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Aktuelle spørsmål om ikke-smittsomme 
sykdommer og covid-19

̶ Er de underliggende risikotilstander for:
• påvist smitte/sykdom
• innlegges på sykehus
• innleggelse intensivavdeling/ respirator
• død 
• betydningen av samsykelighet

̶ Forløp og forekomst av de ikke-smittsomme sykdommene  som diabetes og 

hjerteinfarkt?

̶ Hvilke nye sykdommer og senfølger kan oppstå etter Covid-19?

̶ Vaksine: effekt og bivirkninger

̶ Død av ikke-smittsomme sykdommer 





Forløp av covid-19

Foreløpige tall for uke 47:

• 224 nye innleggelser i sykehus med 

covid-19 som hovedårsak

• 20 nye intensivinnleggelser

• 46 dødsfall

• 95% av de som dør er over 65 år, 

medianalder er 85 år.

• Økt antall dødsfall i 2022 i Norge –

mer enn covid-19? 

NB - data over innleggelser og dødsfall forventes oppjustert, spesielt for den siste uken
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Første vaksine satt 27.12.20 Første oppslag om bivirkninger 14.01.21

Koronavaksinasjonsprogrammet





Forekomst av nyoppstått sykdom etter 
covid-19 og vaksinasjon? 

̶ Autoimmun sykdom 

̶ Nevrologisk sykdom 

̶ Hjertesykdom 
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• De fleste barn som fikk type 1 diabetes hadde ikke vært smittet

• De aller fleste barna som hadde vært smittet fikk ikke type 1 diabetes 

• Økt forekomst av type 1 diabetes hos barn 30 dager etter smitte 13 av 
10.000 vs 8 av 10.000

• Ingen assosiasjon med koronavaksinasjon 
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Hva trenger vi mer kunnskap om ?
̶ Forløp av covid-19 i 2021 og 2022  - har personer med ikke-smittsomme sykdommer 

fortsatt like høy risiko for alvorlig forløp?

̶ Langtidskonsekvenser av smitte og sykdom, inkludert long-covid – er ikke smittsomme 

sykdommer en risikofaktor?

̶ Post-pandemi effekter på sykdomsforekomst, behandling og dødelighet.

̶ Betydningen av koronavaksinene for pasienter med ikke-smittsomme sykdommer?

(varighet av beskyttelse, immunrespons, behov for oppfriskningsdoser)



Hva vet vi mulige effekter av 
pandemien på befolkningens 
levevaner?



Bruk og salg av røyketobakk, 
snus og e-sigaretter/fordampere 
i perioden 2018-2022

Tord Finne Vedøy
Avdeling for rusmidler og tobakk, FHI
tord.vedoy@fhi.no



• Tobakksrøyking er den største enkeltårsaken til tapte leveår og død i 
Norge. Antall dødsfall som skyldes røyking estimeres til oppunder 5000 
per år. (Folkehelseinstituttet 2018, Institute for Health Metrics and 
Evaluation 2022).

• Globalt har andelen røykere sunket, men antallet røykere har steget til 
rett over 1 milliard. Antallet som døde på grunn av røyking i 2019, et 
normalår, ble estimert til 7,7 millioner. (Reitsma et al. 2021) 



• Koronaepidemien førte til at kjøp av tobakk 
fra kilder utenfra Norge ble redusert til et 
minimum.

• I årene før epidemien ble nær 50 prosent 
av tobakk brukt i Norge, kjøpt utenfor 
Norge (eller tollfritt) (Vedøy and Lund 
2022).

• Tobakk koster nesten dobbelt så mye i 
Norge som f.eks. i Sverige.

• Så hva skjedde med bruk av nikotin- og 
tobakksprodukter gjennom 
koronaepidemien?
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Røyking, bruk av snus og fordampere/
e-sigaretter, daglig og av og til, 2000-2022

Kilde: Folkehelseinstituttet/Statistisk sentralbyrå

Røyking daglig sank fra rundt ti prosent i 2018 til 

i underkant av syv prosent i 2022. 

Bruk av snus daglig økte svakt fra rett over 11 

prosent i 2018 til 13 prosent i 2022.

Bruk av e-sigaretter/fordampere var stabilt lav 

gjennom hele perioden. 



Daglig røyking, bruk av snus og fordampere/
e-sigaretter, etter kjønn, 2018-2022

Dagligrøyking var nær identisk blant menn og 

kvinner i perioden 2018 til 2022. 

Daglig bruk av snus var imidlertid rundt dobbelt 

så høy blant menn sammenliknet med kvinner. 

Det var ingen kjønnsforskjeller i daglig bruk av e-

sigaretter/fordampere.

Kilde: Folkehelseinstituttet/Statistisk sentralbyrå



Daglig røyking, bruk av snus eller fordampere/
e-sigaretter, etter alder, 2018-2022

Blant ungdommer og unge voksne i aldersgruppen 

16-24 år var andelen som brukte snus daglig i 

perioden 2018 til 2022 rundt 20 prosent. Andelen 

dagligrøykere var nær null.

I aldersgruppen 24-44 år var andelen som brukte 

snus daglig like høy som for 16-24 åringene, men 

andelen som røykte daglig var høyere. 

