
Levnadsvanor påverkar hälsan
- Tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor och 

fysisk inaktivitet = folkhälsoproblem



En individ som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt 
fysiskt aktiv och måttlig med alkohol –hur många år 
längre (i genomsnitt) lever denna individ, jämfört med 
en individ med ohälsosamma levnadsvanor?

14 år



Varför behöver vi prata om tobak?

• Tobakskonsumtionen i Sverige orsakar  hälsoproblem hos befolkningen och 
står  för en större del av den totala sjukdomsbördan.

• I Sverige beräknas närmare 12 000 personer avlida och upp till 100 000 
personer insjukna varje år på grund av rökning.

• Förkortad livslängd.

• Patienter  vill samtala med HoS om levnadsvanor som påverkar hälsan

Förutom en försämrad hälsa och kortare livslängd  leder tobaksrökning till 
ökade kostnader för hälso- och sjukvården, ökad sjukfrånvaro och 
produktionsbortfall





Cancerfonden, 2019



Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Enligt hälso- och sjukvårds-lagen så ska 

sjukvården inte bara bota och lindra, utan 

även arbeta med att främja hälsa och  

förebygga sjukdom (2017:30). Vidare ska 

patienter informeras om metoder för att 

förebygga sjukdom eller skada, enligt 

patientlagen (2014:821). 



Folkhälsoarbete kring tobak i 
Hälso-och sjukvården

• HoS har en viktig roll i folkhälsoarbetet 

med att identifiera  rökvanor, ge 

hälsoinformation om hur tobaksrök kan 

ha skadlig verkan på den egna och 

omgivningens hälsa samt aktivt erbjuda 

stöd, hjälp och vägledning till de  som 

vill sluta röka. 



Tobak och nikotinprodukter

BILDER OCH INFORMATION FRÅN 1177 VÅRDGUIDEN OCH TOBAKSFAKTA .SE 
HTTPS://TOBAKSFAKTA.SE/KATEGORI/OM-TOBAKSPRODUKTER/

E-cigaretter 
”vaper” 

Vattenpipa

Cigaretter

Snus



Hälsan påverkas av rökning 

Tobaksrökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och förtida
död. Finns över  50 rökrelaterade sjukdomar där de vanligaste är:

Hjärt-och 
kärlsjukdom

Cancersjukdomar Luftvägsinfektioner

Socialstyrelsen, 2018

KOL
90% av all  
lungcancer 



Rökare har större risk att drabbas av ..

• Diabetes typ 2 

• Ulcus

• Hyperthyreos,

• Demens, 

• Reumatoid artrit

• Osteoporos.

• Parodontit.

• Sämre immunförsvar

Rökning av vattenpipa tros ge 
liknande skadeeffekter som 
rökning av konventionella 
cigaretter. 



• 13,5 %  röker före 
graviditeten, i riket 11%

• Vid inskrivningen 5,2 %, 
riket 3,8 %

• I vecka 32 3,5%, riket 2,6%

• 36,5% slutar röka under 
graviditet, 40% i riket

• Blekinge ligger något högre 
nationellt

• Ronneby har flest rökande 
gravida

Gravida i Blekinge och rökning



Effekter av tobak under graviditet

Ämnen i tobaken går via navelsträngen in till fostret. 
Nikotin har en kärlsammandragande effekt. 
Kolmonoxid binds till hemoglobinet och gör blodet 
syre- och näringsfattigt 

HTTP://WWW.PSYCHOLOGISTSAGAINSTTOBACCO.ORG/MATERI
AL_FOR_RADGIVNING_OCH_AVVANJNING

http://www.psychologistsagainsttobacco.org/Material_for_radgivning_och_avvanjning


Rökning ger ökad risk för

• Minskad fertilitet

• Utomkvedshavandeskap, dålig fostertillväxt, missbildning 

(gomspalt), missfall, låg födelsevikt, förtida födsel och 

dödfödsel

• Plötslig spädbarnsdöd, mindre lungkapacitet, astma samt 

ökad risk för cancer eller fetma senare i livet 

Rikshandboken 
BHV, 2019

Cnattingius, 2004



Föräldrar, barn och tobak

• Passiv rök har högre koncentration av farliga partiklar än den rök som rökaren drar i sig vilket gör 
den skadligare. 

