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   200 000 

Tobaksfakta  
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 Konventionen har samma dignitet som Barnkonventionen 

Tobakskonventionen 

- världens första hälsokonvention 

som arbetades fram  med anledning av den 

allvarliga utvecklingen av tobaksepidemin 

 



4 

2014-11-13 

   Rökning 2013  

  
Sverige 11% 

12% kvinnor och 11% män röker  

 

Åk 9: 12% pojkar och 16% flickor röker  

 

Åk 2 gymnasiet: 25% pojkar och 31% flickor röker 

 

  

 Blekinge 12% 

13% kvinnor och 12% män röker  

 

 

 

 

  Nationella folkhälsorapporten 2013 

1,6 miljoner vuxna dagligbrukare 
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Stora sociala skillnader: 

 

Dagligrökning vanligare bland socialt och ekonomiskt utsatta 

 

 

I gruppen psykiska funktionshinder är det nästan  

dubbelt så många som röker än befolkningen i helhet. 

Nationella folkhälsorapporten 2013 
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Konsekvenser av tobaksbruk : 

 

• Rökning orsakar omkring 12 000 dödsfall per år i Sverige 

     nästan dubbelt så många som tidigare beräkningar sagt. 

 

• Under 2010-2012 insjuknade 100 000 personer i rökrelaterade 

     sjukdomar 

 

• Förkortar livet med 10 år i snitt 

 

 

 

 

Källa: Registeruppgifter om rökningens skadeverkningar, 

Socialstyrelsen 2014 
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Lindström, The impact of tobacco use on postoperativ complications 

 

 

Hur farligt är rökning? 

Cigarettröken innehåller drygt 4 000 kemiska ämnen 

 

 

 

• Kolmonoxid och nikotin orsakar syrebrist i kroppens 

• vävnader. 

• Kolmonoxid hindrar de röda blodkropparna att ta upp syre i lungorna. 

• Nikotinet drar ihop blodkärlen samt orsakar förtjockning av blodet. 

• Risken för blodproppar ökar. 

• En minskad bildning av kollagen försämrar sårläkning och 

• immunförsvaret vilket ger ökad infektionsrisk. 
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60-tal sjukdomar har direkt samband med rökning  

 

• Hjärt-kärlsjukdomar 

Hjärtinfarkt, stroke, åderförkalkning  

• Lungsjukdomar 

Lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom – KOL 

• Cancer 

Lungor, munhålan, luftstrupen, matstrupen, urinblåsan, njurarna, 

magsäcken, bukspottskörteln och livmoderhalsen 

• Psykisk påverkan 

Stress, depression, ångest, alkohol- och drogberoende 

• Andra risker 

Dålig kondition, blodcirkulation, typ 2-diabetes, 

operationskomplikationer, ryggbesvär, inflammatorisk tarmsjukdom 

kollagen kolit, syn- och hörselnedsättningar, benskörhet, tandlossning, 

impotens, minskad fertilitet 

 

 

 

 

www.psykologermottobak.org 

 

http://www.psykologermottobak.org/
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Rökare har 3 gånger större risk att drabbas av kronisk ryggsmärta än icke rökare  

 

Försämrat blodflöde till skelett och muskler , mindre näring och syre  

 

 Schroeder, JAMA Internal Medicine, 

doi:10.1001/jamainternmed.2014.4297, 

 Rostron, et al., JAMA Internal Medicine, 

doi:10.1001/jamainternmed.2014.5219,  

http://se.123rf.com/photo_30028567_.html
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Rökning ökar risken för  

benskörhet   

Ma D et al. J.Proteome Res. 2012;11(7): 3548-60. 
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Ekonomiska konsekvenser  

För rökaren: 

15 000-20 000 per år  

 

För samhället: 

Tobaksrökning kostar samhället minst 30 miljarder kronor per år 

Rökare sjukskriven i genomsnitt 8 dagar mer per år  

En rökare beräknas kosta arbetsgivaren ca 45 000 kr per rökare och år  

 
 

 

Bolin & Lindgren 2004, Lundborg 2007 

FHI Tobak och avvänjning 2009 
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• Snus innehåller 2 500 kemiska ämnen  

• Höjer puls och blodtryck 

• Ökad risk för cancer  

(bukspottkörteln, matstrupe, magsäck, munhåla) 

• Ökad risk att dö i hjärtinfarkt 

• Ökad risk för diabetes typ II 

• Ökad risk för metabola syndromet 

• Munskador; slemhinneförändringar, frilagda 

tandhalsar  

• Mer idrottsskador 

 

 

• Nikotinfritt snus – har vi ingen kunskap om 

Snus 

www.psykologermottobak.org 

 

http://www.psykologermottobak.org/
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Hur många snusar 2013  

Sverige 11% 

4% kvinnor och 19% män snusar  

 

Blekinge 10% 

2% kvinnor och 16 % män snusar  

 

Åk 9: 10% pojkar  och 2% flickor snusar  

 

