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ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

Helena Sandström: Att skriva ett tobaksfritt  avtal 
med barnen kändes oerhört viktigt.

Skrev på kontrakt
för ett tobaksfritt liv

SLUTA RÖKA & SNUSA

TOBAKSFRI
Få hjälp i 
 avslappnande 
miljö på hälsohem

FIMPAAA! 
Är en ny 
sluta-röka-app 
för ungdomar

TOBAKSAVVÄNJNING
Bli rökfri tillsammans 
i grupp för ökad 
 motivation

Missa inte

Nr 4 | NOV 2014
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6STEG 
TILL ETT 
TOBAKS-
FRITT LIV!
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Att välja tobaksfritt

En klar majoritet av rökare och många snusare är 
inte nöjda med sitt bruk och vill helst sluta. 

V
ägen från viljan att 
sluta till beslut och 
 genomförande är 
ibland snabb. Den 
kan också  vara 
vindlande och 
lång med många 

försök och mycket skuldkänslor. 
Det är viktigt att man som tobaks-
brukare får möjlighet att med ett 
bra underlag i lugn och ro få tänka 
över sitt bruk, hur hälsan på kort 
och lång sikt påverkas och få del av 
insikter om hur beroendet  fungerar 
och inte minst viktigt, hjälp och 
vägledning att sluta vid behov. 

Berg-och-dal-bana
Tobaksbruk är ingen genväg till 
njutning som man lätt kan tro. 
I själva verket upplever  rökare 
mer av obalans och stress och 
sämre  humör. Man lever i en 
 berg-och- dal-bana mellan  röksug 
och en lugn stund direkt efter 
 rökning. Röksuget är en ständig 
 följeslagare - något man befrias 
från då man slutar.

De flesta vet att det är  farligt 
att röka men det kanske  inte 
är  allmänt känt att hälften av 
de som röker dör i förtid av sin 
 rökning.  Livet förkortas med 10 år 
och föregås av 7-8 års sjuklighet i 
 genomsnitt.  Ett 60-tal av våra van-
ligaste sjukdomar har ett samband 
med rökning. Allt fler vård- och 
hälso centralerna erbjuder tobaks-
avvänjning, Sluta-Röka-Linjen är 
tillgänglig på telefon och det finns 
även hjälp att sluta röka genom en 

app för vuxna. Från och med i höst 
finns en särskild sluta-röka-app 
för ungdomar, se sidan 5.

Hur kan vi då skydda barn och 
unga från tobaksbruk? Och hur kan 
man stödja de många  människor 
som vill välja ett  tobaksfritt liv oav-
sett ålder?  Svaren på dessa  frågor 
ligger framför allt inom  ramen för 
hur tobakspolitiken kan skapa  goda 
förutsättningar för det tobaksfria 
valet, till exempel:

Lättillgänglig information om 
hälsorisker, hjälp med tobaks-
avvänjning för alla och fler rökfria 
miljöer. Andra åtgärder som har 
 visat sig viktiga är att tobaksvaror 
 inte exponeras i butiker (förvaras i 
stället i lådor under disk), cigarett-
paket med varningsbilder och var-
ningstexter – med standardiserat 
utseende. 

Tobaksfri framtid
För att detta ska bli verklighet 
 behövs en politisk vilja och ett 
 ledarskap för en  ansvarstagande 
tobakspolitik. WHO:s Tobaks-
konvention föreslår de åtgärder 
som bör ingå i en handlingsplan 
för att på sikt fasa ut rökningen. 
Rökarna själva vill sluta och vill 
inte att deras barn ska börja. Nu 
är det hög tid för våra politiker att 
stödja denna önskan.

Det är dags att på allvar  arbeta 
för en tobaksfri framtid som 
 inte längre accepterar rökning-
ens  höga pris i lidande och sam-
hällskostnader, Tobacco Endgame 
 – Rökfritt Sverige 2025.

Visionen är att alla barn och ungdomar ska ha 
en alkohol – narkotika-doping – och tobaksfri 
start och uppväxt. Det finns ett tobaksnätverk 
för samverkan och ett strategiskt och långsiktigt 
arbete.  

 Genom detta har man fokuserat på fyra områden:

-

 

Rökfri vecka varje höst

Förebyggande arbete med tobaks prevention 
i skolor ger resultat i Luleå.