• Barn som utsätts för passiv rök får fler övre och nedre luftvägsinfektioner, fler öroninflammationer 
och behöver oftare sjukvård än barn som inte exponeras.

• Passiv rök ökar risken för överkänslighet för allergener i inomhusluften och i maten.

• Mammans rökning under graviditeten och båda föräldrarnas rökning under barnets första månader 
ökar risken för atopiskt eksem hos småbarn

• Det finns en koppling mellan skrikighet och kolik hos barn och mammans rökning under graviditeten 
och passiv rökning under barnets första halvår

https://www.rikshandboken-
bhv.se/livsvillkor/barnsakerhet/kemikalier-alkohol-och-
rokning/barn-och-tobak/







Passiv rökning - miljötobaksrök

CANCERFONDEN,2019

Passiv rökning, dvs att vistas i miljö med annans rök under en 
längre period innebär samma hälsorisker som för rökaren



Nikotin 

• Nikotin –kommer från tobaksplantan 

• Nervgift 

• Växtens skydd mot insekter -
Insekticider 

• Nikotin finns inte bara i tobak utan 
också i många andra växter, t ex 
potatis, tomater och äggplanta. I 
dessa växter är halten så oerhört låg 
att ämnet inte har någon effekt.



• Alla tobaksprodukter är 
konstruerade så att nikotin 
snabbt frisätts, absorberas 
och spridas till CNS. 







• Barn med föräldrar och syskon 
som röker har en betydligt 
större risk att börja röka 

• Mammans rökning har störst 
inverkan

• Både gener och social inlärning

Rökning, ett socialt arv…



HoS roll

• … identifiera  rökvanor, ge 

hälsoinformation om hur tobaksrök kan 

ha skadlig verkan på den egna och 

omgivningens hälsa samt aktivt erbjuda 

stöd, hjälp och vägledning till de  som 

vill sluta röka. 



Föräldrar, barn och tobak

• MHV och BHV har en viktig roll i 

folkhälsoarbetet med att identifiera  

rökvanor, ge hälsoinformation om hur 

tobaksrök kan ha skadlig verkan på 

förälderns och barnet samt aktivt 

erbjuda stöd, hjälp och vägledning till 

de föräldrar som vill sluta röka. 



Andra aktörer har viktiga roller…

• upprätthålla åldersgränser

• rökfria zoner 

• prisökningar

• förbud mot reklam

• rökfri tid som till exempel rökfri arbetstid, 

• begränsa antalet försäljningsställen. 

Tillgänglighets begränsa



• Rådgivande samtal eller 
kvalificerat rådgivande samtal
till gravida med högsta 
prioritet, 1-2 på en tiogradig 
skala där 1 är högsta prioritet.

• Kvalificerat rådgivande samtal till 
övriga vuxna (det vill säga även 
till ammande och 
småbarnsföräldrar) med högsta 
prioritet, 1-2.

• Den högsta prioriteten 1 hos vuxna 
med särskild risk, vid bland annat 
sjukdom, social sårbarhet, högt 
blodtryck och övervikt.

Socialstyrelsens rekommendationer och 
hälsosamtal



Hälsosamtal om tobak

UNDRA & FRÅGA
- öppna frågor

BEKRÄFTELSE

REFLEKTIVT 
LYSSNANDE

Hälsoinformation och 
vägledning

MI anda



Hälsosamtal om tobak

Känner du till att HoS brukar 
samtala om  tobak/nikotin med 
patienter som använder detta 

eftersom det har stor betydelse 
för den egna och omgivningens 

hälsa hälsa.

Vad känner du till om 

tobak och hur det 

påverkar dig ? 

Du vet att du borde 
sluta röka men upplever 

det svårt

Du känner dig osäker på 
om du kommer klara av 

att sluta röka/snusa

Vad känner du till om  och 

hur tobak  påverkar 

anhöriga i hemmet ? 

