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Rökfriheten – en  
självklar del av livet

Allan Svensson: Ingen människa föds röksugen.
LÄS MER PÅ WEBBEN!

VINN!
BOKEN “SLUTA 

RÖKA OCH SNUSA 
PÅ 4 VECKOR”
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Glädjen över att  
återse gamla vänner

Jag var nyligen på återfest med 94 st 70-åriga, vitala och spännande 
 studiekamrater. Sex hade tyvärr dött. Hur skulle det ha varit om vi alla 
 hade varit rökare? Då skulle 40 st ha varit döda nu.

I
nte särskilt uppmuntrande 
kan du tycka, men myntet har 
inte bara en baksida – det har 
också  en ljus framsida. Fram-
sidan  heter rökstopp! Det är få 
andra dödliga risker som kan 
 ”botas” med en så pass enkel 

åtgärd. Väldigt enkel och smärtfri 
för många rökare eftersom de ald-
rig ens  behöver tala med sin läkare 
 eller sköterska. En plötslig motiva-
tionshöjning, och många slänger 
helt enkelt det påbörjade cigarett-
paketet och går därifrån som en fri 
kvinna eller man. 

Inte ovanligt med återfall
Kanske har det föregåtts av en 
längre process i deras huvuden 
men  oftast förnekas det. Visst, 
återfallen är inte ovanliga och i re-
gel måste  flera sådana ”attacker” 

 göras innan tobaksfriheten är sta-
bil. På samma sätt tycks det vara 
för snusare. Vi ska vara tacksamma 
för att man faktiskt kan bekämpa  
sitt tobaksberoende  på egen hand. 
Nära  2 miljoner  beroende to-
baksanvändare skulle vara en allt-
för tung uppgift för landets av-
vänjningsspecialister.  

Riskerna med att fortsätta
Professionerna inom vården som 
har de nödvändiga kunskaperna 
möter istället en annan kategori 
tobaksberoende. Den grupp rökare 
och snusare som antingen känner 
sig jagade av tobaksberoendet och 
känner sig ofria, och/eller de som 
fått symtom på sjukdomar orsa-
kade av långvarigt bruk. Och sjuk-
domarna är många. Vi räknar med 
ett 60-tal och fortfarande upptäcks 
nya där främst rökningen är en 
 utlösande orsak. 

Råd och stöd är den viktig- 
aste delen i behandlingen av 
 tobaksberoende, och den delen av 
 behandlingen är speciell och krä-
ver sin särskilda utbildning. Det 
är en kunskap som skiljer sig en 
hel del från den man till exempel 
ger till den som dricker för mycket  
 alkohol, trots att alkohol också är 
en  legal drog. Numera finns det 
gott om  utbildade tobaksavvänjare  
i landet. Men, problemet är att det 
ofta inte avsätts tid för tobaks-
avvänjning på vårdcentraler och 

sjukhus. Klinikledningarna för-
biser problemet. Då får patienter-
na heller inga erbjudanden och så 
blir inget gjort. Teamarbetet är sär-
skilt viktigt vid beroendetillstånd 
som detta. Läkaren måste ta upp 
frågan med patienten, måste vara  
 beredd att skriva recept, hänvisa 
till sjuksköterska eller annan ut-
bildad person för att genomföra 
avvänjningen, som tillsammans 
med  läkaren följer upp resultatet. 

Råd och läkemedel
För de patienter som behöver vår-
dens hjälp ska läkemedel också 
 ingå i behandlingen för att bästa 
resultat ska nås. Man ska ge jär-
net då man kommit till ett så vik-
tigt beslut! Kvalificerat råd och 
stöd plus läkemedel säger veten-
skapen. Då kan man räkna med 
bra resultat. Nikotinläkeme-

del är förstahandsval vid rökav-
vänjning och det finns numera i 
en rad olika   former.  Det kan vara 
upp till var och en att välja prepa-
rat.  Ofta rekommenderas också att 
man kombinerar ett  långverkande 
med ett mera snabbverkande . Ett 
typiskt val är plåster plus tablett 
 eller spray. Det finns inga risker 
med  nikotinläkemedel förutom 
att gravida nog ska undvika lång-
verkande nikotinpreparat. Du kan 
också resonera med din läkare 
om de övriga verksamma alterna-
tiv som med fördel kan användas. 
Vad man än kommer fram till för 
lösning ska man komma ihåg att 
råd och stöd och uppföljning alltid 
ska ingå i behandlingen för bästa 
 resultat.

 ■ 3 saker för läsaren som 
 röker eller snusar att tänka på 
och göra:

 ■ Tycker du att det är rimligt att 
vi har en tobaksindustri som dyrt 
får sälja en produkt som slår ihjäl 
drygt varannan av sina mest lojala 
kunder?

 ■ De som lyckats sluta använda  
tobak upplever det som en stor 
 befrielse, varför inte pröva själv?

 ■ Skaffa dig kunskaper och 
 motivation genom att läsa hem-
sidor som Psykologer mot tobak  
www.psykologermottobak.org 
www.tobaksfakta.se, eller ring 
Sluta-Röka-Linjen 020-840000 

Mediaplanets affärsidé är att leverera  
nya kunder till våra annonsörer. Genom 
intressanta artiklar med hög  kvalitet 
 motiverar vi våra läsare att agera.

Vi får våra läsare att lyckas!
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Citera oss gärna, men ange källan.

Råd och stöd är den 
viktigaste  delen i 
behandlingen av 
 tobaksberoende, 
och den delen av 
 behandlingen är 
 speciell och kräver sin 
 särskilda utbildning. 

Hans Gilljam 
F.d. lungläkare och senior professor vid  
Karolinska Institutet. 
FOTO: PRIVAT
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Läs tidningen på webben!

mot Tobak

VINN boken ”Sluta röka 
och snusa på 4 veckor.”
Tävla genom att motivera  
varför just DU vill bli 
 tobaksfri! 
Motiveringen skickas till 
info@ymtkansli.org

25 böcker lottas ut! I juryn sitter 

 Margareta Pantzar och Agneta 

Hjalmarson från Psykologer mot Tobak.

ET

VIVINNN b k ”Sl t

Borsta bort spåren av livets små nöjen!

Du hittar Clinomyn där tandkrämer säljs Clinomyn.com

Clinomyn Smokers ger 
vitare tänder på 14 dagar

r säljs Clinomyn com
ar

Pfizer AB | Vetenskapsvägen 10 | 191 90 Sollentuna | tel:08-550 52 000 | fax: 08-550 52 010

Gör slut
på riktigt.

hjälpattsluta.nu

Gör slut med nikotinet.
En gång för alla.

Hjälp finns på din vårdcentral
eller företagshälsovård. C
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LÅNGSIKTIGT ARBETE
– Det räcker inte med den goda viljan, för att bedriva  

ett långsiktigt framgångsrikt ANDT-arbete krävs 

forskning och vetenskapligt beprövade metoder. Vi 

forskar bland annat kring hur idéburna organisa-

tioner kan bedriva ANDT-arbete med goda resultat, 

säger Charli Eriksson, professor i folkhälsoveten-

skap, Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

vid Örebro universitet. 

FoU-satsningen innehåller insatser för att främja-

   en god dokumentation av verksamheterna samt 

en systematisk uppföljning av det förebyggande 

 arbetets förutsättningar, genomförande och resul-

tat.  Forskningsprogrammet utvecklar och tillämpar 

en forskningsstrategi för idéburna organisationers 

ANDT-arbete, gör vetenskapliga uppföljningar av 

förebyggande insatser, arrangerar konferenser och 

presenterar rapporter. 

ÖKA KUNSKAPEN OM TOBAKSPREVENTION 
Forskningen sker i samverkan mellan akademin 

och idéburna organisationer runtom i landet. Charli 

Eriksson och hans kollegor forskar bland annat om 

Smart, en kontraktsmetod som motiverar ungdomar 

att förbli tobaksfria. Tidigare forskning i Kramfors 

visar att metoden kan ha en förebyggande effekt. 

Nu genomförs effektstudier av kontraktsmetoden i 

Skövde och i några skånska kommuner.

– Vi jämför skolor som har introducerat kontrakts-

metoden med skolor som inte tillämpar modellen. 

Med hänsyn tagen till sociala faktorer visar prelim-

inära resultat att kontrakt mellan barn och vuxna har 

positiva effekter, säger Charli Eriksson.

REFLEKTION KRING PREVENTION  
– NATIONELL KONFERENS 7– 8 MAJ 2014 
I ÖREBRO
Vartannat år arrangerar forskarteamet en nationell 

konferens som fokuserar på erfarenhetsutbyte kring 

prevention. Nästa konferens arrangeras i maj 2014 

och lyfter man bland annat fram prevention som en 

 lönsam  folkhälsoinvestering. 

–Vi har valt att begränsa deltagarantalet till drygt 

150 personer för att kunna skapa ett forum för 

 erfarenhetsutbyte, diskussion och reflektion kring 

ANDT-frågor. Vi inbjuder dig som arbetar profes-

sionellt och ideellt med dessa frågor till reflektions-

konferensen. På den får du möjlighet att dela med 

dig av dina erfarenheter och vidareutveckla ditt 

 kunnande, säger  Charli Eriksson.

MED KRAFT OCH VILJA
– vetenskaplig utvärdering av ANDT-arbete
Sedan 2003 bedrivs forskning kring ANDT-arbete i den idéburna sektorn inom 
ramen för forskningsprojektet ”Med kraft och vilja”. Forskningen bedrivs under 

Statens Folkhälsoinstitutets paraply och utgör en del av regeringens ambition 
att mobilisera krafter i idéburna organisationer.

CHARLI ERIKSSON
Professor i folkhälsovetenskap, Institutionen för hälsovetenskap 
och medicin vid Örebro universitet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: 
fufad@oru.se eller www.oru.se
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Över en halv miljon barn arbetar idag på tobaks-plantager 
runt om i världen. Tobaksbolagen gör stora  vinster medan bön-
derna och barnen riskerar att hamna i skuldfällor och utsättas för 
stora hälsorisker.