Rökarna själva 
vill sluta och vill
inte att deras barn 
ska börja. Nu
är det hög tid för 
 våra politiker 
att stödja denna 
 önskan. Det är dags 
att på allvar arbeta
för en tobaksfri 
framtid.

Margareta Pantzar
Ordförande i  Tobakspreventiva  nätverket 
landsting och regioner  Styrelseledamot i 
Psykologer mot Tobak.
FOTO: JENNIE NORDBERG
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Citera oss gärna, men ange källan.

”Sluta röka och 
snusa kan gå 
 lättare än du tror. 
I  tidningen får du 
veta alla knepen 
och kan inspireras 
av andra”.

Barbro Holm Ivarsson
Ordförande Psykologer mot Tobak.
Rebecka Björhn
Projektledare, Mediaplanet.

REDAKTIONEN

FAKTA

 ■ All exponering av tobaksrök 
är skadlig 

 ■ Det finns ingen säker  lägsta 
nivå av rökning eller några 
 cigaretter som är ofarliga

 ■ Skador från tobaksrök 
 uppstår direkt och att röka 
mycket och under lång tid ökar 
riskerna

 ■ Tobaksrök innehåller drygt 
7 000 kemiska ämnen som når 
lungorna varje gång man tar ett 
bloss. Blodet för sedan dessa 
ämnen vidare till alla delar av 
kroppen.  
 
Gifter skadar: 

 ■ DNA vilket kan leda till  cancer
 ■ Blodkärlen vilket kan leda till 

hjärtinfarkt och stroke
 ■ Lungorna vilket kan orsaka 

astma och KOL. 

 ■ Cigaretter är designade för 
att ge ett beroende

 ■ Cigaretterna är mer 
beroende framkallande än 
 någonsin och beroendet håller 
rökaren kvar i sin rökning trots 
en önskan att sluta.

 ■ Att snusa ger bland  annat 
skador på munslemhinnan 
med blottade tandhalsar, ökad 
risk för cancer och vid hög 
 konsumtion även för diabetes.

6STEG 
TILL ETT 
TOBAKS-
FRITT LIV!

Läs mer på 
sid. 4-5



NEXit

ANDT står för Alkohol, Narkotika,  Doping 

och Tobak, och målet med strategin är 

att minska användandet av de  lagliga 

 preparaten och nolltolerans mot de olagliga. 

– Syftet med tävlingen, som avgjordes 

 tidigare i år, var att engagera och  utbilda  

unga i ANDT-frågor samt att ta fram 

ett lättillgängligt och intresseväckande 

 material, säger Helen Dahlbom, projekt-

ledare vid Länsstyrelsen i Gävleborg.

-Kvaliten på många av bidragen har klart 

överträffat våra förväntningar, fortsätter 

Helene.

Vad har eleverna tyckt om tävlingen?
– Eleverna har engagerat sig otroligt 

 mycket. De har fått information, diskuterat 

utifrån olika dilemman samt hållit värde-

ringsövningar. Responsen har varit fan-

tastisk med omdömen från eleverna som 

”Det spelar ingen roll om vi vinner eller 

inte, det här är så viktigt” och ”Vi lär oss 

fast vi inte tänker på det!” säger Helene 

Dahlbom.

Målsättningen är nu att sprida model-

len och att få skolorna att använda den. 

 Bidragen kan användas i undervisningen 

eller som information på t.ex. föräldra-

möten. På det här sättet fångas skolver-

kets önskemål om att arbeta med ANDT 

frågor samt att lära sig att arbeta på ett 

källkritiskt sätt.

Modell X identifierar nya samverkans-
former med detaljhandeln
Men Länsstyrelsen i Gävleborg arbetar 

på flera fronter. Man har även tagit fram 

en tillsynsmodell för tobak och folköl, 

 Modell X. I modellen ingår bland annat ett 

utbildningsmaterial riktat till  handlarna.

– Under utbildningen tas det bland 

 annat upp vikten av att inte sälja tobak 

till underåriga, berättar Jonas Langetz, 

 projektledare på Länsstyrelsen. Projektet 

bidrar till att identifiera nya former av 

myndighetssamverkan, tillsyn och infor-

mation gentemot handlare.

Projektet initierades av kommunernas 

tobakshandläggare och består av kart-

läggning, utbildning av handlare, tillsyns-

material samt samverkan mellan olika 

aktörer. 

