Funderar du på att sluta röka?
Bestäm dig redan idag!

Extra viktigt att inte röka
i samband med reumatisk sjukdom

Hjärt-kärl sjukdom
Många av rökningens skadeverkningar är allmänt kända, t.ex. den ökade
risken för hjärt-kärlsjuklighet. Flera av de reumatiska sjukdomarna ger i sig en
ökad risk för hjärt-kärlsjuklighet. Det gäller i hög grad för reumatiska
systemsjukdomar som t.ex. SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) men också
de vanligare reumatiska sjukdomarna som RA (Rheumatoid
Artrit/ledgångsreumatism) och AS (Ankyloserande Spondylit/Bechterew) och
PsA (Psoriasis Artrit). Kombinationen rökning och reumatisk sjukdom är
därför extra ogynnsam med avseende på hjärta och kärl.
De senaste åren har mycket forskning gjorts vad gäller rökning i relation till
uppkomst av reumatisk sjukdom, sjukdomens allvarlighetsgrad och
behandlingseffekt.
Risk att insjukna i ledgångsreumatism
Det står nu klart att det finns ett samband mellan rökning och risken att
insjukna i RA. Detta gäller framför allt de som har ärftlig benägenhet för
sjukdomen. Om man har de s.k. sårbarhetsgenerna från både mor och far så
ökar ens livsrisk att insjukna från ca en till ca tre procent, vilket fortfarande får
betraktas som en ganska låg risk.
Men om man lägger till rökning så ökar ens livsrisk från ca 3 % till ca 35 % och
då har man plötsligt en mycket påtaglig risk att få ledgångsreumatism. Därför
är ett mycket viktigt budskap till barn och barnbarn till patienter med RA: Börja
aldrig röka!! På så sätt kanske vi i framtiden kommer se färre nyinsjuknanden.
Allvarligare förlopp av reumatisk sjukdom
Studier har visat att rökande RA-patienter har mer värk, fler svullna leder,
mer påverkan på brosk och ben och löper större risk att sjukdomen sätter sig i
andra organ än i lederna jämfört med icke-rökande RA-patienter. Det finns
också forskningsresultat som talar för att de läkemedel som ofta används vid
RA fungerar sämre för den som röker. Detta gäller både Methotrexate och
biologiska läkemedel i form av TNF-hämmare. Rökning ökar sålunda risken för
ett allvarligare sjukdomsförlopp och minskar också chanserna för bra effekt av
behandlingen.
När det gäller reumatisk ryggsjukdom så finns det ännu inte lika många
studier som vid RA, men vi ser samma mönster med allvarligare förlopp och
sämre behandlingssvar. Rökare insjuknar också flera år tidigare än ickerökare och risken att inflammatorisk ryggvärk övergår i en regelrätt AS med
röntgenförändringar i ryggen ökar.
Sammantaget finns det för dig som har en reumatisk sjukdom och som röker
många goda skäl att sluta röka. Frihet från tobak ökar också chanserna till ett
gott resultat av fysisk träning. Det är lättare att lyckas med tobaksstoppet om
du förbereder dig.

Råd som kan underlätta
Ta hjälp av en tobaksavvänjare så ökar dina chanser att lyckas!
Tänk igenom dina skäl för att sluta
Bestäm vilken dag du skall sluta (gärna ca 2-3 veckor fram i tiden)
Anteckna när och var du röker - det hjälper dig att se över dina vanor
Be familjen/vännerna/arbetskamraterna om stöd
Försök att äta regelbundet och rör på dig så mycket du kan
Se till att du inte har tobak kvar tillgängligt efter ditt stoppdatum
Belöna dig själv varje dag när du är rökfri
Vänta ut suget - det sitter oftast inte i mer än några minuter
Läkemedelsbehandling som hjälpmedel för att sluta röka
Läkemedel av gruppen nikotinläkemedel är förstahandsval. De är receptfria
och finns i olika beredningsformer som plåster, tuggummi, sugtabletter,
sublingualtabletter, munhålepulver, inhalator och munspray. Plåster börjar
man med på första rökfria dagen, övriga (tugg, sugtabletter, spray mm) kan
man börja med tidigare för att trappa ner rökningen.
Champix och Zyban är två receptbelagda läkemedel som minskar
abstinensen vid rökstopp. De är andrahandspreparat och ges endast i
kombination med kvalificerad rådgivning. Dessa ingår då i
läkemedelsförmånen.
Mer information
www.1177.se/Tema/Halsa/Alkohol-och-tobak/Hjalp-att-sluta-roka/
www.slutarokalinjen.se

Rökavvänjningsstöd
Om du vill träffa en professionell tobaksavvänjare så be gärna din vårdgivare
om remiss! Till de flesta rökavvänjningsmottagningar kan du också själv boka
tid direkt om du föredrar det. I flertalet regioner/landsting erbjuder
vårdcentralerna nu kvalificerad tobaksavvänjning.
Det finns också ofta sjukhusanknutna rökavvänjningsmottagningar. Se ditt
lokala sjukhus hemsida.
På ”sluta-röka-linjen” kan du få stöd per telefon 020-84 0000. Vill du ha
telefonstöd på annat språk än svenska så går det i nuläget att få på 6 olika
språk. Det bästa är om din vårdgivare skickar remiss (gäller journalsystemet
Take Care) eller använder en hänvisningsblankett.
(http://slutarokalinjen.se/wpcontent/uploads/2013/06/Ha%CC%88nvisningsblankett.pdf)
Då kan ”sluta-röka-linjen” förbereda med rätt tolk och din vårdgivare får
också så småningom ett remissvar.
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