
Vi frågar alla om….tobak och alkohol 
Då blir det inte så konstigt att fråga………. 

Vad är din erfarenhet av alkohol och 
tobak? 

Utan att gå in på hur mycket som konsumeras. 



Vi vårdpersonal kan vara ett väl så 
stort hinder!? 

• Det är ju ett erbjudande till patienten att själv 
delta i vården  och påverka sitt 
behandlingsresultat, dessutom så blir det ett 
sätt att erbjuda bästa möjliga vård. 

• De som besöker hälso- och sjukvården ske ses 
som kompetenta personer som vi ska 
samverka med för att uppnå bästa resultat. 

  

 



Alkohol påverkar  

• En alkoholpaus innan operation minskar komplikationer med minst 
lika mycket som ett rökstopp! 

• En alkoholkonsumtion över 2 standardglas (à 12 gram alkohol) per 
dag ger fördubblad risk för postoperativa komplikationer. 

  
• Hos högkonsumenter av alkohol som är alkoholfria 4–8 veckor 

preoperativt minskar postoperativa komplikationer med ca 70 
procent 

  
• Komplikationerna beror på alkoholens belastning på flera 

organsystem och består i bl a infektioner, blödningar, cardio-
pulmonella komplikationer och försämrad sårläkning. Detta 
resulterar i ökad dödlighet, längre vårdtider och mer 
intensivvårdsbehov. 

• Kvinnor tål cirka hälften så mycket alkohol som män. 
 



Liksom tobak 

• Forskare räknar med att 10 000 fall av cancer uppstår i Sverige varje år i 
samband med rökning. Av dessa utgörs drygt 3000 av lungcancer, resten är 
cancer i till exempel munhåla, struphuvud, magsäck och njurar. 

• Rökning är ofta den främsta riskfaktorn för cancer i lungor, urinblåsa, 
matstrupe, bukspottkörtel och tarm. 

• En knapp miljon människor i Sverige röker varje dag, lika många då och då. 
 

• Rökstopp 6-8 veckor före planerad kirurgi sänker risken för komplikationer 
till normal nivå. 

• Rökstopp 4 veckor före planerad kirurgi halverar samma risk, men även 
rökstopp direkt efter akuta operationer minskar det totala antalet 
komplikationer. 

• Cytostatika-  och strålbehandling har sämre effekt, ger fler biverkningar 



Motivation är viktigast! 

• Vi kan visa att vi bryr oss! 

•  Råd och stöd förbättrar utsikterna att lyckas, 
tillägg av läkemedel fördubblar chansen att bli 
rökfri. 

• Stress, nedstämdhet och alkohol påverkar 
negativt och är de främsta orsakerna till 
återfall i rökning. 



Hjälp 

• Sluta-röka-linjen    SLL    020-84 00 00 

• Rökavvänjare!!  
På Karlstad sjukhus 30-50 % rökfrihet efter 1 år! 

• Alkohollinjen 020-84 44 48 
 
Information: 

• www.slutarokalinjen.se 

• www.folkhalsoguiden.se 

 

http://www.slutarokalinjen.se/