– De kommunala  tobakshandläggarna 

saknade ett enhetligt utbildnings- 

material som är riktat mot just tobaks-

handlare. Det är nu färdigutvecklat och 

redo att implementeras i kommunernas 

arbete med att utbilda och stärka tobaks-

handlarna, säger Jonas Langetz.

För mer information om Länsstyrelsens 

tobaksarbete och för att se  vinnarbidragen, 

besök Länsstyrelsens hemsida på  

www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Hur ska vi få ungdomar att ta till sig information om alkohol och droger? Den frågan ställde sig Länsstyrelsen i Gävle-
borg. Idén kläcktes då om att ungdomarna själva skulle hjälpa till med att ta fram ett material som var anpassat till ung-
domar. Så föddes idén om en tävling som mynnade ut i projektet ”Populärversionen av ANDT-strategin”.

Uppskattad ungdomstävling i Gävleborg

”Vi lär oss fast vi inte
tänker på det!”
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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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SLUTA RÖKA-GUIDE

Steg till ett 
tobaksfritt liv6

Besluta och förbered dig. Bestäm ett 
stoppdatum en 1-4 veckor fram i tiden 
när du tänker sluta helt. Tänk igenom 
allt du kommer att vinna och skriv  gärna 
ner det. Fundera ut allt som ska  hjälpa 
dig att lyckas. Förbered dig gärna 
 genom att minska lite. Men försök inte 
trappa en och en ner till noll. Det brukar 
misslyckas, eftersom det blir godare 
och godare ju mindre du konsumerar.

Ta språnget på stoppdagen. 
Sluta helt och kasta all  tobak 
kvällen före stoppdagen 
 innan du går till sängs.  
Satsa helhjärtat. Rök/snusa 
inte en enda cigarett/prilla 
till. Ju mer motiverad du är ju 
lättare går det. 
Ta gärna stöd av: 

 ■ Sluta-röka-app Rökfri
(vuxna) eller Fimpaaa! 
(ungdomar)

 ■ Sluta röka-linjen  
 020-84 00 00 (hjälper 
även  snusare)

 ■ Tobaksavvänjare på 
 hälso- eller vårdcentral.

  

Ta kontroll. Tackla suget genom att distrahera 
dig själv. Få dig själv på andra tankar. Drick 
vatten. Gå en sväng. Ät ett äpple. Snusare 
kan lägga en bit färsk ingefära under  läppen. 
Rökning/snusning är kopplat till  situationer, 
känslor, platser och aktiviteter. Tänk ut i 
 vilka situationer det kan bli svårast för dig att 
 låta bli och planera i förväg vad du ska göra 
 istället.

Må bra. Många känner sig rastlösa och på  dåligt 
 humör de första veckorna. Livet kan kännas  tråkigt. 
Det  beror på den stora omställningen i kroppen och 
 hjärnans  belöningssystem och kommer snart att gå över. 
Följ dessa råd noga så blir du kanske en av de många 
som slutar utan några särskilda besvär.  

 ■ Ät regelbundet - men tänk på vad du äter 
 om du vill undvika viktuppgång 

 ■ Rör på dig så mycket du kan
 ■ Om du behöver, använd nikotinläkemedel 

(tuggummi, plåster, tabletter, spray)
Finns på apotek. Du kan också tala med din läkare 
om andra alternativ som kan användas.

1

2 3

4

Vad
 är

 

posit
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Ring! vi är gärna ditt stöd om du  
    Alla samtal till oss är vill sluta röka eller snusa  

kostnadsfria

STOPP

 Av: BARBRO HOLM IVARSSON, 

Psykologer mot Tobak.
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Fira dig själv. Fundera ut i 
 förväg vilka  belöningar du ska 
ge dig själv till  exempel vid en 
vecka, två  veckor, tre veckor, 
en månad, två  månader och 
så vidare. Det är du  verkligen 
värd och det kan mildra en 
känsla av  förlust som är vanlig 
första tiden.  Sanningen är att 
allt du  upplevt att rökningen/
snusningen ”gett” kommer du 
att ha ändå när  abstinensen 
är över. Fråga dem som  redan 
slutat.