Blant voksne i alderen 45-66 var dagligrøyking mer 

utbredt enn daglig bruk av snus fram til 2020. 

I den eldste aldersgruppen var dagligrøyking stabilt 

høyere enn daglig bruk av snus.

Bruk av e-sigaretter/fordampere var nær null i alle 

aldersgrupper.

Kilde: Folkehelseinstituttet/Statistisk sentralbyrå



Sannsynlighet for ulike kombinasjoner av regelmessig 
bruk av tobakks- og nikotinprodukter, 2018-2022

Andelen som har brukt noen form for nikotin 

og/eller tobakksprodukter regelmessig (foruten 

nikotinlegemidler) var rundt 30 prosent 

gjennom perioden. 

Kilde: Folkehelseinstituttet/Statistisk sentralbyrå



Registrert salg av tobakksvarer i Norge, 
i tonn, 2018-2021

Selv om røyking og bruk av snus var stabil i 

perioden 2018-2021, så økte det registrerte 

innenlandske salget av sigaretter og snus i den 

samme perioden.
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Sannsynlighet for å ha kjøpt tobakk brukt siste 24 timer fra 
ulike utsalgssteder, etter kvartal, 2015-2022

Selvrapportert kjøp av tobakk i Norge fra 2019 til 

2020 økte kraftig.

Selvrapportert kjøp av tobakk i Sverige og på 

«Tax-free» sank kraftig fra 2019 til 2020. 

Kjøp av tobakk fra nettbutikker har økt, men 

økningen begynte noe før pandemien.

Selvrapportert kjøp fra andre land, og mulig 

smugling ser ut til å ha vært stabilt lav gjennom 

hele perioden.

Kilde: Vedøy and Lund 2022



Konklusjon

Økt tobakkshandel i Norge og følgelig dyrere tobakk ble ikke ledsaget av en nedgang i røyking 

eller bruk av snus

Grensehandelen gikk kraftig ned i 2020, men er i ferd med å returnere til tidligere nivåer. 

I den grad pandemien har ført til økt bekymring om helse, ser ikke det til å ha hatt noen 

betydning for tobakksbruk. 

På tross av den store helsebyrden røyking utgjør har det skjedd lite i løpet av det siste tiåret 

med hensyn til røyking blant etablerte røykere. 

Vi vet foreløpig for lite om hvorfor andelen som røyker ikke synker mer, men røyking har en 

sterk sosial gradient og både innvandring og psykisk helse kan være viktige faktorer for 

opprettholdelsen av røyking. 
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Hva vet vi mulige effekter av 
pandemien på befolkningens 

alkoholbruk? 

Geir Scott Brunborg

Avdeling for rusmidler og tobakk

FHI



Alkoholomsetningen (unntatt turistimport og taxfree)
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• Spørreundersøkelse 
gjennomført mellom april og 
juli 2020

• Totalt sett endret 
alkoholkonsumet seg lite i de 
første månedene av 
pandemien

• Men de 5-10% som drakk 
mest fra før økte inntaket, 
og det ble flere 
«stordrikkere».



Oppsummert…

• Det registrerte salget økte 
betraktelig under pandemien, 
men det skyldes nok 
reiserestriksjoner

• Totalt sett ser alkoholbruken 
ut til å ha blitt lite påvirket av 
pandemien  

• De som drakk mest fra før kan 
ha økt alkoholinntaket sitt i 
starten av pandemien

• Mer finmaskede data ville gitt 
klarere konklusjoner



Hva vet vi om befolkningens fysiske aktivitetsnivå 
og mulige effekter av pandemien? 
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n=5144*
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Totalt ca. 14 500 deltakelser 
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*I tillegg et ikke-vestlig ekstrautvalg N=8000 (n=409)



Intensitet



(Steene-Johannessen et al, IJBNPA 2021)

10 min/d 



Trends in Physical Inactivity in Norwegian Adults

Accelerometry Self-report

(Hansen et al, Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i Norge –
Nasjonal kartlegging 2014-2015, 2015)



Upubliserte resultater om fysisk aktivitet og 
skjermtid fra Mor, far barn studien (MoBa) er 
tatt ut av presentasjonen



International comparisons

• Most studies reported a decline in PA and 
increase in screen time

• Cross-sectional and convenient samples
• Medium quality

(Viner et al, JAMA Pediatr 2022)



International comparisons

• 46 studies (29017 children)
• Mean increase 84 min/d
• Marked increase in 12-18 year olds
• Retrospective (116 min/d) 
• Longitudinal (65 min/d)

(Madigan et al, JAMA Ped 2022)



Summary -

• MoBa
• Not representative sample

• Questions not developed to assess amount of physical activity

• Questions not developed to assess the prevalence of physical (in)activity

• Questions not developed to assess the effect of the pandemic

• International studies  - similar methodological limitations

• Device-based measures are needed to truly assess the prevalence of 
individuals meeting the physical activity recommendations



• Individual data (N=1,255811)
• Daily steps Smartphone app
• >200 countries and territories
• Post pandemic levels lower than pre 

pandemic levels (10%)
• Large regional variation
• Sampling bias – not representative

(Tison et al, Lancet Global Health 2022)


