for karsygdom i de små kar, hvilket øger risikoen for hjertesygdom yderligere
(Hjerteforeningen, 2014). Risikofaktorer for
type 2-diabetes er særligt relateret til livsstil og
inkluderer blandt andet overvægt, usundt
kostmønster, fysisk inaktivitet og rygning
(World Health Organization, 2016). Forhøjet
blodtryk er både en risikofaktor for diabetes og
hjertesygdom, mens livsstilsrelaterede faktorer
som overvægt og alkoholindtag er risikofaktorer for udviklingen af forhøjet blodtryk (Wang
et al., 2006). Åreforkalkning deler også en række risikofaktorer med hjertesygdomme. Disse
er især relateret til miljø og livsstil. Optræder
disse risikofaktorer samtidig, øges risikoen for
udviklingen af både åreforkalkning og hjertesygdom betydeligt. Herudover er åreforkalkning også en selvstændig risikofaktor for udviklingen af hjertesygdom (Berenson et al., 1998).
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Risikofaktorer
for hjertesygdom i den
danske befolkning
For at kunne danne et billede af risikofaktorernes betydning for hjertesygdom skal forekomsten af disse faktorer også tages i betragtning.
Derfor introduceres forekomsten af en række
risikofaktorer i den danske befolkning i følgende afsnit. Disse tal bygger hovedsageligt på
resultater fra Den Nationale Sundhedsprofil fra
2013 (Christensen et al., 2014).

Forekomst af risikofaktorer i
befolkningen
I 2013 angav 88,4 % af befolkningen at have
drukket alkohol inden for det seneste år. Andelen var større blandt mænd (91,9 %) end blandt
kvinder (85,1 %). Andelen, der enten ikke drak
alkohol eller drak 0 genstande på en almindelig
uge, var blandt mænd på 18,4 % og blandt
kvinder på 29 %. Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag, som er fastsat til
21 genstande om ugen for mænd og 14 for
kvinder, blev overskredet af 8,5 % af danskerne. I samme undersøgelse oplyste 29,5 %, at de
mindst en gang om måneden drak fem eller
flere genstande ved samme lejlighed. Andelen
med et alkoholforbrug over højrisikogrænsen
var større blandt mænd end blandt kvinder, og
det samme gjorde sig gældende for et højt alkoholindtag ved samme lejlighed (Christensen
et al., 2014).
Andelen af danskere med stillesiddende fritidsaktivitet var i 2013 på 16,4 %. Andelen var
større blandt kvinder (17,0 %) end blandt
mænd (15,7 %). Andelen, der er moderat eller

hårdt fysisk aktive i fritiden, var størst blandt
de yngre aldersgrupper (Christensen et al.,
2014).
Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013
havde 13,9 % af danskerne et usundt kostmønster med lavt indtag af frugt, grønt og fisk og et
højt indtag af mættet fedt. I alt 65,1 % havde et
middelsundt kostmønster med et middelindtag
af frugt, grønt og fisk og mættet fedt, mens
20,9 % havde et sundt kostmønster defineret
ved et højt indtag af frugt, grønt og fisk og et
lavt indtag af mættet fedt. I alle aldersgrupper
var andelen med et sundt kostmønster betydeligt større blandt kvinder (22,2 %) end blandt
mænd (12,8 %) (Christensen et al., 2014). Resultater fra Danskernes Kostvaner 2011-2013
viste, at 32 % af den danske befolkning havde
et lavt indtag af frugt (<100 g/dag), og 28 %
havde et lavt indtag af grøntsager (<130 g/dag)
(Pedersen et al., 2015).
Andelen af overvægtige danskere med BMI≥25
var i 2013 på 47,4 %, mens 14,1 % var svært
overvægtige med BMI≥30. Der var ingen kønsforskelle i andelen med BMI≥30, men der var
en større andel af mænd (54,3 %) end kvinder
(40,7 %), der havde BMI≥25 (Christensen et al.,
2014).
I 2013 var 21,6 % af den danske befolkning
rygere. Heraf var 17,0 % daglige rygere, og
4,6 % røg indimellem. Andelen af rygere var
større blandt mænd (23,8 %) end blandt kvinder (19,6 %). Fælles for begge køn var, at det
generelt var de yngre aldersgrupper, der røg.
Den største andel af personer, der aldrig havde
røget, fandtes blandt kvinder (Christensen et
al., 2014).
Ifølge Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen
2013 udsættes 30 % af den danske befolkning
dagligt for passiv rygning. Denne andel var
større blandt mænd (34 %) end blandt kvinder
(26 %) (Sundhedsstyrelsen og Statens Institut
for Folkesundhed, 2014).
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I Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013
rapporterede 11 %, at de aldrig/næsten aldrig
fik søvn nok til at føle sig udhvilet. Andelen var
lidt større blandt kvinder (11,7 %) end blandt
mænd (9,4 %) (Pedersen et al., 2015).
Ifølge data fra Landspatientregisteret vil 2,4 %
af den danske befolkning blive behandlet for
angst på sygehuse inden for en 10-års periode
(Flachs et al., 2015). Dette vil dog primært være
de mest alvorlige tilfælde af angst, og internationale befolkningsundersøgelser tyder på, at på
et hvilket som helst tidspunkt lider omkring 615 % af befolkningen af angst, mens risikoen
for at opleve lidelsen i løbet af livet er omkring
13-29 % (Rosenberg et al., 2007).
Data fra Landspatientregisteret viser, at 1,7 %
af den danske befolkning i løbet af en 10-års
periode vil være i behandling for depression på
danske sygehuse (Flachs et al., 2015). Risikoen
for at lide af depression i løbet af livet vurderes
at være omkring 17-18 % med en højere forekomst blandt kvinder end blandt mænd
(Videbech et al., 2007), mens en undersøgelse
blandt lægepraksisser fra 2006 fandt, at op til
12-14 % af patienterne led af moderat til svær
depression (Munk-Jørgensen et al., 2006).
I Den Nationale Sundhedsprofil 2013 angav
5,7 %, at de ofte var uønsket alene (alene selvom man havde lyst til at være sammen med
andre). Denne andel var en smule større blandt
kvinder (6,1 %) end blandt mænd (5,3 %)
(Christensen et al., 2014).
Tal fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen
fra 2013 (SUSY 2013) viste, at 2,0 % af de danske mænd og 2,3 % af de danske kvinder havde
et psykisk belastende arbejdsmiljø svarende til
henholdsvis 3,0 og 4,8 % af de erhvervsaktive
mænd og kvinder. Et psykisk belastende arbejdsmiljø var her defineret som kombinationen af at opleve høje krav og lav indflydelse på
arbejdet (Eriksen et al., 2016).
Andelen af danskere, der ofte føler sig nervøse
eller stressede var i 2013 på 13 % med en højere andel blandt kvinder (16,1 %) end blandt

