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NORDMENNS RØYKEVANER OG UTVIKLING AV LUNGEKREFT: 

HVORDAN HAR DE SISTE TIÅRS ENDRINGER I RØYKEVANER PÅVIRKET 
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Introduksjon 
 

Bakgrunn 
I Norge er lungekreft samlet sett den tredje hyppigste krefttypen, etter prostatakreft og 

brystkreft. Blant menn har insidensraten holdt seg noenlunde stabil de siste 10 år, men blant 

kvinner har den i samme tidsrom økt med nesten 30 %, se figur 1. I femårsperioden 2010-

2014 ble gjennomsnittlig 87 % av tilfellene registrert blant personer 60 år eller eldre(1). 

Globalt er lungekreft den vanligste krefttypen blant menn, den tredje vanligste blant kvinner, 

og samlet sett den hyppigste krefttypen. I 2012 var det over 1,8 millioner nye tilfeller og 

nesten 1,6 millioner dødsfall grunnet lungekreft(2).  

ABSTRACT 

Aim: Investigate whether or not changes in smoking habits in Norway over the last 

decades have had an impact on incidence of histological subtypes of lung cancer. 

Introduction: Many doctors of oncology have had the impression that incidence rates of 

squamous cell carcinoma (SCC) of the lung have been decreasing over the last few 

decades, following a decrease in sales of hand-rolled tobacco. 

Method: The author conducted a study at the Norwegian Cancer Hospital, 

Radiumhospitalet, which included 135 lung cancer patients who completed a 

questionnaire regarding smoking habits. Answers were used to investigate possible links 

between hand-rolled tobacco and SCC, and filtered cigarettes and adenocarcinoma (AC). 

Statistics from the hospital were extracted for further insight in to the characteristical 

differences between patients with SCC and AC of the lung. 

Results: No significant correlations between hand-rolled tobacco and SCC or between 

filtered cigarettes and AC were found. The number of pack years in patients with AC 

was significantly lower than in patients with SCC. Women were significantly 

overrepresented among non-smokers vs smokers. Age at smoking debut was 

significantly lower among users of hand-rolled tobacco. Heavy smokers were diagnosed 

earlier than light smokers: 1,46 years earlier in heavy smokers. 

Conclusion: The results suggest that choice of smoking tobacco could be a factor 

influencing development within the subgroups SCC and AC. However, histological 

cancer type is probably influenced by other factors as well; the most important seems to 

be the composition of the smoking tobacco. 
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Fig. 1: Aldersjusterte (Norge, 2014) insidensrater pr. 100 000 fordelt på 5-års diagnoseperiode 1955-2014. 

Kilde: Kreftregisteret. 

Lungekreft er en av de mest aggressive krefttypene som finnes: 5 års overlevelse er beregnet 

til 10-15 % (2). I Norge er lungekreft den vanligste kreftrelaterte dødsårsak blant begge kjønn: 

I 2014 døde 1.198 menn og 960 kvinner av lungekreft. Samlet svarer dette til i underkant av 

20 % av alle kreftrelaterte dødsfall.(1).  

Sammenhengen mellom tobakksrøyking, inklusive passiv røyking, og utvikling av lungekreft 

er veletablert. Allerede i 1950 beviste Doll & Hill denne sammenhengen, som blir ytterligere 

forsterket av tidlig røykedebut. De som begynner å røyke etter fylte 20 år har klart lavere 

risiko for å utvikle lungekreft enn de med tidligere røykedebut(2-4). Gjennomsnittlig 

røykealder har de siste 35 år holdt seg stabil rundt 17,5 år for menn, mens den for kvinner har 

sunket med fra 20,2 år i 1980 til 18,1 år i 2014(5). Insidens av lungekreft kan derfor komme 

til å fortsette å øke i framtiden(3). I 1985 viste tall fra Nord-Europa at 91 og 73 % av 

lungekrefttilfeller blant henholdsvis menn og kvinner skyldtes røyking(6). Amerikanske tall 

fra begynnelsen av 1990-tallet viste at over 90 % av alle dødsfall relatert til lungekreft blant 

menn, og over 78 % hos kvinner, kan tilskrives røyking(7). En estimerer nå røyking til å være 

årsak til rundt 90 % av lungekrefttilfellene i høyinntektsland(2). 

I 1975 ble tobakkskadeloven introdusert i Norge, og har i den senere tid blitt utvidet flere 

ganger. Sammen med flere andre strukturelle og holdningsendrende tiltak, som for eksempel 

røykeloven som ble innført i 2004, har den vært medvirkende til en reduksjon i 

tobakkskonsumet. I 1973 oppgav 51,8 % av norske menn og 32,0 % av norske kvinner å være 

dagligrøykere. Disse tallene har blitt redusert til henholdsvis 14,4 og 13,3 % i 2014, se figur 2. 