Många barn arbetar på tobaksplantager 
runt om i världen, det är ett utbrett pro-
blem i länder som till exempel Brasilien, 
Argentina, Malawi och Zimbabwe med 
flera. Tobaksbolagen, som gör de stora 
vinsterna, menar i sin tur att de skapar 
arbetstillfällen för småbrukare och bön-
der i dessa områden.

– Tobaksbolagen, mellanhänderna  eller 
den som äger jorden, väljer strategiskt 
bönder som har en familj.  Avkastningen 

på tobaken är så låg att de inte har råd 
att anställa hjälp under skördesäsongen , 
vilket leder till att barnen måste stanna  
hemma från skolan och hjälpa till på 
 tobaksfälten, säger Elin Ramfalk, gene-
ralsekreterare på organisationen A Non 
Smoking Generation. 

Stora hälsorisker 
Extra utsatta är barnen, de skadliga 
 bekämpningsmedel som används på 
 odlingarna kan bland annat orsaka can-
cer och skador på syn och hörsel. Många 
barn löper även risk för att utsättas för 
nikotinförgiftning då nikotinet absorbe-
ras genom huden vid direkt hantering av 
 tobaksbladen. 

– Hanteringen av tobaksbladen är 
skadlig speciellt för barn vars kroppar 
inte är fullt utvecklade, utöver de gifter 
som plantan besprutas med exponeras 
barnen för nikotinet från plantan. Under 
en arbetsdag kan barnen få i sig nikotin 
motsvarande 36 cigaretter.

Barnen har sällan en chans att fullfölja 
sin skolutbildning antingen på grund av 
att familjen inte har råd med utgifterna 
eller på grund av att barnen tas ur skolan 
för att de behövs som extra arbetskraft 
under skördetider. 

Elin Ramfalk menar att tobaksodlingen  
och dess skulder ofta går i arv från föräld-
rar till barn vilket gör att de blir fast i att 
återbetala föräldrarnas skulder och inte 

 EMELIE VON PLATEN

redaktion@mediaplanet.com

MEDVETENHET

HÄLSA kan ta sig ur varken tobaksodling  eller 
fattigdom

– Barnen används indirekt, de anställs 
inte, men är en förutsättning för att allt 
ska gå runt. 

Kampanjen ”Tobaksbarn” 
A Non Smoking Generation har med stöd 
från Sida byggt upp kampanjen ”Tobaks-
barn” som handlar om just detta. 

 ■ Hur tänkte ni kring kampanjen 
”Tobaksbarn”? 
 – Vi upplevde att det saknades en med-
vetenhet och kunskap om hur tobaks-
odlingen går till. Därför ville vi satsa på 
att sprida just kunskap om detta bland 
framförallt unga, avslutar Elin Ramfalk, 
generalsekreterare på A Non Smoking 
Generation.

PROFIL

Elin 
Ramfalk

 ■ Yrke:  
general- 
sekreterare,  
A Non 
 Smoking  
Generation. 

NYHETER

”Under en arbets-
dag kan barnen 
få i sig nikotin 
motsvarande  36  
cigaretter.

”Extra utsatta är 
barnen, de skadliga 
 bekämpningsmedel 
som används på 
 odlingarna kan bland 
annat orsaka cancer 
och skador på syn 
och hörsel.”

Därför arbetar Elin med NSG
 ■ Majoriteten av de som börjar 

 röka gör det innan de fyllt 18 år, idag 
finns en extremt målgruppsanpas-
sad marknadsföring riktad mot just 
unga. 

 ■ Samtidigt utnyttjar tobaks- 
industrin barn och vuxna i fattiga  
delar av världen för att tjäna så 
mycket pengar som möjligt 

 ■ Jag tycker alla unga har rätt till 
kunskap om spelet bakom kulis-
serna för att själva kunna välja och 
inte luras in i ett livslångt beroende 
där man skadar både sig själv och 
andra.

FAKTA

FOTO: PRESSBILD

BARNARBETE OCH TOBAK
Elin Ramfalk

tobaksfritt2025.se
Delta i namninsamlingen till 
Sveriges Riksdag och Regering! 
Stöd utfasningen 
av tobaksbruket 
i Sverige till år 2025. 

Bli medlem i VISIR
Du kan hjälpa till att förverkliga våra gemensamma mål; 
en bättre hälsa och en bättre miljö genom att bli medlem 
och på så sätt stödja vårt opinionsarbete. 
ANMÄL DIG NU gå in på
www.visir.a.se/bli-medlem
� Medlem 150 kr/år
� Under 26 år kostnadsfritt! 

VISIR är en ideell organisation – politisk och religiöst obunden www.tobaksfri.se

Norrbottens läns landsting arbetar med Tobaksfri Duo – en 
metod för att hjälpa ungdomar att hålla sig tobaksfria. Metoden 
är vetenskapligt utvärderad och har visat sig kunna förhindra att 
unga börjar använda tobak, men även att många vuxna slutar 
röka eller snusa för att kunna skriva kontrakt med sitt barn.

Nu sprids metoden över landet och fler är välkomna!

Tobaksfri duo – för 
framgångsrik tobaksfrihet

”Varför ska jag hålla på med  
något som inte är bra för mig?”
Per Ledin, forward i Luleå hockey

FOTO: THINKSTOCK
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Om Henrik Ripa får som 
han vill är hela landet rök-
fritt år 2025. Den moderate 
riksdagsmannen använder 
sin roll i politiken för att få 
svenskarna att fimpa. Emma Eriksson och 

 Ellen Eriksson går i sjuan  
 respektive nian i Uppsala  
och har valt att skriva  
på ett kontrakt som 
förbinder  dem att vara 
 tobaksfria  under sin hög-
stadietid.

Varje år skriver tusentals 
elever i årskurs 5 och 6 ett 
avtal med en vuxen som 
 säger att de inte ska börja 
använda tobak.

TIPS

 CAROLINA SVENSSON

redaktionen@mediaplanet.com

 LINDA KANTE

redaktionen@mediaplanet.com

 ANNIKA WIHLBORG

redaktionen@mediaplanet.com

Henrik Ripa har närt ett 
brinnande  intresse för frågan 
 sedan  tonåren, och den har varit 
central under hans politiska kar-
riär. Som lokalpolitiker i  Lerums 
kommun införde han rökfri 
 arbetstid, och sedan i våras är han 
ordförande i riksförbundet VISIR, 
Vi som inte röker.

– Jag har som mål med min poli-
tiska gärning att rädda 18 männis-
koliv om dagen. Det är så många 
som dör på grund av rökning varje 
dag i Sverige.

”Vinna varje generation”
Friheten att slippa rök är viktigt 
och borde gälla fler offentliga mil-

jöer än idag, tycker Henrik Ripa. 
Han hänvisar till rökförbudet på 
krogen som ett lyckat exempel på 
att begränsning fungerar och upp-
skattas av många. Bästa sättet att 
nå målet om ett rökfritt Sverige år 
2025 tror han är att se till att färre 
börjar röka över huvud taget.

– 90 procent av rökare börjar 
innan  de fyllt 18, alltså innan de 
enligt lag får köpa cigaretter. Vi 
måste se till att tobaksvaror inte 
kan marknadsföras som  lockande. 

Dold försäljning i butiker,  stora 
skrämmande bilder på paketen 
och inga ”spännande smaker” 
är metoder som fungerat i andra 
 länder. 

Och om vi bara efterlevde 18-års-
gränsen fullt ut hade problemet i 
princip varit löst.  Henrik  Ripa tror 
inte heller att man kan luta sig till-
baka för att man en gång fått rök-
ningen att minska.

– Vi måste vinna varje genera-
tion, gång på gång. Man kan inte 
bara sitta och se på hur en industri 
skor sig på människors lidande.

Henrik 
Ripa
Riksdagsledamot 
(M) Ordförande i 
VISIR 
FOTO: PRESSBILD

Han ska rädda 18 liv om dagen

De skriver avtal för att bli tobaksfria

Hälsoäventyret 
motiverar unga till  
en tobaksfri vardag

Metoden togs fram av Västerbot-
tens läns landsting och finns idag 
över hela landet. 

– Det här kan vara det  viktigaste 
avtalet du ingår i ditt liv, säger 
Ywonne Wiklund, hälsoutveck-
lare med ansvar för tobaksförebyg-
gande arbete i Västerbotten samt 
ansvarig för Tobaksfri Duo, både i 
länet och nationellt. 

Arbetet startade 1993 och i år 
 firar man 20 år. Med tiden har 
 metoden utvecklats och stärkts 
med nya samarbetspartners. 

– Vi jobbar tillsammans med 
Folktandvården som går ut och gör 
klassbesök i årskurs 5-6. De pre-

senterar ett program och erbjuder 
barnen att bli medlemmar genom 
att skriva det här avtalet. Ungefär  
80-85 procent av eleverna bru-
kar vilja det. Dessutom erbjuder 
vi idrottsföreningar möjlighet att 
skriva lagkontrakt. 

Gynnar både vuxna och barn
– Medlemskapet innebär, förutom 
ett löfte om att man inte ska prova 
tobak, förmåner och möjlighet till 
att delta i tävlingar. Varje år fram 
till eleverna gått ut nian följer vi 
upp dem som skrivit avtalet med 
en försäkran som också blir en lott-
sedel. Och metoden har inte  bara 
gynnat de barnen, även många 
vuxna väljer att bli duopartners 
geonom att fimpa för gott. 