mænd (10,3 %). Andelen var ligeledes større
blandt de yngre aldersgrupper end blandt de
ældre aldersgrupper (Christensen et al., 2014).
Det har i udarbejdelsen af denne rapport ikke
været muligt at identificere forekomsten for
udbrændthed/dårlig mental sundhed i den
generelle befolkning. Følgende tal for forekomst er baseret på tal fra Østerbroundersøgelsen indsamlet i 1991-1994. oplevede 4,9 % af
mændene og 8,6 % af kvinderne udbrændthed,
som er defineret ud fra en ’vital exhaustion’
score på fem eller derover (Schnohr et al.,
2015).

Ophobning af risikofaktorer
Risikofaktorer for hjertesygdom kan påvirke
hinanden indbyrdes og har tendens til at ophobe sig, hvorved risikoen for sygdom forøges
yderligere. Samtidig er der en sammenhæng
mellem antallet af risikofaktorer og risikoen for
at udvikle hjertesygdom; i takt med, at antallet
af risikofaktorer stiger, øges risikoen for hjertesygdom (Juel et al., 2006, Iversen, 2002). Tal fra
Den Nationale Sundhedsprofil 2013 viser, at
livsstilsrelaterede risikofaktorer hyppigt optræder samtidig blandt nogle grupper i den danske
befolkning. Eksempelvis er andelen af svært
overvægtige, andelen af fysisk inaktive og andelen, der overskrider Sundhedsstyrelsens
højrisikogrænse for alkoholindtag, større
blandt storrygere end blandt andre grupper
(Eriksen et al., 2016).
Psykosociale risikofaktorer kan ligeledes ophobes. Det er eksempelvis fundet blandt deltagere
i Østerbroundersøgelsen, at over halvdelen
havde to eller flere psykosociale risikofaktorer
herunder mangel på socialt netværk, udbrændthed og store stressende livsbegivenheder (Clark et al., 2015). Psykosociale faktorer er
endvidere associeret med tilstedeværelsen af
en række livsstilsrelaterede risikofaktorer for
hjertesygdom. Eksempler på livsstilsfaktorer,
der kan påvirkes af psykosociale forhold, er
rygning, alkoholindtag, kost og fysisk inaktivitet (Pieper et al., 1989, Christensen et al., 2014).
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Figur 2 bygger på tal fra den Nationale Sundhedsprofil 2013 og viser, at andelen med et højt
stressniveau (målt ved Cohens Perceived Stress
Scale) er større blandt personer med 3-5 livsstilsrelaterede risikofaktorer (41 %) sammenlignet med dem, der ikke har nogen livsstilsrelaterede risikofaktorer (15 %). Ligeledes er
andelen, der ofte er uønsket alene, større
blandt personer med 3-5 risikofaktorer (13 %)
sammenlignet med de, der ikke har nogen risikofaktorer (3 %) (Christensen et al., 2014).

Ser man på risikofaktorer i forhold til helbred
og sygdom, ses igen en kraftig tendens til, at
risikofaktorerne ophober sig blandt dem med
langvarig sygdom, og at færre med mange risikofaktorer vurderer, at de har et godt selvvurderet helbred (figur 3). Der er således tale om
en ophobning af både livsstilsrelaterede og
psykosociale faktorer i nogle grupper af befolkningen, hvilket øger risikoen for at udvikle
hjertesygdom. Denne ophobning relaterer sig
ligeledes til selvvurderet helbred og anden
sygdom.

Figur 2 -- Andel med henholdsvis et højt stressniveau, og som ofte er uønsket alene, opdelt på
antal risikofaktorer. Aldersjusteret procent.
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Kilde, Danskernes Sundhed, Den National Sundhedsprofil 2013 (Christensen et al., 2014).
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Figur 3 -- Andel med et fremragende, vældig godt eller godt selvvurderet helbred og andel med
langvarig sygdom, opdelt på antal risikofaktorer. Aldersjusteret procent
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Prioritering af
risikofaktorer
for iskæmisk
hjertesygdom
I tabel 3 (side 30) er prioriteringen af de beskrevne risikofaktorer baseret på udregning af
ætiologisk fraktion for iskæmisk hjertesygdom.
Ætiologiske fraktioner præsenteres udelukkende for iskæmisk hjertesygdom, da denne er
den hyppigst forekommende af de fire hjertesygdomme, og da evidensen for risikofaktorer
for denne sygdom er bedst. Der er udelukkende
udregnet ætiologiske fraktioner for de livsstilsrelaterede og psykosociale risikofaktorer præsenteret i denne rapport og altså ikke for eksempelvis sygdomme (f.eks. diabetes og forhøjet blodtryk) samt biologiske og miljømæssige
risikofaktorer.
Der er ikke udregnet ætiologisk fraktion for
risikofaktorer, hvor der ikke kunne identificeres estimater for forekomsten i den danske
befolkning (f.eks. type A personlighed, luftforurening og støj), eller hvor der ikke kunne identificeres risikoestimater med tilstrækkelig evidens for sammenhængen med iskæmisk hjertesygdom (f.eks. mættet fedt).
Den ætiologiske fraktion er udtryk for hvor stor
en andel af sygdomsbyrden, der kan undgås
ved at fjerne eksponeringen for den pågældende risikofaktor (Juul, 2012). Udregningen af
ætiologisk fraktion baseres på den relative
risiko for at udvikle iskæmisk hjertesygdom
blandt eksponerede sammenlignet med ikkeeksponerede samt på forekomsten af eksponeringen i den danske befolkning. Formlen for
udregning af ætiologisk fraktion ser således ud:
=

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∗ (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 1)
1 + 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∗ (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 1)

