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Bakom detta dokument står företrädare för de flesta diagnosgrupperna och vårdprocesserna 
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En processledare arbetar en del av sin tjänst med uppdraget och har en central roll i att driva 
förbättringsarbete i de olika vårdprocesserna inom cancervården. Tillsammans med 
sjukvårdsregionala arbetsgrupper ansvarar de för att analysera vårdkedjan, identifiera svaga 
länkar och arbeta med förbättringar, för att uppnå norra regionens vision om en likvärdig och 
tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. 
 
 
Skribenter 
Senada Hajdarevic, processledare för Prevention och Vägen in i cancervården 
Ywonne Wiklund, representant Sjukvårdsregional arbetsgrupp för tobaksprevention 

Anna Selberg, kommunikatör vid Regionalt cancercentrum norr 
Fotot på framsidan är taget av Anna-Lena Sunesson 

 



3 
 

Innehållsförteckning 

Mycket att vinna på att sluta röka .......................................................................................... 5 

Rökning ökar risken att drabbas av cancer ............................................................................ 5 

Rökfritt Sverige 2025 ............................................................................................................. 6 
Tobaksfri duo ........................................................................................................................................................... 7 
Lag om tobak och liknande produkter ...................................................................................................................... 7 
Tobakskonventionen ............................................................................................................................................... 7 
Konventionen om barnets rättigheter ....................................................................................................................... 8 

Cancerprevention .................................................................................................................. 8 

Samhällets vinst .................................................................................................................... 9 

Stöd för att sluta röka och snusa ........................................................................................... 9 

Tobaksfri behandling ........................................................................................................... 10 

Tobaksfrihet – Hur når vi dit? ............................................................................................... 11 

Referenser .......................................................................................................................... 12 
 

 



  

4 
 

Med detta dokument vill vi bidra till att: 

• cancer förebyggs och att antalet cancerfall minskar  

• färre personer röker dagligen och att tobaksrökningen i Sverige, på sikt ska fasas ut  

• människor som vill sluta med tobak ska få hjälp och stöd 

• information om hjälp och stöd för ett rökstopp (eller tobaksstopp) alltid ges av professionen i 
samband med rökrelaterad sjukdom eller vid behandling av en sjukdom där rökning har betydelse  

• kunskap om tobakens inverkan i samband med cancer och cancerbehandling blir allmänt känt.  
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Mycket att vinna på att sluta röka 

I genomsnitt förlorar en person som röker minst tio år av sitt liv, i jämförelse mot en som aldrig har rökt. 
Till förlorade levnadsår kan läggas ett antal år av sjukdom och ohälsa, som bidrar till sämre livskvalitet. Att 
sluta röka minskar däremot risken att drabbas av flera olika sjukdomar, exempelvis hjärtkärlsjukdomar och 
cancer.  

Det är i stort sett aldrig försent att sluta röka; kroppen börjar med små steg återhämta sig nästan 
omedelbart efter ett rökstopp. Bilden nedan visar några av de hälsoeffekter som ett rökstopp kan ge. 

  

Bild: Gynnsamma hälsoeffekter som observeras efter att en person har slutat att röka. Bilden är hämtad 
från cancer-code-europe.iarc.fr med hänvisning till www.cancer.org. Texten är översatt av skribenterna. 

Rökning ökar risken att drabbas av cancer 

Tobaksrökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Ingen annan laglig produkt, som 
används enligt tillverkarens intentioner, är lika farlig för hälsan och ingen annan enskild riskfaktor har på 
senare tid kostat den svenska sjukvården så mycket som tobaksrökning.  

Uppskattningsvis kan 6 800 cancerfall i Sverige varje år kopplas till rökning, och omkring 5 200 personer 
om året dör av rökningsrelaterad cancer. Men även andra sjukdomar, som KOL och hjärtsjukdomar, är 
kopplade till rökning. Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) beräknade att nästan 14 400 
personer dog till följd av rökning år 2015. 

http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/sv/12-saett/tobak/1856-kan-jag-minska-min-risk-foer-att-fa-cancer-eller-doe-i-cancer-genom-att-sluta-roeka
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Tobaksröken innehåller ett 60-tal cancerframkallande ämnen och ökar risken för minst 14 olika former av 
cancer. Det är välkänt att nästan all lungcancer, 85 procent, orsakas av rökning. Men rökningen ökar även 
risken för cancer i exempelvis munhåla, matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, livmoderhals, urinblåsa och 
njurar. Exempelvis är omkring hälften av all urinblåsecancer rökningsrelaterad. Tobaksrökningen är den 
viktigaste påverkbara riskfaktorn när det gäller att förebygga cancer.  

