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Ett antal olika leversjukdomar övergår i slutstadiet till levercirros. Orsaken kan vara toxisk, 

virus, autoimmun, metabol, cirkulatorisk eller ibland okänd. Fetma är en riskfaktor för 

utveckling av hepatocellulär cancer, om en person har diagnos på leversjukdom och fetma 

ökar risken mångfaldigt. Prevalensen för levercirros i Sverige är inte känd då sjukdomen 

länge kan vara symtomfattig. Mortaliteten till följd av levercirros beräknas till 500-600 

personer i Sverige varje år.  

Rökstopp rekommenderas vid levercirros. Detta är särskilt viktigt om personen väntar på 

levertransplantation. I samband med icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) kan 

rökavvänjning innebära en tillfällig viktökning med ökad belastning på den redan ansträngda 

leverfunktionen. 

Det är allmänt känt att avhållsamhet från alkohol är avgörande för överlevnaden i samband 

med alkoholorsakad leversjukdom samt att personer med kronisk leversjukdom av annan 

orsak bör undvika att dricka alkohol 

Högt BMI under en lång tidsperiod ökar kraftigt risken för fibros i levern hos alla personer 

med kronisk leversjukdom. NAFLD är den vanligaste orsaken till utredning av förhöjda 

leverprover och har ett tydligt samband med övervikt och fetma. Övervikten i sig ökar också 

risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes. En viktig del i behandling av NAFLD är 

motivationshöjande metoder för att genomföra och bibehålla förändringar av levnadsvanor i 

form av viktminskning genom goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.  

En liten viktminskning innebär en stor förbättring av leverfunktionen och förbättrar personens 

livskvalitet.  
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