Andel av-og-til-røykere i Norge har holdt seg stabil rundt 10 % for begge kjønn de siste 

tiårene(5). 
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Fig. 2: Utvikling i andel dagligrøykere per kjønn. Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 

Utviklingen i registrert salg av rulletobakk og sigaretter, målt i gram per innbygger over 15 år, 

har variert i årene etter andre verdenskrig: se figur 3. Rulletobakkssalget skjøt fart på 

begynnelsen av 1960-tallet og passerte i 1961 salget for sigaretter, før det nådde sin topp i 

1975. Da var salget av rulletobakk 1319 gram per innbygger over 15 år, mens det var 561 for 

sigaretter. Etter 1975 begynte rulletobakkssalget å synke, mens salget av filtersigaretter sakte 

økte. I 1997 var på ny salget av filtersigaretter høyere enn salget av rulletobakk. Siden da har 

det vært en stadig reduksjon i salg av både rulletobakk og filtersigaretter, men samtidig har 

forholdet mellom salg av filtersigaretter og salg av rulletobakk økt. I 2014 var salget av 

rulletobakk 137 gram per innbygger over 15 år, mens det for filtersigaretter var 387 gram per 

innbygger over 15 år(5).  
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Fig. 3:Utvikling i salg av rulletobakk og filtersigaretter. Kilde: Statens institutt for rusmiddelforskning 

Den viktigste faktor for å utvikle avhengighet til tobakk, er nikotin. For å måle mengde 

nikotin og andre stoffer i tobakksrøyken, maskinrøykes en sigarett med et inhalasjonsvolum 

på 35 ml over to sekunder. Denne metoden ble utviklet i 1936, og benyttes fremdeles. Siden 

1950-tallet har røyketobakken gjennomgått store endringer i sammensetning: mengde nikotin 

i sigarettrøyk har sunket fra 2,7 til 0,9 mg per 35 ml, samt at mengde tobakk i filtersigarettene 

og tobakksblandingene har sunket betydelig(7). Dog har generelt sett norsk rulletobakk 

høyere innhold av både tjære og nikotin enn filtersigaretter som finnes i det norske 

markedet(3). Tidligere studier har vist signifikant risikoreduksjon vedrørende utvikling av 

lungekreft ved å røyke tobakk med lavt tjæreinnhold, kontra tobakk med høyt tjæreinnhold. 

Dette er riktignok ikke en etablert sannhet, men en kan likevel forvente at de ”nye” 

tobakksproduktene vil påvirke utviklingen av lungesykdommer(8). 

De viktigste karsinogener i forbindelse med utvikling av lungekreft ved røyking er 

”tjærestoffene” polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og tobakksspesifikke N-

nitrosaminer (TSNA)(7, 8). Endringene som har blitt gjort vedrørende tobakkens 

komposisjon, har ført til en reduksjon i PAH og alle andre giftige stoffer fra tobakksrøyk, 

bortsett fra TSNA, som har økt betydelig(7, 8), dog med variasjoner mellom land, tross 

samme produsent(9). Forsøk på mus, rotter og hamstre har vist at hos disse vil TSNA primært 

forårsake adenomer og adenokarsinomer, uavhengig av administreringsmodalitet, mens PAH 

induserer plateepitelkarsinomer. En har også funnet hovedsaklig plateepitelkarsinomer blant 

lungekreftpasienter som har vært utsatt for aerosoler med høye konsentrasjoner av PAH(7, 8, 

10). Selv om karsinogener fra tobakksrøyk anses som de viktigste i forbindelse med utvikling 

av lungekreft, finnes det andre risikofaktorer som har vist seg å kunne medvirke i denne 

utviklingen. Eksponering for asbest seksdobler risiko for lungekreft, og kombinert med 

sigarettrøyking er denne risikoen 60 ganger større enn risikoen hos en ikke-røyker som ikke 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Salg, røyketobakk (gram pr innbygger > 15 år) 
1955-2014

Rulletobakk

Filtersigaretter



5 
 

har blitt eksponert for asbest. Videre har også radon, genetisk disposisjon og bosetting i 

urbane områder blitt påvist som viktige risikofaktorer for lungekreft(11). 

Lungekreft deles tradisjonelt inn etter morfologisk utseende, men i nyere tid har også 

immunhistokjemi og genetikk blitt tatt i bruk for histologisk diagnostisering. De fire vanligste 

histologiske typer av lungecancer er adenokarsinomer, plateepitelkarsinomer, småcellete 

karsinomer og storcellete karsinomer(2), og røyking øker risiko for alle histologiske 

subtyper(11). Adenokarsinomer utgjør 35-40 % av alle lungecancere(2, 11). De fleste ses i 

lungenes periferi, og det har blitt foreslått hypoteser om at dette, sett i sammenheng med 

økende forekomst av adenokarsinomer, skyldes overgang til filtersigaretter og/eller endret 

komposisjon av tobakksrøyken(11). Adenokarsinom er den klart vanligste type lungecancer 

blant aldri-røykere, og den vanligste type lungecancer blant kvinner(2, 12). En høyere andel 

kvinner enn menn diagnostiseres med adenokarsinom(13). Plateepitelkarsinomer står for 

rundt 20 % av alle lungecancere, og de fleste ses i sentrale deler av lungen(2, 11). Riktignok 

har en i de senere år sett økende tendens til perifert lokaliserte tumorer av denne typen(2). 

Plateepitelkarsinom ses oftere hos menn enn hos kvinner(12). Prognose og overlevelse er 

generelt bedre ved plateepitelkarsinom enn for adenokarsinom med samme TNM-

klassifisering(11).  

Forholdet mellom antall plateepitelkarsinomer og antall adenokarsinomer har endret seg 

drastisk siden 1950-tallet: i 1950 var forholdet 17:1, nå er den rundt 1,3:1 (7). I USA økte 

insidensen for adenokarsinom med 111 og 220 % for henholdsvis hvite menn og hvite kvinner 

mellom årene 1969-1971 og 1984-1986. For de samme gruppene økte plateepitelkarsinom 

med 25 og 156 %, respektivt. Trendene blant afroamerikanske menn og kvinner var like(8). 

