
Tobak och äldre
Lovisa Brehmer, leg läk, med dr

Stockholm 5/2 2018



Är det något speciellt med just äldre rökare?



Inte en miljö där man börjar röka…



Man kanske började röka i den här världen…





Och nu har vi den här världen…



Tobaksepidemins förlopp



Daglig rökning per åldersgrupp i Sverige



Daglig rökning per åldersgrupp och kön



Andel som aldrig har rökt per ålder och kön



Rökning och dödlighet

Ref: Doll et al BMJ 
2004



Ökad överlevnad vid rökstopp

Ref: Doll et al BMJ 
2004



Skador och sjukdomar som kan förebyggas med rökstopp
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Förlorade år pga. sjukdom och tidig död 2010



Det är aldrig för sent att sluta röka

• Hälsovinster på kort sikt
• Normaliserat blodtryck och puls
• Bättre syresättning av blodet
• Lukt/smak
• Bättre kondition/piggare
• Lägre risk för blodpropp
• Lägre infektionsrisk
• Ingen passiv exponering för familjen



Rökning på äldreboende och inom hemtjänst

• Privata hem/rum omfattas inte av tobakslagen
• Tobakslagen anger att ingen anställd ska utsättas för passiv rökning 

mot sin vilja
• Arbetsgivarens ansvar att säkerställa god arbetsmiljö

• Skyddskläder
• Luftrenare
• Vädring
• Matcha med rökande personal



Även en säkerhetsfråga



Sammanfattning

• De flesta etablerar rökvanor innan 20-års ålder
• Rökning hos äldre avspeglar rökvanor flera decennier innan 
• 50% mortalitet i genomsnitt 10 år tidigare än icke-rökare
• Vinster av rökstopp även senare i livet
• Rökning är ett svårlöst problem inom hemtjänst och äldrevård





Snus per åldersgrupp och kön
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