Grattis till högvinsten! Nu är du fri från 
 beroendet. Du är friskare, fräschare, lug-
nare, orkar mer, kan se fram mot ett  längre 
liv, får mer pengar till annat, är en bättre 
 förebild och du har lättare att få jobb. 
Skulle du  återfalla så börja om igen. Det 
är som att lära sig cykla. För varje försök 
ökar chansen att klara det och till slut 
kommer du att lyckas. 5

 ■ Ofta hör man hur svårt det är att sluta med tobak.  Samtidigt 

blir många  förvånade över att det går så lätt. Hur ligger det till? 

”Ingenting är svårt som önskas helhjärtat” säger ett  talesätt. 

Tänk bara på alla kvinnor som fi mpar  direkt och utan  problem 

när de får ett positivt graviditetsbesked. Likadant vid en 

 hjärtinfarkt eller stroke. När man stått öga mot öga med döden 

slänger man cigaretterna all världens väg. 

 ■ Om det är svårt eller lätt har helt enkelt i huvudsak med 

 motivationen att göra. Det blir svårt om man försöker sluta fast 

man innerst inne inte vill. Det blir lätt när man insett att  rökningen 

och snuset inte är  någonting att ha, men tar väldigt mycket 

ifrån en. Ta en förberedelsetid och planera noga. Bestäm en 

 stoppdag under en period när du  verkligen kan koncentrera dig 

på sluta-projektet. 

 ■ Läs allt du kommer över. Ring Sluta-röka-linjen, ladda ner en 

app eller be om tobaksavvänjning på hälso-eller vårdcentralen. 

Lycka till!
På www.psykologermottobak.org 

kan du mäta motivationen,  beroendet 
och hitta fl er råd.

Ring! om du funderar på att sluta  
om du redan har bestämt dig
  

  

SATSA HELHJÄRTAT

6

Bakom appen Fimpaaa! står 
UMO.se,  Ungdomsmottagningen 
på  nätet, i samarbete med Non 
 Smoking Generation och Psyko-
loger mot tobak. Appen bygger på 
det danska sluta-röka- programmet 
Xhale. Appen utgår från de 
 situationer unga rökare möter i 
sin vardag, exempelvis grupptryck 
och känslan att hamna utanför om 
man slutar röka. 

– Ungas motivation till att sluta 
 röka handlar om förändringar som 
ger eff ekt omedelbart,  exempelvis 
att få mer kvar i plånboken  eller 
känna sig fräsch. Fimpaaa!  baseras 
på metoden MI, motiverande 
 samtal, som bygger på att  styrkan 
att klara av att sluta röka fi nns 
 inom individen själv. I Fimpaaa-
appen får unga användare svara på 
ett antal frågor kring sin rökning. 
Utifrån svaren skapas din person-
liga profi l som sedan avgör vilket 
stöd du får i appen, säger Liselotte 
Nordh Rubulis, kommunikations-
ansvarig på UMO.se.

Peppar med personliga råd
Genom appen får unga till-
gång till en digital coach som 
peppar och ger konkreta och 
 personliga tips, utifrån den rök-
profi l du har.  Genom  regelbundna 

sms som  peppar, påminner och 
 uppmuntrar till  dialog med 
 andra i samma  situation upp-
rätthålls  motivationen hos unga 
som vill sluta röka. Dessa per-
sonligt  anpassade meddelanden 
 förbereder rökstoppet,  påminner 
och ger tips som kan bidra till 
att underlätta rökstoppet.  Varje 
 användare väljer att  stoppdatum, 
ett datum då han eller hon ska 
 vara helt rökfri. Efter rökstoppet 
 visar appen hur länge användaren 
 varit rökfri och hur mycket  pengar 
de sparat, vilket förstås  bidrar till 
 motivationen. Appen finns att 
 ladda ner gratis både för Iphone 
och  Android-mobiler.

– Det danska program som är 
förlagan till Fimpaaa! har använts 
i tio år och visat på goda resultat. 
Vi har därför förhoppningar om 
att Fimpaaa! ska bli ett konkret 
verktyg som hjälper även många 
svenska ungdomar att sluta röka, 
säger Liselotte Nordh Rubulis.

Organisationen Visir (Vi Som 
 Inte Röker) arbetar bland  annat 
förebyggande med rökning 
i skolorna. Paulina Roswall 
är  anställd projektledare för 
 VISIRS ungdomsverksamhet.