Her til lands har også situasjonen endret seg de siste 40 år: i 1988 utgjorde 

platepitelkarsinomer 38 % av lungecancere blant menn(13), mens i 2014 var andelen redusert 

til 18,8 % (1). Adenokarsinomer har i den samme perioden vært den vanligste subtype 

lungecancer blant kvinner(13). Ved å undersøke aldersjusterte insidensrater for perioden 

1974-2014 (figur 4 og 5), ser man samme mønster: raten for plateepitelkarsinomer blant menn 

gikk gjennom en sterk økning på begynnelsen av 1980-tallet, og holdt seg høyt fram til 

midten av 1990-tallet. Nå er raten tilbake på omtrent samme nivå som i 1974. Vedrørende 

plateepitelkarsinomer blant kvinner, har denne raten vist en jevn økning, men fremdeles er 

raten ganske lav. Gjennomsnittlig årlig endring er på 0,6 % økning blant menn og 7,3 % 

økning blant kvinner (prosentvis endring for hele perioden: 12,0 % og 457 %). Når det gjelder 

adenokarsinomer i den samme perioden, har tendensen vært jevnt økende for begge kjønn. 

Gjennomsnittlig årlig økning blant menn er på 4,2 % og blant kvinner er den 6,5 % 

(prosentvis endring for hele perioden: 319 % og 838 %). Adenokarsinomer er nå den vanligste 

subtype lungecancer hos begge kjønn. 
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Fig. 4: Aldersjusterte (Norge, 2014) insidensrater for hhv adenokarsinom og plateepitelkarsinom. Kilde: 

Kreftregisteret. 

 
Fig. 5: Aldersjusterte (Norge, 2014) insidensrater for hhv adenokarsinom og plateepitelkarsinom per kjønn. 

Kilde: Kreftregisteret. 

Blant aldri-røykere er insidensraten for lungekreft proporsjonal med alder i fjerde potens(2). 

Aldri-røykere ser også ut til å være eldre ved diagnosetidspunkt: en studie av Rolke, Bakke & 

Gallefoss fant denne forskjellen til å være 7 år. 33 % av deltakerne i nevnte studie som hadde 

sluttet å røyke, utviklet lungekreft mer enn 10 år etter røykeslutt. 14 % av deltakerne hadde 

sluttet mer enn 20 år før diagnosetidspunktet. Dette kan være et uttrykk for en mulig livslang 

fare vedrørende røyking, men det kan også være et uttrykk for at de som slutter å røyke i 
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stedet nærmer seg den risiko som aldri-røykere har, men med økt risiko for lungekreft selv 

lang tid etter røykeslutt(3).  

Forskjellen i insidensrate mellom røykere og ikke-røykere er proporsjonal med fjerde potens 

av produktet mellom røykingens varighet og antall sigaretter pr dag – altså antall 

”pakkeår”(2). Ett pakkeår defineres som 20 sigaretter per dag i ett år. Ved bruk av rulletobakk 

anser man én pakke til å tilsvare 50 sigaretter. I tillegg til forbrukets varighet og størrelse, 

spiller også alder ved røykedebut, tobakkrøykens innhold av tjære og nikotin, samt bruk av 

filter inn i utviklingen av lungekreft(11). 

 

Problemstilling 
Som allerede nevnt, har den norske befolknings røykevaner og eksponering for viktige 

lungekarsinogener endret seg betydelig de siste 50-60 år. Siden begynnelsen av 1970-tallet 

har andel dagligrøykere i Norge blitt kraftig redusert, og gjennom målrettede tiltak fra 

sentralpolitisk hold har røyking i stor grad blitt stigmatisert i dagens norske samfunn. 

Samtidig har sammensetningen av tobakken endret seg, noe som har gjort at røykere nå i 

relativt liten grad utsettes for PAH, mens mengde TSNA i tobakksrøyken har økt. Spørsmålet 

en nå har stilt seg i medisinske fagmiljøer er hvilke konsekvenser dette har eller vil få for 

utviklingen av lungekreft. 

I de fleste andre land forsvant rulletobakk fra markedet i løpet av 1950-årene(3), men i Norge 

har den aldri blitt borte. Faktisk opplevde vi her til lands en økning i salg av rulletobakk helt 

fram til 1975, og selv om en siden da har opplevd en kraftig reduksjon i bruken, er ikke 

forholdet mellom salg av filtersigaretter og salg av rulletobakk i dag mer enn ca 2,8:1(5). 

Dette har plassert Norge i en særstilling vedrørende forskning som omhandler rulletobakk, og 

det meste av forskningen som til dags dato foreligger på området, er nettopp norsk. Når en i 

fagmiljøet har observert en kraftig økning i tilfeller adenokarsinomer, samtidig som antall 

tilfeller plateepitelkarsinomer har blitt redusert, har hypotesen om kobling mellom rulletobakk 

og plateepitelkarsinom blitt fremmet. Teorien går ut på at røyk fra rulletobakk består av større 

partikler som deponeres sentralt, mens filtersigarettrøyk består av mindre partikler. Bruk av 

filtersigaretter krever større inhalasjonskraft, noe som gjør at partiklene dras ut i lungens 

periferi. 

