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vil si antall barn som dør før de fyller 
ett år pr. 1000 levendefødte. Den vari-
erer fra 76 i Afrika sett under ett til mel-
lom 5 og 10 i Europa og Nord-Amerika. 
I de fattigste delene av Afrika og Asia 
kan tallet i enkelte kriseår komme opp 
i 200–300 barn pr. 1000 levendefødte. 
For hundre år siden var spedbarns- 
dødeligheten i Norge rundt 100 pr. 1000 
levendefødte, eller sagt på en annen 
måte: Hvert tiende barn døde i løpet av 
det første leveåret. Det tilsvarer om-
trent dagens nivå i mange afrikanske 
land. 40 % av disse dødsfallene skyld-
tes bronkitt, lungebetennelse og diaré-
sykdommer. 

I dag dør bare 0,3 % av alle levende-
fødte i Norge i første leveår (3 pr. 1000). 
Det er knapt realistisk å komme særlig 
lavere, og de sykdommene vi har nevnt 
ovenfor, er årsak til under 5 % av sped-
barnsdødsfallene. Men denne nedgan-
gen i dødelighet er ikke noe særnorsk 
eller vesteuropeisk fenomen. Utviklin-
gen har vært mer eller mindre parallell 

Figur 4.14.  Spedbarnsdødeligheten i ulike land. (Kilde FN, 2010)
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i alle industriland. Spedbarnsdødelig-
heten ligger fortsatt mye høyere i de 
fattige landene enn i land som Norge, 
men også her har det vært en kraftig 
nedgang i de siste tiårene.

Økt velstand og nye 
dødsårsaker
Økningen i forventet levealder har først 
og fremst å gjøre med at langt færre dør 
av infeksjoner og epidemier, det vi kaller 
eksogene eller ytre dødsårsaker. Det er 
særlig dødsrisikoen blant barn, ungdom 
og yngre voksne som har blitt redusert 
etter hvert som en har greid å forebygge 
og bekjempe infeksjoner og smittsom-
me sykdommer.  

At tuberkulosen er så godt som utryd-
det, er den viktigste enkeltårsaken. Men 
hiv- og aids-epidemien, som har spredt 
seg raskt i mange deler av verden, ut-
gjør en ny helsetrussel, særlig i Afrika 
(se figur 4.16). For eksempel skyldtes  
42 % av alle dødsfall i Zambia i 2006 hiv 
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