Flera stödformer ökar sannolikheten att bli rökfri vid cancersjukdom
Forskning visar att sannolikheten att bli rökfri ökar om patienten erhåller stöd i
flera olika former. I ett pilotprojekt där Rödakorsets cancerrehabilitering
samarbetade med Sluta-röka-linjen blev en av slutsatsera att telefonstödet
upplevdes som ett bra komplement till verksamheten. Kvalificerat rökslutarstöd
till hälso- och sjukvården ska ges av legitimerad sjukvårdspersonal.
Att använda tobak i olika former, inte minst rökning, är en stark bidragande faktor till uppkomst
av flera olika cancerformer [1, 2]. En del forskning indikerar också på att nikotin kan stimulera
cancertillväxten och på så vis öka sannolikheten
för metastaser [3, 4] medan fortsatt rökning efter
cancerdiagnos och behandling ökar risken för
återfall i cancer [5]. Rökningen påverkar även
immunförsvaret negativt [6,7]. Trots att de flesta
patienter med cancer känner till att tobaken kan
ha bidragit till att de utvecklade cancer, visar den
kliniska erfarenheten att många har svårt att
sluta.
En stark bidragande faktor kan vara den stress
och nedstämdhet som många patienter upplever i
samband med sin diagnos och behandling.
Forskningen kring rökavvänjning visar att negativ
stress och nedstämdhet påverkar möjligheten att
bli rökfri negativt och att de tillsammans med
alkohol utgör de dominerande bidragande
faktorerna till återfall i rökning bland personer som försöker sluta röka [8].
Kvalificerad rådgivning
Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder” konstaterar att
hälso- och sjukvården bör erbjuda vuxna, dagligrökande patienter ”kvalificerat rådgivande
samtal” om de önskar stöd att bli rökfria.
Kvalificerad rådgivning kräver, till skillnad från, ”enkla råd” och ”rådgivande samtal” personal
utbildad att ge teoribaserat eller strukturerat stöd, till exempel motiverande samtal och/eller
beteendeterapi av olika slag [9].
Rådgivning kring användning av olika läkemedel som stöd för rökavvänjning ingår i den
kvalificerade rökavvänjningen. Risken finns att behandlingen mot tumören kan påverkas av
olika läkemedel som används för behandling mot tobakssug [10]. Det kvalificerade
rökavvänjningsstödet vid cancervård/-rehabilitering kräver därför även aktuella kliniska
kunskaper inkluderande hela terapikedjan inklusive vilken medicinering (om någon) patienten
kan erbjudas för att bli tobaksfri beroande på cancerbehandlingen.
Samarbete med Sluta-röka-linjen
Varje cancervårdsverksamhet bör ha tillgång till en funktion som ansvarar för stöd till
tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården och som har aktuell sakkunskap samt relevant klinisk
kompetens. Om det inte finns kompetens för kvalificerad rådgivning i tobaksavvänjning på
kliniken, bör rutiner för remiss till kvalificerade tobaksavvänjare på den evidensbaserade
nationella Sluta-röka-linjen [11,12] finnas. Om Sluta-röka-linjen ansvarar för stödet till patienten
bör patientansvarig på cancerkliniken finnas till hands som kontaktperson för
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tobaksavvänjningen på kliniken och följa upp tobaksavvänjningsprocessen under pågående
cancerrehabilitering/-behandling. Kliniska verksamheter som till exempel cancervården har som
krav, enligt de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande, att legitimerad personal med
aktuell klinisk kompetens samt specialistkompetens i tobaksavvänjning ansvarar för kontakten.
Just denna kompetens finns på Sluta-röka-linjen.
Det rekommenderas också att cancervården/-rehabiliteringen följer upp sina patienter som vill
bli rökfria upptill ett år efter avslutat behandling oberoende av om patienten också har stöd från
Sluta-röka-linjen då forskningen visar bättre effekt om flera instanser stöttar patienten [13, 14].
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