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Tobaksrökning
Den europeiska kodexen mot  
cancer – 12 råd som räddar liv: 

 

Läget i befolkningen – tobak
I Sverige har rökningen minskat sedan mitten av 1980-talet 
och idag röker ungefär 11 procent av kvinnorna och 9 pro-
cent av männen. I den nationella statistiken framkommer 
dock stora variationer mellan olika grupper i befolkningen, 
där exempelvis 19 procent av de arbetslösa och 26 procent 
av de som är sjukskrivna är rökare. Vidare framkommer att 
personer med kort utbildning röker i högre grad än de med 
eftergymnasial utbildning och över 20 procent att kvinnorna 
med förgymnasial utbildning röker. Mer statistik, exempelvis 
för barn och unga presenteras i bilaga 1.

1.
Rök inte. Använd inte 
någon form av tobak.

Andel individer som röker dagligen per kommun i Västra sjukvårds-
regionen. Källa: Öppna Jämförelser 2014.

2.
Gör ditt hem rökfritt. 
Arbeta för att göra din  
arbetsplats rökfri.

Tobaksrökning  
ökar risken för:
lungcancer
huvud- och halscancer
lever- och gallgångscancer
leukemi
njurcancer och cancer i urinledare
äggstockscancer
livmoderhalscancer
urinblåsa
tjock- och ändtarmscancer
bukspottkörtelcancer
magsäckscancer

Cancerpreventionskalkylatorn  
beräknar att:
Om andelen dagligrökare varit 5 procent i hela 
befolkningen, vilket är fallet i gruppen män med 
eftergymnasial utbildning, så skulle det innebära 
203 färre nya fall av lungcancer och 98 färre nya 
fall i övriga cancerformer årligen i Västra sjuk-
vårdsregionen.

Minskad
kostnad HSV:

16, 2 milj kr

Minskad
kostnad totalt:

66,1 milj kr

Antal

färre fall:

293

Ett offensivt och väl strukturerat arbete mot tobak där samhällets olika  
aktörer samverkar och arbetar mot gemensamma mål.

Arbetet ska leda till: Minskat tobaksbruk i befolkningen och därmed minskad risk för cancer.

Varför: Minskat tobaksbruk leder till minskad cancerincidens. Tobaksrökning är den enskilt största orsaken till 
cancer och orsakar ungefär 90 procent av all lungcancer i Sverige. Risken att drabbas av lungcancer är 20-25 
gånger större hos den som röker jämfört med den som inte röker. Tobaksrök, som innehåller ett femtiotal  
cancerframkallande ämnen, är den mest cancerogena exponering vi frivilligt utsätter oss för. I Sverige dör varje 
år 5 200 personer i cancersjukdomar på grund av rökning. Passiv rökning under en längre period innebär  
samma hälsorisker som för rökaren. Ungefär lika många personer i Sverige dör av passiv rökning som av trafik-
olyckor, vilket innebär att ungefär 200 dödsfall beräknas varje år bero på passiv rökning.

Målbild

• Andel rökfria skolgårdar. 

• Tillgång till rökavvänjare. 

• Ökad andel patienter som diskuterat tobak med vård-
personal.

• ANDT-förebyggande arbete i regioner, landsting 
och kommuner:

– Finns regional strategi (länsstyrelserna) 
för ANDT-området som inkluderar 
tobak? 

– Finns kommunal ANDT- 
samordnare ansvarig för  
tobak. 

– Kommunala strategier och 
politiska program som in- 
kluderar tobak. 

– ANDT- policy för tobak, 
som inkluderar gymnasie- 
skolan. 

– Tillsyn: Bedriver kommunen 
tillsyn över detaljhandel som 
innefattar tobak?

– Samordnad tillsyn 
med annan  
myndighet. 

Viktiga aktiviteter för att minska tobaks-
bruket i sjukvårds regionen
• Ökad dialog mellan folkhälsoarbetets aktörer gällande 

policys, riktlinjer och vårdprogram angående tobaks-
rökning i allmänhet samt i relation till cancer.

• Ökat lärande och utbytande av erfarenheter, där goda 
exempel delas mellan regioner på ett bättre sätt.

• Följa utvecklingen av rökvanor i befolkningen samt 
koppla den till cancerförekomst.

• Fler satsningar för grupper i utsatta miljöer, exempel-
vis områden med låg socioekonomi.

• Förbättrad tillsyn inom tobaksområdet. 

• Fler rökfria offentliga miljöer.

• Mer utbildningsinsatser för diplomering av tobaksav-
vänjare för att säkra tillgången på tobaksavvänjning i 
landsting och regioner.

• Bättre uppföljning av patienters tobaksbruk via de 
nationella kvalitetsregistren inom cancerområdet.

Kvalitetsindikatorer för uppföljning
• Minskat tobaksbruk i befolkningen. 

• Minskade skillnaderna i tobaksbruk mellan grupper.

• Minskad andelen rökande blivande mödrar.

• Minskad andel barn som utsätts för tobaksrök i hemmet  

• Förekomst av regionala och lokala strategier för 
 minskat tobaksbruk. 

• Andel regioner och kommuner som aktivt tagit ställ-
ning mot tobak och tydlig framhåller detta i sina stra-
tegiska dokument.

• Ökad tillgång på rökfria miljöer.

ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak..
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