–  I mitt arbete ingår att 
 fokusera på nästa års projekt; 
 Tobaksfri skoltid. Arbetet inne-
bär att vi prioriterar barnens 
 behov och  arbetar för  utökade 
rökfria offentliga miljöer. 
 Exempelvis buss kurer,  lekplatser 
och  uteserveringar. Många unga 
 röker sin första cigarett på skolan 
så en tobaksfri skoltid innebär att 
färre exponeras för  tobak.

– Vi arbetar med skolor som 
ber om vår hjälp.  Exempelvis 
 behöver man hjälp med att ta 
fram en policy på skolan för  detta 
med tobaksfri skoltid.  Några 
praktiska tips till  skolor som vill 
arbeta med detta är bland annat;
– Informera föräldrar
– Informera och involvera skol-
hälsovården
– Involvera all personal på  skolan
– Gör klass- och skolbesök. Visa 
gärna fi lmen ” Tobakens Barn”, 
Förtydligar Agneta Alderstig.

Filmen Tobakens Barn 
 handlar bland annat om hur 
barn och unga påverkas av att 
 arbeta på  tobaksfälten, om 
miljö förstöringen och hur 
 tobaksbolagen skövlar regnskog 
för att kunna torka  tobaksbladen.

– Om tobaksbolagen hän-
synslösa marknadsföring i  syfte 
att rekrytera fl er rökare. Bland 
 annat om hur snustillverkarna 
 tillverkar små rosa snusdosor 
för att attrahera fl er tjejer till 
 tobakens värld, avslutar Agneta 
Alderstig.

VISIR stöttar 
skolorna i arbetet 
med rökningen 

 SOFIE AF EKENSTAM

redaktionen@mediaplanet.comANNIKA WIHLBORG

redaktionen@mediaplanet.com

Mobil coach hjälper 
unga att fi mpa
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Liselotte 
Nordh Rubulis
Kommunikations-
ansvarig, UMO.se.
FOTO: UMO.SE

Paulina 
och Agneta
FOTO: PRIVAT

 Framgång för Tobaksfri Duo i Härjedalen

Landstingets arbete med metoden Tobaksfri 

duo är ett viktigt led.

Maria Lindgren samordnar arbetet med 

Tobaksfri duo i Jämtlands län.

– Som komplement till tobaksavvänjning vill 

vi arbeta preventivt för att undvika att

människor fastnar i tobaksberoende. Kan vi få 

ungdomarna att avstå tobak under tonårstiden

är chansen större att de är tobaksfria livet ut.

Metoden bidrar till att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt som engagerar hela närsamhället.

Härjedalen har lyckats bra
Agneta Roberts, drogsamordnare i 

 kommunen, berättar;

– Vi inledde arbetet och det spred sig, efter 

mycket jobb med implementering i rektors-

grupp och elevhälsa.  Nu har 90 procent av 

alla elever i åk. 6 skrivit kontrakt om att avstå 

tobak, under högstadietiden. Kontakten mellan 

Tobaksfri duo och skolan har varit väldigt 

aktiv i bägge  riktningar, något som Agneta 

tror är en stor orsak bakom framgången med 

arbetet. Liksom årliga  utbildningar om tobak 

för föräldrar, personal och elever och skärpt 

tobakstillsyn på skolorna.

– Under tobaksfria veckan kommer alla 

som ha skrivit kontrakt att få en present av 

 kommunen för att uppmuntra till att hålla sig 

fortsatt tobaksfria.

Jämtlands län tar ett samlat grepp kring 
 arbetet med att förebygga bruk och missbruk 
av alkohol, narkotika, dopning och tobak för 
att ge ungdomar en bra start i livet och en 
trygg uppväxt. Länsaktörer vill tillsammans 
förebygga att unga röker, snusar, dricker 
eller använder droger. 

Det föreslås rökstopp i 
allt fler offentliga  miljöer. 
Många har infört rökfri 
 arbetstid inom kommuner 
och landsting. 

Mer än hälften av alla unga 
som röker vill egentligen 
sluta, men hittills har det 
saknats appar som  hjälper 
unga att sluta röka  utifrån 
deras specifika behov. 
 Under hösten lanserades 
därför Fimpaaa! Sveriges 
första stöd till unga som vill 
sluta röka. 



 SOFIE AF EKENSTAM

redaktionen@mediaplanet.com

Rökavvänjning i grupp kan vara 
ett bra alternativ för många som 
inte har motivation nog att sluta 
röka helt, eller på egen hand. Med 
rökavvänjning lägger man upp 
ett program för sig själv och slutar 
successivt. 