UNDRA & FRÅGA
- öppna frågor

Reflektivt lyssnande

MI anda



Hälsosamtal om tobak

Det är vanligt att känna 
osäkerhet kring om man 
kommer klara sluta att 

röka/snusa

Det är bra att du är 
medveten om att det bästa 

vore att sluta röka/snusa
Det är några saker som är 

bra att veta om passiv 

rökning – är det okej att jag 

berättar ……

Vad tänker du om det 

jag har berättat? 

Jag  berättar gärna om 
vilka möjligheter och 
verktyg som finns till 

hjälp för att sluta röka…

Hälsoinformation och 
vägledning

Bekräftelse

MI anda



Filmer

▪ Enkla råd om tobak

▪ Enkla råd till person som inte vill sluta 
röka

▪ Kvalificerat rådgivande samtal om 
rökning

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-
riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-
riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-
tobak

Verktyg och stöd i hälsoarbetet

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-tobak
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-tobak


• Finns på språken 
svenska, arabiska, 
finska, dari, engelska, 
somaliska, kurmanji, 
tigrinja och farsi

http://www.psychologistsagainst
tobacco.org/announcements/fak
tablad-pa-andra-sprak

Graviditet och tobak-Information



• https://www.rikshandboken-
bhv.se/livsvillkor/barnsakerhet/kemikalier-
alkohol-och-rokning/barn-och-tobak/

• Finns på språken svenska, 
arabiska, finska, dari, 
engelska, somaliska, kurmanji, 
tigrinja och farsi

Barn och tobak- Information

https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor/barnsakerhet/kemikalier-alkohol-och-rokning/barn-och-tobak/


https://www.1177.se/Blekinge/barn--
gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-
graviditeten/tobak-och-graviditet/

https://www.1177.se/Blekinge/liv--
halsa/tobak-och-alkohol/hjalp-att-sluta-
roka/



• Finns på språken: Svenska, 
arabiska, engelska, 
farsi/persiska, somaliska, 
tigrinja och dari

https://www.psykologermottobak.org/stod_pa_i
nvandrarsprak

Verktyg 



• https://www.slutarokalinjen.se/o
ther-languages/

Verktyg

https://www.slutarokalinjen.se/other-languages
https://www.slutarokalinjen.se/other-languages/


• http://rokfri.1177.se/

Verktyg



https://www.umo.se/tobak-alkohol-
droger/rokning/fimpa-med-appen-fimpaaa/



Vad händer i kroppen när man slutar röka? 

20 minuter efter rökstopp
➢ Puls och blodtryck sjunker
➢ Temp i händer och fötter 

normaliseras

1 v-3 månader efter rökstopp:
➢ Förbättrat lukt och smaksinne
➢ Blodcirkulation och lungkapacitet ökar
➢ Ökad  möjlighet att bli  gravid
➢ Främjar potensen

8 timmar efter rökstopp
➢ Kolmonoxidhalten minskar
➢ Syrehalten börjar normaliseras

4–6 månader efter rökstopp:
➢ Flimmerhåren i luftrören har 

återhämtat sig
➢ Mindre hosta och slembildning
➢ Skadade blodkärl börjar repareras-

bla bättre sårläkning
➢ Mindre risk för trombos



Vad händer i kroppen när man slutar röka? 

5 år efter rökstopp:
➢ Risken för att få hjärnblödning är 

lika liten som hos en icke-rökare

➢ Risken för att utv. cancer i mun, hals, 
matstrupe, urinblåsa, njurar, 
livmoderhals och bukspottkörtel 
minskar betydligt.

10år efter rökstopp:
➢ Halverad risk för lungcancer
➢ Risken för hjärt-kärlsjukdom närmar sig 

en person som inte rökt.  



 föräldrar och vuxna med ansvar för barn och 
unga - Skydda barn och unga från tobak - du 
som förälder göra skillnad!

 Tobaksindustrin/marknadsföring -Det är 
coolt att stå emot tobak. 

 Barnarbete Barn dör av tillverkningen av 
tobak

 Miljö och skräp : Minskat tobaksbruk för en 
mer hållbar planet!