Den som röker får själv i sig väldigt mycket av den giftiga röken, men en hel del sprids också till 
omgivningen. Även passiv rökning, så kallad miljötobaksrök kan orsaka cancer. Fem till tio personer i 
Sverige beräknas årligen insjukna i lungcancer, orsakad av miljötobaksrök. 
 
Dagens statistik över rökningsrelaterad cancer i Sverige, speglar främst de rökningsvanor som förekom 
under 1970- och 1980-talen. Då var rökning mer än tre gånger vanligare än i dag. Tack vare preventiva 
insatser har andelen dagligrökare minskat under den senaste tioårsperioden. År 2018 uppgav omkring sju 
procent av Sveriges befolkning, att de rökte dagligen och lika stor andel röker då och då. 

Rökfritt Sverige 2025  

Tobaksrökning är den levnadsvana som innebär den absolut största riskökningen för att drabbas av 
cancer. Tillsammans med samtliga regioner i Sverige, och med omkring 200 andra aktörer stödjer också 
Regionala cancercentrum (RCC) visionen om ett rökfritt Sverige till år 2025.  

Tobacco Endgame − Rökfritt Sverige 2025, är ett opinionsbildningsprojekt som inleddes 2013 av Tobaksfakta 
och dess medlemsorganisationer. Begreppet Tobacco Endgame lanserades av Världshälsoorganisationens 
dåvarande generaldirektör Margaret Chan, att vara en motkraft till tobaksindustrins arbete med att sprida 
tobaksepidemin. Förutom Sverige har länder som Nya Zeeland, Kanada, Finland, Skottland och Irland 
antagit strategier i enlighet med Tobacco Endgame. 

Målsättningen i Sverige, är att andelen av befolkningen som röker dagligen år 2025, ska vara lägre 
än fem procent. Målet är fullt möjligt att uppnå, utifrån att andelen dagligrökare idag är sju procent. 

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer har på sikt en noll-vision vad gäller rökning och en 
helhetssyn på tobaksproblematiken, som även omfattar snuset. En arbetsgrupp driver arbetet och har 
under åren genomfört två årliga nationella konferenser inom området och riktade opinionsbildande 
aktiviteter mot politiker, på nationell och lokal nivå. För att nå målet om ett rökfritt och tobaksfritt 
samhälle krävs politiska beslut, en långsiktig genomförandeplan med delmål och en adekvat finansiering. 

Regionala cancercentrum (RCC) ska fortsätta vara en aktiv aktör och sprida kunskap om målet – ett 

rökfritt samhälle. Regeringen har i sin långsiktiga inriktning för arbetet inom cancervården, satt 
målet att minska insjuknandet i cancer till följd av tobaksbruk samt att så många patienter som möjligt ska vara 
rökfria under och efter cancerbehandling. 

Det bästa är naturligtvis att aldrig börja med att använda tobak. Få personer börjar röka eller snusa i vuxen 
ålder; det är barn och ungdomar som börjar för att senare upptäcka att de fastnat i ett beroende. Vuxna i 
barnets omgivning är viktiga förebilder. Ett barn som växer upp med tobaksbrukande föräldrar kan 
komma att se tobak som en naturlig del av livet. 
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Tobaksfri duo 

Tobaksfri duo är en vetenskapligt utvärderad metod för att förhindra tobaksbruk bland barn och unga. I 
årskurs 5 eller 6 genomförs ett klassbesök av specialutbildad person, ofta från tandvården. Eleven erbjuds 
att bli medlem i Tobaksfri duo genom att teckna ett avtal om tobaksfrihet tillsammans med en tobaksfri 
vuxen. Varje år, till och med skolavslutningen i klass 9, får duon skriva under en försäkran som blir till en 
lottsedel i ett stort lotteri. Via tävlingar och aktiviteter under skolåren uppmuntras eleverna till fortsatt 
tobaksfrihet. Samtliga fyra Norrlandsregioner och ett 80-tal kommuner i Sverige arbetar med metoden. 

Lag om tobak och liknande produkter 

Sverige behöver lagstiftning och handlingsplaner som syftar till att ge barn en tobaksfri tillvaro och 
framtid. Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla i Sverige: Lag om tobak och liknande produkter 
(2018–2088). Den ersätter de tidigare tobakslagarna som inkluderas i denna nya. Tobakslagen är en 
medicinsk och social skyddslag vars syfte bland annat är att skydda barn och unga för att utsättas för 
tobak.  