Bakom kontraktet står Hälso-
äventyret i Uppsala län som 
med stöd av metoden Tobaksfri 
Duo, informerar skolelever om 
tobak på ett intresseväckande 
och interaktivt vis. Det började 
med att Hälsoäventyrets hälso-
pedagoger kom till skolan och 
informerade om riskerna med 
tobak på ett sätt som väckte  
 Emma och Ellens intresse.  Efter 
klassbesöket erbjöds eleverna 
att bilda en duo tillsammans 
med en vuxen tobaksfri partner.
Ellen valde att bilda duo med sin 
pappa, medan Emma valde sin 
mamma. Tillsammans med sin 
duo-partner skrev de på ett kon-
trakt som intygar att de är och 
ska förbli tobaksfria. I samband 
med utvecklingssamtalen inty-
gar eleverna att de är tobaksfria 
och har därmed möjlighet att 
vinna fina priser.

Ett långsiktigt kontrakt
– Det kändes naturligt för 
mig att skriva på kontraktet 
 eftersom varken jag eller  mina 
föräldrar röker eller snusar. 
 Eftersom många klasskompisar 
också  valde att skriva på kon-
traktet tillsammans med sina 
duo-partners kan vi hålla koll 
på varandra så ingen av oss bör-
jar röka eller snusa, säger Ellen, 
som skrev på kontraktet i sjuan.

– Det är bra att kontraktet är 
långsiktigt och förebygger rök-
ning och snusning i flera års tid, 
säger Emma Eriksson.

VUXNAS ANSVAR  
– UNGAS ENGAGEMANG!
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EMELIE VON PLATEN 

redaktionen@mediaplanet.com

Tobak är idag den största enskilda  
orsaken till sjukdom och förtida 
död i Sverige och de flesta rökare  
upplever en mindre god hälsa  än 
andra. Regeringen har fattat  beslut 
om elva mål för folkhälsoarbetet, 
och ett innebär att kommunerna  
ska arbeta för att förebygga 
 tobaksbruk. Karskoga och Deger-
fors är exempel på två kommuner 
som arbetar aktivt med tobaks-
frågan. Mellan 2011 och 2012 drev 
man projektet ”Tobaksfritt i västra 
länsdelen”. 

Öka samverkan
– Några av våra mål var att öka 
samverkan mellan de som arbe-
tar med tillgänglighetsbegräns-
ning av tobak. En prioriterad del i 
arbetet var det att öka och utveckla  
 informationsspridning genom 
upparbetade kommunikationska-
naler. Ett annat mål var att stärka 
det tobaksförebyggande arbetet i 
skolorna, liksom prioritering av att 
öka samverkan med lokala åter-

försäljare av tobak. säger Camilla  
Jern, Folkhälsoutvecklare Karl-
skoga och Degerfors kommuner.

Bra förebilder 
Skolan är en viktig plats att skapa  
miljöer som skyddar och för-
bereder ungdomar för arbetsli-
vet, där fler och fler arbetsplatser 
blir tobaksfria och det är lättare 
att få jobb om man är rökfri. Att 
 tobakslagens förbud mot rökning 
på skolgårdar följs och att perso-
nalen har bra förutsättningar för 
att stötta eleverna i dessa frågor är 
viktigt. 

  – Vi arbetar mycket med att 
träffa  återförsäljare och föra en 
 dialog med dem i samband med 
tillsynsbesök som en preventiv 
 insats. Tobaksfrågorna är även 
en utvald fråga som följs i årliga 
folkhälsopolitiska bokslut. Sko-
lan, återförsäljare och föräldrar är 

 alla är viktiga delar för att  angripa 
 tobaksfrågan från flera håll. Pro-
jektet byggde mycket på att 
 utveckla samverkan bland verk-
samheter som finns nära barn och 
unga, menar Camilla Jern. 

 ■ Varför är det så viktigt att 
kommunerna arbetar tobaks-
förebyggande?  
– Det är viktigt att arbeta för att de 
ungdomar som inte provat tobak 
ska förbli tobaksfria. Hos rökare  
är det vanligare med ohälsa och 
de som röker löper större risk att 
prova  alkohol och andra droger. 

 ■ Vad är den stora 
utmaningen? 
 – Dels att få igång tobaksarbetet 
bland dem som arbetar där barn 
och unga vistas och att hitta bra 
samarbetsformer. Samt att behålla  
och fortsätta det samarbete med 
värdefulla aktörer som byggts upp 
under projekttiden. Tillsammans 
med övrigt drogförebyggande  
 arbete som kommunerna driver 
kan vi nå resultat. Kärnan i arbe-
tet är att ge liknande förutsätt-
ningar för alla unga. Det är av stor 
betydelse  att lyfta tobaksfrågan 
i ett större perspektiv och arbeta 
med livsstil och levnadsvanor som 
helhet, avslutar Camilla Jern. 

Rökning är en stor riskfak-
tor för sjukdom. Därför är 
det är viktigt att kommu-
nerna arbetar aktivt med 
 tobaksförebyggande arbete  
så att barn och unga ska 
välja ett tobaksfritt liv.

HÄLSA

AKTIVT ARBETE

Tobaksförebyggande arbete

Camilla  Jern
Folkhälsoutvecklare 
Karlskoga och  
Degerfors kom-
muner.
FOTO: LENA EDLUND

 – Genom projektet Smart Syd 
 erbjuder vi hjälp till skolor i  södra 
Sverige vid uppstart av kontrakts-
verksamhet, säger  Elisabeth 
 (Bitte) Jacobsson som har ett 
delat ordförandeskap i Riksför-
bundet SMART tillsammans med 
Marcus  Wågström. 

– Vi ger också support till verk-
samheterna bland annat genom 
utbildning av elever, personal 
och föräldrar.  Kontraktsverksam-
het innebär att elever på grund- 
och gymnasieskolor skriver ett 
 kontrakt med en annan person 

om att man inte ska använda  
 tobak  eller andra droger. Till kon-
traktet är då knutet förmåner 
som rabatter på entrébiljetter och 
i butiker mm. Kontrakten kan 
 utformas lokalt efter de förutsätt-
ningar som finns på skolorna.

Samarbete med elitidrotten
– Vi arbetar mycket för att 
 engagera föräldrar i verksam-
heten. Vi ser helst att en förälder  
är aktiv – inte bara en passiv 
kontraktspartner. Vi samarbe-
tar också  med andra organisa-
tioner som till exempel Lions. 
 Lions södra distrikt har beslutat 
att  verka för att kontraktsmeto-
den införs på skolor inom deras 
region. Vi har även samarbete  
med elitidrotten genom Vittsjös 
allsvenska  damfotbollslag. Ett 
flertal andra föreningar ingår i 
nätverket.

– Den som vill veta mer eller 
funderar på att starta en kon-
traktsverksamhet kan läsa på vår 
 hemsida smartsyd.se och smart.
org.se.Elisabeth (Bitte) Jacobsson

En av två ordföranden i Riksförbundet 
SMART.
FOTO: PRIVAT

Riksförbundet SMART är 
ett nätverk som initierar 
och stöttar kontraktsverk-
samhet mot  tobak och 
 andra droger på skolor  
över större delen av 
 Sverige.

Ett smart kontrakt

 LINDA KANTE

redaktionen@mediaplanet.com

Vi ger också support till 
verksamheterna bland 
annat genom utbildning 
av elever, personal och 
föräldrar.

Det är viktigt att arbeta 
för att de ungdomar 
som inte provat tobak 
ska förbli tobaksfria.

Hos rökare  är det 
vanligare med 
ohälsa och de 
som röker löper 
större risk att prova  
 alkohol och andra 
 droger.
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HJÄLP VID UPPSTART. Genom projektet Smart Syd  erbjuder vi hjälp till  skolor 
i  södra Sverige vid uppstart av kontraktsverksamhet, säger  Elisabeth (Bitte) 
 Jacobsson. PHOTO: NAME SURNAME 
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SMART är nätverket för alla som 
arbetar tidigt tobaks-/drogföre-
byggande med hjälp av positiv 
förstärkning och individuella       
kontrakt med elever i skolan. 

Hur förebygga inom familjen? Vi utvidgar klassikern:    
”Om du inte röker eller dricker före 18 år, betalar vi ditt 
körkort.” Med hjälp av en finurlig Kontraktsgenerator på 
www.familjekontrakt.se utformar ni tillsammans löfte, 
belöning och vilka som lovar vad. Väldigt stora skillnader 
har uppmätts mellan barn med, resp. utan, familjeavtal. 

Kontakta SMART; smart@smart.org.se 
08-742 10 00,   070-89 89 489 
Syd: ordf. Bitte 0760-500 489 

www.smart.org.se, Projekt Syd: www.smartsyd.se, 
www.tobaksfri.se, www.smartungdom.se  

Tobaksarbetet finns med som ett prioriterat inslag i Samhällsråd T:s 
ANDT-insatser. Vi ställer oss bakom den nationella ANDT-strategins mål 
som innebär en nolltolerans mot narkotika och dopning, att minska allt 
tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak och att 
förhindra all skadlig alkoholkonsumtion. Att få bort tobaken från skolgår-
darna i Örebro län är högprioriterat. Vår satsning innehåller både främ-
jande, förebyggande, tillsyns- och tillgänglighetsbegränsande insatser. 
Länsnivån – polisen, landstinget, regionförbundet och länsstyrelsen stöt-
tar och inspirerar kommunerna i deras viktiga arbete!

I Örebro län tar vi ett  
helhetsgrepp på tobaksfrågan



– Dels måste vi arbeta med tillgängligheten, 
våra unga ska inte kunna få tag i tobak. Där 
har handlare, föräldrar och vuxna kompi-
sar en avgörande roll. Kommunerna mås-
te bidra med en tillsyn över försäljningen 
men också ge handlarna information om 
de krav som följer med tobaksförsäljning, 
säger Lotta Hjalmarsson Österholm, Läns-
styrelsen Östergötland.

Vi måste även öka antalet tobaksfria mil-
jöer för ungdomarna och här spelar skolan 
och fritidsgårdar en viktig roll. Skolledning-
en måste arbeta strategiskt för att eleverna 
förblir rökfria tillsammans med föräldrar 
och ungdomar. Även elevhälsan spelar en 
viktig roll för att stödja dem som redan bör-
jat men vill sluta använda tobak. Om alla ar-
betar tillsammans mot målet att vi ska har 
tobaksfria ungdomar så kommer vi att lyck-

as, men alla måste fullfölja sin del i arbetet, 
avslutar Lotta.