På tross av den gunstige utviklingen i tobakksforbruk etter 1975, som tidligere beskrevet, har 

ikke insidensraten for lungekreft blitt mindre(1, 5, 7). Dette åpner for at andre faktorer kan 

være medvirkende, eller at gevinsten av denne utviklingen ikke har vist seg enda. Dette er 

aspekter som forfatterne ønske å se nøyere på senere i artikkelen. 
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Fig. 6: Utvikling i salg av rulletobakk, målt i gram per innbygger over 15 år, for perioden 1955-2014 og  

aldersjustert (Norge, 2014) insidensrate for plateepitelkarsinom. Kilder: Statens institutt for rusmiddelforskning 

og Kreftregisteret. 

 

Formålet med denne oppgaven er å belyse problemstillingen ”hvordan har de siste tiårs 

endringer i røykevaner og eksponering for lungekarsinogener fra tobakksrøyk påvirket 

lungekreftepidemiologiske forhold?”. 

Slik figur 6 illustrerer, er det ikke åpenbart at bruk av rulletobakk er korrelert med utvikling 

av plateepitelkarsinom, slik inntrykket i fagmiljøet har vært. En kan derfor tenke seg at andre 

forhold, så som endring i tobakkskomposisjon, er medvirkende og kanskje mer relevante enn 

tobakkstype. Dette er forhold forfatteren vil ta for seg senere i artikkelen. 

 

Metode 
 

Høsten 2013 ble forfatteren involvert i en allerede oppstartet studie ved Radiumhospitalet. 

Studien hadde som hypotese at valg av tobakkstype ville påvirke histologisk subtype av 

lungekreft, eller mer spesifikt: at bruk av rulletobakk fører til plateepitelkarsinom, og/eller at 

bruk av filtersigaretter fører til adenokarsinom. 

På dette tidspunkt hadde det blitt utarbeidet et spørreskjema angående røykevaner. 

Spørreskjemaet tok blant annet for seg type tobakk deltakeren brukte eller hadde brukt, 

hvorvidt deltakeren kombinerte de to tobakkstypene, alder ved røykedebut og eventuell 

røykeslutt, forbruk og antall år deltakeren anslo å ha røykt (vedlegg, spørreskjema). Det hadde 
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da blitt samlet inn 57 besvarte skjemaer, noe som vokste til 135 i løpet av perioden november 

2013 til mars 2016. 

Gjennom samarbeid med sykepleiere på Radiumhospitalets lungeonkologiske sengepost og 

strålepoliklinikk ble dette skjemaet delt ut til pasienter med lungekreft. Det fantes ingen 

kontroll over eller system for at alle pasientene skulle få mulighet til å være med – skjemaet 

ble delt ut så lenge sykepleierne husket det. Det ble heller ikke ført statistikk vedrørende 

antall personer som ble forespurt, men avslo å være med i studien. 

Deltakerne ble fordelt til ”rulletobakk” og ”filtersigaretter” på grunnlag av deres oppgitte 

forbruk, omregnet til pakkeår. Ved blandingsbruk – bruk av både rulletobakk og 

filtersigaretter – ble de aktuelle deltakerne fordelt basert på hvilken av tobakkstypene som gav 

flest pakkeår gitt deres opplysninger. Informasjon omkring deltakernes diagnose, 

diagnosetidspunkt og eventuelt dødstidspunkt, ble innhentet fra deres journaler. 44 deltakere 

ble ekskludert grunnet mangelfulle opplysninger, usikker histologisk diagnose eller diagnose 

som ikke var relevant for studien. 

Samtlige respondenter gav skriftlig tillatelse til at opplysningene ble brukt i studien og til at 

undertegnede fikk innsyn i journalen deres. 

Studien er godkjent av Regionaletisk komité (REK), er retrospektiv og kan anses som en 

kasus/kontroll-studie, hvor pasienter med adenokarsinom i lunge utgjør kontrollgruppen, og 

eksponeringen som har blitt undersøkt er rulletobakk. 

I tillegg ble det hentet tallmaterial fra Radiumhospitalets egen statistikkdatabase, koblet til 

Radiumhospitalets Biobank, også dette REK-godkjent. Fra denne ble det ekstrahert 

informasjon vedrørende totalt 722 pasienter, alle operert ved Rikshospitalet i perioden 2006-

2015, og med diagnose enten adenokarsinom eller plateepitelkarsinom.  

Videre ble det innhentet tallmateriale fra Kreftregisteret, og andre kilder ble funnet gjennom 

usystematiske søk i PubMed og Google. Forfatterens rolle i den kliniske studien innebar 

utdeling av spørreskjema til avdelingene, innhente besvarte skjema, analysere datamaterialet 

fra både studie og Radiumhospitalets biobank, og framstille dette grafisk. 

Både i forfatterens studie og i analyse av biobankens tallmateriale ble personer som aldri 

hadde røkt, betegnet som ikke-røykere. Tidligere røykere og røykere ble ansett som en 

gruppe. 

I beregninger ble det satt et signifikansnivå på 0,05. 

 

Resultater 
 

Forfatterens studie 
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I tallmaterialet var det 91 deltakere som hadde gitt tilstrekkelig informasjon gjennom 

spørreskjemaet og hadde blitt diagnostisert med enten plateepitelkarsinom eller 

adenokarsinom. Fordelingen er vist i tabell 1. 

Det var for få deltakere til å kunne utføre analyser på tvers av kjønn, innenfor hver enkelt 

diagnosegruppe eller innenfor hver av gruppene ”filtersigaretter” og ”rulletobakk”. Tabellene 

1 og 2 viser hvordan fordelingen av henholdsvis cancerdiagnoser og kjønn blant brukerne av 

filtersigaretter og rulletobakk var. Det var noe høyere tallmessig forekomst av 

plateepitelkarsinom i gruppen som røykte rulletobakk (45,8 %) enn blant 

filtersigarettbrukerne (39,5 %), men forskjellen var ikke signifikant (p = 0,544). 