Skolgårdarna har varit rökfria sedan 1994 och åldersgränsen för att få köpa tobak är 18 år sedan 1997. 
Rökfria restauranger och kaféer infördes 2005, i samband med att Sverige skrev under 
Världshälsoorganisationens Tobakskonvention. Nu tas ytterligare ett steg med fler rökfria miljöer, som 
lekplatser, uteserveringar, busshållplatser och entréer dit allmänheten har tillträde. Den nya lagen gäller 
också elektroniska cigaretter, med och utan nikotin, örtcigaretter och vattenpipa. 

Tobakskonventionen 

Den första globala konventionen som handlar om folkhälsa är Tobakskonventionen (Framework 
Convention on Tobacco Control) som Världshälsoorganisationen (WHO) tog fram 2003 och som Sverige 
skrev under 2005. Tobakskonventionen var ett första steg mot att minska tobaksbruket. 

Enligt Tobakskonventionen har världens människor rätt till bästa möjliga hälsa. Den togs fram på grund 
av att världssamfundet och världens länder kände stark oro över de förödande hälsomässiga, sociala, 
miljömässiga och ekonomiska konsekvenser som tobakskonsumtion leder till. Tobakskonventionen är 
viktig, inte minst för barns rättigheter och har samma status som Barnkonventionen, men är i allmänhet 
inte lika känd. 

Målet med tobakskonventionen är att skydda människor idag och i framtiden från de negativa 
konsekvenser som kommer av tobaksbruk och exponering för tobaksrök. Konventionen ger en ram med 
åtgärder för att bekämpa tobaksindustrin, för att kraftigt minska tobaksanvändningen och exponeringen av 
tobaksrök. Alla länder som har skrivit under konventionen har samma mål och skyldigheter när det gäller 
att skydda barn och vuxnas hälsa. 

Målen stämmer mycket väl överens med Barnkonventionen, eftersom den fastställer barns rätt till hälsa 
och skydd. Tillsammans stödjer de båda konventionerna barns rätt till en hälsosam uppväxt. 
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Konventionen om barnets rättigheter 

Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. I Barnkonventionens artikel 24 slås fast att ”varje 
barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård, samt att traditionella sedvänjor som är skadliga för barns 
hälsa ska avskaffas”. Hänsyn ska också tas till barns bästa när beslut fattas. 

Tankesmedjan Tobaksfakta står bakom ett arbete som heter BRiT, Barnets Rätt i Tobaksfrågan, där man 
jämfört och gått igenom artiklarna i Barnkonventionen och Tobakskonventionen.  

Nedan redovisas exempel på barnperspektiv i sex av tobakskonventionens artiklar: 

• Artikel 5.3: Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa kräver att folkhälsopolitiken skyddas från 
påverkan av tobaksindustrin. 

• Artikel 8: Barnets bästa innebär en rökfri miljö. 

• Artikel 12: Barn har rätt till god utbildning och information om tobak. 

• Artikel 13: Tobaksreklam är oförenligt med principen om barnets bästa. Standardiserade och 
neutrala tobakspaket är viktigt för att minska risken för att barn lockas in i ett tobaksbruk. 

• Artikel 14: Barn har rätt till tobaksavvänjning som är åldersanpassad. 

• Artikel 16: Barn har rätt till bättre efterlevnad av åldersgräns och skärpt lagstiftning. 

Cancerprevention 

Uppskattningsvis skulle en tredjedel av all cancer kunna undvikas genom förändrade levnadsvanor. 
Världshälsoorganisationens europeiska kodex mot cancer beskriver sammanlagt tolv rekommendationer 
för att minska den individuella risken för cancer. Rökning har en stark koppling till lungcancer, men också 
till minst 14 andra cancerformer. Även andra levnadsvanor som alkohol, ohälsosam kost, stillasittande, 
övervikt och solande ökar risken för cancer. Utöver detta kan även miljöfaktorer, som strålning och 
luftföroreningar bidra till ökad cancerrisk. 

Förebyggande insatser kan bestå både av allmänna hälsofrämjande åtgärder, riktade till hela eller delar av 
befolkningen, och strategier som riktas mot grupper med en förhöjd risk att utveckla en viss 
tumörsjukdom. 