Regelbunden tillsyn av skolgårdar

Kommunen har också ett ansvar när det 
gäller tillsynen av skolgårdarna så att de är 
rökfria under dygnets alla timmar. Mjölby 
och Boxholms kommuner genomför åter-
kommande inspektioner av skolgårdar. 
David Hansevi, miljöinspektör i Mjölby och 
Boxholms kommuner, säkerställer att kom-
munernas skolgårdar förblir rökfria platser.

– Det finns lagkrav på att samtliga skol-
gårdar för elever i alla åldrar ska vara rök-
fria miljöer. Jag undersöker om det finns 
askkoppar, fimpar, eventuella rökrutor och 
att det finns väl synliga skyltar som kommu-
nicerar att rökning är förbjudet på skolans 
område för såväl elever, skolpersonal som 

tillfälliga besökare, säger David Hansevi.
Annette Wisting och Anneth Hassling 

är fritidsledare på Fritidsverksamheten för 
13–16 åringar i Linköpings kommun. De in-
formerar om tobak på föräldramöten och 
på lektioner där elever i årskurs 6 och 7 får 
göra värderingsövningar och informeras 
om tobakens baksidor. 

– Om vi kan förebygga att ungdomar 
börjar röka eller snusa har vi åstadkommit 
något viktigt. Det är angeläget att såväl för-
äldrar som elever får ta del av informatio-
nen, föräldrar fyller en betydelsefull funk-
tion som förebilder i tobaksfrågor, säger 
 Annette   Wisting.

Östergötland arbetar tobaksförebyggande på flera fronter

För att minska tobaksanvändandet bland unga finns ett nationellt 

etappmål om en halvering av antalet barn och ungdomar som 

börjar röka eller snusa före 18 års ålder. För att nå det etappmålet 

arbetar Länsstyrelsen Östergötland parallellt på många fronter, 

bland annat med tillsyn och att säkra rökfria miljöer för barn och 

ungdomar.

www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Resultatet av kartläggningen visade att 
rökning förekommer på både grund- och 
gymnasieskolor runt om i länet. På 4 av 12 
grund- respektive på 4 av 5 gymnasiesko-
lor som valdes ut och fi ck ett tillsynsbesök 
förekom rökning. På 9 av 12 grund- respek-
tive på 5 av 5 gymnasieskolor gick det att 
se tecken på att rökning existerade. Rekto-
rernas svar från enkäten visar att 35 av 57 
stycken (61 procent) menar att rökning fö-
rekommer på skolan och 22 av 57 stycken 
(39 procent) menar att det inte gör det.

Länsstyrelsens arbete inom tobaksområdet 

utgår från tobakslagen och den nationella 

ANDT-strategin (alkohol, narkotika, dopning- 

och tobak). Som en del av det samordna-

de ANDT-arbetet som bedrivs i länet ingår 

Rökfria skolgårdar. Under 2012 genomförde 

länsstyrelsen en kartläggning av hur det ser 

ut på länets skolor vad gäller tobak, ”Rökfri 

skoltid – en kraftsamling för rökfria skolgår-

dar” rapportnummer 2013:3. 

Syftet var att ta reda på hur det såg ut 

kring det tobaksförebyggande arbetet i 

 länets kommuner, både vad det gäller det 

förebyggande arbetet och tillsynen. Studien 

skulle också fungera som en aktivitetshöjare 

för att lyfta tobaksfrågan. En begränsad kart-

läggning av ett urval av grund- och gymna-

sieskolor i länets kommuner genomfördes. 

En webenkät skickades ut till samtliga rekto-

rer för länets kommunala-, fri- och särskolor. 

Som ett resultat av kartläggningen och 

fortsättning på detta arbete arrangerades 

tre workshops tillsammans med Landstinget 

gällande Rökfria skolgårdar i länet. Rektorer 

med personal samt kommunala tjänstemän 

och politiker bjöds in. Deltagarantalet var 

inte så många men de som kom var nyckel-

personer som bl a rektorer vilket är en förut-

sättning för ett bra förankringsarbete. Non 

smoking generation bjöds in för att delge 

deltagarna hur man på skolan och i kom-

munen som helhet kan bygga upp en bra 

struktur för det tobaksförebyggande arbetet. 

Detta har i sin tur lett till en ökad efterfrågan 

från länets skolor av stöd i arbetet att börja 

arbeta med rökfri skoltid. Den 11 decem-

ber anordnas tillsammans med Skolverket, 

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Eskils-

tuna kommun och Landstinget Sörmland en 

konferens om ANDT-undervisningen i sko-

lan vilket även det är en del av det fortsatta 

 tobaksförebyggande arbetet i länet. 

–  Utöver arbetet ovan arrangerade läns-

styrelsen en Samverkanskonferens för kom-

munernas tillsynshandläggare, polisen och 

lokala samordnare. Dag ett av konferensen 

var det fokus på tobak både vad det gäller 

det förebyggande arbetet men även den 

direkta tillsynen. Ett sätt att intensifi era det 

lokala tobaksarbetet är en ökad samverkan 

mellan skolan, ANDT-samordnare, tillsyns-

handläggare och polisen, säger Eva-Sara 

Beckman ANDT-samordnare på Länsstyrel-

sen i Södermanlands län. 

–  Tanken är att fortsätta lyfta arbetet med 

tobaksfrågorna även under 2014, bl.a. ge-

nom att utbilda de lokala tobakshandläg-

garna samt bygga upp en bra struktur för 

tobaksarbetet i länet, säger Pierre Jansson, 

tillsynshandläggare på Länsstyrelsen i Söder-

manlands län. 

Kraftsamling för 
rökfria skolgårdar

Eva-Sara Beckman.
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Det gör vi genom att fortsätta stödja inneliggande patienter 
och  hjälpa medarbetare som vill sluta röka att lyckas.
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Vi hjälper även patienter som vill vara rökfria inför en 
 operation, då risken för komplikationer halveras för den 
som är rökfri! 

Tobaksenheten är öppen för alla som vill sluta röka eller 
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Välkommen du också att bli fri

Under 2014 satsar Danderyds sjukhus på rökfriheten

Allan Svensson började röka som 
18-åring, sista året på gymnasiet. 
I början kunde ett litet cigarettpa-
ket räcka i flera dagar, men efter-
hand trappade han upp konsum-
tionen och rökte till slut två och 
ett halvt paket om dagen.  Mycket 
tid gick åt till att hitta ursäkter för 
att stilla abstinensen, cigaretterna 
var en självklar kompanjon, oav-
sett vad han än företog sig.

Motivationen på topp
– Jag associerade i stort sett alla 
upplevelser med en cigarett, oav-
sett om jag skulle diska, prata i 
 telefon, skriva manus, regissera 
 eller gå ut på krogen. När jag slut- 
ade röka kändes de flesta akti-
viteter i princip meningslösa. 
Jag kommer ihåg att jag tittade 
på  reseannonser och hittade en 
 destination jag ville åka till. Genast 
tänkte jag “ Vad ska jag där och 
 göra om jag inte får röka?”, säger 
Allan Svensson.

När han regisserade “Det su-
sar i säven” på Stockholms stads-
teater fick Allan Svensson dispens 
från teaterns rökförbud och till-
läts  röka i salongen. Så småning-
om blev rökningen  ångestfram-
kallande. Risken att dö i förtid om 

han fortsatte att röka blev den för-
lösande faktorn som fick Allan 
Svensson att fimpa för gott 2005.  
Han lierade  sig med en vän, till-
sammans  bestämde de sig för att 
fimpa tvärt.  Motivationen var på 
topp, han var redan från början in-
ställd på att det skulle bli en riktigt 
tuff resa.

Sätt ett långsiktigt mål
– Jag rekommenderar andra  rökare 
som vill sluta att sätta ett datum 
långt fram i tiden du bestämt dig 
för att vara helt rökfri. För min del 
fungerade det långsiktiga  målet 
som en viktig motivationsfak-
tor, jag ville ju inte svika mig själv 
och allt mer stod på spel ju längre 
jag klarade av att vara rökfri, säger 
 Allan Svensson.

– För mig var den psykologiska 
abstinensen värre än de fysiska be-
svären. Jag var van vid att ständigt 
ha något i handen eller mungipan 
och hittade en annorlunda metod 
för att distrahera mig. Jag använde  
små blyertspennor av  ungefär 
samma längd som en cigarett. De 
höll jag i handen och stoppade i 
mungipan. Det fungerade och höll 
mig sysselsatt. Jag tuggade mycket  
tuggummi också, dock inte niko-
tintuggummi, som jag vill avråda 
ifrån.Då har du ständigt nikotin 

i kroppen, det kan öka risken för 
återfall eftersom beroendet finns 
kvar, säger han.

”Vet vad jag pratar om”
Numera är rökfriheten en själv-
klar del av Allan Svenssons liv, han 
har aldrig lockats till något återfall. 
Han är mycket stolt över att ha gått 
från storrökare till ickerökare och 
peppar gärna andra rökare att anta 
samma utmaning. 

– Jag om någon vet vad jag pratar 
om när jag säger att det är tufft och 
förenat med många utmaninga  
att sluta röka. När jag slutade  röka 
skärptes mitt doftsinne, jag kunde  
uppfatta subtila dofter, exempelvis 
doften av regnvåt asfalt en varm 
sommardag. När jag upptäckte att 
rökningen bara handlade  om att 
jaga abstinens och bli av med en 
plåga stärkte det min motivation 
till att sluta. Jag njöt inte av rök-
ning, jag försökte bara döva begä-
ret. Ingen människa föds röksu-
gen, säger Allan Svensson.

