
Cancer

“Goda vanor för ett friskare liv!”



Informationsmaterial på 12 olika språk 

baserad på EU:s European Code Against Cancer 





Rökvanor bland ungdomar

• 10 % av alla ungdomar i årskurs 9 röker 

(fler flickor än pojkar)

• 25 %  av gymnasieleverna i årskurs 2 röker



• Röken från en vattenpipa innehåller 

en blandning av tobaksrök och rök 

från kolen som håller tobaken 

glödande

• Röken visar att den innehåller minst 

lika mycket kolmonoxid, tjära, 

tungmetaller och cancerframkallande 

ämnen som cigarettrök

• En vattenpipsession 

på en timme motsvarar 

röken från cirka 100 

cigaretter

Att tänka på: Att dela 
munstycke till en vattenpipa 
med andra innefattar vissa 
risker att drabbas av 
överförbara sjukdomar 
såsom tuberkulos och 
hepatit.

Vattenpipa



PASSIV RÖKNING

• Samma hälsorisker som för rökaren

– Risken för lungcancer ökar enligt ett 

flertal rapporter med cirka 30 procent 

för den icke rökare som lever 

länge tillsammans med en rökare.

• Ungefär lika många personer dör av passiv 

rökning som av trafikolyckor. 

• Cirka 200 dödsfall beräknas varje år bero 

på passiv rökning.

• allergi och astma. 

• 20-30% av barnastman orsakas av passiv 

rökning



BMI,  Body mass index, som bygger på 
förhållandet mellan längden och vikten. 





FÖRSLAG:

• gå till och från skolan/jobb

• Dans, aktivitet i skolan/arbetet, promenader och 

cykling räknas. 

• Sitt inte stilla så mycket (TV, dator)

✓ ta trapporna i stället för hissen eller rulltrappan

✓gå av bussen eller tåget en hållplats tidigare







Mer frukt och grönsaker

• Frukt och grönsaker innehåller kolhydrater och 
fibrer. 

• Tre frukter om dagen som mellanmål och två 
portioner grönsaker om dagen

• Banan innehåller mest kalorier av frukterna

Välj livsmedel med fullkorn

• Välj fullkorn när du äter pasta, bröd, gryn och ris. 
Fullkornsprodukter är mer näringsrika än motsvarande 
livsmedel utan fullkorn. 



• Ät fisk och skaldjur  två till tre gånger i veckan och variera 

mellan olika sorter. I fisk finns till exempel nyttiga omega-3-fetter 
och viktiga vitaminer och mineraler.

• Feta fiskar som lax och makrill är särskilt rika på omega-3-fetter 
som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom och är viktiga för 
hjärnans utveckling och funktion.

• Vissa fiskar innehåller miljögifter och ska därför inte ätas för ofta.

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/all-fisk-ar-inte-nyttig/






Undvik alkohol i alla former!



• Alkohol är den största riskfaktorn för 
cancer efter tobak.

• Mer än 10 procent av alla dödsfall i 
bröstcancer i Sverige orsakas av alkohol.

• Varje år dör cirka 1 000 svenskar i 
cancer som orsakats av alkohol



• Den viktigaste strålkällan som kan orsaka 
cancer är solen

År 2017 fick 3 276 
personer i Sverige 
malignt melanom. 
Antalet fall har ökat på 
senare år och sjukdomen 
är nu bland de vanligaste 
cancerformerna i landet.



Orsaker till hudcancer

• Solens ultravioletta strålning orsakar skador i 
cellernas arvsmassa

• Solning i solarium 

• Ärftliga faktorer

• Fototerapi 

• Födelsemärken 





Cellprovtagning

Gå på screening när du kallas!