Ett av de övergripande målen i den statliga nationella cancerstrategin från 2009, är att minska insjuknandet 
i cancer. 2014 tog den nationella arbetsgruppen för cancerprevention vid RCC, fram en handlingsplan för 
ett rökfritt Sverige. RCC formulerade då nödvändiga åtgärder med målsättningen att minska 
tobaksrökningen och på så sätt minska insjuknandet i tobaksrelaterad cancer. För varje åtgärd beskrevs 
dels vilka aktörer som hade huvudansvar för åtgärden, dels RCC:s del i arbetet. RCC:s roll är att samverka 
för att förstärka och förbättra det tobakspreventiva arbetet, på alla nivåer i samhället och i cancervården. 

Det övergripande målet för norra sjukvårdsregionen är att genom ett aktivt cancerpreventivt arbete, 
minska risken att befolkningen insjuknar i cancer. Tobakspreventiva åtgärder och stödet inom sjukvården 
för patienter som vill sluta röka behöver förbättras. Det finns även starka vetenskapliga bevis för att 
rökning försämrar effekten av cancerbehandlingen och ökar risken för komplikationer. 

https://tobaksfakta.se/faktasidor/material-for-dig-som-vill-informera-om-barns-ratt-i-tobaksfragan/
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Samhällets vinst  

Alla tobaksförebyggande insatser på befolkningsnivån har stor betydelse för insjuknande i cancer. I Sverige 
beräknas den totala samhällskostnaden för rökningsrelaterade sjukdomar till omkring 75 miljarder kronor 
årligen. Som jämförelse kan nämnas att statens sammanlagda kostnad under 2018 för områdena hälsovård, 
sjukvård och social omsorg uppgick till 78 miljarder kronor.  

Cancerpreventionskalkylatorn (CPK) är ett digitalt verktyg som utarbetats av RCC. Den kan användas för 
att skatta nyinsjuknande i ett antal cancerdiagnoser och hur relaterade kostnader och hälsa förändras om 
förekomsten av riskfaktorer förändras i samhället – under (den orealistiska) förutsättningen att allt annat 
inte förändras. Observera att utgångssiffror måste läggas in manuellt i kalkylatorn. 

Cancerpreventionskalkylatorn hittar du här: www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-
och-tidig-upptackt/prevention/cancerpreventkalkylator 

Kalkylatorn visar på de möjligheter till kostnadsbesparingar som finns i förebyggande arbete, exempelvis 
om andelen dagligrökare skulle minska. Skattningarna kan ge argument vid diskussioner med beslutsfattare 
inom de sektorer i samhället som har möjligheter att påverka svensk folkhälsa.  

Om andelen dagligrökare, i åldern 45–84 år skulle minska till 4 procent, från dagens omkring 6 procent 
(män) respektive 9 procent (kvinnor) i norra sjukvårdsregionen, skulle omkring 100 nya cancerfall årligen 
kunna förebyggas. Detta motsvarar uppskattningsvis en minskning på 8,8 miljoner kronor per år i hälso- 
och sjukvårdsrelaterade kostnader.  

Stöd för att sluta röka och snusa 

Åtta av tio som röker dagligen vill sluta. Nikotin ger dock ett starkt beroende och många behöver olika typer 
av stöd, för att bli rök- och tobaksfria. Stödet måste då anpassas utifrån personens behov och livssituation. 

För någon kan ett sjukdomsbesked ge tillräcklig motivation. För en annan passar Sluta-röka-linjen eller 
någon webbaserad tjänst, medan många behöver personligt stöd och kvalificerad rådgivning av en 
tobaksavvänjare. En cancerdiagnos och behandling är viktiga tillfällen för hälso- och sjukvården att 
erbjuda hjälp och stöd till patienter som använder tobak. 

Stödet är särskilt viktigt vid en sådan allvarlig sjukdom som cancer. Diagnosbeskedet kan väcka mycket 
ångest och oro som i sig kan göra det svårare att sluta röka. Situationen kan innebära en stor utmaning 
både för personalen och för patienten. 

All personal inom hälso- och sjukvården bör ha grundläggande kunskaper för att kunna ställa frågor kring 
tobak, ge enkla råd och hänvisa patienten till närmaste tobaksavvänjare. Då krävs en väl fungerande 
organisation som kan möta upp behoven genom hela vårdkedjan. 

