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Alkohol orsakar cancer

• Konsumtion av alkohol är, efter rökning, den 
näst största faktorn bakom sjukdomsbördan 
av cancer globalt enligt WHO

• Incidens 5.5% av cancerfallen globalt 2012 
(770000)

• 5.8% av dödsfallen i cancer globalt (480000)

• Särskilt hög i Europa, västra stillahavsområdet 
och Sydostasien





IARC- International Agency for 
Research on Cancer

• IARC samlar och bedömer
tillgängliga djur- och humanstudier
kring cancer och riskfaktorer

• Ämnen delas in I grupper utefter
vetenskaplig kvalitet på
forskningen, möjliga biologiska
mekanismer, tidsaspekter och
biomarkörer

• Av 900 bedömda faktorer har 118 
klassats som grupp 1, däribland
bensen, sot, tobak och alkohol

• Alkohol har klassats som grupp 1 
sedan 1988, då man bedömde att
det fanns tillräckligt med 
forskningsunderlag



Mekanismer

Acetaldehyd som bildas vid nedbrytning orsakar
• DNA –skador
• Påverkan på förmågan att reparera gener
• Påverkan på genuttrycket

Oxidativ stress ökar

• Ökad östrogenproduktion hos kvinnor
• Fungerar som lösningsmedel för andra carcinogener 

(tobak)
• Påverkan på folatmetabolismen



Alkoholrelaterade cancerformer

• Enligt IARC finns tillräckliga bevis för att
alkohol kan orsaka cancer i munhåla, svalg, 
struphuvud, matstrupe, mage, lever, tjock-
och ändtarm samt bröst (hos kvinnor)

• Risken är oberoende av alkoholtyp och är i de 
flesta fall linjär

• Rökning har en additiv effekt, men de flesta
studier kontrollerar för rökning





Alkohol och cancer i Sverige

• Data från Socialstyrelsens dödsorsaksregister

• Data från svenska Patientregistret

• WHOs metoder användes för att ta fram
uppskattningar för andelen alkoholrelaterade
dödsfall och sjukdomsfall i de 
alkoholrelaterade typerna av cancer som
fastställts av IARC samt för bukspottsskörtel-
och prostatacancer, där bevisen ökar



Ökad risk för cancer orsakad av alkohol 
(glas/dag)



Antal dödsfall totalt och 
alkoholorsakade i Sverige 2014



Procent av de alkoholorsakade dödsfallen som
orsakas av drickande inom resp över de svenska

riktlinjerna



Dödsfall i cancer orsakad av alkohol
och genomsnittlig alkoholkonsumtion



Sjukhusvård orsakad av cancer



Dödsfall i alkoholorsakad cancer och
total alkoholkonsumtion i de nordiska

länderna



• En betydande andel av alla sjukdoms- och
dödsfall i cancer orsakas av låga och måttliga
nivåer av alkoholkonsumtion

• Är det dags för en skärpning av riktlinjerna?



Cancerfonden föreslår att

• Sverige upprätthåller en restriktiv
alkoholpolitik med försäljningsmonopol.

• Informationsinsatser för att öka kunskapen
om sambandet mellan alkohol och cancer bör
genomföras.

• Hälso- och sjukvården mer konsekvent arbetar
med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder.



Öka medvetenheten

• En enkätundersökning med EU-invånare
(Eurobarometer survey) visar att sambandet
mellan alkohol och cancer är mer okänt i Sverige
än i många andra EU-länder. Inte ens var fjärde
svensk var säker på att det fanns en koppling
mellan alkohol och cancer, jämfört med över 55 
procent i Frankrike och Rumänien.

• En annan undersökning som Cancerfonden lät
göra våren 2012 visade lite bättre resultat – men 
även här trodde varannan att mängden alkohol
inte påverkar risken att insjukna i cancer.



http://www.alcoholandcancer.eu



Strategier för att öka kunskap och
kännedom

• Tydligt synbara hälsovarningar med ett klart budskap
att alkohol orsakar cancer på alla alkoholförpackningar

• Utveckla nationella riktlinjer för alkohol med hänsyn
tagen till att även låg konsumtion ökar risken för cancer 
såväl som andra sjukdomar

• Sjukvårdspersonal bör rutinmässigt informera sina
patienter om vikten av att minska alkoholintaget även
för att minska risken för cancer

• Uppskatta andelen cancer orsakad av alkoholintag
regelbundet, och rapportera detta till allmänheten



Strategier för att minska
alkoholkonsumtionen

• Inför varningstexter på alla alkoholförpackningar
med budskapet att alkohol orsakar cancer. 

• Förbjud all reklam för alkohol
• Höj alkoholskatterna i takt med köpkraften och

inför minimipriser
• Begränsa öppettider och försäljningsställen
• Förbjud allt kommersiellt främjande av

distanshandel med alkohol via internet.
• Ge Folkhälsomyndigheten skarpare uppdrag som

syftar till minskat drickande och alkoholskador. 