Cancertype 

Tobakkstype Adenokarsinom Plateepitelkarsinom SUM 

Filtersigaretter 26 

60,5 % 

17 

39,5 % 

43 

100 % 

Rulletobakk 26 

54,2 % 

22 

45,8 % 

48 

100 % 

SUM 52 

57,1 % 

39 

42,9 % 

91 

100 % 
Tab.1: Krysstabell for cancertype og tobakkstype. 

Kjønn 

Tobakkstype Kvinne Mann SUM 

Filtersigaretter 26 17 43 

Rulletobakk 16 32 48 

SUM 42 49 91 
Tab. 2: Krysstabell for kjønn og tobakkstype. 

Forfatteren fant signifikante forskjeller vedrørende antall pakkeår mellom diagnosegruppene, 

og alder ved røykedebut mellom gruppene ”filtersigaretter” og ”rulletobakk”. 

Gjennomsnittlig antall pakkeår var signifikant lavere blant deltakerne med adenokarsinom. 

Gjennomsnittsverdiene var 24,2 og 32,6 for henholdsvis adenokarsinom og 

plateepitelkarsinom. Dette gav en gjennomsnittlig differanse på 8,48 pakkeår (95 % KI [0,31 

– 16,6], p = 0,042). 

Ved sammenlikning på tvers av tobakkstype fant forfatteren en signifikant forskjell i 

gjennomsnittlig alder ved røykedebut. Denne var 16,7 år blant rulletobakksbrukerne og 19,0 

år blant filtersigarettbrukerne. Dette gav en gjennomsnittlig forskjell på 2,32 år (95 % KI 

[0,54 – 4,09], p = 0,011). Dette kan ikke tilskrives forskjeller i alderssammensetning mellom 

gruppene. Forskjell i gjennomsnittlig alder var ca 3 år, og dette var et resultat som ikke var 

signifikant (p = 0,143). 

Videre rapporterte brukere av rulletobakk i gjennomsnitt 2,12 flere pakkeår enn brukere av 

filtersigaretter, men denne forskjellen var ikke signifikant (95 % KI [-6,15 – 10,4], p = 0,612). 
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Radiumhospitalets biobank 
 

En analyse av tallmaterialet fra Radiumhospitalets biobank ville gi forfatteren innblikk i 

karakteristiske forskjeller mellom pasienter med adenokarsinom og plateepitelkarsinom. Dette 

tallmaterialet var langt større enn materialet fra forfatterens egen studie, og besto samtidig av 

informasjon en ikke kunne finne i de nevnte registre. 

Tallmaterialet besto av 722 pasienter med diagnose adenokarsinom eller plateepitelkarsinom, 

henholdsvis 466 og 256 stykker. Alle pasientene hadde blitt operert for sin lungekreft ved 

Rikshospitalet. Blant disse var det 49 ikke-røykere, hvorav kun 2 var diagnostisert med 

plateepitelkarsinom. Andel røykere utgjorde totalt 93,4 % av pasientene. Det forelå ikke 

informasjon om hvorvidt pasientene hadde røykt rulletobakk eller filtersigaretter. 

Pasientene ble fordelt i gruppene ”plateepitelkarsinom” og ”adenokarsinom”. Forfatteren 

undersøkte så hvorvidt det forelå forskjell i gjennomsnittlig antall pakkeår, overlevelse og 

alder ved kirurgitidspunkt. Kjønnsforskjeller ble også undersøkt. Gruppene var svært like med 

hensyn til stadieinndeling, og korreksjon for dette var ikke nødvendig. 

I samsvar med resultatene fra forfatterens egen studie, var antall pakkeår lavere blant 

røykende pasienter med adenokarsinom enn blant røykende pasienter med 

plateepitelkarsinom. Blant de med plateepitelkarsinom var gjennomsnittet 39,7, sammenlignet 

med 32,4 blant pasienter med adenokarsinom. Disse tallene tyder på at pasienter med 

adenokarsinom har signifikant færre pakkeår enn pasienter med plateepitelkarsinom; i 

gjennomsnitt 7,25 pakkeår færre (95 % KI [4,37 – 10,1], p < 0,001).  For menn var dette tallet 

6,86 (95 % KI [2,85 – 10,9], p = 0,001), og for kvinner 3,76 (95 % KI [0,02 – 7,50], p = 

0,049). Kvinner hadde i gjennomsnitt signifikant færre pakkeår enn menn: mennene hadde 

gjennomsnittlig 39,1 pakkeår, mens tilsvarende tall for kvinner var 30,7. Differansen mellom 

gjennomsnittene var 8,36 pakkeår (95 % KI [5,75 – 11,0], p > 0,001). Blant pasienter med 

adenokarsinom var denne forskjellen 6,05 pakkeår (95 % KI [2,86 – 9,24], p < 0,001), og 

blant pasienter med plateepitelkarsinom 9,15 pakkeår (95 % KI [4,12 – 14,2], p < 0,001). 

Videre observerte man at kvinner var signifikant overrepresentert blant ikke-røykere: 73,5 % 

av ikke-røykerne var kvinner, mot 47,1 % av røykerne (p < 0,001). 