Åk 2 gymnasiet: 22% pojkar och 5% flickor snusar   

Nationella folkhälsorapporten 2013 
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Frisättning av 

signalsubstanser 

 + 

Receptorer och 

nervimpulser anpassas till 

ständig nikotintillförsel 

Nikotinnivåer 

sjunker mellan 

cigaretter 

Obalans i 

signalsubstanser och 

nervimpulser 

Röksug och 

abstinens-

symtom 

Efter bild av Per-Erik Lygner  

Dopamin 

Beroendet 
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Nikotinberoende  

”Bästa välbefinnandenivå” koncentrerad, stimulerad, lugn” 

Nikotinreceptorer eller ”nikotinkoppar” 
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Nikotinberoende –efter stoppet 

”Bästa välbefinnandenivå” koncentrerad, stimulerad, lugn 

nikotinreceptorerna 
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Nikotinsug - ”våg”   

 

• Begränsad i tid, styrka och frekvens 

Tid: ½-2 min 

Styrka 

Antal/dag 
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Ungdomar och tobak 

• De ungdomar som röker är de som visar fler riskbeteenden  

(skolk, utagerande beteende, alkohol, droger, sexuellt riskbeteende) 

 

• Tobak är den första drog ungdomar kommer i kontakt med 

 

• Tobaksbrukande ungdomar  

 - dricker mer alkohol 

- blir lättare beroende av alkohol och droger 

    - har lättare att få ångest och depressioner 

 

• 90% vill sluta röka 

 

• Leder ofta till ett livslångt nikotinberoende 
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Nu lanserar UMO appen Fimpaaa!  
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De flesta kan och vill sluta  
 

Oro för hälsan – att hålla ett helt liv 

 

Bättre ekonomi  

 

Känna sig fri och inte vara beroende 

 

Bra förebild för sina barn och barnbarn 

 

Fokus på det friska  

 

Mer energi- bättre kondition 

 

Lär sig hantera känslor och situationer på ett friskare sätt 
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Livskvalitet sista åren 

Myt  
Jag är för gammal för att sluta röka  

 

Efter 20 minuter 

Blodtryck och puls normaliseras. Blodcirkulationen 

ökar.  

Inom 12 timmar 

Halten av kolmonoxid i blodet minskar. Konditionen 

förbättras.  

Mellan 1 månad till 1 år 

Risken för hjärtinfarkt och luftvägssjukdomar minskar.  

 

 

 

Fem år efter rökstoppet har rökaren samma  

risk för hjärtinfarkt som icke-rökaren 

 

Tio år efter rökstoppen har risken för lungcancer 

halverats 
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Upplevda hinder för tobaksstopp 

 

•Rökning är en guldkant på tillvaron  

 det blir tomt och trist om jag slutar  

 

•Att sluta är plågsamt  

 

•Jag kommer att bli fet 

 

•Jag är rädd att misslyckas 

 

 
 

 

Rådgivning och tobaksavvänjning, 2011 
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Viktökning?  
 

• Ämnesomsättningen normaliseras 

 

• Nikotin ger en ökad frisättning av glukos -hungersdämpande effekt 

 

• Smak och luktsinne förbättras 

 

• Vanan att föra handen till munnen 
 

www.slutarokalinjen.se 
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Tips för att undvika onödig viktuppgång 

 
• Regelbundna matvanor. 

 

• Regelbunden fysisk aktivitet 

 

• Drick rikligt, gärna vatten, även mellan måltiderna 

 

• Citrus, mentol och lakrits – smaker som inte inbjuder till att röka. 

     T.ex. te med ovanstående smaker, vanligt tuggummi.       

 

• Nikotinläkemedel 

 

www.slutarokalinjen.se 
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Enkla råd om tobak  

• Kan erbjudas rökare - men mer kvalificerad rådgivning bör erbjudas 

• Mycket korta, standardiserade råd eller rekommendationer  

• Tar mindre än 5 minuter 

• Ge gärna en folder 

 

”Jag rekommenderar dig att sluta röka” 

” Har du funderat på att sluta? … 

det finns ju många bra sätt…(informera)”  

”Det är bra att sätta ett stopp-datum” 

”Det är viktigt att du slutar röka nu när du ska 

opereras. Jag skickar en remiss så får du hjälp”. 

 

www.psykologermottobak.org 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/stodtillinforandeavriktlinjerna/rokning/enklarad 
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Kvalificerad rådgivning  

- tobaksavvänjning 

• Bör erbjudas rökare - vuxna och ungdomar 

• Tidsmässigt mer omfattande 

• Samtalet är strukturerat/teoribaserat 

• KBT-inriktad metod 

• Kan inkludera motiverande samtal MI 

• Särskilt utbildad personal  

• Kan kompletteras med läkemedel 

• I regel uppföljning 

 

 

www.psykologermottobak.org 
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Nikotinläkemedel 
 

 
• Nikotintuggummi  

 
• Nikotinplåster  

(dag, dygnet-runt) 
 

• Microtab  
 

• Sugtablett 
 

• Munhålespray 
 

• Munhålepulver 
 

• Inhalator 
 
 

• Nässpray (receptbelagd) 
 
 

 
 
 
 