När patienterna väl  börjar är 
det en fördel att alla är i  samma 
 situation och hittar stöd i  varandra. 
Det finns lite  olika  yrkeskategorier 

att tillgå för  gruppen. Bland  annat 
dietister, som håller koll på att 
 patienterna äter bra och  berättar 
om hur  viktigt det är att äta 
 regelbundet. Likaså att det finns en 
 sjukgymnast att fråga och  tillgå. 
Att kliniken når ett bra  resultat 
sprids via nöjda patienter som 
har fått en ökad livskvalitet när de 
 slutat.

Inget remisstvång
Gunilla Hägg, undersköterska och 
rökavvänjare beskriver;

– Vi har arbetat med  förebyggande 
arbete och stödet från klinik-
ledningen betyder oerhört  mycket. 
Remisstvång föreligger inte, det 
bidrar till att patienterna kan  höra 
av sig när de är motiverade att 
 inleda ”operation rökavvänjning”. 

De flesta vet att rökning är 
 farligt och ohälsosamt. Bland 
 annat kan rökning innebära dålig 
hy som åldras i förtid, rynkor,  dålig 

blodcirkulation, ökad puls, högre 
 blodtryck, kalla händer och  fötter, 
 försämrad lungkapacitet, dålig 
kondition, försämrade chanser 
att bli med barn, sämre immun-
försvar,  diabetes, reumatism, 
 åldersblindhet,  demens och sömn-
svårigheter.

– Vi betonar de positiva föränd-
ringar som sker i kroppen då man 
har slutat röka, istället för att 
 arbeta med skrämselpropaganda. 

Erfarenheter tillvaratas
De som får ett återfall skambeläggs 
inte, utan man börjar helt sonika 
om igen, med stöd av både gruppen 
och rökavvänjarna. Många  gånger 
har patienterna mycket att lära 
ut till varandra. Bland annat att 
 citrusfrukter är bra för att dämpa 
ett uppblossande röksug.

 RÖKAVVÄNJNING

BEHANDLING I GRUPP

Framgångsrikt koncept 
för rökavvänjning

NYHETER

Som ringar på vattnet ger rökavvänj-
ningen i sin tur fler rökfria och mera 

hälsosamma miljöer.
 - En av anledningarna till vår framgång 
inom kliniken är bland annat våra oer-
hört besjälade anställda, berättar Inger 
Dahlén, överläkare och sektionschef för 
Lungmedicin. Förutom att vi arbetar 
evidensbaserat så har vi personal som 
funnits och verkat inom verksamheten 
över tid, det skänker kontinuitet. Vår 
önskan är också att fler vårdcentraler ute 
i landet kunde arbeta med rökavvänj-
ning, och använda vår metod.

Med det extra stöd i form av engage-
mang och pengar landstinget har bidra-
git med, är resultatet en personal som 
kontinuerligt kunnat vidareutbilda sig.
Helene Wallstedt, avdelningschef på 
Medicin och lungmottagningen, berättar 
vidare;
 -  Vi har också fått ekonomiskt stöd från 
organisationen Hälsofrämjande Sjukhus, 
vilket möjliggjort att vi har kunnat satsa 
extra på verksamheten. De patienter som 

blir rökfria upplever att de har fått en vä-
sentligt mycket högre livskvalitet. För att 
förhindra att människor överhuvudtaget 
börjar att röka, har vi inlett ett fram-
gångsrikt arbete med tonårsflickor. Vi är 
flexibla och anpassningsbara och träffar  
dem utanför sjukhuset  på exempelvis 
ungdomsmottagningar.

Med stöd ifrån Landstinget och organisationen Hälsofrämjande Sjukhus har Akademiska Sjukhuset i Uppsala rönt stora framgångar 
inom rökavvänjning i att utveckla sin verksamhet och metodik i syftet att verka för att fler patienter blir rökfria.

Akademiska Sjukhuset
– framgångsrika inom rökavvänjning

Från vänster: undersköterska Gunilla Hägg, sektions-
chef Inger Dahlén, avdelningschef Helen Wallstedt

Rökavvänjningsgruppen
Tfn: 018 - 611 40 57

rokavvanjning@akademiska.se

På Akademiska Sjukhuset 
har man arbetat med rök-
avvänjning som har varit 
framgångsrik. Stödet från 
klinikledningen har varit 
starkt hela vägen och det 
pekar man på som en av 
de faktorer som har gjort 
att  arbetet fortskridit och 
 utvecklats framåt. 

