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VISSTE DU ATT
• Det är INTE ångestlindrande att röka. Det är bara 

nikotinabstinensen  som lindras.

• Rökning kan förvärra depression och ångest.

• Rökning är 2-4 gånger vanligare hos personer med psykisk 

ohälsa.

• Sömnen påverkas negativt av tobaksbruk.

• Rökning kan påverka effekten av vissa läkemedel, 

däribland  psykofarmaka - ta gärna upp det med 

din läkare.

TOBAK



VAD HÄNDER EFTER RÖKSTOPP?

20 minuter Ditt blodtryck och din puls har gått ner till lägre nivåer

12 timmar Kolmonoxidhalten i ditt blod har blivit normal. I och med det  

får syret mer plats och syrehalten i blodet ökar.

24 timmar Du har sparat kostnaden för ett cigarettpaket, om du tidigare  

rökt ett paket om dagen

2 veckor – 3 mån Din blodcirkulation och lungfunktion har blivit bättre så du  

orkar mer. Din hosta och andfåddhet har börjat minska. Du har  

minskat riskerna för komplikationer i samband med operation

4 – 6 månader Du har fått en friare tillvaro och risken för återfall har 

minskat  väsentligt. Hos de flesta är alla eventuella besvär 

eller  svårigheter efter rökstoppet borta

1 år Risken för att du ska drabbas av hjärtkärlsjukdomar så som  

hjärtinfarkt och stroke har minskat kraftigt. Efter fyra år är 

risken  nästan halverad jämfört med om du hade fortsatt att 

röka.

Om du tidigare rökte ett paket om dagen har du nu sparat ca  

25 000 kr

5 år Risken för att du ska drabbas av en stroke är nu betydligt lägre  

och inom femton år är risken den samma som hos den som  

aldrig rökt

10 år Risken föratt du ska drabbas av lungcancer har nu minskat med hälften  

jämfört med om du fortsatt att röka. Risken för cancer i munnen, halsen,  

matstrupen, urinblåsan, livmoderhalsen och bukspottskörteln har också  

minskat. Du har fått ett rikare och friare liv och förbättrat din hälsa 

avsevärt  jämfört med om du hade fortsatt att röka.

Källa: www.slutarokalinjen
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TOBAK

http://www.1177.se/
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2 flaskor eller 50 cl eller 33 cl eller 12 cl 

lättöl starköl vin

eller 8 cl eller 4 cl
starkvin sprit

KOLLA DIG SJÄLV:

• Hur ofta dricker du som är kvinna mer än 9 standardglas/vecka 

alternativt  4 standardglas vid ett och samma tillfälle minst en 

gång under en månad?

• Hur ofta dricker du som är man mer än 14 standardglas/vecka 

alternativt  5 standardglas vid ett och samma tillfälle minst en 

gång under en månad?

• Har du tidigare haft någon period i livet med för mycket alkohol?

• Har du i så fall sökt eller fått hjälp någon gång för detta?

ALKOHOL



VISSTE DU ATT
• Alkohol påverkar hjärnans belöningssystem vilket gör att man 

snabbt kan  bli beroende.

• Vissa läkemedel som i sig ger dåsighet kan sänka 

koncentration och  vakenhet redan vid mindre 

alkoholmängder.

• Alkohol och smärtstillande kan förstärka varandra vilket 

kan leda till  allvarliga tillstånd.

• Alkohol innehåller mycket kalorier, men nästan ingen näring.

• Alkoholpåverkan ligger bakom en stor del av händelser 

med våld,  drunkning, bränder, fall och trafikolyckor.

• Alkohol ökar risken för högt blodtryck, vilket i sin tur ökar 

risken för  hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och 

stroke.

• Alkohol är kopplat till runt 60 olika sjukdomar och hälsoproblem.

Alkoholbruk kan påverka och ofta förvärra:

• Psykisk ohälsa som depression, ångest och självmordsrisk.

• Stress och sömnproblem.

