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risikoen økte med sigarettforbruket. Perso-
ner som røykte over 40 sigaretter daglig
hadde dobbelt så stor risiko som dem som
røykte under ti. Personer som sluttet å røyke,
fikk redusert sin risiko for å få slag, og etter
fem år var den like lav som for ikke-røykere.   

En metaanalyse fra 1989 (2) konkluderte
med at røyking dobler risikoen for hjerne-
slag. Analysen som omfattet 32 separate stu-
dier, viste en sterkere sammenheng hos kvin-
ner enn hos menn. Også her ble det avdekket
en betydelig risikoreduksjon etter røykeslutt,
likevel hadde eksrøykere i alle aldersgrup-
per, regnet under ett, en vedvarende og lett
forhøyet relativ risiko som var 1,2. 

Risikoen for hjerneslag avtar både raskt
og betydelig etter røykestopp. 2–5 år etter
røykestopp har eksrøykere 30–40 % lavere
risiko for hjerneslag sammenliknet med dem
som røyker (3, 4). Dette gjelder begge kjønn,
mens gevinsten er aller størst hos hypertoni-
kere. Å bytte til pipe eller sigar gir liten eller
ingen gevinst, og i beste fall falsk trygghet. 

Arteriosklerose  
To norske studier har vært sentrale når det
gjelder å dokumentere sammenhengen mel-
lom røyking og hjerneslag (5, 6). Med en røy-
keprevalens i befolkningen på ca. 25 %, har
man beregnet at ca. 18 % av alle hjerneslag
kan tilskrives daglig røyking. 

En epidemiologisk studie fra 1992 viste at
sigarettforbruket er relatert til utviklingen og
graden av arteriosklerose i carotisarteriene
(7), en effekt uavhengig av alder, hyperten-
sjon og diabetes. Funnet ble bekreftet ekspe-
rimentelt i 1996 av en studie som viste at to-
bakksrøyk kan indusere intimahyperplasi i

carotidene hos rotter (8). Sammenhengen
mellom røyking og åreforkalkning er ytterli-
gere styrket av en analyse av pasientdataene
fra den amerikanske NOMASS-studien og
den tyske BCID-studien (9). I alt 914 per-
soner som hadde hatt fokal cerebral iskemi
ble undersøkt. Alvorlig carotisstenose (dvs.
> 60 % luminal forsnevring) assosiert til to-
bakksrøyking ble funnet i henholdsvis 14 %
og 21 % av de to pasientmaterialene.  

Nye epidemiologiske studier viser også at
passiv røyking er helseskadelig. En studie fra
1999 dokumenterer en overhyppighet av
hjerneslag blant personer klassifisert som
passive røykere (1), i tillegg til å bekrefte
både assosiasjonen og dose-respons-effek-
ten mellom sigarettrøyking og hjerneslag. 
– Tom Sundar, Tidsskriftet
tom.sundar@legeforeningen.no

Litteratur
1. Wolf PA, D’Agostino RB, Kannel WB, Bonita R,
Belanger AJ. Cigarette smoking as a risk factor for
stroke. The Framingham study. JAMA 1988; 259:
1025–9.
2. Shinton R, Beevers G. Meta-analysis of relation
between cigarette smoking and stroke. BMJ 1989;
298: 789–94. 

3. Wannamethee SG, Shaper AG, Whincup PH,
Walker M. Smoking cessation and the risk of stroke
in middle-aged men. JAMA 1995; 274: 155–60.
4. Kawachi I, Colditz GA, Stampfer MJ et al. Smok-
ing cessation and decrease of stroke in women. JAMA
1993; 269: 232–6.
5. Njølstad I, Arnesen E, Lund-Larsen P. Body
height, cardiovascular risk factors, and risk of stroke
in middle-aged men and women. Circulation 1996;
94: 2877–82.
6. Haaheim LL, Holme I, Hjermann I, Leren P.
Smoking habit and risk of fatal stroke: 18 years fol-
low-up of the Oslo Study. J Epidemiol Community
Health 1996; 50: 621–4.
7. Dempsey RJ, Moore RW. Amount of smoking in-
dependently predicts carotid artery atherosclerosis
severity. Stroke 1992; 23: 693–6.  
8. Petrik PV, Gelart HA, Moore WS, Quinones Bal-
drich W, Law MM. Cigarette smoking accelerate ca-
rotid artery intima hyperplasia in a dose-dependent
manner. Stroke 1995; 26: 1409–14. 
9. Mast H, Thompson J, Lin I-F, Hofmeister C, Hart-
mann A, Marx P et al. Cigarette smoking as a deter-
minant of high-grade carotid artery stenosis in his-
panic, black, and white patients with stroke or tran-
sient ischemic attack. Stroke 1998; 29: 908–12. 
10. Bonita R, Duncan J, Truelsen T, Jackson RT, 
Beaglehole R. Passive smoking as well as active 
smoking increases the risk of acute stroke. Tob Con-
trol 1999; 8: 156–60.

Figur 1 Andelen menn og kvinner som røyker daglig i norske fylker. Tallene er fra 1999 og angir prosentvise andeler. Fylkene med sterkest rødfarge har
flest dagligrøykere. For både menn og kvinner er det Finnmark som topper listen. Kilder: Norgeshelsa og Tobakksskaderådet.

80% angrer på den første røyken
Åtte av ti røykere ville aldri ha begynt å røyke hvis de skulle tatt beslutningen på nytt.
Men de tror det er lett å slutte. Det viser en undersøkelse blant 893 britiske røykere
som er gjengitt i BMJ (2002; 324: 608). I gruppen 45–64 år var det 90% som angret på
at de en gang hadde begynt med tobakk. Blant de unge fra 16–24 år var det så høy 
andel som 78 % som ønsket at de aldri hadde begynt. 80% i gruppen 16–29 år mente at
de ville være røykfrie innen ti år. Ifølge forfatterne er denne gruppen overoptimistisk
med tanke på eget røykesluttprosjekt. Tall fra en britisk undersøkelse i 1998 viser nem-
lig at 65 % av alle som noen gang hadde røkt, fortsatt var røykere da de passerte 40 år
og 46 % hadde ikke klart å slutte ved 60 års alder. 
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