Väldigt positivt att 
bekämpa röksuget 
tillsammans med 
 andra i grupp.

FOTO: STAFFAN CLAESSON

Kärlek är en bra motivation.  
 Ing-Britt May, deltagare i en 
rökavvänjningsgrupp,  berättar 
om att hon har ett långt nikotin-
beroende bakom sig, att det 
 också var svårt att sluta  röka 
 under  graviditeten. Men den 
 allra största motivationen till att 
 sluta röka handlade om sonen på 
sex år och kärleken till honom.

– Förra vintern hade jag svårt 
att orka dra honom i pulkan och 
det berodde inte på att det var 
 dåligt med snö. Det bästa jag kan 
ge  honom är en rökfri mamma. 
Så jag bestämde jag mig för att 
sluta röka och gick med i en rök-
avvänjningsgrupp.

Rökavvänjning i grupp
Ing-Britt upplevde det som 
 väldigt positivt att bekämpa rök-
suget  tillsammans med andra i 
grupp och menar att det skapas 
ett positivt grupptryck att man 
ska  klara av målet att bli rökfri, 
och hålla det löftet man ger sig 
själv att bli rökfri. 

– Vi fastställde ett datum för 
rökstoppet och så fick vi tid 
på oss att förbereda oss  inför 
 detta Jag förberedde mig på 
 alla  möjliga sätt. Bland annat 

satte jag upp en ”sluta-röka- 
barometer” på  skafferidörren. På 
ena sidan står antal rökfria dagar 
och på de  andra pengarna man 
sparar av att inte röka.

För de insparade pengarna står 
det många önskemål om nya 
 kläder, skönhetsprodukter och 
överst en resa för familjen. Den 
 goda hälsan kom på köpet.

Positiva förändringar
Det inträffar en stor  förändring 
i kroppen när man slutar  röka. 
 Efter bara 20 minuter går puls 
och blodtryck ner till normal 
 nivå och temperaturen i  händer 
och fötter återvänder till det 
 normala. Efter åtta timmar 
minskar tröttheten och kolmo-
noxidhalten. Livet förlängs med 
fem  minuter för varje cigarett du 
avstår. 

Många timmar extra tid
Efter två till tre månader sker en 
ökad blodgenomströmning, till 
skelett och muskler och lung-
kapaciteten blir bättre. Ökar gör 
också fertiliteten.

Efter ett år är immunförsvaret 
bättre, risken för hjärtinfarkt är 
bara hälften så stor jämfört med 
om man hade fortsatt röka och 
man har fått 1 000 timmar extra – 
tid som förut ägnades åt rökning. 
Och efter fem och tio år  fortsätter 
andra förbättringar i  kroppen 
att öka och risken för cancer 
 minskar.

Det kan vara svårt att  sluta 
röka på egen hand. För att 
öka motivationen finns det 
stora fördelar med att gå 
med i en rökavvänjnings-
grupp och tillsammans 
kämpa för att med olika 
strategier dämpa röksuget 
och sluta röka.

 SOFIE AF EKENSTAM

redaktionen@mediaplanet.com

Rökavvänjning i grupp
FOTO: THINKSTOCK
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Helena Sandström och  Lester 
 Eriksson har varit ett par sen 
 ungdomsåren, båda har varit 
 vanerökare sen 17-års åldern. De 
har två döttrar Emelie och Louise 
som i dag är 17 och 15 år.

Döttrarna har levt med sina 
 nikotinberoende föräldrar under 
större delen av sin uppväxt och 
 beskriver hur rökningen tagit  både 
tid och uppmärksamhet. 

Kontrakt med varandra
Vi träff as på ett Kafé i Vindeln, 6 
mil nordväst om Umeå.  Vindarna 
är iskalla och ett tunt snötäcke 
ligger på marken, men mötet är 
varmt.

Mamma Helena och Louise 
 lyser av stolthet när de berättar om 
 familjens nya liv, utan tobak. Det 
har nu gått några år sedan föräld-
rarna slutade, efter år av tjat från 
döttrarna. 