•Kombinationsbehandling effektivast  

(plåster+annat nikotinläkemedel) 

•Rekommenderas för psykiskt sjuka 

•Används från rökstoppsdagen 

(prova gärna lite innan) 

•Fördubblar chansen att lyckas 

•Använd rekommenderad dos  

•Kan användas för att minska rökningen 

•Viss risk för beroende 

•Billigare på recept 

•Erfarenhet visar att nikotinläkemedel  

hjälper även snusare  

 

 
 
 
 
 
 
 

www.psykologermottobak.org 
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Fri från Tobak i samband med operation  
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• Sämre cirkulation med sämre läkning som  följd 

• Sämre syresättning av blodet 

• Nedsatt lungfunktion med ökad slembildning 

• Sämre immunförsvar  

 

 

 
 

 

Varför är det så viktigt att sluta röka innan kirurgiskt ingrepp? 

 

Minska risken för de komplikationer som kan uppstå till följd av: 



30 

Kostnad och vinst – tobaksfri operation 2013-14 

• Ca 150 patienter har tagits emot för tobaksavvänjning 

• 110 patienter har slutat att röka inför operation 

 

Kostnad 

Kostnad/år för arbetad tid = 302 400 kr 

 

Vinst 

Patientavgift 100 kr/tillfälle (ca 3 ggr/patient) = 45 000kr 

Nettobesparing för 110 tobaksfria patienter= 2, 477 860 kr 

(Då har redan omkostnaderna ovan räknats in) 

 

2014-11-13 
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Tobacco Endgame 

En bortre parentes för tobaksbruk  

Tobaksindustrin tjänar miljarder 

Miljoner människor dör årligen  

Ett slutdatum för tobak är viktigt för alla men särkskilt  för våra barn och ungdomar 
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FASA UT..... 

 
Australien 2025 slutår för tobak 

Finland 2040 slutår för tobak  

Nya Zeeland slutår för tobak 2025 

Skottland slutår för tobak 2034 

Norsk expertkommitté  2040 

Nordiska rådet 2040 

WHO 2048 – då bör rökningen globalt vara <5% 

 

 

 

Sverige är på god väg , flera aktörer jobbar för : 

Tobacco Endgame 
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E- cigarett 

Hur fungerar den? 

 

• Patron  med vätska 

• Förångningsenhet 

• Batterienhet   
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Ett beslag av cannabis i e-vätskan har gjorts  

 

Australien förbjudit e-cigaretter med nikotin  

 

Krav på barnsäkerhet, hälsovarningar  

 

Bör omfattas av samma reklamrestriktioner som tobaksprodukter  
 

Tobaksfakta  

 

 

E-cigarett bör vara förbjuden där rökning är förbjuden 

 

New York förbjuder e-cigaretter på offentliga platser 

E-cigarett? 
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   E-cigarett  
 

Inkörsport för unga 

 

Tillsatta smaker : bubbelgum, kola, popcorn med smör, 

kakdeg och cannabis 

 

Tobaksbolagen behöver en ny produkt för att locka in 

speciellt ungdomar in i nikotinanvändning 
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Tobaksindustrins mål 
Alla stora tobaksbolag är nu inne på marknaden. EC löser många av industrins 

problem. 

 

• Genom att ge EC samma varumärke och utseende kommer man runt 

förbuden mot sina vanliga produkter 

 

• Åter glamourisera rökning 

 

• Åter normalisera rökning 

 

• Åter göra rökning socialt acceptabelt inomhus 

 

• Få människor att skjuta upp sitt rökstopp 

 

• Välkomna ex-rökare tillbaka som kunder 

 

• Få ungdomar att tro att EC är ofarligt 
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Psykologer mot tobak 

http://www.psychologistsagainsttobacco.org/ 

 

Cancerfonden, www.cancerfonden.se 

 

Hjärt-lungfonden, www.hjart-lungfonden.se 

 

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer 

 

(HFS), www.natverket-hfs.se 

 

Råd om vård på webb och telefon, www.1177.se  

 

Sluta-röka-linjen, www.slutarokalinjen.org, 

tel. 020-84 00 00  

 

Folkhälsomyndigheten http://www.folkhalsomyndigheten.se/  

 

Tobaksfakta, www.tobaksfakta.org 

 

UMO http://www.umo.se/ 

 

http://www.psychologistsagainsttobacco.org/
http://www.cancerfonden.se/
http://www.hjart-lungfonden.se/
http://www.hjart-lungfonden.se/
http://www.hjart-lungfonden.se/
http://www.natverket-hfs.se/
http://www.natverket-hfs.se/
http://www.natverket-hfs.se/
http://www.1177.se/
http://www.slutarokalinjen.org/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.tobaksfakta.org/
http://www.umo.se/
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Tobaksfri och nöjd  

•Minskat tobaksbruk är en av våra viktigaste folkhälsofrågor 

 

•Det är en mänsklig rättighet  för våra patienter att få information om  

  rökningens risker för hälsan 

 

•Det krävs en motiverad patient för att få ett lyckosamt slut 

 

•Do not blame the smoker, blame the tobacco industri 

 