Estimater af relativ risiko for de enkelte eksponeringer er i denne rapport baseret på metaanalyser, der er blevet udvalgt på baggrund af
eksponeringsmålenes sammenlignelighed med
de tilgængelige forekomst-estimater. Nyere
meta-analyser blev her prioriteret fremfor ældre lignende meta-analyser. I de tilfælde, hvor
meta-analyser har anvendt de mest eksponerede som referencegruppe, er den reciprokke
relative risiko anvendt til udregning af ætiologisk fraktion. Denne metode er valgt, da beregninger ved anvendelse af risikoestimater med
de mest eksponerede som referencegruppe
ville resultere i udregning af en såkaldt forebyggende fraktion, fremfor udregning af den
ønskede ætiologiske fraktion.
Udregning af ætiologisk fraktion er baseret på
en forudsætning om kausalitet i årsagssammenhængen mellem en risikofaktor og iskæmisk hjertesygdom. Det vil sige, at det antages,
at eksponering for en risikofaktor har betydning for risikoen for at udvikle iskæmisk hjertesygdom. Kausalitet er imidlertid vanskeligt at
fastslå, selvom identifikation af kausale sammenhænge kan tilnærmes gennem veldesignede studier. Derfor er der i udregning af ætiologisk fraktion udelukkende anvendt estimater af
relativ risiko opnået gennem meta-analyser af
studier med opfølgningstid, der sikrer, at eksponeringen er blevet målt inden udvikling af
iskæmisk hjertesygdom. Derudover er der i
videst muligt omfang anvendt risiko-estimater
justeret for relevante confoundere for sammenhængen mellem eksponeringen og iskæmisk hjertesygdom. Det vil sige, at der tages
højde for faktorer, der kan påvirke både eksponeringen og risikoen for iskæmisk hjertesygdom. Herved mindsker man risikoen for at
tilskrive noget af en observeret effekt til confounderen, og man får et mere klart billede af
en eventuel sammenhæng mellem eksponering
og risiko for hjertesygdom. Derimod er risikoestimater justeret for mellemliggende (medierende) faktorer i sammenhængen mellem eksponeringen og iskæmisk hjertesygdom så vidt
muligt ikke anvendt. Justering for mellemlig-
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gende faktorer er fravalgt, da de enkelte risikofaktorer indgår i et komplekst årsagsnetværk,
hvor de hver især kan påvirke hinanden, og i
udregning af ætiologisk fraktion estimeres den
samlede andel af sygdomsbyrden, der kunne
undgås ved at fjerne risikofaktoren. Dette inkluderer også den del af effekten af eksponering, der går via andre risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom. Eksempelvis kan en del af
sammenhængen mellem stress og iskæmisk
hjertesygdom være medieret af livsstilsfaktorer
som rygning og kost. Af denne grund og fordi
summen af samtlige ætiologiske fraktioner for
en sygdom altid vil summere til mere end
100 %, vil det altså ikke være meningsfuldt at
summere ætiologiske fraktioner for at estimere
en samlet ætiologisk fraktion for eksempelvis
psykosociale risikofaktorer.

port ligeledes sammenlignelig med den for lav
udbrændthed i Østerbroundersøgelsen. Den
ætiologiske fraktion for overvægt er sammenlignelig med den identificeret i en rapport fra
World Health Organization (World Health
Organization, 2009).
En tidligere undersøgelse fra 2000 fandt en
højere ætiologisk fraktion for indtag af frugt og
grønt (Osler et al., 2000), men denne var baseret på et samlet mål for indtag af frugt og grønt
og er derfor ikke umiddelbart sammenlignelig
med de opdelte mål for frugt og grønt.

Af tabel 3 (side 30) ses det, at rygning og overvægt er betydelige risikofaktorer for iskæmisk
hjertesygdom i Danmark, så vel som psykosociale faktorer som udbrændthed/dårlig mental
sundhed og stress. Ifølge World Heart Federation er rygning, fysisk inaktivitet og overvægt
blandt de vigtigste risikofaktorer for hjerte-karsygdom (World Heart Federation, 2012). De
opgiver dog ætiologiske fraktioner, der er væsentligt mindre for både rygning (9 %) og overvægt (5 %). Dette kan være et resultat af, at de
ætiologiske fraktioner er baseret på data fra
hele verden og altså ikke nødvendigvis kan
overføres til en kontekst som den danske, hvor
forekomst af risikofaktorer i befolkningen kan
adskille sig væsentligt fra et globalt gennemsnit. Herudover bygger tallene på en samlet
ætiologisk fraktion for hjerte-kar-sygdom og
kan altså ikke direkte sammenlignes med ætiologiske fraktioner for iskæmisk hjertesygdom
alene.
Den ætiologiske fraktion for fysisk inaktivitet
er sammenlignelig med resultaterne for mænd,
der deltog i Østerbroundersøgelsen (Schnohr et
al., 2015). De ætiologiske fraktioner for intet
alkoholindtag og rygning er sammenlignelige
med resultaterne for kvinder fra samme undersøgelse. For udbrændthed/dårlig mental sundhed er den ætiologiske fraktion fra denne rap-
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Tabel 3 – Prioritering af risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom*

1

Risikofaktor

Relativ risiko

Forekomst

Rygning

1,76 for mandlige rygere.
2,17 for kvindelige rygere. (Huxley and Woodward,
2011)

23,8 % af den mandlige danske befolkning er nuværende rygere.
19,6 % af den kvindelige danske befolkning er nuværende rygere. (Christensen et al., 2014)

Passiv rygning

1,27 for ikke-rygere, der udsættes for passiv rygning.
(Fischer and Kraemer, 2015)

Overvægt

1,42 for moderat overvægtige mænd.
1,35 for moderat overvægtige kvinder.
1,84 for svært overvægtige mænd.
1,70 for svært overvægtige kvinder. (Prospective
Studies Collaboration, 2009)

22 % af den danske befolkning, der ikke ryger, udsættes dagligt for passiv rygning..
(Sundhedsstyrelsen and Statens Institut for
Folkesundhed, 2014)
40 % af den mandlige danske befolkning er moderat
overvægtige.
27 % af den kvindelige danske befolkning er moderat overvægtige.
14 % af den mandlige danske befolkning er svært
overvægtige.
14 % af den kvindelige danske befolkning er svært
overvægtige. (Christensen et al., 2014)
32 % af den danske befolkning har et lavt indtag af
frugt (<100 g/dag). (Eriksen et al., 2016, Pedersen et
al., 2015)
23 % af deltagerne i Østerbroundersøgelsen er udbrændte. (Schnohr et al., 2015)
28 % af den danske befolkning har et lavt indtag af
grøntsager (<130 g/dag). (Eriksen et al., 2016,
Pedersen et al., 2015)
16 % af den mandlige danske befolkning er fysisk
inaktive.
17 % af den kvindelige danske befolkning er fysisk
inaktive. (Christensen et al., 2014)
11 % af den danske befolkning får ikke søvn nok til
at føle sig udhvilet. (Christensen et al., 2014)