Blant røykerne fant forfatteren en ikke-signifikant differanse i gjennomsnittlig overlevelse: 

denne var 4,15 måneder lengre blant pasienter med adenokarsinom (95 % KI [-0,05 – 8,35], p 

= 0,053). Gjennomsnittlig overlevelse blant pasientene med plateepitelkarsinom var 34,8 

måneder, sammenlignet med 38,9 måneder for adenokarsinom. Differansen var noe større 

blant kvinner (4,83 (95 % KI [-1,73 – 11,39], p = 0,149)), og noe mindre blant menn (3,82 (95 

% KI [-1,94 – 9,61], p = 0,193), dog ikke signifikant for noen av kjønnene. 

Alder ved tidspunkt for kirurgisk intervensjon ble brukt som en indikator på 

diagnosetidspunkt. Ved å dele røykerne i to grupper basert på forbruk (høyt forbruk versus 

lavt forbruk, cut-off verdi lik gjennomsnittlig antall pakkeår = 35,16), fant forfatteren en 

signifikant forskjell mellom gruppene vedrørende alder ved tidspunkt for kirurgi: røykere med 
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høyt forbruk var i gjennomsnitt 67,3 år på dette tidspunktet, mens røykere med lavt forbruk 

var 65,9 år. Gjennomsnittlig forskjell var da 1,46 år (95 % KI [0,27 – 2,66], p = 0,017). 

Forfatteren fant en nær signifikant forskjell i gjennomsnittlig alder ved kirurgisk intervensjon 

når en sammenliknet pasienter med plateepitelkarsinom og pasienter med adenokarsinom. I 

gjennomsnitt var plateepitelkarsinompasientene 67,3 år, mens adenokarsinompasientene var 

66,1 år. Dette gir en gjennomsnittlig differanse på 1,21 år (95 % KI [-2,42 – 0,003], p = 

0,051). En så også en trend mot lengre tid fra røykeslutt til kirurgisk intervensjon blant 

pasienter med adenokarsinom: denne var 2,5 år (95 % KI [0,44 – 4,11], p = 0,088) mellom de 

to diagnosegruppene. Gjennomsnittlig tid for pasienter med adenokarsinom var 6,2 år, mens 

for pasienter med plateepitelkarsinom var den 3,7 år. 

Tallmaterialet viste også at alder ved røykedebut ikke var signifikant for utvikling av 

adenokarsinom versus plateepitelkarsinom. Gjennomsnittlig røykedebutalder blant pasienter 

med adenokarsinom og plateepitelkarsinom var henholdsvis 18,9 og 18,0 (p = 0,417). Videre 

fant forfatteren også at overlevelse ikke viste signifikant sammenheng med verken antall 

pakkeår eller histologisk cancertype. En fant heller ikke noen signifikant forskjell i 

overlevelse da forfatteren sammenlignet røykere og ikke-røykere: gjennomsnittlig overlevelse 

var 37,4 og 36,6 måneder for henholdsvis røykere og ikke-røykere, noe som gav en 

gjennomsnittlig differanse på 0,76 (95 % KI [-7,1 – 8,6], p = 0,900). 

 

Diskusjon 
 

I begge tallmaterialene fant forfatteren en signifikant forskjell i antall pakkeår mellom 

pasienter med adenokarsinom versus pasienter med plateepitelkarsinom, hvor 

adenokarsinompasienter gjennomsnittlig har lavere forbruk. Mulige forklaringer til dette er at 

det kan være at det kreves større forbruk av tobakk for å utvikle plateepitelkarsinom, eller at 

andre faktorer spiller en større rolle i utvikling av adenokarsinom enn i utvikling av 

plateepitelkarsinom. Dermed kan en anta at det er en sterkere korrelasjon mellom tobakksrøyk 

og plateepitelkarsinom enn mellom tobakksrøyk og adenokarsinom. En studie fant OR blant 

røykende menn til å være 32,1 for plateepitelkarsinom og 9,9 for adenokarsinom. For 

røykende kvinner var de samme tallene 28,3 og 8,9. I den samme studien ble OR også 

beregnet for tidligere røykere: 14,4 vs 4,3 (menn) og 11,0 vs 4,1 (kvinner). Det var bare blant 

kvinner de fant en signifikant redusert risiko for plateepitelkarsinom ved å bytte fra ufiltrert 

tobakk til filtersigaretter (OR=0,6; 95 % KI 0,3-0,98), og en enda mindre risiko blant kvinner 

som utelukkende hadde røykt filtersigaretter (OR=0,4; 95 % KI 0,2-0,8). Risiko for 

adenokarsinom var ikke signifikant redusert for verken menn eller kvinner(8). 

Forfatterens funn underbygges også av funnene til Engeland et al(6), som fant at den sterkeste 

korrelasjon mellom forbruk og utvikling av kreft ble observert ved plateepitelkarsinomer hos 

menn. Den samme studien fant også at RR økte fra 1,4 blant menn som røykte 1-4 

filtersigaretter per dag, til 15 blant menn som røykte 20 eller flere filtersigaretter per dag. 