 ANNIKA WIHLBORG 

redaktionen@mediaplanet.com

NYHETER
Skådespelaren Allan Svensson var en inbiten storrökare 
som rökte uppemot 50 cigaretter per dag när han 
 bestämde sig för att sluta 2005. Rädslan för att dö i för-
tid gjorde att han antog den tuffa utmaningen att bli helt rökfri.

HÄLSA

Jag rekommenderar andra 
 rökare som vill sluta att sätta 
ett datum långt fram i tiden 
du bestämt dig för att vara 
helt rökfri.

EN STARK 
VILJA OCH 
MOTIVATION

FOTO: CARL THORBORG

FOTO: PETRA HELLBERG
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 ANNIKA WILHBORG 

redaktionen@mediaplanet.com

 OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK

redaktionen@mediaplanet.com

HUR KOMMER 
DITT BARN IN 
I GÄNGET?

Idag började 45 ungdomar att röka. Ingen börjar för att det är gott.  
Få avstår för att det förstör hälsan eller får dem att lukta illa. Tryck  
och påverkan från kompisar, mode, reklam, film och annat vinner  
ofta över tjatiga motargument.
    På vår webbsida kan du läsa mer om ungdomar och rökning.  
Där kan du också stödja vårt viktiga arbete mot de starka krafter  
som annars kan få ditt barn att börja röka i morgon. 
      Läs mer på www.nonsmoking.se.
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Missfärgningar, slemhinnesår och 
tandlossningssymptom är inte 
ovanligt. Dessa problem kan dock 
försvinna lika snabbt som de dök 
upp så snart man slutar röka eller 
snusa. 

Välskötta tänder och en frisk 
mun är självklart något de all-
ra flesta strävar efter. Den som 
slutar  röka minskar inte bara ris-
ken för tandlossning, de har också  
förmånen att njuta av en ren och 
fräsch mun. Den som slutar röka 
märker ofta snabba förändring-
ar i sin munhälsa, en frisk ande-
dräkt, snygga vita tänder och en 
minskad sannolikhet för tandloss-
ning kan vara nog så starka moti-
vationsfaktorer för den som över-
väger att fimpa cigaretterna eller 
 sluta snusa. 

Välbefinnandet ökar 
Välbefinnandet ökar när tandköt-
tet är friskt och tänderna saknar 
missfärgningar. Utan tobak är det 
lätt att ha en frisk och fräsch mun. 
Genom att göra tänderna  rena på 
samtliga ytor varje dag, undvika  
småätande och stärka  emaljen 
varje dag med fluor skapas goda 
förutsättningar för en sund och 
frisk mun. Inga- Lill Gustavsson 
hade rökt i trettiosju år när ett 
 besök hos tandhygienisten inspi-

rerade henne att sluta. 
– Jag har alltid varit stolt över och 
rädd om mina tänder. Jag  hade fått 
en tandköttsinflammation och 
sökte mig därför till tandhygienis-
ten. Hon gav mig en bok med tips 
och råd kring hur man kan slu-
ta röka på fyra veckor. Boken var 
verkligen inspirerande och tand-
hygienisten peppade mig, utan 
några pekpinnar, säger hon.

”Munnen känns fräschare”
Efter besöket hos tandhygienisten 
slutade Inga- Lill röka på jobbet, 
men cigaretterna ersattes av snus. 
Efter ytterligare peppning från 
tandläkaren och tandhygienis-
ten beslutade hon sig till slut för 
att sluta med all tobak i december 
2012.  Inga-Lill Gustavsson lade om 
hela sin livsstil och började bland 
annat löpträna.

– Nu känns munnen fräschare, 
jag har inte längre problem med 
inflammationer i tandköttet och 
minskar risken för framtida tand-
lossning. Just risken att så små-
ningom tappa mina tänder var en 
av mina starkaste motivationsfak-
torer i samband med att jag slutade  
röka, säger Inga-Lill  Gustavsson.

Tobaksfrihet ökar 
förutsättningarna för 
en god munhälsa

Myten om vattenpipan 
som ofarlig

Välskötta tänder och en 
frisk mun är självklart 
något de allra flesta 
 strävar efter. 

NYHETER

MUNHÄLSA

Att röka vattenpipa har samma 
skadliga effekter som cigarett-
rökning, vilket många är omed-
vetna om. Traditionen att röka 
vattenpipa kommer från öster-
ländska och afrikanska kultu-
rer och spreds till västvärlden på 
1990-talet. Sedan dess har ande-
len rökare ökat framförallt bland 
ungdomar och unga vuxna.
  – Av de som går andra året på 
gymnasiet så har hela 60  procent 
någon gång rökt  vattenpipa. 
Att det är så pass många beror 
 sannolikt på många  olika fak-
torer, dels myten om att det 
är ofarligt, men även brist på 
 information samt avsakna-
den av  tydlig varningstext på 
svenska på tobakspaketen, säger 
 Natasha  Anderberg, styrelsele-
damot i Psykologer mot tobak.

Informera om risker
Vattenpiperök innehåller bland 
annat kolmonoxid som kan öka 
risken för hjärt- och kärlsjukdo-
mar samt tjära och tungmetal-
ler som innehåller cancerfram-
kallande ämnen. En röksession 
med vattenpipa kan pågå från 
en halvtimme upp emot flera 
timmar och ger betydligt högre 
kolmonoxidvärden än en ciga-
rett eftersom det bildas mer rök 
och man röker under en längre  
tid. Tester visar också att om-
givningen till vattenpiperökare 
 lever farligt med höga nivåer av 
kolmonoxid och cancerframkal-
lande ämnen precis som vid pas-
siv cigarettrökning. 

– För att hindra ökad sprid-
ning  av rökning med vattenpipa  
behöver man informera om ris-
ker avslutar Natasha Anderberg. 

Det finns många myter 
och mycket okunskap 
runt rökning av vatten-
pipa. 

Snusning och rökning kan 
ge många negativa effek-
ter på munhälsan. 

Jag om någon vet vad 
jag pratar om när jag 
säger att det är tufft 
och förenat med 
många utmaninga  
att sluta röka. När 
jag slutade  röka skärp-
tes mitt doftsinne, jag 
kunde  uppfatta subtila 
dofter, exempelvis dof-
ten av regnvåt asfalt en 
varm sommardag.

DNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

FOTO: PETRA HELLBERG
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Telefonsamtal  
som kan rädda liv
Att sluta röka eller snusa 
är olika svårt för olika per-
soner – men de flesta kla-
rar det bättre med stöd 
och uppmuntran. 

Att göra cigarettpaketen mindre 
attraktiva genom varningsbil-
der är en viktig del för att få bukt 
med rökningen och förhindra 
kommande generationer att börja 
 röka. De elva länder i EU som idag 
har bilder på paketen porträtterar 
 bilder på förstörda lungor och hjär-
tan och barn som andas in rök. Det 
har varit frivilligt att ha varnings-
bilder på cigarettpaket och  Sverige 
är ett av de länder som ännu  inte 
infört detta, men nu har EU-  
parlamentet vid en stor omröst-
ning beslutat att varningsbilder  

ska bli obligatoriska i hela EU. 
Det röstades även igenom att 
 paketen ska vara till 65 procent 
täckta  med en avskräckande bild 
i mitten .  Tobaksföretagets logga 
kommer att flyttas längst ner på 
 paketet och högst upp kommer en 
 varningstext finnas.  

Exponeringsförbud behövs
– I en del studier från Australien, 
Kanada och Storbritannien där 
varningsbilder finns på pake-
ten har man märkt att ungdomar 
tycker  att dessa paket är  mindre 
attraktiva och det får även en del 
rökare att fundera på att sluta. 
Denna enskilda åtgärd räcker dock 
inte, utan vi behöver även höja 
skatten och dölja cigarettpaketen i 
butik, ett exponeringsförbud. 

Stödjande miljöer
Om dessa åtgärder görs samti-
digt tror jag att det till viss del 
kan rubba  ungdomarnas bild av 
rökning, säger Ewy Thörnqvist, 
 generalsekreterare på Tobaks- 
fakta. 

– Jag tror vi i framtiden kommer 
blicka tillbaka och tänka på hur 
 galet det var med rökning. Därför 
arbetar vi och våra medlemsorga-
nisationer för att Sverige till 2025 

ska nå en nivå på under 5 procent, 
så att rökning inte längre  ska  vara 
ett dominerande folkhälsopro-
blem. Vi vet att de flesta vill  sluta 
men en del har svårt, och det är 
viktigt att hjälpa och stödja dem 
på alla sätt. Det är till exempel  
viktigt med stödjande miljöer, att 
slippa se reklam och människor  
som  röker överallt, säger Ewy 
Thörnqvist. 

Bekämpa tobaksindustrin
– Det handlar framför allt om 
att nästa generations ungdo-
mar och barn inte ska ha detta 
problem, och inte om att jaga de 
som  redan är fast i det. Cigaretter 
ska vara svårt att få tag i och det 
ska vara stora  varningsbilder på 
 paketen.  Tobaksindustrin är inte 
en industri som andra, de behöver 
 bekämpas med alla medel, avslu-
tar Ewy Thörnqvist.

 EMELIE VON PLATEN

redaktionen@mediaplanet.com

NYHETER

Varje år får tusentals personer 
hjälp genom Sluta röka-linjen. 
Sluta röka-linjen är en kostnadsfri, 
nationell telefontjänst som fun-
nits sedan 1998. Hit kan den som 
vill bli fri från tobak vända sig för 
att få samtalsstöd av behandlare. 
Berit Callander har suttit vid te-
lefonen för rådgivning sedan star-
ten, och har själv en bakgrund 
 inom vården. Hon har dessutom 
 erfarenhet av hur det är att sluta 
röka.

– Jag utgår inte så mycket från 
mig själv utan försöker lyssna in 
mig på vad det är för typ av per-
son på andra änden. Men en sak 
jag  tagit med mig från min egen 
process är att man måste  hitta sin 
egen drivkraft. Det måste  vara mitt 
mål att sluta röka, inte sambons 
 eller förälderns. Det är först då 
stoppet har chans att bli  varaktigt.