Ætiologisk fraktion

22,6 %

2

3

Kost

1,16 for lavt indtag af frugt (<100 g/dag). (Gan et al.,
2015)

4

Udbrændthed/dårlig mental
sundhed
Kost

1,18 for udbrændte (Williams et al., 2010, Frestad
and Prescott, 2017)
1,15 for lavt indtag af grøntsager (<130 g/dag). (Gan
et al., 2015)

5

6

7

Fysisk inaktivitet

Søvnmangel

1,16 for fysisk inaktive mænd.
1,32 for fysisk inaktive kvinder. (Sattelmair et al.,
2011)
1,36 for personer med kortest søvn. (Wang et al.,
2016)
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19,3 %

4,9 %
4,0 %
4,0 %

3,8 %
3,7 %

8

Risikofaktor

Relativ risiko

Forekomst

Intet alkoholindtag

1,3 for personer der ikke drikker alkohol. (Ronksley
et al., 2011)

12 % af den danske befolkning har ikke drukket
alkohol inden for det seneste år. (Christensen et al.,
2014)
13 % af den danske befolkning er ofte nervøse eller
stressede. (Christensen et al., 2014)
5,7 % af den danske befolkning er ofte uønsket
alene. (Christensen et al., 2014)
2,4 % af den danske befolkning er indenfor en 10års periode i behandling for angst på sygehuse.
(Flachs et al., 2015)
1,7 % af den danske befolkning er indenfor en 10års periode i behandling for depression på sygehuse. (Flachs et al., 2015)
2,5 % af den danske befolkning har et psykisk belastende arbejdsmiljø. (Eriksen et al., 2016)

9

Stress

10

Mangel på socialt netværk

11

Angst

12

13

Depression

Psykisk belastende arbejdsmiljø

1,27 for personer med et højt stressniveau.
(Richardson et al., 2012)
1,29 for personer der er socialt isoleret eller ensomme. (Valtorta et al., 2016)
1,41 for personer med angst. (Emdin et al., 2016)
1,56 for personer med svær depression. (Charlson et
al., 2013)
1,26 for personer med et psykisk belastende arbejdsmiljø. (Xu et al., 2015)

* Kommentarer til udregninger af ætiologisk fraktion gennemgås i følgende afsnit
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Ætiologisk fraktion
3,5 %
3,5 %
1,6 %
1,0 %
0,9 %
0,6 %

Kommentarer til udregning af
ætiologisk fraktion
Ved udregning af ætiologisk fraktion kan valg
af risikoestimater og mål for forekomst af eksponeringen have stor betydning for størrelsen
af den beregnede ætiologiske fraktion. Derfor
gennemgås baggrunden for udregningen af de
ætiologiske fraktioner kort i dette afsnit.
Den ætiologiske fraktion for rygning er udelukkende beregnet for nuværende rygere, og
tidligere rygere tillægges derfor den samme
risiko som personer, der aldrig har røget. Da
andelen af tidligere rygere i den danske befolkning er relativt stor, kan den ætiologiske
fraktion på den baggrund være underestimeret.
Risikoen for iskæmisk hjertesygdom falder dog
hurtigt efter rygestop og nærmer sig risikoen
for aldrig-rygere. Udregning af ætiologisk fraktion for passiv rygning er baseret på hvor stor
en andel af den danske befolkning, der dagligt
opholder sig minimum ½ time i rum, hvor der
bliver røget, eller hvor der lugter af tobaksrøg.
Personer, der udsættes for passiv rygning i
adskillige timer dagligt tillægges dermed samme risiko som personer, der udsættes for passiv
rygning i færre timer. Denne metode er anvendt, da der ikke kunne identificeres metaanalyser af sammenhængen mellem passiv
rygning og iskæmisk hjertesygdom, der inkluderede risikoestimater for en dosis-respons
sammenhæng. Den ætiologiske fraktion kan
dog være overestimeret, da risikoestimatet for
passiv rygning primært er baseret på oplysninger om, hvorvidt der generelt ryges i hjemmet
og/eller på arbejdspladsen, hvilket sandsynligvis medfører udsættelse for passiv rygning i
længere tid end ½ time dagligt. Beregningerne
er udelukkende baseret på personer, der ikke
ryger.
Estimatet af den relative risiko for iskæmisk
hjertesygdom blandt moderat og svært overvægtige er ikke baseret på incidens af iskæmisk
hjertesygdom men på dødelighed af iskæmisk
hjertesygdom. Dette kan have betydning for
den udregnede ætiologiske fraktion, hvis den