Diplomerade tobaksavvänjare bör finnas tillgängliga, för alla tobaksanvändare oavsett var personen bor 
eller söker vård. Receptfria nikotinersättningsmedel och receptbelagda läkemedlen kan vara till god hjälp, 
men bör kombineras med det samtalsstöd som en tobaksavvänjare ger. 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/cancerpreventkalkylator/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/cancerpreventkalkylator/
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Hälso- och sjukvårdspersonalen har en viktig roll i mötet med personer som använder tobak. Att ställa 
tobaksfrågan, koppla bruket till hälsan och erbjuda stöd kan vara helt avgörande för att patienten ska 
påbörja processen mot ett tobaksstopp.  

Tobaksfri behandling 

Rökning efter en cancerdiagnos ökar både risken för återfall, men även för att patienten ska insjukna i en 
ny form av cancer. En svensk studie kring bröstcancer visar att kvinnor som rökte innan operation och 
fick behandling som syftar till att minska risken för återfall, men fortsatte att röka efteråt, hade en ökad 
risk för återfall i jämförelse med de som inte rökte. 

Rökning under en cancerbehandling ökar risken för komplikationer, som infektioner i operationssår och 
problem med andningen. Dessutom kan effekten av behandlingen försämras. Att sluta röka kan alltså ha 
flera positiva effekter för överlevnad och välbefinnande hos patienten. 

Rökning kan medföra en fördubbling av operationskomplikationer. Alla Norrlandsregioner praktiserar 
därför utifrån starkt vetenskapligt stöd, rökfrihet före och efter en planerad operation. Skrivningarna ser 
lite olika ut, men målsättningen är rökfrihet 6–8 veckor före och efter operation. Rökande patienter som 
opereras akut ska informeras och erbjudas stöd för rökfrihet efter operationen. 

RCC och folkhälsoenheten i Region Västerbotten har påbörjat ett pilotprojekt med rökfri strålbehandling 
på Norrlands Universitetssjukhus i samarbete med personalen vid Cancercentrum. 

I arbetet med levnadsvanor utgår Norrlandsregionerna från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
prevention och behandling. Att kunna erbjuda kvalificerat stöd av specialutbildade och diplomerade 
tobaksavvänjare, i första hand till särskilda riskgrupper, har högsta prioritet. Målet är att 
tobaksavvänjningsstöd ska kunna ges till hela befolkningen oavsett var i regionen man bor. Det innebär att 
alla hälsocentraler, sjukstugor och sjukhus ska kunna erbjuda tobaksavvänjningsstöd. 

Ett antal studier har genomförts för att se på kostnadseffektivitet av rökfria operationer. År 2010 
genomförde Landstinget Sörmland en studie, som visade på stora ekonomiska vinster både för individen 
och för hälso- och sjukvården. Det handlar framförallt om antalet reducerade vårddagar, men också om 
färre reoperationer. 

De digitala verktygen hälsokalkylatorn och cancerkalkylatorn kan användas för att ta fram schabloner 
gällande ekonomiska vinster för hälso- och sjukvården och för samhället i stort. 

Redan nu har några regioner även infört alkoholfri operation. Idag finns vetenskapligt stöd för detta, när 
det handlar om patientsäkerhet och komplikationsrisk. 
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Tobaksfrihet – Hur når vi dit? 

Förslag från företrädare för cancervården och processledare vid Regionalt cancercentrum norr. 

• Hälso- och sjukvården ska vara en helt tobaksfri zon. 
 

• Förebygg att unga börjar använda tobak genom tidiga insatser, som till exempel Tobaksfri duo. 
 

• Satsa aktivt på primärprevention. Enbart behandling räcker inte för att möta den ökade 
cancersjukligheten. 
 

• Prioritera tobaksprevention och ge personalen tid och förutsättningar för att kunna arbeta med 
dessa frågor. 
 

• Erbjud stöd längs hela vårdkedjan till patienter som vill sluta att använda tobak.  
 

• Satsa på långsiktiga insatser med både stödjande rådgivning och läkemedel. 
  

• Skapa en väl fungerande organisationskedja för att ge rätt stöd, i rätt tid. 
 

• Ge personalen inom hälso- och sjukvården återkommande utbildning för samtalet om tobak. 
 

• Ge personalen förutsättningar till att ha ett empatiskt och stödjande förhållningssätt, som inte 
skuldbelägger patienten. 
 

• Informera patienter med cancer om att behandling och prognos kan försämras av tobaksbruk och 
erbjud samtidigt hjälp med att sluta röka. 
  

• Alla tobaksbrukande patienter med en cancerdiagnos ska rutinmässigt erbjudas en remiss till 

tobaksavvänjning − som en del av behandlingen. 
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