ALKOHOL

http://www.1177.se/
http://www.riddargatan.se/
http://www.alkoholprofilen.se/
http://www.alkohollinjen.se/
http://www.aa.se/
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VISSTE DU ATT
• All fysisk aktivitet är bättre än ingen alls.

• Fysisk aktivitet förbättrar din sömn.

• Fysisk aktivitet är behandling vid depression och vid vissa typer av 

ångest.

• Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för en lång rad 

kroppsliga  sjukdomar.

• Regelbunden fysisk aktivitet ger dig bättre hälsa som helhet.

• Fysisk ansträngningsnivå är individuell och anpassas efter din 

förmåga och  dagsform.

KOLLA DIG SJÄLV: 

Hur mycket tid ägnar du åt fysisk träning,  

som får dig att bli andfådd t.ex. löpning,  

motionsgymnastik eller bollsport?

Hur mycket tid ägnar du åt vardagsmotion, t.ex. 

promenader, cykling eller trädgårdsarbete?

Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången)

Träning (minuter) Vardagsmotion (minuter)

Måndag Måndag

Tisdag Tisdag

Onsdag Onsdag

Torsdag Torsdag

Fredag Fredag

Lördag Lördag

Söndag Söndag

Totalt x 2 = + =

FYSISK

AKTIVITET
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AKTIVITET

http://www.fyss.se/


FYSISK  

AKTIVITET



MATVANOR

MAT-

VANOR

VISSTE DU ATT
• Matvanor har stor påverkan på vår hälsa där den psykiska 

hälsan kan  förbättras av en bra och balanserad kost.

• Studier finns som visar att kosten kan förhindra samt 

lindra redan  existerande depressioner.

• Våra matvanor är den livsstilsfaktor som orsakar mest sjukdom 
och död.

• Vart femte dödsfall skulle kunna förebyggas med hälsosammare 

matvanor,  framför allt de som orsakats av hjärtkärlsjukdom och 

cancer.

• Fråga din läkare om det är några livsmedel som du bör undvika 

att  kombinera med din förskrivna medicinering.Till exempel kan 

grapefrukt  hämma nedbrytningen av vissa lugnande läkemedel 

samt en del läkemedel  mot epilepsi. Effekten kvarstår upp till tre 

dygn efter ett glas juice.
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1. HUR OFTA ÄTER DU GRÖNSAKER ELLER  

ROTFRUKTER?

4. HUR OFTA ÄTER DU KAKOR, CHOKLAD,  

GODIS, CHIPS ELLER LÄSK?

Två gånger varje dag eller mer (3p)  

En gång varje dag (2p)

Några gånger i veckan (1p)

En gång i veckan eller mindre (0p)

Två gånger varje dag eller oftare 

(0p)  En gång varje dag (1p)

Några gånger i veckan (2p)

En gång i veckan eller mindre (3p)

2. HUR OFTA ÄTER DU FRUKT ELLER BÄR? 5.  HUR OFTA ÄTER DU FRUKOST?

Frågan är inte poängsatt men ger en bild 

av  dina kostvanor. Om du inte äter frukost 

kan  det vara av värde att införa det.Två gånger varje dag eller mer (3p)  

En gång varje dag (2p)

Några gånger i veckan (1p)

En gång i veckan eller mindre (0p)

Varje morgon  

Nästan varje morgon

Några gånger i veckan

En gång i veckan eller mindre3. HUR OFTA ÄTER DU FISK ELLER  

SKALDJUR?

Tre gånger i veckan eller mer 

(3p)  Två gånger i veckan (2p)

En gång i veckan (1p)

Några gånger i månaden eller mindre (0p)

Räkna ihop dina poäng och se hur du ligger  

till med dina matvanor.

Tolkning av kostindex

0–4 poäng; du har ohälsosamma matvanor.  

5–8 poäng; du behöver göra en åtgärd.

9-12 poäng: indikerar att du har hälsosamma  

matvanor

KOLLA DIG SJÄLV HÄR:

MAT-
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http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.livsmedelsverket.se/hitta-ditt-satt
http://www.hfsnatverket.se/
http://www.vardguiden1177.se/
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