relative risiko for dødelighed af iskæmisk hjertesygdom er væsentligt forskellig fra den relative risiko for incidens af sygdommen. Betydningen af dette for størrelsen af den udregnede
ætiologiske fraktion vurderes dog at være beskeden, og vil formentlig resultere i en underestimering af den ætiologiske fraktion.
Der er på baggrund af tilgængelige risikoestimater og deres sammenlignelighed med danske
opgørelser af danskernes kostvaner udvalgt to
mål (lavt indtag af frugt og lavt indtag af
grøntsager) for ætiologisk fraktion af kost. Der
er imidlertid identificeret yderligere kostrelaterede risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom,
der ikke er inkluderet i de udregnede ætiologiske fraktioner, da risikoestimater og estimater
af forekomst i befolkningen ikke umiddelbart
var sammenlignelige. Disse inkluderer lavt
indtag af nødder, såkaldt middelhavskost, fisk,
fuldkorn og fibre samt højt indtag af såkaldt
vestlig kost, kost med højt glykæmisk load og
kost med højt transfedtsyrer. Der er ikke udregnet en ætiologisk fraktion for højt indtag af
mættet fedt, da evidensen for et sådant risikoestimat er usikker. Ved udregning af en ætiologisk fraktion for den samlede kostsammensætning som én risikofaktor ville resultatet være
en højere ætiologisk fraktion end den, der her
udregnes på baggrund af enkelte kostelementer. Der er desuden valgt lave grænser for lavt
indtag af frugt og grøntsager, hvilket kan medvirke til en underestimering af den ætiologiske
fraktion.
Den relative risiko for udbrændthed/dårlig
mental sundhed er baseret på analyser, hvor
udbrændthed er defineret som de 75 % med
højest score på et spørgeskema om udbrændthed. Den anvendte forekomst er baseret på
data fra Østerbroundersøgelsen, hvor udbændthed defineres som en ”vital exhaustion”score på fem eller derover. Her har respondenter fra Københavnsområdet på 40-74 år
besvaret et spørgeskema i 1991-1994. Det er
derfor sandsynligt, at den anvendte forekomst
af udbrændthed ikke kan generaliseres til den
generelle voksne danske befolkning i dag. Hvis
udbrændthed er mere udbredt i den generelle
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befolkning i dag, end det var blandt respondenterne i undersøgelsen, vil den udregnede ætiologiske fraktion være underestimeret. Det modsatte gør sig gældende, hvis udbrændthed er
mindre udbredt end blandt respondenterne.
Herudover kan forskellene i definitioner af
udbrændthed ved udregning af relativ risiko og
ved udregning af forekomst påvirke den udregnede ætiologiske fraktion.
Forekomsten af fysisk inaktivitet er opgjort
som andelen, der har svaret, at de ikke dyrker
fysisk aktivitet i fritiden. Den relative risiko for
iskæmisk hjertesygdom blandt fysisk inaktive
personer er baseret på et vægtet gennemsnit af
den relative risiko sammenlignet med personer, der dyrker, hvad der svarer til henholdsvis
2,5 time, fem timers eller 12,5 timers moderat
fysisk aktivitet om ugen. Vægtningen er foretaget på baggrund af andelen af personer blandt
fysisk aktive i den danske befolkning, der dyrker mindst 4 timers henholdsvis let og moderat
fysisk aktivitet om ugen, samt personer, der
dyrker konkurrenceidræt. På denne måde vægtes risikoestimater for niveauer af fysisk aktivitet, der er hyppige i den danske befolkning
højere end risikoestimater for niveauer af fysisk aktivitet, der ikke er så hyppige. Risikoestimaterne kan derfor ikke genfindes i den
anvendte meta-analyse. Den ætiologiske fraktion kan være underestimeret, da målet for fysisk aktivitet, der er anvendt til at udregne relativ risiko, anvender lavere grænser for mængden af fysisk aktivitet end målet, der er anvendt
i opgørelsen af forekomsten af fysisk aktivitet i
befolkningen. Udregningen af den ætiologiske
fraktion kunne i stedet være baseret på risikoestimater opnået ved at sammenligne de
mindst fysisk aktive med de mest fysisk aktive.
Dette ville have resulteret i en større ætiologisk
fraktion, men da mere detaljeret information
om danskernes niveau af fysisk aktivitet var
tilgængelig, er denne information i stedet anvendt i kombination med dertil passende risikoestimater. Fremfor udregning af ætiologisk
fraktion for fysisk inaktivitet kunne der i stedet
være udregnet en preventable fraction for fysisk aktivitet. For at bevare konsistens i beregningerne, er der imidlertid udelukkende ud-

regnet ætiologiske fraktioner for samtlige risikofaktorer.
Risikoestimatet for iskæmisk hjertesygdom ved
søvnmangel er udtrykt som den relative risiko
blandt personer, der sover mindre end 4-6 timer pr. nat, mens forekomsten af søvnmangel
er målt ved andelen, der ikke får nok søvn til at
føle sig udhvilet. Det sidste mål inddrager i
højere grad både søvnlængde og kvaliteten af
søvn, der begge kan spille en rolle i sygdomsudvikling (Eriksen et al., 2016). Den anvendte
relative risiko for iskæmisk hjertesygdom ved
kort søvnlængde kan være overestimeret, da
sammenhængen kan være confoundet af især
kronisk sygdom.
Den relative risiko for iskæmisk hjertesygdom
blandt personer, der drikker 0 genstande om
ugen, er baseret på et vægtet gennemsnit af den
relative risiko blandt personer uden alkoholindtag sammenlignet med personer, der drikker henholdsvis <1, 1-7, 7-15, 15-35 og >35 genstande om ugen. Vægtningen af den relative
risiko er foretaget på baggrund af andelen af
personer med et alkoholindtag i den danske
befolkning, der drikker henholdsvis 0, 1-7, 8-14,
15-29 og ≥30 genstande på en almindelig uge.
Ved denne vægtning vil risikoestimater for
alkoholindtag der forekommer hyppigt i befolkningen vægtes højere end risikoestimater
for alkoholindtag, der er sjældent i befolkningen. Det samlede risikoestimat på 1,3 kan af
samme grund ikke genfindes i den anvendte
meta-analyse. Kategorierne for alkoholindtag er
ikke ens for risikoestimaterne og for oplysninger på forekomst, men betydningen af dette
vurderes til at være beskeden, da kun en lille
andel af befolkningen drikker mere end 30
genstande om ugen.
Stress er i udregningen af relativ risiko målt
ved et højt selvrapporteret stressniveau, mens
forekomsten af stress er baseret på, hvor ofte
svarpersoner har følt sig nervøs og stresset. De
to mål kan derfor være udtryk for forskellige
dimensioner af oplevelsen af stress, og hvis
forekomsten af et egentligt højt stressniveau er
højere eller lavere end det anvendte mål for
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forekomst, kan den ætiologiske fraktion være
henholdsvis under- eller overestimeret.
Den relative risiko for iskæmisk hjertesygdom
ved mangel på socialt netværk er i metaanalysen målt samlet for både ensomhed og
social isolation. Forekomsten af det samme i
den danske befolkning er målt ved spørgsmål
om, hvorvidt respondenter ofte føler sig uønsket alene.
Forekomsten af angst i den danske befolkning
er baseret på andelen, der inden for en 10-års
periode er registreret i Landspatientregisteret
som værende under behandling for angst på
somatiske eller psykiatriske afdelinger. Forekomsten repræsenterer altså kun de mere alvorlige tilfælde af angst og ikke de tilfælde, der
udelukkende har været i behandling ved egen
læge. Estimatet af den relative risiko for iskæmisk hjertesygdom er imidlertid baseret på
studier med varierende definitioner af angst og
ikke kun alvorlig angst. Derfor kan den ætiologiske fraktion være underestimeret.
Ligesom for angst er forekomsten af depression baseret på data fra Landspatientregisteret og
inkluderer derfor ikke depression behandlet
hos egen læge. Det vil derfor primært være
svær depression, der er inkluderet i forekomsten af depression. Den relative risiko er baseret på en meta-analyse af studier, der inkluderede moderate til svære depressive symptomer
som eksponeringsmål for depression, og den
ætiologiske fraktion kan derfor være underestimeret.
Psykisk belastende arbejdsmiljø er for både
risikoestimatet og forekomsten defineret som et
arbejdsmiljø med høje krav og lav indflydelse
(høj job-strain). Andre dimensioner af et psykisk belastende arbejdsmiljø er derfor ikke
inkluderet i den ætiologiske fraktion for psykisk belastende arbejdsmiljø. Risikoestimatet er
baseret på en meta-analyse af studier, der generelt fandt en højere forekomst af psykisk belastende arbejdsmiljø end det anvendte estimat
for forekomst. Dette kunne indikere at definitionen for et psykisk belastende arbejdsmiljø er

strammere for opgørelsen af forekomst end for
den relative risiko, hvilket kan medføre en
underestimering af den ætiologiske fraktion.