13 
 

Menn som utelukkende røyker rulletobakk har en signifikant høyere risiko for 

plateepitelkarsinom enn menn som utelukkende røyker filtersigaretter (RR=2,1). For begge 

kjønn samlet, fant man en RR på 1,9 mellom rulletobakksbrukere versus filtersigarettbrukere 

vedrørende risiko for utvikling av lungekreft(3, 6). Korrelasjonen mellom forbruk og 

histologisk type lungecancer er veletablert(3, 6, 7), men forfatteren fant ikke et slikt dose-

respons-forhold i sitt tallmateriale. I studien til Rolke, Bakke og Gallefoss rapporterte 

rulletobakksbrukerne lavere forbruk, målt i pakkeår, enn de som primært røykte 

filtersigaretter. De beregnet OR til å være 13,2 (95 % KI 9,7-18,0) for å utvikle lungekreft ved 

bruk av rulletobakk sammenlignet med bruk av filtersigaretter. Dog fant de ingen signifikant 

forskjell i histologisk klassifisering mellom pasienter som røykte rulletobakk kontra pasienter 

som røykte filtersigaretter(3). I forfatterens studie rapporterte rulletobakksbrukerne i 

gjennomsnitt 2,12 flere pakkeår enn brukerne av filtersigaretter, men dette resultatet var ikke 

signifikant (p = 0,612). 

Det faktum at lungekreftpasienter som primært har røykt rulletobakk rapporterer lavere 

forbruk enn lungekreftpasienter som har røykt filtersigaretter, kan tyde på at rulletobakk er 

mer karsinogent og at det derfor eksisterer et sterkere dose-respons-forhold ved bruk av 

rulletobakk med tanke på utvikling av lungekreft. På den annen side kan dette resultatet fra 

studien til Rolke, Bakke og Gallefoss skyldes at blant rulletobakksbrukerne var over 

halvparten yngre enn 17 år ved røykedebut, sammenlignet med rundt en tredjedel av 

filtersigarettbrukerne(3). 

Forfatteren fant også en signifikant forskjell i antall pakkeår mellom menn og kvinner: 

kvinner hadde i gjennomsnitt 8,36 færre pakkeår enn menn, uavhengig av histologisk 

diagnose. Blant pasienter med adenokarsinom var denne forskjellen noe mindre (6,05 

pakkeår), mens den blant pasienter med plateepitelkarsinom var 9,15 pakkeår. Sistnevnte 

resultater var også signifikante. Kvinner var også overrepresenterte blant ikke-røykere; 73,5 

% mot 47,1 % av røykere, noe som var en signifikant forskjell. Dette kan tyde på at det for 

kvinner eksisterer risikofaktorer som ikke eksisterer for menn, eller at andre risikofaktorer enn 

tobakksrøyk har større innvirkning på utvikling av lungekreft hos kvinner enn hos menn. 

Kvinners økte risiko støttes også av studiene gjort av Rolke, Bakke & Gallefoss og Engeland 

et al(3, 6).  Engeland et al fant at blant aldri-røykere var det høyere insidensrate blant menn 

sammenlignet med kvinner: denne ble beregnet til å ligge 50-100 % høyere hos menn. Men 

samme studie fant at ved å justere for alder ved røykedebut og tobakkstype, har røykende 

kvinner i gjennomsnitt 33 % høyere absolutt risiko enn røykende menn. Dette kan tyde på at 

ved et gitt tobakkskonsum er kvinner mer utsatt for å utvikle lungekreft enn menn(6), men det 

kan også være et uttrykk for historisk variasjon i røykevaner: selv om røykevaner varierer 

mellom land, er det et mønster at menn startet tidligere å røyke enn kvinner og røkte da den 

gamle tobakken. Kvinner begynte å røyke flere tiår senere, da sigarettene hadde gjennomgått 

endringer i komposisjon. Det er derfor ikke overraskende at kvinner i større grad utvikler 

adenokarsinomer(9). 

Fra forfatterens egen studie fant man også en signifikant lavere røykedebutalder blant 

deltakerne som hovedsaklig brukte rulletobakk enn de som hovedsaklig brukte filtersigaretter: 

16,7 år versus 19,0 år. En mulig forklaringsteori kan være at rulletobakk alltid har vært, og 
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fremdeles er, billigere enn filtersigaretter, og at dette påvirker valg av tobakkstype når en 

starter å røyke. 

Tallene viser derimot ikke at alder ved røykedebut har sammenheng med utvikling av 

adenokarsinom eller plateepitelkarsinom. Gjennomsnittlig røykedebutalder var henholdsvis 

18,9 og 18,0, og forskjellen var ikke signifikant (p = 0,417). Forfatteren fant videre at 

overlevelse ikke viser signifikant sammenheng med verken antall pakkeår, histologisk 

cancertype eller røykestatus (røyker versus ikke-røyker). For sistnevnte var gjennomsnittlig 

overlevelse 37,4 og 36,6 måneder for henholdsvis røykere og ikke-røykere (p = 0,900). 

Ved å bruke alder ved tidspunkt for kirurgisk behandling som indikator for diagnosetidspunkt, 

og samtidig dele pasientene i to grupper basert på forbruk, fant forfatteren en signifikant 

forskjell, hvor røykere med høyt forbruk i gjennomsnitt var 1,46 år eldre (95 % KI [0,24 – 

2,68], p = 0,019) enn pasienter med lavt forbruk ved diagnosetidspunkt. Mulige teorier for 

dette som forfatteren har fundert over, kan være at røykere med lavt forbruk kan ha høyere 

sensitivitet for å oppdage symptomer eller endringer i lungefunksjon, eller at pasienter med 

lavt forbruk har blitt eksponert for eller vært spesielt sårbare for andre risikofaktorer. 