Alla typer av människor
Under de 15 år som Sluta röka- 
linjen funnits har man tagit emot 
drygt 110 000 samtal från över  
50 000 personer som velat ha hjälp 
att sluta röka, snusa eller både och. 
Alla som kontaktar linjen  erbjuds 
att fylla i en enkät – som följs upp 
ett år senare för att kontrollera  

hur processen slagit ut. Enligt 
 enkätsvaren är 35 procent av kun-
derna tobaksfria inom 12 månader 
från sitt första samtal.

– Vi får samtal från alla typer 
av människor. Även anhöriga hör 
av sig för att få råd om hur man 
stöttar  en närstående som vill 
 sluta. Berit Callander säger att pro-
cessen ser olika ut för alla, och att 
det inte finns några universella 
knep som alltid fungerar. Men ste-
get att sluta är ofta sammankopp-
lat med rädslor. Bland unga kan det 
handla om grupptryck, hos andra 
om rädsla för viktökning. För en 
del har cigaretten blivit ett sorts 
sällskap. Vissa ringer för att de 
är i en situation där det är viktigt 
att sluta omedelbart, som vid ett 
 positivt graviditetsbesked, inför 
en operation eller när en svår sjuk-
dom slagit till. Det försvårar för en-
del och då kan personalen hjälpa. 

Mycket att vinna 
– En läkare utgår från sjukdoms-
tillståndet och en barnmorska ut-
går från fostrets bästa. Vi försöker 
finnas som ett stöd för rökaren 
att sluta. Självklart så snabbt som 
möjligt i sådana situationer, men 
med förståelse för att det är olika 
svårt för olika individer.

Det är gratis att ringa Sluta 
 röka-linjen, och det finns även 
kostnadsfritt informationsmate-
rial som skickas hem till kunderna  
om de så önskar. Bland annat 
 information om vad som förbätt-
ras i kroppen efter rökstopp, dag 
för dag.

– Det hjälper att vara positiv, då 
är det lättare att hitta drivkraft. 
Jag försöker alltid förmedla att det 
finns oerhört mycket vinster med 
att sluta röka, och väldigt lite att 
förlora, säger Berit Callander.

CAROLINA SVENSSON

redaktionen@mediaplanet.com

Inom en snar framtid kommer varningsbilder på cigarettpaket att bli 
 obligatoriska i hela EU och i Sverige, med syfte att avskräcka unga att börja röka.

Ewy Thörnqvist
Generalsekreterare på Tobaksfakta sedan 
tankesmedjan bildades 2010 och har länge 
varit aktiv i svenskt folkhälsoarbete. 
FOTO: NAMN EFTERNAMN
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5%
Tobaksfakta siktar 
på att Sverige ska 
ha under 5  procent 
rökare 2025. 

SÅ LYCKAS DU
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Varningsbilder på cigarettpaketen 
-snart verklighet i Sverige

FOTO: THINKSTOCK

Att göra cigarettpaketen 
mindre attraktiva genom 
varningsbilder är en 
viktig del för att få 
bukt med rökningen 
och förhindra kommande 
generationer att börja 
 röka.

KONTAKA SLUTA  
RÖKA LINJEN PÅ  
020-84 00 00  

WWW.SLUTAROKALINJEN.ORG/

Minst 400 000 personer i Sverige har kroniskt  
obstruktiv lungsjukdom utan att veta om det.

Är du rökare över 45 år?
Gå till vårdcentralen och testa din lungfunktion.

Har du fimpat är du inte rökt!

KOL ain’t cool!

hjart-lung.se

Stödet startades 2004 av patienter, anhöriga 
och vårdpersonal. Lungcancer, som tar fl est liv av alla 

cancerformer i Sverige, saknade en patientorganisation. 
Sedan dess har Stödet varit med i arbetet för de nationella 

riktlinjerna för lungcancervård , och vårdprogrammet för 
lungcancer. Det har börjat ljusna litet för oss lungcancersjuka 
men det fi nns mycket kvar att göra. De regionala olikheterna i 
vården måste bort! Framtidens cancervård blir mer individuell 

och specialicerad och kräver mer av oss patienter.

 Stöd oss genom att sätta in 150 kr på vårt 
plusgironr 24 69 62-5 och bli medlem.

www.stodet.se
info@stodet.se

Stödetlinjen 020–88 55 33
Gratis telefon för stödsamtal

Vi behöver 
Din hjälp för 
att bota fl er 

patienter med 
lungcancer!

Svenska Lungcancer-
studiegruppens 

insamlingsstiftelse 
arbetar på att förbättra 
behandlingen av lung-
cancer genom kliniska 
studier och utbildning 
och samverkan mellan 
läkare inom området.

Pg: 9012 20-4
www.slusg.org



Tobakens skadliga inverkan på munhälsan är väl dokumenterad. Den dåliga 
andedräkten är ofta det minsta problemet. Framför allt rökning påverkar de 
biologiska processerna i munhålan, orsakar sjukdom och utgör en riskfaktor vid 
olika typer av behandlingar. Tandvården har en viktig uppgift när det gäller att 
informera om dessa risker och att motivera till rökstopp.

Detta säger Per Jesslén, tandläkare 
och specialist i oral kirurgi som 
arbetar på Karlakliniken i centrala 
Stockholm. Kliniken är specialiserad  
på kirurgiska behandlingar i 
 munhålan men här utförs även 
allmän tandvård. Patienterna är 
oftast remitterade för specialist-
omhändertagande men en ökande 
andel kontaktar själva kliniken för 
vård eller bara en ”second opinion”. 

Tydliga kopplingar

– I vår verksamhet är kopplingen 
 mellan rökning och ohälsa uppenbar. 
Det är också helt andra förutsättning-
ar för att kunna bota sjukdom och att 
kunna rehabilitera uppkomna skador 
hos den patient som inte röker. När 
det gäller tandlossning är kopplingen 
till rökning tydlig och detsamma 
gäller risken att råka ut för komplika-
tioner vid implantatbehandling.

För att planera en behandling 
efter förlorade tänder är det viktigt 
att  analysera de bakomliggande 
 orsakerna. Vid tandlossning handlar 
det oftast om en kombination av 
ärftliga faktorer, allmänmedicinsk 
status, rökning, munhygien och de 
 mekaniska krafter som tänderna 
utsätts för. 

– För att minska risken för komp-
likationer vid benuppbyggnad och 
implantatbehandling gäller det att 
eliminera så många som möjligt av 
dessa riskfaktorer. Eftersom  ärftliga 
faktorer till exempel inte är så lätta 
att göra något åt, blir det desto mer 
angeläget att påverka de övriga. 

Ska man neka rökare 

avancerade behandlingar  

som implantat?

– Nej, inte som en allmän regel. Däre-
mot kräver all terapiplanering  en 

 riskanalys att väga mot behovet  av 
behandlingen. Där kan man komma 
till olika bedömningar beroende på 
om patienten väljer att fortsätta röka. 
Det kanske finns en alternativ behan-
dling med mindre risk som kan ge 
ett acceptabelt resultat. Information 
och kommunikation med patienten 
blir ännu viktigare ju större risk det 
handlar om. 

Vad kan tandvården  

bidra med för att få folk att 

sluta röka?

– Eftersom ungefär 85 procent av 
befolkningen går regelbundet till 
tandläkaren i Sverige har vi goda 
möjligheter att påverka. Det finns 
forsk ning som visar att enkel rådgiv-
ning är effektiv. Uppgifter om tobaks-
bruk ska ingå i den hälsoanamnes 
som ska finnas för varje patient och 
bör diskuteras när råd ges kring 

patientens munhälsosituation. När en 
patient undersöks kan ett enkelt ”Jag 
känner att du röker” ge en tankeställ-
are och ofta finns även andra tecken 
i munhålan på tobaksbruket som 
man kan ta upp. Ett annat knep kan 
vara att relatera kostnaden för en viss 
 behandling till hur lång tid den tar 
att finansiera genom att sluta röka. 
Men självklart måste all information 
vara saklig och nyanserad.

Får ni några patienter att 

verkligen sluta röka?

– Absolut! Vår erfarenhet är att 
 många i dag är mottagliga för påver-
kan och en hel del av de patienter 
som genomgår större behandling ar 
hos oss slutar röka. För många pati-
enter är det traumatiskt men sam-
tid igt motivationshöjande att  förlora 
sina tänder och behöva genomgå 
benuppbyggnader och implantat-
behandlingar som kan kräva att 
protes används under behandling-
stiden. Om de informeras om 
rökning ens betydelse bakom sin situa-
tion och om riskerna för framtiden 
vid fortsatt rökning motiverar det 
många att sluta. 

– Eftersom även kost och mun-
hygienvanor ofta behöver förändras 
kan dessa större tandvårdsbehandlin-
gar innebära ett allmänt hälsolyft.

Tobak och munhälsa
Eftersom ungefär 85 procent av befolkningen går regelbundet till tandläkaren i Sverige har vi goda möjligheter att påverka, säger Per Jesslén, tandläkare 
och specialist i oral kirurgi på Karlakliniken.
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INSPIRATION

EMELIE VON PLATEN 

redaktionen@mediaplanet.com

BARBRO HOLM IVARSSON

redaktionen@mediaplanet.com

INGRID TALU, Ordf. Lärare mot Tobak  

redaktionen@mediaplanet.com

De flesta rökare vet redan att rök-
ning skadar hälsan, kostar pengar  
och förkortar ens liv- ändå är det 
svårt för många att sluta. Två 

 värdefulla frågor man kan ställa 
till sig själv är ”varför röker jag?” 
och ”varför vill jag sluta röka?”

 – Är man motiverad kan man bli 
rökfri inom en månad, men är man 
inte tillräckligt motiverad kan det 
ta flera år. De som vänder sig till 
oss på vårdcentralen för att sluta  
 röka gör det framförallt för häl-
sans skull, menar Agneta Skott, 
 distriktssköterska på Stadsfjär-
dens vårdcentral i Nyköping. 