Sammenfatning af prioritering af risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom
Der er udelukkende udregnet ætiologiske fraktioner for de livsstilsrelaterede og psykosociale
risikofaktorer præsenteret i denne rapport og
altså ikke for eksempelvis sygdomme (for eksempel diabetes og forhøjet blodtryk) samt
biologiske og miljømæssige risikofaktorer.
De udregnede ætiologiske fraktioner er udelukkende baseret på risikofaktorer, hvor der
kunne identificeres både estimater for forekomsten i den danske befolkning og risikoestimater baseret på evidens for en sammenhæng med iskæmisk hjertesygdom. Det har
således ikke været muligt at beregne ætiologiske fraktioner for eksempelvis type A personlighed, luftforurening og støj, eller hvor der
ikke kunne identificeres risikoestimater med
tilstrækkelig evidens for sammenhængen med
iskæmisk hjertesygdom (for eksempel mættet
fedt).
Rygning og overvægt er de mest betydningsfulde risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom.
Psykosociale faktorer som udbrændthed/dårlig
mental sundhed og stress er ligeledes risikofaktorer for iskæmisk hjertesygdom, men knap så
betydningsfulde. De udregnede ætiologiske
fraktioner er baseret på risikoestimater og
estimater af forekomst, der er sammenlignelige, men da der findes afvigelser mellem de
anvendte definitioner vil der ligeledes være
usikkerhed på størrelsen af de udregnede ætiologiske fraktioner.
Endvidere har det som nævnt ikke været muligt at beregne ætiologiske fraktioner for alle
identificerede livsstils og psykosociale risikofaktorer og for alle de fire hjertesygdomme. Det
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kan have betydning for prioriteringen. Det er
dog ikke muligt at give en præcis vurdering af
hvilken betydning dette kan have, da der ikke
er tilstrækkeligt kendskab til enten forekomst
eller risikoestimat. Endelig omhandler denne
rapport kun livsstils- og psykosociale faktorer.
Sygdomme som for eksempel diabetes og forhøjet blodtryk er således ikke medtaget. Disse
er kendte risikofaktorer for hjertesygdomme og
vil derfor have betydning for prioriteringen.
Livsstils- og psykosociale faktorer har dog i
flere tilfælde betydning for sygdomme og ved
at forbygge livsstils- og psykosociale faktorer vil
man også reducere risikoen for at udvikle sygdomme og dermed også hjertesygdomme.
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Social ulighed
i risikofaktorer
for hjertesygdom
Social ulighed i hjertesygdomme
Der er social ulighed i forekomsten af hjertesygdomme i Danmark. Denne ulighed ses eksempelvis for forekomsten af hjertesygdom i
forhold til højest fuldførte uddannelse. I 2011
var der således næsten dobbelt så høj aldersstandardiseret incidensrate af iskæmisk hjertesygdom blandt personer med en grundskoleuddannelse sammenlignet med de, der havde
en lang videregående uddannelse. Det samme
gjorde sig gældende for forekomsten af iskæmisk hjertesygdom. For dødeligheden var den
sociale ulighed endnu mere udtalt, idet de, der
havde grundskole som højeste fuldførte uddannelse, havde tre gange så høj dødelighed af
iskæmisk hjertesygdom som de, der havde en
lang videregående uddannelse. Incidensen og
forekomsten af hjertesvigt var halvanden til to
gange højere blandt de med grundskole som
højest fuldførte uddannelse sammenlignet med
de med videregående uddannelse. Samme
tendens blev set i dødelighed af hjertesvigt i
forhold til uddannelsesniveau. For hjerteklapsygdom kunne der ikke påvises den samme
sammenhæng, men der var en lille gradient i
uddannelsesniveau og incidens samt forekomsten af hjerteklapsygdom blandt kvinder. For
atrieflimren var der blandt kvinder en beskeden uddannelsesmæssig gradient i incidens og
forekomst. Dødelighed af atrieflimren var højest blandt de med grundskole som højest fuldførte uddannelse (Koch et al., 2014).