 Passiv rökning - Var rädd om dig själv och 
andra- avstå tobak och nikotin!

V 47 2020 är Tobaksfria veckan



Vad är era erfarenheter om att prata 

om tobak?

Grupparbete



Tobak

Hur tobaksrök kan påverka individen är väl studerat och är den enskilt 

största identifierade riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Även 

utsatthet för passiv rökning innebär stora risker som ökar i takt med 

exponeringen. Hälso-och sjukvården har en viktig roll i folkhälsoarbetet 

med att identifiera, ge hälsoinformation om hur tobaksrök kan ha skadlig 

verkan både på den rökande och eventuella barn och andra anhöriga i 

familjen, samt aktivt erbjuda stöd, hjälp och vägledning till de som vill sluta 

röka.



Fundera på följande frågeställningar: 

➢ Hur kan du fråga en patient om dennes tobaksvanor? 

➢ Hur kan du få veta vad patienten vet om tobaksrök och hur detta kan 

påverka individen, familjen? 

➢ När du identifierat att det kan finnas behov av ytterligare information, 

hur kan du då förmedla informationen? 

När och hur brukar du samtala om tobak?

➢ Tänk dig ett besök i din verksamhet, på vilket sätt kan du bidra med din 

kompetens? 



Alkohol en fråga för Hälso-och sjukvården



Varför behöver vi samtala om alkohol?

Alkoholrapporten, 2020



Varför behöver vi samtala om alkohol?

Alkoholrapporten, 2020





Riskbruk

• Ett bruk av alkohol som ökar risken för skadliga fysiska, psykiska eller 

sociala konsekvenser. Med riskbruk av alkohol menas ett bruk av alkohol 

där påtagligt förhöjd risk för skadliga konsekvenser föreligger på 

gruppnivå, jämfört med ingen konsumtion. 

• Hög alkoholkonsumtion är epidemiologiskt kopplat till drygt två hundra 

sjukdomar och hälsoproblem



Följande definition av riskbruk är vanlig 
i Sverige:

• Riskbruk av alkohol föreligger vid högkonsumtion, d.v.s. när:

- en man dricker mer än 14 standardglas per vecka

- en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka.

• Riskbruk av alkohol föreligger även vid intensivkonsumtion, d.v.s. när:

- en man dricker 5 eller fler standardglas vid ett och samma tillfälle

- en kvinna dricker 4 eller fler standardglas vid ett och samma tillfälle.

• Riskbruk av alkohol kan även föreligga vid lägre alkoholkonsumtion exempelvis under 

graviditet, i många situationer i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. 

Detsamma gäller när man har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för dem 

med ökad känslighet för alkohol.



Standardglas

Bild : Alkohollinjen

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5pKLJp7_TAhWrC5oKHayoDw0QjRwIBw&url=http://alkohollinjen.se/om-alkohol-och-halsa/riskkonsumtion-av-alkohol/&psig=AFQjCNH4SR5JEvfILu5_V2M30BsTxGjw2A&ust=1493199318999598


Riskbruk av alkohol  är vanligt

• 16,4 procent av Sveriges vuxna befolkning 

har ett riskbruk av alkohol, 13% av 

kvinnorna och 20 % utav männen. 

• De allra flesta har aldrig sökt vård och har 

inga sociala eller psykiska problem och är 

inte beroende.

• Alkohol har påverkan på hälsan även då det 

inte finns en beroendeproblematik. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5pKLJp7_TAhWrC5oKHayoDw0QjRwIBw&url=http://alkohollinjen.se/om-alkohol-och-halsa/riskkonsumtion-av-alkohol/&psig=AFQjCNH4SR5JEvfILu5_V2M30BsTxGjw2A&ust=1493199318999598


Graviditet och alkohol

• Nedsatt adaptiv förmåga

• Försämrat omdöme

• Hyperaktivitet

• Svårt att kontrollera 
aggressivitet

• Nedsatt impulskontroll

• Koncentrationssvårigheter

• Nedsatt kognitiv funktion

• Nedsatta exekutiva funktioner

• Svårt att räkna

• Bristande uthållighet

• Svårigheter att följa instruktioner

• Minnessvårigheter

• Inlärnings-svårigheter

• Uppmärksamhets-svårigheter

• Språkliga svårigheter

1av100.se 



1AV100.SE



Barn påverkas ofta negativt av 
alkohol

• 15 procent av alla barn (0-18 år) i Sverige, 
har påverkats negativt av en förälders eller 
vårdnadshavares alkoholkonsumtion. 

