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Fråga: Ökar alkohol risken för cancer?
Eurobarometer 2010







Cancerformer och alkohol

• Bröst (hos kvinnor)

• Tjock- och ändtarm

• Munhåla

• Svalg

• Struphuvud

• Matstrupe

• Lever



Riskökning per standardglas 
alkohol/dag

Mun och svalg 27 procent
Struphuvud 18 procent
Matstrupe 17 procent
Bröst 9 procent
Lever 7 procent

Tjock- och ändtarm 2 procent 



Mekanismer

• Acetaldehyd

• Hormoner

• Immunsystemet

• Lösningsmedel



VAD SÄGER VÅRA 
MYNDIGHETER

Alkohol och cancer



Vad säger våra myndigheter?

• Socialstyrelsen

– Hög/stor alkoholkonsumtion

– Riskbruk

– Ex. munhåla och svalg: Inget

• Folkhälsoinstitutet

– Högt alkoholintag under lång tid

• 1177 Vårdguiden

– Inget

• SKL

– Ett föredöme



Socialstyrelsen

• Hög genomsnittlig [alkohol]konsumtion 
ökar risken för kroniska skador, såsom 
leverskador och olika former av cancer
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

• Exempel på andra allmänna riskfaktorer är 
stor alkoholkonsumtion, ohälsosamma 
matvanor, låg fysisk aktivitet och övervikt

• Läpp-, munhåle- och svalgcancer: [inget]

• Matstrupscancer: Riskfaktorer är rökning, 
hög alkoholkonsumtion, övervikt och 
upprepade sura uppstötningar
Cancer i siffror 20013 – Populärvetenskapliga fakta om cancer



Socialstyrelsen

• Det finns ett samband mellan riskbruk av 
alkohol och en rad olika cancerformer, 
framför allt i munhålan, svalget, grovtarmen 
och ändtarmen. För kvinnor finns det ett 
samband med bröstcancer
Web: Riskbruk av alkohol hos vuxen med cancer 

• Alkohol beräknas orsaka ungefär 10 procent 
av all cancer hos män och 3 procent hos 
kvinnor (Schütze et al., 2011).
Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2013



Folkhälsoinstitutet

• Sjukdomar med starka samband med högt 
alkoholintag under lång tid

– Levercirros

– Bukspottkörtelinflammation

– Vissa cancerformer

– …

http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Nationella-
folkhalsoenkaten/Levnadsvanor/Alkoholvanor/ 

2013-11-08







1177 Vårdguiden
Sveriges landsting och regioner

• Cancerformer och fakta



1177 Vårdguiden
http://www.1177.se/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Fakta-om-

cancer/Vad-ar-cancer/

• Varför får man cancer?

– tobak

– partiklar och utsläpp i luften

– ämnen som finns i vår mat och vårt vatten

– solens UV-strålning

– radioaktiv strålning

– vissa virus och bakterier 

– varje individs genetiska bakgrund

– slumpen



1177 Vårdguiden
http://www.1177.se/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Fakta-

om-cancer/Vanliga-fragor-och-svar-om-cancer1/

• Kan man skydda sig mot cancer?

– Slutsatsen är alltså att man inte helt kan 
skydda sig mot cancer, men det man kan göra 
är att:

• Sluta röka

• Undvika att utsätta huden för kraftigt solljus

• Gå på de kontroller som sjukvården kallar till, 
som mammografi och cellprovtagning

• Motionera och undvika att gå upp i vikt



Vårdguiden.se
Mars 2013

• Alkoholskador från topp till tå - Cancer
• Kan vålla cancer i flera organ, främst

– Munhålan
– Svalg
– Struphuvud
– Matstrupe

• Mindre starka orsakssamband
– Magsäck
– Grovtarm
– Ändtarm
– Lever
– Bröst
– Äggstockar

• Om du både röker och dricker ökar risken för att drabbas av 
cancer ytterligare. Det gäller särskilt för cancer i munhåla, svalg, 
struphuvud och matstrupe.





Nationella cancerstrategin
SOU 2009:11

• Alkoholkonsumtion … en av de viktigaste 
livsstilsfaktorerna för uppkomsten av cancer

• Stark riskfaktor för lever- och matstrupe-
cancer, liksom för cancer i munhåla, svalg 
och strupe

• På senare tid finns även studier som visar att 
alkohol kan vara en riskfaktor för 
bröstcancer.



Nationella cancerstrategin
SOU 2009:11

• Sambandet är linjärt
– Cancerrisken ökar stegvis med volymen 

konsumerad alkohol
– Tycks inte påverkas av dryckesmönster eller 

vilken sorts alkoholdrycker som konsumeras. 
• Rapport Cancerprevention

• Forskningsresultat har visat att enbart 
utbildningsinsatser kring alkohol och hälsa 
endast har en liten effekt på konsumtions-
mönster.

• Insatser behöver i stället ingå i ett större 
system med lagar och regler kring 
tillgänglighet, prissättning och 
marknadsföring.






