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Preventiva åtgärder

• Sjukdomsprevention

• Beteende/livsstilsprevention

• Reglering och beslutande av gränsvärden för exponering

– t.ex. radon, asbest, luftpartiklar osv

– Ansvar ligger hos andra myndigheter



Exempel på åtgärd 

Primärprevention Åtgärd Påverkar Effektmått

Sjukdomsprevention HPV-
vaccination

Förekomst av 
cancer

Förekomst av 
cancer

Beteendeprevention 
Primär

Inte börja 
röka

Rökrelaterade
problem

Färre med 
riskbeteende

Beteendeprevention
Sekundär

Sluta röka Rökrelaterad
problem

Färre med 
riskbeteende



Världshälsoorganisationens (WHO) tolv 

rekommendationer för åtgärder individen kan göra 

själv för att minska sin cancerrisk

1. Rök inte. Använd inte någon form av tobak

2. Rök inte i ditt hem. Uppmuntra till en rökfri 

arbetsplats

Europeiska kodexen mot cancer



3. Se till att ha en hälsosam kroppsvikt 

4. Var fysiskt aktiv varje dag, begränsa den tid du sitter 

ned

5. Ät en hälsosam kost
– Ät mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt 

– Begränsa intaget av livsmedel med hög kalori- och fetthalt och undvik 

söta drycker

– Undvik processat kött, begränsa intaget av rött kött och livsmedel med 

hög salthalt



6.  Om du dricker alkohol av något slag, begränsa ditt 

drickande

• Att inte dricka alkohol alls är bättre med avseende 

på cancerprevention

7. Undvik för mycket sol, speciellt viktigt för barn

• Använd solskyddskräm

• Sola inte i solarium



8. Följ hälso- och säkerhetsföreskrifter på din arbetsplats 

för att skydda dig mot cancerframkallande ämnen.

9. Ta reda på om du är utsatt för höga radonnivåer i ditt 

hem. 

• Se till att minska höga radonnivåer.

10.För kvinnor: 

• Att amma minskar moderns cancerrisk; amma om 

du kan

• Hormonbehandling för klimakteriebesvär ökar 

risken för vissa cancerformer; begränsa 

behandlingen



11. Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogram för: 

• Hepatit B (för nyfödda)

• humant papillomvirus (HPV för flickor)

12. Delta i screeningprogram för: 

• Tarmcancer (män och kvinnor) 

• Bröstcancer (kvinnor)

• Livmoderhalscancer (kvinnor)



• Beskriva hur vården kan 
hjälpa patienter med 
riskbeteende som rör:

– Kost

– Rökning

– Alkohol

– Fysisk inaktivitet 

• Hanteras framför allt 
inom primärvården

• Mer information och 
stöd behövs för 
personer som har fått 
en cancerdiagnos



Hur ser det ut Sverige?

Data från Folkhälsoenkäten 2016

• Dagligrökning - vanligare att röka dagligen bland kvinnor än 
bland män (10 % respektive 8 %).

• Alkohol - andelen riskkonsumenter är 13 % bland kvinnor 
och 20 % bland männen

• Fysisk aktivitet - ungefär lika stor andel män och kvinnor som 
når upp till 150 aktivitetsminuter/vecka (65 %)

• Matvanor - endast var 10:e kvinna och var 25:e man intar 
frukt- och grönsaker i rekommenderad mängd (500g/dag)
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Rökning 
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Andel individer som uppgav daglig tobaksrökning, 

fördelat på ålder och kön, under perioden 2006–2016
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Vill sluta röka – 73%



Andel individer med riskkonsumtion av alkohol, 

fördelat på ålder och kön, under perioden 2006–2016

2018-06-01 Miriam Elfström

Vill minska sin alkoholkonsumtion – 35%



Andel individer i åldern 25–84 år med riskkonsumtion 

av alkohol, fördelat på utbildningsnivå, under perioden 

2006–2016
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Aktiv minst 150 min per vecka

Kvinnor Män Samtliga

Andel Andel Andel

SAMTLIGA 64 65 65

UTBILDNING

Förgymnasial utbildning 55 60 58

Gymnasial utbildning 60 62 61

Eftergymnasial utbildning 72 74 73

EKONOMI

Låg inkomst 54 55 54

Hög inkomst 76 77 76
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Vill öka fysisk aktivitet bland dem som är aktiva mindre än 30 

min per dag – 84%



Ohälsosamma matvanor
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Vill öka intaget av frukt och 

grönsaker bland dem som 

äter mindre än 

rekommenderat – 59%
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Sekundärprevention

• Organiserad screening

• Klinisk tidigdiagnostik - utredning av tidiga symtom

• Övervakning av högriskgrupp



Vad är syftet med screening?

• Syftet är att upptäcka hälsotillstånd som kan få allvarliga eller 

omfattande konsekvenser

– För den enskilda individen: för tidig död, svår skada eller 

funktionsnedsättning

– För samhället: stor resursåtgång

• Målet är att kunna åtgärda tillståndet tidigt och på så sätt 

minska de konsekvenser som det leder till hos befolkningen



Screening i Stockholm

• Mammografi sedan 1989

– Kvinnor 40-74

• Gynekologisk cellprovtagning sedan 1993

– Kvinnor 23-64 – nytt vårdprogram 2017

• Tarmcancerscreening sedan 2008

– Män och kvinnor 60-69

• Bukaortascreening sedan 2010

– 65 åriga män



Screening för tjock- och ändtarmscancer

2017-02-20



2017-02-20



2017-02-20



När kommer screening för…

Prostatacancer

• Uppfyller de flesta kriterier men...

• Knäckfrågan har varit balansen mellan nytta och skada

• Ny utredning från Socialstyrelsen 2018, screening med PSA-
prov med eller utan annat kompletterande test bör inte 
erbjudas

Lungcancer

• Lovande resultat från Europeiska studier finns, inga riktlinjer 
eller rekommendationer

Äggstockscancer

• Blandade resultat från Europeiska studier, ingen fastställd 
metod för screening



• Socialstyrelsen 

– Riktlinjer

• IARC, WHO (kodexen)

• Cancerfonden (kodexen, på svenska)

• 1177 Vårdguiden

– Information om gynekologisk cellprovtagning, mammografi, 
screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

– Information om hälsorisker

• RCC 

– Information om prevention och tidigt upptäckt

– Alarmsymtom 

Information och kommunikation



Miriam Elfström
klara.elfstrom@sll.se