• Barn som växer upp i en miljö med risk-
eller missbruk utsätts för en ständig stress 
och klarar sig sämre i skolan.

• Drabbas de i högre grad av både psykiska 
och somatiska sjd

• Löper ökad risk att själva hamna i olika 
former av missbruk och beroenden senare i 
livet.

Centralförbundet for
alkohol- och narkotikaupplysning, 2019 



Alkohol påverkar de flesta sjukdomar

• Leversjukdom

• Osteoporos

• Sömnstörningar 

• Infektioner

• Stroke

• Depression/ångest

• Hjärt-kärlsjukdom 

• Cancer

• Gikt

• Högt blodtryck

• Smärta

• Psoriasis

• Diabetes



Alkohol kan orsaka cancer

• Alkohol beräknas orsaka 6,5% av all cancer i västvärlden, 10% hos män och 

3% hos kvinnor. 

• Starkaste sambandet finns mellan alkoholkonsumtion och cancer i munhåla, 

svalg och struphuvud, matstrupe, lever, tjocktarm och kvinnobröst. 



Ångest, Depression och Stress



Skador, olyckor, våld….



Återkommande inom 
mödrahälsovården och 
barnhälsovården

När ska man särskilt ta upp 
alkoholbruk?



När ska man särskilt ta upp alkoholbruk?

Patienter med särskild risk

• Diabetes, astma, KOL, cancer, hjärt-
kärlsjukdom, långvarig smärta, schizofreni, 
depression

• Fysisk, psykisk eller kognitiv  
funktionsnedsättning 

• Social sårbarhet 

• Oro, ångest

• Sömnrubbning

• Biologiska markörer –
hypertoni, 
blodfettsrubbningar, övervikt 
eller fetma

• Inför operation 



Alkoholaudit



Enligt Socialstyrelsens rekommendation 
• Bör HoS –vården erbjuda rådgivande samtal om alkohol som 

innebär en dialog med patienten som är anpassad efter den 
specifika individens ålder, hälsa, risknivåer med mera, i syfte 
att stödja personen att minska sin alkoholkonsumtion.



Enkelt råd om alkohol

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-
riktlinjer/publicerade-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-
om-alkohol/

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/publicerade-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-alkohol/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/publicerade-riktlinjer/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-alkohol/


Rådgivande samtal om alkohol

https://vimeo.com/album/3181061/video/114770244






http://alkohollinjen.se



Vad är era erfarenheter om att prata 

om alkohol?

Grupparbete



• Alkohol

• Alkoholvanorna hos befolkningen har förändrats det senaste seklet, 

främst genom att dricka alkohol även till vardags, så kallat socialt 

drickande. Det har lett till att alkohol i dag anses som en socialt 

accepterad dryck i vårt samhälle. De flesta som dricker gör det för att 

få ut positiva effekter men risken finns att det blir konsekvenser för det 

sociala, somatiska och/eller psykiska välbefinnandet. 

• Syftet med att prata om alkohol är att uppmärksamma individen på 

alkoholintagets negativa konsekvenser samt att vara uppmärksam  på 

om det finns alkoholrelaterade problem. 



Fundera på följande frågeställningar: 

➢ Hur kan du fråga en patient om dennes alkoholvanor? 

➢ Hur kan du få veta vad patienten vet om alkohol och hur detta kan 

påverka individen, familjen? 

➢ När du identifierat att det kan finnas behov av ytterligare information, hur 

kan du då förmedla informationen? 

➢ När och hur brukar du samtala om alkohol?

➢ Tänk dig ett besök i din verksamhet, på vilket sätt kan du bidra med din 

kompetens? 


