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Tobaksbruk och tobaksavvänjning

Varför?

Vad?

Hur? 



Skador av rökning tar lång tid att utveckla 

Det krävs oftast ca 20 – 30 års rökning eller 200 000 
cigaretter innan sjukdomarna utvecklas med symtom.

A Report of the Surgeon General. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, 
National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2020.



Effekter av tobaksbruk

• 50% ökning att utveckla KOL under sin livstid

• Finns en koppling med att vara utsatt för passiv rökning I 
barndomen till att senare i livet utveckla KOL

Jimenez Ruiz and Undermer et.al., 2014



Hur många röker?

• Astma röker 10% (nationellt) 11,5% (Sthlm) 

– 35% erbjudits rökavvänjningsstöd

• KOL röker 36% (nationellt) 57% (Stockholm) 

– 49% erbjudits stöd varav 57% i Stockholm 

• Befolkningen röker 7% (2018)

• Det lönar sig alltid att sluta använda tobak oavsett 
vilken ålder man uppnått

Luftvägsregistret 
årsrapport 2020
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Fördel sluta vid 50 års ålder



Fördel att sluta vid 60-års ålder



Effekter av tobaksavvänjning vid KOL

• Effektivaste behandlingen för att minska
progression av KOL, reducera exacerbationer, 
förbättra behandling samt öka livskvalitén

• Kostnadseffektivt

• Lungfunktionen kan förbättras upp till 10% 

• Minskad risk för sjukhusinläggningar

Jimenez Ruiz and Undermer et.al., 2014



Att var rökare och ha en kronisk sjukdom 
(KOL)

• Frustrerande både för vårdpersonal och patient

• Vårdpersonal – maktlöshet att inte kunna hjälpa

• Patient – skam och tro att man inte kan sluta 



Varför är det så svårt att sluta ?

• Känsla av press kan leda till färre 
rökstoppsförsök hos personer med 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

• Känsla av press kan leda till halvering av 
antalet cigaretter

• Upplevelser av ambivalens leder till färre 
rökstoppsförsök

Lundh et al. (2016). A new instrument to predict smoking cessation among patients with chronic
obstructive pulmonary disease: an observational longitudinal study of the Trying To Quit smoking 
questionnaire. NPJ Prim Care Respir Med. 2016 Apr

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27078748


Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör:

• erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med 
särskild risk (t.ex. KOL) som röker dagligen   

Prioritet 1

• Tillägg nikotinläkemedel, Zyban eller Champix

Prioritet 2



Hur kan man stödja på bästa sätt –

Uppmärksamma

Fråga bedöm och 
erbjud stöd till 

förändring

Åtgärda

Råd och stöd till 
förändring utifrån 
rekommenderad 

åtgärd

Följ upp

Utvärdera och vid 
behov justera åtgärd 
eller hänvisa vidare

Dokumentera

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor prevention och 
behandling (d2flujgsl7escs.cloudfront.net)

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Nationellt-vardprogram-vid-ohalsosamma-levnadsvanor-prevention-och-behandling.pdf


All personal med självständig 
patientkontakt

• Identifiera tobaksbruk

• Kunna ge enkla standardiserade råd

• Veta vart patienten kan vända sig för ytterligare 
stöd



TOB-G-BOOK-DIGITAL-VERSION.pdf Publicerad 2017

file://///C01FS02.ORION.SLL.SE/home2$/1JJN/PP%20bilder/Diabetes/TOB-G-BOOK-DIGITAL-VERSION.pdf


Fråga om tobaksbruk – ( paketår) mäta CO

Motiverad
• Ge råd i dialog
• Undersök motivation, tidigare försök 

och beredskap till rökstopp
• Redo – diskutera rökstoppsplan, 

läkemedel för tob.avvänjning, 
självhjälpmaterial

• Uppföljningar (2-6 månader, lkm 12-26 
veckor)

• Kvalificerat rådgivande samtal hos en 
tobaksavvänjare 

Ej motiverad

Undersök motivation, tidigare försök och 
beredskap till rökstopp

Ej redo – motiverande samtal, 
nedtrappning med nikotinlkm, feedback -
mäta CO, lungålder

Uppföljningar

Hänvisa till tobaksavvänjare

Ta tillfället i akt att sluta röka vid ev. inläggning på sjukhus – viktigt med uppföljning i primärvården 