Social ulighed i risikofaktorer
for hjertesygdomme
Den sociale ulighed i hjertesygdomme afspejles
også i social ulighed i risikofaktorer for hjertesygdomme. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2013 viste, at den største andel af overvægtige og svært overvægtige fandtes blandt
personer, der havde grundskole som højest
fuldførte uddannelse (60,9 % overvægtige og
22,7 % svært overvægtige), mens den mindste
andel af overvægtige og svært overvægtige,
fandtes blandt dem med en lang videregående
uddannelse (35,9 % overvægtige og 7,2 % svært
overvægtige). Andelen af overvægtige og svært
overvægtige var større blandt førtidspensionister (overvægtige: 62,7 %, svært overvægtige:
28,3 %) og andre uden for arbejdsmarkedet
(overvægtige: 57,7 %, svært overvægtige:
25,4 %) end blandt beskæftigede (overvægtige:
48,3 %, svært overvægtige:
13,4 %) og arbejdsløse (overvægtige: 43,7 %,
svært overvægtige: 13,8 %) (Christensen et al.,
2014).
Andelen af daglige rygere var størst blandt
personer med grundskole som højest gennemførte uddannelse (26,2 %) og mindst blandt
personer med en lang videregående uddannelse (7,1 %). Den højeste forekomst af daglige
rygere i forhold til erhvervsmæssig stilling skulle findes blandt førtidspensionister (35,3 %),
andre uden for arbejdsmarkedet (38,3 %) og
arbejdsløse (20,9 %) sammenlignet med beskæftigede (15,5 %) (Christensen et al., 2014).
Det samme billede tegner sig, hvis man ser på
kost som en risikofaktor. Der var en højere
forekomst af usundt kostmønster blandt personer med grundskole som højest fuldførte uddannelse (24,8 %) sammenlignet med personer
med lang videregående uddannelse (4,6 %). I
forhold til erhvervsmæssig stilling sås en højere
forekomst af usundt kostmønster blandt førtidspensionister (21,7 %), andre uden for arbejdsmarkedet (24,4 %) og arbejdsløse (16,8 %)
i forhold til personer, der var beskæftigede
(12,0 %) (Christensen et al., 2014).
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Fysisk aktivitet i fritiden var også ulige fordelt i
forhold til uddannelsesniveau, sådan at andelen, der dyrkede moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden, var mindst blandt personer med
grundskole som højest fuldførte uddannelse
(12,1 %) og størst blandt personer med en lang
videregående uddannelse (39,0 %). For erhvervsmæssig stilling var andelen, der dyrkede
moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden, størst
blandt beskæftigede (34,5 %) og arbejdsløse
(29,4 %) og mindst blandt førtidspensionister
(8,5 %) og andre uden for arbejdsmarkedet
(14,8 %) (Christensen et al., 2014).
Andelen af personer, der ikke fik søvn nok til
at føle sig udhvilet var lidt større blandt personer med grundskole som højest fuldførte uddannelse (11,8 %) end blandt personer med en
lang videregående uddannelse (9,9 %). Andelen
af personer, der ikke fik søvn nok til at føle sig
udhvilet var ligeledes højere blandt andre uden
for arbejdsmarkedet (28,7 %) og førtidspensionister (19,0 %) end blandt arbejdsløse (11,8 %)
og beskæftigede (9,9 %) (Jensen et al., 2015).
Den sociale ulighed i alkoholforbrug tegnede
imidlertid et mere komplekst billede. Her sås
det, at andelen af kvinder, der overskred
Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse på 14
genstande om ugen, var størst blandt dem med
en lang videregående uddannelse men kun
blandt kvinder over 65 år, mens der ikke var et
tydeligt billede blandt de yngre kvinder. Blandt
mænd var andelen, der overskred højrisikogrænsen på 21 genstande om ugen, størst
blandt dem med grundskole som højest fuldførte uddannelse i de yngste aldersgrupper, mens
den hos de ældste aldersgrupper var størst
blandt dem med lang videregående uddannelse. Hvad angik erhvervsmæssig stilling, så var
andelen af personer, der overskred højrisikogrænsen, større blandt arbejdsløse (10,2 %),
førtidspensionister (9,7 %) og andre uden for
arbejdsmarkedet (10,9 %) end blandt beskæftigede (6,4 %). Andelen, der drak fem eller flere
genstande ved samme lejlighed, var størst
blandt personer med en lang videregående
uddannelse (34,4 %) og mindst blandt personer
med grundskole som højest fuldførte uddan-

nelse (16,3 %). Fordelt på erhvervsmæssig stilling var den højeste forekomst af personer, der
drak fem eller flere genstande ved samme lejlighed, blandt arbejdsløse (32,4 %) og beskæftigede (31,6 %), mens den laveste forekomst sås
blandt førtidspensionister (17,9 %) og andre
uden for arbejdsmarkedet (25,0 %)
(Christensen et al., 2014).
Også med hensyn til stress fandtes der social
ulighed, således at andelen der ofte følte sig
nervøs eller stresset var større hos de der har
grundskole som højest fuldførte uddannelse
(14,4 %) end blandt de med lang videregående
uddannelse (10,9 %). For erhvervsmæssig stilling gjaldt det, at andelen af personer der ofte
følte sig nervøs eller stresset var størst blandt
andre uden for arbejdsmarkedet (43,0 %) og
førtidspensionister (29,4 %), mindre blandt
arbejdsløse (17,0 %) og mindst blandt beskæftigede (11,0 %) (Christensen et al., 2014).
Forekomsten af ensomhed udtrykt ved ofte at
være uønsket alene var ligeledes skævt fordelt.
Den var således højest blandt personer med
grundskoleuddannelse (9,5 %), mens personer
med lang videregående uddannelse lå lavere
(3,2 %). Det samme billede tegnede sig, når
man ser på erhvervsmæssig stilling. Den største
andel af ensomme fandtes blandt andre uden
for arbejdsmarkedet (17,8 %), efterfulgt af førtidspensionister (15,2 %). Blandt beskæftigede
var andelen, der følte sig ensomme, noget mindre (3,2 %) (Christensen et al., 2014).
Angst og depression kan ses som et udtryk for
dårligt mentalt helbred, hvorfor den sociale
ulighed for de to sygdomme her er angivet ved
tal for dårligt mentalt helbred (udtrykt ved de
10 % med den laveste score på den mentale
helbredskomponent i SF-12). Det ses, at de med
det dårligste mentale helbred udgjorde en større andel blandt personer med grundskole som
højest fuldførte uddannelse (15,1 %) og en
mindre andel blandt dem med en lang videregående uddannelse (7,5 %). For beskæftigelse
viste det sig, at de med det dårligste mentale
helbred udgjorde en andel blandt personer
uden for arbejdsmarkedet (42,8 %), mens ande-
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len var væsentligt mindre blandt de, der var i
arbejde (7,3 %) (Christensen et al., 2014).

Social ulighed i ophobning af
risikofaktorer
Der er ikke alene social ulighed i forekomsten
af de enkelte risikofaktorer for hjertesygdom
men også i ophobning af disse risikofaktorer.
Som det fremgår af figur 4, er der en skæv fordeling af personer med 3-5 risikofaktorer, når

man ser på fordeling i forhold til uddannelse.
Risikofaktorerne dækker over usundt kostmønster ud fra en samlet kostscore, daglig rygning,
overskridelse af Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag, stillesiddende fritidsaktivitet og svær overvægt, der alle er risikofaktorer for hjertesygdom (Christensen et al.,
2014). Dette tegner et billede af tilstedeværelsen af ulighed, både i fordelingen af risikofaktorer og i risikoen for at udvikle hjertesygdom,
målt på uddannelsesniveau.