 
 ■ Vad använder du för verktyg 

i ditt jobb för att få människor 
att sluta att röka?  
 – Jag använder mig av MI plus KBT. 
MI är en form av rådgivning som 
innebär ett samarbete med en per-
son för att stärka hans eller hennes 
egen motivation och åtagande till 
förändring. KBT är kognitiv bete-
endeterapi, säger Agneta Skott. 

Att sluta- en process 
Att sluta röka är en förändrings-
process och kan ta tid, men ta det 
steg för steg. Ganska snabbt kom-
mer kroppen att reagera  positivt 
och påbörja en återhämtning. 
Redan efter 24 timmar har risken 
för en hjärtinfarkt börjat minska . 
Om du har svårt att sluta, för-

sök att till exempel skapa rök-
fria  platser- skolan, jobbet eller 
hemma . Schemalägg ditt rökande, 
när, var och varför röker du? Kan-
ske är många cigaretter onödiga 
när du bara slentrianröker? Börja 
med och trappa ned på dem. 

 – Punkt ett i rökavvänjnings-
arbetet är att få en totalbild över 
personens tobaksvanor och 
 tobakskonsumtion, hur många år 
hon eller han har rökt och titta på 
 tidigare försök till att sluta. Fram-
förallt höra varför de vill sluta  röka. 
Det är även viktigt att berätta om 
hur tobaksbruket har påverkat 
hälsan, säger Agneta Skott. 

 ■ Vad anser du om alternativa 
hjälpmedel?
 – Det finns idag inget belägg att 
det har någon effekt som rökav-
vänjningsmetod. Vid rökstopp är 
det vanligt med abstinenssymtom 
av varierande grad. Det som idag 
är rekommenderat är nikotinläke-
medel som lindrar abstinenssym-
tom och underlättar att vidmakt-
hålla rökfriheten, avslutar  Agneta 
Skott. 

NÄR PLANERAR DU ATT BLI RÖKFRI? 
Drömmer du om att fimpa för gott? Alla rökare kan bli rökfria, den vik-
tigaste drivkraften är  motivation, men kanske behöver du också lite 
hjälp på traven. Och bra hjälp finns att få, bland annat via din vårdcentral.

Är man motiverad 
kan man bli rökfri 
inom en månad, men 
är man inte tillräckligt 
motiverad kan det ta 
flera år.

Agneta Skott
Distriktssköterska på Stadsfjärdens vård-
central i Nyköping, och även ansvarig för 
Landstinget Sörmlands arbete med att få 
rökare i Sörmland att sluta röka.
FOTO: PRIVAT

SÅ LYCKAS DU

De flesta e-cigaretter liknar van-
liga cigaretter, men är gjorda av 
stål. De innehåller oftast niko-
tin, men det finns även nikotin-
fria sorter. Med hjälp av ett bat-
teri omvandlas en vätskan till 
ånga som man andas in och blå-
ser ut som synlig ”rök”.  Innehål-
let i vätskan varierar men består 
av olika kemikalier, smakämnen 
och i regel nikotin. Påfyllnings-
vätskor till e-cigaretterna köps i 
färdiga förpackningar, men man 
kan också blanda rökvätskan 
själv. 

Ingen säker produkt
Ett problem är att nikotin i fly-
tande form är mycket giftigt och 
någon enstaka milliliter rök-
vätska kan orsaka en allvarlig 
 förgiftning både hos barn och 
vuxna . E-cigaretten är inte  någon 
säker produkt utan kan innehålla  

skadliga ämnen. Den marknads-
förs som ett medel för att röka 
mindre eller sluta. Ännu finns 
dock ingen forskning som visar 
om den verkligen hjälper rökare 
att bli rökfria eller hur den på ver-
kar användarens hälsa. 

Experter befarar att ungdomar 
ska pröva  e-cigaretterna och att 
det är en ny väg in i tobaksbero-
ende för dem. E-cigaretten avger 
även ”passiv rök”, och bör  inte 
 rökas inomhus då man ännu  inte 
vet hur farlig röken är. Läkeme-
delsverket klassar e-cigaretter  
med nikotin som läkemedel och 
har inte godkänt någon sådan till 
försäljning, utan tvärtom bör-
jat utfärda förbud för företag att 
sälja  dem. 

Läs mer på:  
www.psykologermottobak.org

För de flesta som använder tobak 
börjar beroendet redan i tonåren. 
Lärare mot Tobak arbetar för att 
skolan skall vara en hälsofräm-
jande miljö där varken vuxna  
 eller elever använder tobak. En 
tobaksfri skoltid krävs för att lä-
rare och övriga vuxna på skolan 
ska bli trovärdiga i det förebyg-
gande arbetet.

Borde vara en självklarhet
Med tanke på den kunskap som 
finns i dag om tobakens ska-
deverkningar borde det vara 
en självklarhet att skolan är en 
 tobaksfri arbetsmiljö. Lagen om 
rökfria skolgårdar från 1994 var en 
viktig början. Idag har 190 av lan-
dets 290 kommuner  infört rök-
fri arbetstid för personalen och 

därmed skolans personal ,  vilket 
innebär att den personal som 
fortfarande röker gör det  enbart 
på lunchen. När rökfri  arbetstid 
infördes i Uppsala kunde  jag se 
att attityden till  tobak förändra-
des. Elevers tobaksbruk togs på 
större allvar av skolans personal. 

En stödjande miljö
Att personal på skolan är tydliga 
och har ett gemensamt förhåll-
ningssätt är en viktig förutsätt-
ning för att arbetet mot  tobak i 
skolan ska lyckas. Med tobaks-
fri skoltid blir det lättare att  inte 
börja  röka och snusa alls och sko-
lan blir en stödjande miljö för 
ungdomar och vuxna som vill 
minska eller sluta med tobak. 
 Givetvis har e-cigaretter heller 
ingen plats i skolans miljö.

För de flesta som använder  
tobak börjar beroendet 
 redan i tonåren. 

E-CIGARETT

Vad vet vi om e-cigaretten?

Tobaksfri skoltid, ett viktigt stöd

NYHETER I KORTHET
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INSPIRATION

EN FÖRÄNDRINGSPROCESS. Att sluta röka är en förändringsprocess och kan ta tid, men ta det steg för steg. Ganska snabbt 
kommer kroppen att reagera  positivt och påbörja en återhämtning. FOTO: THINKTSOCK



Nollvision 
för vårdskador

Varje år dör minst 3 000 människor till följd av skador som 
vården har förorsakat. Nästan vart tionde vårdtillfälle leder 
till en vårdskada. Det är helt oacceptabelt.
   Vi behöver en gemensam nollvision för vårdskador, där alla 
vårdens yrkesgrupper och beslutsfattare tillsammans syste-
matiskt arbetar för en vård helt utan undvikbara skador och 
dödsfall.
   Vårdförbundet har många förslag på hur vården kan bli 
säkrare och mer effektiv. Ett exempel är att påbörja behand-
ling redan i ambulansen, för att sedan slussa patienter direkt 
till rätt avdelning utan att passera akuten. 
   Läs gärna mer om våra förslag på www.vardforbundet.se/64

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. 
Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och  

röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ.  
Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Länsstyrelsen i Halland bedriver en strukturerad 
och långsiktig satsning på tobaksförebyggande 
arbete. De förenar tillsyn med förebyggande åt-
gärder och bidrar med riktlinjer och stöd till kom-
munernas tobaksförebyggande arbete. 

– Vi utvecklar bland annat arbetet med att skapa rök-
fria skolgårdar. Många skolor uppskattar möjligheten 
att få tillgång till råd och tips i det tobaksförebyggande 
arbetet. De lagar som finns är ett annat viktigt verktyg 
i skolornas förebyggande arbete, säger Carina Boman, 
ANDT-samordnare vid Länsstyrelsen i Halland.

Integrerar tillsynsarbete och  
förebyggande insatser
Våren 2013 genomförde Länsstyrelsen en kartlägg-
ning av samtliga gymnasieskolor i länet under ledning 
av Helena Strömdahl som arbetar med tillsynsfrågor 
i länet. Man undersökte hur rökning förekommer på 
skolgårdarna och om skolorna har en tobakspolicy.

– Diskussionen om rökfria skolgårdar bör kretsa kring 
varför vi arbetar med detta, vi bryr oss om våra barn 
och ungdomar och vill skydda dem. Vi bör inrikta oss 

på att eleverna inte skall röka överhuvudtaget, åtmins-
tone inte under skoltid, säger Helena Strömdahl.

– I länet arbetar vi mycket med föräldrastöd, föräldrar 
har en stor påverkan på ungdomar. Att säga nej till sin 
tonåring kan vara svårt och då är det bra om man får 
stöd i sin roll att vara vuxen och sätta gränser, säger 
Carina Boman. Samtliga Länsstyrelsers regeringsupp-
drag gör det möjligt att integrera det förebyggande ar-
betet med tillsynsarbetet som ger ett större genomslag 
än om var och en jobbar separat med tobaksfrågan.

Varbergs kommun genomförde 2012 tillsyn av samt-
liga skolgårdar, både på privata och kommunala  skolor. 

– Vi utgick från Folkhälsoinstitutets checklista för 
skolgårdsinspektioner och anpassade den utifrån kom-
munens förutsättningar och behov, säger Eleonor Eli-
asson, inspektör på miljö- och hälsoskyddsförvaltning-
en i Varbergs kommun.

Elever och lärare samverkar vid policyskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen, BUF, saknade 
en tobakspolicy. Våren 2013 påbörjades därför arbetet 

med att, i nära samarbetet med pedagoger och elever, 
skapa en tobakspolicy för samtliga skolor i kommunen.

– I maj arrangerades en workshop i samverkan med 
Länsstyrelsen där pedagoger fick tycka till om tobaks-
policyn i Varberg. Under hösten genomförs motsva-
rande satsning för eleverna. Genom att involvera elev-
erna när policyn tas fram ökar motivationen att följa 
den, säger Eleonor Eliasson. Vi hoppas att Varberg ska 
bli en pilotkommun som kan sprida tips och idéer till 
andra som vill få skolor att bli rök- och tobaksfria. 