Gjennomsnittlig alder ved tidspunkt for kirurgisk behandling var høyere blant pasienter med 

plateepitelkarsinom enn blant pasienter med adenokarsinom, ikke-røykere ekskludert, dog 

ikke signifikant høyere. Mellom disse to gruppene så en også en trend mot lengre tid fra 

røykeslutt til kirurgisk intervensjon blant pasienter med adenokarsinom: i gjennomsnitt var 

denne 2,5 år lengre for pasienter med adenokarsinom. Dette kan være et uttrykk for at 

adenokarsinom utvikles over lengre tid, og at risiko for adenokarsinom vedvarer lengre etter 

røykeslutt enn risiko for plateepitelkarsinom gjør. 

Det ble påvist en ikke-signifikant forskjell i gjennomsnittlig overlevelse, hvor pasienter med 

adenokarsinom i gjennomsnitt levde 4,15 måneder lengre enn pasienter med 

plateepitelkarsinom. Denne differansen var noe større blant kvinner (4,83 måneder), og noe 

mindre blant menn (3,82 måneder), men resultatene var ikke signifikante for noen av 

kjønnene. 

Forfatteren fant ingen signifikant sammenheng mellom valg av tobakkstype og histologisk 

type lungekreft. Inntrykket en hadde hatt i fagmiljøet, noe som var utgangspunktet for 

forfatterens studie, ser derfor ikke ut til å kunne forklare nedgangen i 

plateepitelkarsinominsidens. En kan dog diskutere om den opplevde nedgangen i insidens av 

plateepitelkarsinom har vært reell: om en ser på figur 6, ser det ut til at det var en liten 

nedgang på 1990-tallet, men at det så mer eller mindre har stabilisert seg. Inntrykket en har 

hatt i fagmiljøet kan skyldes et skifte i ratio mellom adenokarsinom og plateepitelkarsinom, 

og ikke en reell og kontinuerlig synkende insidens av plateepitelkarsinom når en ser på begge 

kjønn samlet. Hovedårsaken til skiftet er den sterke økningen i lungekreftinsidens en ser blant 

kvinner, som hovedsaklig får adenokarsinom. 

Det later til at den markerte økningen observert vedrørende antall tilfeller adenokarsinomer 

kan korreleres til at blant yngre kohorter, spesielt menn, når adenokarsinom en topp 10-20 år 

senere enn plateepitelkarsinom(7). Dette mønsteret kom ikke fram i forfatterens 

undersøkelser. 
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Som tidligere nevnt, var gruppene i tallmaterialet fra Radiumhospitalets biobank 

sammenlignbart og av adekvat størrelse, og var derfor godt egnet til analysene forfatteren 

ønsket å gjøre. Ideelt sett ville dette tallmaterialet også inneholdt informasjon omkring valg av 

tobakk, men dette føres det ikke statistikk over.  

Forfatterens egen studie har flere svakheter, blant annet størrelse. På grunn av få deltakere var 

det svært vanskelig å påvise signifikante resultater, da sannsynligheten for at resultater er 

tilfeldige alltid vil være høy ved få objekter. En kunne heller ikke gjøre analyser på tvers av 

kjønn, eller innenfor diagnosegrupper eller gruppene med filtersigaretterbruker og 

rulletobakkbrukere. Bruk av spørreskjema for kartlegging av røykevaner kunne en tenke seg 

er objekt for recall bias, men kartlegging av røykevaner på denne måten har vist seg å være 

pålitelig(3, 14). Det vil også foreligge en viss usikkerhet forbundet med histologisk tolkning: 

Distinksjoner vedrørende histologisk klassifikasjon kan, som enhver klassifikasjon, være noe 

vilkårlige. En må vurdere faktorer som har ført til variasjon eller mangel på spesifisitet ved 

klassifisering av lungetumorer. Lungecancere viser ofte histologisk heterogenisitet: nesten 50 

% av maligne lungetumorer består av mer enn én av de viktigste histologiske subtypene. 

Videre har en funnet variasjon i både hvordan forskjellige observatører klassifiserer, men også 

hvordan én og samme observatør klassifiserer tumorer. Spesielt det histologiske utseendet til 

adenokarsinomer viser stor grad av variasjon. Dette utgjør et signifikant 

differensialdiagnostisk problem(12). 

Hoffmann, Djordjevic & Hoffmann har presentert en hypotese om at tobakk med lavt 

nikotininnhold, vil føre til at røykere må inhalere dypere, oftere og større volum tobakksrøyk 

for å imøtekomme kroppens nikotinavhengighet. På denne måten vil de perifere deler av 

lungene bli eksponert for store mengder lungekarsinogener, da spesielt TSNA(7). Denne 

hypotesen har også blitt fremmet i andre studier, sammen med en teori om at de mer perifere 

bronkier er mindre motstandsdyktige mot de giftige og karsinogene bestanddelene av 

sigarettrøyk, da de mangler forsvarsmekanismer (ciliert epitel, mucussekresjon) som sentrale 

bronkier innehar. Dette er da en mulig forklaring, i alle fall delvis, på økningen i insidens av 

adenokarsinom(8). At adenokarsinom nå er den hyppigste subtypen av lungecancere, er 

forenlig med TSNA’s rolle i karsinogenesen(10). 

Resultatene fra forfatterens undersøkelser peker mot at valg av tobakkstype kan være av 

betydning for histologisk lungekreftdiagnose, men at dette sannsynligvis i stor grad påvirkes 

av andre faktorer – den viktigste av disse ser ut til å være røyketobakkens komposisjon. 
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