Figur 4 -- Andel med 3-5 risikofaktorer blandt mænd og kvinder (25 år eller derover) i forskellige
uddannelsesgrupper. 2013. Aldersjusteret procent
%
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Kilde, Danskernes Sundhed, Den National Sundhedsprofil 2013 (Christensen et al., 2014)

Social ulighed i hjertesygdom
forklaret ved risikofaktorer

betydningen af de forskellige faktorer for den
sociale ulighed i hjertesygdom. Otte studier har
eksempelvis identificeret, at livsstilsfaktorer

Flere studier har undersøgt, hvor stor en del af
den sociale ulighed i hjertesygdom der kan
forklares af social ulighed i kendte risikofaktorer for hjertesygdom. Disse studier har hovedsageligt anvendt uddannelse som mål for socioøkonomisk status, men også beskæftigelsesstatus og socioøkonomiske forhold i bopælsområdet er anvendt. Studierne har fundet meget varierende resultater for hvor stor en del af
den sociale ulighed i hjertesygdomme, der kan
forklares af livsstilsfaktorer og psykosociale
faktorer, og der er derfor ingen konsensus om

kan forklare mellem 11 % og 76 % af den sociale ulighed i hjertesygdomme (Floud et al., 2016,
Ernstsen et al., 2010, Mejean et al., 2013,
Kamphuis et al., 2013, Marmot et al., 2008,
Nordahl et al., 2013, Wamala et al., 1999,
Kershaw et al., 2013). Syv af dem finder dog, at
andelen, der forklares af livsstilsfaktorer, ligger
på omkring 1/3 eller derover (Kershaw et al.,
2013, Wamala et al., 1999, Marmot et al., 2008,
Floud et al., 2016, Ernstsen et al., 2010, Mejean
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et al., 2013, Kamphuis et al., 2013). Fordelt på
de enkelte livsstilsfaktorer finder studierne, at
rygning kan forklare 6-27 % af uligheden i hjertesygdom (Mejean et al., 2013, Marmot et al.,
2008, Kershaw et al., 2013, Nordahl et al.,
2013), overvægt forklarer 10-23 % (Kershaw et
al., 2013, Nordahl et al., 2013, Marmot et al.,
2008), alkohol forklarer 0-27 % (Mejean et al.,
2013, Marmot et al., 2008), fysisk aktivitet forklarer 0-10 % (Marmot et al., 2008, Kershaw et
al., 2013, Nordahl et al., 2013, Ernstsen et al.,
2010), mens kost forklarer 15-48 % af uligheden (Mejean et al., 2013, Marmot et al., 2008).
Rygning er den faktor, der oftest er undersøgt i
forbindelse med social ulighed, mens betydningen af alkohol og kost er afdækket i mindre
grad. To studier, der har undersøgt, hvor stor
en andel af den sociale ulighed i hjertesygdomme, der kan forklares af psykosociale faktorer, finder, at mellem 6 % og 57 % af uligheden forklares af disse faktorer (Wamala et al.,
1999, Kamphuis et al., 2013). Definitionen af
psykosociale faktorer varierer dog også i disse
studier og inkluderer i forskellig grad socialt
netværk, stressende begivenheder, psykisk
arbejdsmiljø, udbrændthed, depression, angst

og coping-muligheder. Et review af den medierende effekt af psykosociale faktorer mellem
socioøkonomisk status og helbredsudfald
fandt, at socialt netværk forklarede 14-16 % af
den sociale ulighed i hjertesygdom, mens psykisk arbejdsmiljø forklarer mellem 0 % og 64 %
af den sociale ulighed (Matthews et al., 2010).
De store variationer i estimaterne af betydningen af livsstils- og psykosociale faktorer kan i
høj grad forklares med forskelle i studiedesign,
studiepopulationer, valg af statistiske analyser
og forskelle i mål for socioøkonomi, livsstils- og
psykosociale faktorer samt hjertesygdomme.
Litteraturen viser altså, at der i Danmark er
social ulighed i både hjertesygdomme og risikofaktorer for disse, således at de fleste risikofaktorer oftere optræder blandt personer med
kortere uddannelse, og disse har højere risiko
for at udvikle hjertesygdomme sammenlignet
med personer med længere uddannelse. Internationale studier viser desuden, at en del af
den sociale ulighed i hjertesygdomme kan forklares ved social ulighed i både livsstils- og
psykosociale faktorer.
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Bilag 1
Alle systematiske søgninger er foretaget i PubMed og bygger på følgende strategier. Søgningerne er
bygget op omkring indekserede MeSH ord og fritekstsøgninger og fremgår af nedenstående tabeller.
Iskæmisk hjertesygdom
("Myocardial Ischemia"[Mesh] OR "Angina, Stable"[Mesh] OR Myocardial Ischemia OR Acute
Coronary Syndrom OR Stable angina OR Ischemic heart disease OR acute myocardial infarction
OR unstable angina OR stable ischemic heart disease OR chronic ischemic heart disease) AND
("Review Literature as Topic"[Mesh] OR "Review" [Publication Type] OR Review OR "MetaAnalysis as Topic"[Mesh] OR Meta-Analysis [Publication Type] OR meta-analysis) AND ("Risk Factors"[Mesh] OR risk factors)
Hjertesvigt
(“Heart Failure”[Mesh] OR heart failure OR Heart insufficiency) AND (“Review Literature as Topic”[Mesh] OR “Review” [Publication Type] OR Review OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR
Meta-Analysis [Publication Type] OR meta-analysis) AND (“Risk Factors”[Mesh] OR risk factors)
Hjerteklapsygdom
("Heart Valve Diseases"[Mesh] OR heart valve disease OR aortic valve stenosis OR aortic valve
insufficiency OR mitral valve stenosis OR mitral valve insufficiency OR pulmonic valve stenosis
OR pulmonic valve insufficiency OR tricuspid valve stenosis OR tricuspid valve insufficiency)
AND ("Review Literature as Topic"[Mesh] OR "Review"[Publication Type] OR review OR "MetaAnalysis as Topic"[Mesh] OR Meta-Analysis [Publication Type] OR meta-analysis) AND ("Risk Factors"[Mesh] OR risk factors)
Atrieflimren
(“Atrial Fibrillation”[Mesh] OR Atrial Fibrillation OR “Atrial Fibrillation”[Mesh] OR Atrial Fibrillation) AND (“Review Literature as Topic”[Mesh] OR “Review” [Publication Type] OR Review) AND
(“Risk Factors”[Mesh] OR risk factors) AND (“Review Literature as Topic”[Mesh] OR “Review”
[Publication Type] OR Review OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR Meta-Analysis [Publication
Type] OR meta-analysis) AND (“Risk Factors”[Mesh] OR risk factors)
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