Rådgivande samtal om tobak
behandlingsmodell med 4 besök



http://www.tobaksstopp.nu/_literature_151630/Läkemedelslista_2018-07.mp3

Finns på 7 språk

http://www.tobaksstopp.nu/_literature_151630/Läkemedelslista_2018-07.mp3


Bupropion

• antidepressivt läkemedel

• receptbelagt, rabatterat

• påbörja behandling två 
veckor före rökstopp

• behandlingstid 7-9 v

• 1 tabl/dag i 6 dagar därefter 
2 tabl/dag (8 tim emellan)



Vareniklin
• Biverkan: Illamående, huvudvärk

• Behandling påbörjas då patienten röker. 
Rökstopp planeras 1-2 veckor efter 
påbörjad Champix behandling. 

• Dag 1-3: 0,5 mg  x 1
Dag 4-7: 0,5 mg x 2
Dag 8-behandlingsslut: 1 mg x 2 i 12 
veckor. 

• Ev extra 12 v kan övervägas



Effekt av läkemedelsbehandling

Cahill et al Cochrane database 2013

119 36
15 2



Extra stöd i rökavvänjning förbättrar 
följsamheten till läkemedel



Tobaksavvänjning på recept 

https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/enheter/levnadsvanor/tobaksbruk/
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1) 2) 3)

Rådgivning om tobak 

(minst 10 minuter) 

Skriftlig ordination av behandling 

för tobaksavvänjning

Uppföljning 

(minst ett tillfälle) 

Komponenter  

Tobaksbruk (akademisktprimarvardscentrum.se)Filmer och mer info: 

https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/enheter/levnadsvanor/tobaksbruk/
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Rådgivning om tobak 

• Utgå från ordinationsblanketten i rådgivningen 

(Ordination/Tobaksavvänjning under Blanketter och formulär → Övriga i TakeCare) 

• Gå igenom ordinationsblanketten och gör upp en behandlingsplan tillsammans med 
patienten utifrån de åtgärder som passar bäst 
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Skriftlig ordination av behandling för tobaksavvänjning 

• Fyll i aktuella fält och stäm av med patienten 

• Spara ordinationen i journalen och ge en ifylld kopia till patienten. Var tydlig med 
blankettens syfte (t.ex. att det är en sammanfattning av samtalet)  

• Be patienten att se över baksidan av blanketten inför nästa kontakt om detta ej har 
hunnits med 

KVÅ-kod UX200 
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Uppföljning 
• Planera in uppföljningen tillsammans med patienten vid det första samtalet 

• Utgå från den ifyllda ordinationsblanketten och fråga hur det har gått 

• Dokumentera patientens tobaksvanor och erbjud fortsatt stöd vid behov 



28Tobaksavvänjning på recept i primärvården

Receptet finns i 
journalsystemet 
Take care under fliken 
dokument
Sök tobak 



29Tobaksavvänjning på recept i primärvården
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Effektivitet av ToR jämfört med standardbehandling 
Patienter som fick ToR* 

▪ fick oftare rådgivning om läkemedel för tobaksavvänjning (87% vs 67%) 

▪ använde oftare receptbelagda läkemedel för att sluta med tobak (47% vs 23%)

▪ angav oftare att stödet de hade fått var tillräckligt (71% vs 52%) 

▪ slutade oftare använda tobak (35% vs 13%)**

*   Leppänen, Karolinska Institutet, 2019
** Oddskvot=5,4 vid justering för samvarierande faktorer. Denna skillnad var statistiskt signifikant (sannolikt inte slumpmässig) 
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Upplevelser av ToR
ToR upplevs som en personcentrerad och strukturerad metod som kan 

▪ öka vårdpersonalens tilltro till sin egen förmåga att arbeta med tobaksavvänjning  

▪ underlätta vårdpersonalens arbete med tobaksavvänjning (planering, 
dokumentation, uppföljning) 

▪ öka patienternas motivation att sluta och deras delaktighet i behandlingen 

▪ göra att råd om tobak tas på större allvar av patienter 

Leppänen et al. PLoS ONE, 2019, Leppänen et al. BMC Research Notes, 2016



Remiss via Take Care eller hänvisning hemsidan



Stöd till de som behöver extra stöd

Beställs från www.psykologermottobak.se



Tobaksbruk (akademisktprimarvardscentrum.se)

https://www.akademisktprimarvardscentrum.se/enheter/levnadsvanor/tobaksbruk/