Länsstyrelsen Halland  
kraftsamlar för  
en rökfri skolmiljö

FOTO: NIKLAS GLANS
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Prova nya goda Nicotinell Spearmint som hjälper dig att trappa ner,
cigarett för cigarett tills du är rökfri. Spearmint, en av favoritsmakerna
– nu äntligen som nikotintuggummi. Endast från Nicotinell.

En ny och uppfriskande mild smak.
Nicotinell gör det lättare att sluta röka.

Prova Nicotinell Spearmint!NYHET!

Nicotinell nikotintuggummi är ett receptfritt läkemedel som används för rökavvänjning. 18 års åldersgräns. Gravida rökare rekommen-
deras att sluta röka helt utan nikotinersättning. Läs bipacksedeln noggrant. Se även www.nicotinell.se. Novartis Consumer Health, 
www.novartis.se. Källa: Nielsen, försäljning 2012 av vanligt tuggummi (Sweetmint, Strong Mint och Spearmint). NIC 1309-30.

Sluta för att hjälpa 
barnen att inte börja

10 steg till att sluta röka och snusa

I Sverige beräknar man att mer än en miljon människor har 
 slutat röka. De flesta som fortfarande röker vill sluta, 
och det  gäller både ungdomar och vuxna.

U
ngdomarna vill 
till och med i  ännu 
högre grad sluta 
än vuxna, det lig-
ger i tiden. Och än 
så länge har jag 
inte mött någon 

vuxen som vill att ungdomar ska 
börja. Jag föreläser ofta om tobaks-
frågor. Nästan varje gång så säger 
någon att det viktigaste inte är 
att hjälpa de vuxna som röker att 
sluta , utan att hjälpa ungdomarna  
att inte börja. 

Vuxna måste visa vägen
Något av det viktigaste vi kan 
 göra för att unga  inte ska bör-
ja är faktiskt att hjälpa vuxna  att 
sluta . Vuxna måste visa vägen, för 
unga gör som vuxna gör.  Det gäl-
ler speciellt den närmaste  famil-
jen, men också andra vuxna  före-
bilder som de ser upp till, som till 
exempel skolpersonal. Om vuxna  
slutar och visar ungdomarna  att 
”sånt [tobak] håller inte vuxna på 
med” då kommer ungdomarna 

(även om de experimenterar ett 
tag) inte att koppla  rökning till det 
som hör vuxenvärlden till. De slu-
tar när de ska bilda familj och sö-
ka jobb. Bland annat med tanke på 
våra ungdomar är det alltså viktigt 
att samhället ger allt stöd till vux-
na som vill sluta , men också för de-
ras egen skull. För röka är det farli-
gaste man kan göra. Det är därför 
vi som arbetar med tobaksavvänj-
ning har  tagit initiativ till den här 
tidningen . 

Två flugor i en smäll
Vi vill berätta om de bra metoder 
och den kvalificerade hjälp som 
finns idag, och som gör att det 
inte  behöver vara så svårt att slu-
ta. På sidan 5 och 6 kan du läsa om 
en metod som gör att barnen inte 
börjar, kontraktsmetoden. Många 
vuxna  slutar för att kunna skriva 

ett kontrakt med ett barn, en stark 
motivation för att bli fri från bero-
endet och samtidigt vara ett stöd 
och en tobaksfri förebild. Tala om 
att slå två flugor i en smäll! I dag 
är  ytterligare en vanlig anledning 
att sluta röka att man ska opere-
ras. Forskarna  har räknat ut att om 
man avstår från rökning cirka 4-8 
veckor före och 6  veckor efter en 
operation så minskar  antalet kom-
plikationer drastiskt, såren läker 
snabbare och man kommer fortare 
på fötter igen. 

Alla lyckas till slut
Stöd av  tobaksavvänjare och 
 läkemedel för rökavvänjning ska 
 erbjudas. Det har visat sig att de 
flesta människor kan sluta rö-
ka inför en operation och att väl-
digt många av dem passar på att 
bli rökfria för gott. Två flugor på 
samma  smäll igen! 

Vägarna och skälen är många, 
och jag vågar påstå att alla som 
verkligen försöker sluta röka kom-
mer att lyckas till slut. 

PROFESSIONELL INSIKT

Barbro  
Holm Ivarsson
Yrke: Expert på tobaksavvänjning

MISSA INTE!

Röka är det 
 farligaste man 
kan göra. .

Skriv ner allt vad du har 
att vinna på att bli fri från 
 tobak när det gäller hälsa, 
utseende , fräschör och  annat 
som är viktigt för dig. Räkna  
ut hur mycket du kommer 
att spara och vad du skall 
använda  pengarna till istället.

Fimpa den dag du bestämt. 
Ta inte en enda cigarett eller 
prilla till. Kasta allt som har att 
göra med tobak. Tänk på att 
en enda cigarett/prilla kan få 
dig på fall efter stoppet!

Före stoppdagen Efter stoppdagen

Var noga med att äta regel-
bundet den första tiden efter 
stoppet. Men tänk på vad du 
äter om du är rädd att gå upp 
i vikt. Akta dig för läsk, godis 
och kaffebröd. En fullkorns-
macka eller frukt är bättre.

Rör på dig så mycket du kan. 
Det förebygger abstinens-
besvär när du fimpar, som 
att vara på dåligt  humör,  eller 
rastlös. Alla får inte  besvär, 
men om du får det så är det 
värst de tre första dagarna, 
sedan ger det med sig suc-
cessivt och inom ett par 
veckor brukar det mesta  vara 
över.

Om du har provat att sluta 
tidigare och upplevt absti-
nensbesvär, ta gärna läke-
medel för rökavvänjning. Ni-
kotinläkemedel, som tugg-
gummi hjälper mot de flesta 
abstinensbesvär. På Apote-
ket finns också receptbelag-
da mediciner som läkare kan 
skriva ut. 

Ta hjälp om det blir svårt, 
se faktaruta nedan. Men det 
 behöver kanske inte bli så 
svårt. När man är motiverad 
att sluta går det ofta lättare 
att sluta än man trott. Syssel-
sätt dig mycket med sådant 
som du tycker om och brukar 
göra dig glad och uppåt.

Försök tänka ut vad som 
kan hjälpa dig att lyckas. Ring 
gärna Sluta röka-linjen 020-
84 00 00 och prata igenom 
det. Kanske ska du ta hjälp 
av en tobaksavvänjare på 
 vårdcentralen? 

Bestäm dig för ett stopp- 
datum 1-4 veckor framåt i 
 tiden. Skriv upp datumet på 
en stor lapp. Tänk på den da-
gen ofta, på hur skönt det 
skall bli att äntligen bli tobaks-
fri. Bestäm dig för att sluta 
helt och hållet och att satsa 
allt du kan på att bli tobaks-
fri för gott.

Vilka situationer tror du 
kan bli svåra efter tobaks-
stoppet? Det kan vara på fest, 
när du känner dig  ensam  eller 
är stressad eller upprörd . 
Tänk ut vad du skall göra i 
dessa situationer istället för 
att röka/snusa. Att planera 
är bra.

Tänk ut vad du ska göra vid 
nikotinsug. Vad som helst 
fungerar som får dig på andra 
tankar, som att sysselsätta 
sig, lämna den situation som 
gör att du blir sugen,  göra 
 något annat och tänka på 
 något annat.
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1.På Psykologer mot Tobaks hem-
sida www.psykologermottobak.org 
hittar du fakta, tips och böcker om 
att sluta med  tobak.
2.Sluta röka-linjen hjälper både 
 rökare och snusare per telefon 020-
84 00 00 eller gå in på  
www.sluta-rokalinjen.org
3.Be om hjälp på din hälso- eller 

vårdcentral. De allra flesta hälso- eller 
vårdcentraler har utbildade tobaks-
avvänjare. 
4.Sluta röka digitalt med hjälp av  
internet  eller en app,  
rokfri.vardguiden.se
5.Ungdomar brukar kunna få hjälp 
via  elevhälsan, ungdomsmottagning 
eller  studenthälsan.

Råd och stöd för att sluta röka och snusa
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BOKEN ÄR BRA MEN KURSEN ÄR FANTASTISK!

SLUTA RÖKA med
EasyWay-metoden som Allan Svensson

Boken Äntligen Icke-Rökare skrevs 1983 av fd storrökaren 
och revisorn Allen Carr.

Boken har sålt i över 12 miljoner exemplar, vilket är mer än 
50 gånger fler än någon annan sluta röka bok.

Metoden är helt utan skrämselpropaganda och medicinska 
hjälpmedel.

Du ska fortsätta röka medan du slutar, helt utan nedtrappning.

Det finns även kurser där man slutar röka med rökpauser 
under en 7 timmars endagarskurs + två frivilliga uppföljnings-
kurser.

Alla kursledare har själva slutat röka med metoden.

 Kursen har pengarna tillbaka garanti.
Kurscenter finns i 60 länder – läs mer på 

www.easyway.nu
Tel 08-24 01 01

Vi hjälper d
ig - du som v

ill bli tobak
sfri

Hos oss öppnas vägarna till en ny och 
friskare tillvaro.

Vi erbjuder temaveckor för tobaksavväning!

Nyfi ken på oss? Gå in på www.osterasen.com. 

0620-573 00. osterasen.halsohem@lvn.se



Cannabis är den narkotika som missbrukas allra mest, särskilt bland unga personer. Drogvaneundersökningar visar att samti-
digt som alkoholdrickandet minskar bland ungdomar i Sverige så ökar cannabisbruket.
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Vill du veta mer?
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� Cannabisanvänd-
ning bland ungdomar. En sammanställning av 
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Vi vet mycket om cannabis 
– nu måste kunskapen nå ut och användas!