Helena och Lester visste att i klass 
6 besöker Margareta  Jonsson 
från Folktandvården skolan, och 
 erbjuder eleverna att bilda en 
 Tobaksfri duo tillsammans med 
en vuxen. De ville inte att  fl ickorna 
skulle skriva kontrakt med  någon 
annan, utan då skulle de sluta. 
 Efter ett misslyckat försök på egen 
hand, anmälde de sig till en kurs 
i tobaksavvänjning som hölls av 
Margareta på Folktandvården. 

Att skriva ett tobaksfritt  avtal 
med barnen kändes oerhört  viktigt, 
säger mamma Helena, att lova var-
andra att inte röka eller snusa.

Första dagen som tobaksfri
Helena berättar om paniken när 
stoppdagen närmade sig. Men med 
hjälp av läkemedel och gruppen 
skulle det gå vägen, och det gick.
Den första dagen som rökfri blev 
tuff , med begravning för en  nära 
anhörig. Men hon visste från   
 gruppen att när ”suget” kom, 
 skulle man vänta ut det, och det 

fungerade. Helena och Lester ha-
de  aldrig rökt inomhus, de gick 
ofta ut på bron där de satt och 
 pratade och rökte. Louise berät-
tar hur  föräldrarna så fort det var 
en paus på tv:n, eller   direkt efter 
maten gick ut på bron för att röka. 

Louise berättar hur hon som  liten 
 tänkte att hon också  skulle  börja 
röka,  frågan var bara när. Hon var 
så van vid föräldrarnas röklukt att 
hon  nästan tyckte det luktade gott, 
vilket hon inte gör  i        dag.

Största vinsten
Tid tillsammans säger de unisont. 
Tidigare planerade föräldrarna 
det mesta utifrån  möjligheten att 
kunna röka. Men visst är  ekonomi 
och hälsa också viktigt, säger 
 Helena.

Hela familjen musicerar och 
 Helena beskriver fördelarna med 
att vara rökfri sångerska, om att 
ha mer luft, kunna hålla tonen, 
orka längre och hur rösten håller 
bättre.

Firar varje år
Varje år den 4 februari firar 
 familjen. Första året åkte de till 
 Piteå havsbad, där det var show 
och bad och massa  trevligheter. 
Att kunna bada i timmar  utan 

rökpaus, hade tidigare varit en 
 omöjlighet. Ett annat år åkte 
de på ett ställe där man fi ck ha 
hund. För i dag är de  hundägare, 
 vilket de blev  några månader 
 efter  rökstoppet. Att  göra trevliga 
 saker tillsammans är  viktigt för 
 familjen och numera har de tid.

För pengar som annars  skulle 
ha gått upp i rök har de  investerat 
i en liten  musikstudio för  hela 
 familjen. Och de säger att de är 
 jättestolta över varandra!

Innan vi skiljs berättar  Helena 
att när hon och  Lester  hade  slutat 
röka, så gick de under en lång 
tid ut och satte sig på bron, för 
att få den där guldstunden till-
sammans, men nu utan cigarett, 
men med en kopp kaff e och en 
 chokladbit. Fast det kanske inte 
är så bra, men man får ta en sak i 
sänder,  avslutar Helena.

STÖRSTA VINSTEN 
– EN TOBAKSFRI FAMILJ

 YWONNE WIKLUND

redaktionen@mediaplanet.com

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

TOBAKSFRI FÖREBILD

Hela hemligheten är att aldrig börja!
Den som är tobaksfri under högstadiet blir ofta tobaksfri som vuxen. 

Vi har en framgångsrik metod för att hjälpa unga att välja friheten. I Tobaksfri duo skriver en ungdom 
ett kontrakt med en vuxen om att de ska vara tobaksfria tillsammans. Som en bonus slutar många 
föräldrar också med tobak. Tobaksfri duo är vetenskapligt utvärderat och sprider sig nu över landet. 

Vill du ockå jobba med metoden? Läs mer på tobaksfri.se

NYHETER

En tobaksfri duo i Vindeln, fast egentligen två, 
då pappan slutat och bildat duo med syster Emelie 
och mamman med Louise. 

TOBAKSFRI DUO

FAMILJ Jag är mest  lycklig 
över att våra 
 föräldrar mår så 
mycket bättre nu, 
och att vår  relation 
är så bra, att vi har 
mer tid och gör 
vi så mycket mer 
 tillsammans. -Louise
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Vi vet att om man som  förälder 
 tydligt säger nej till rökning 
 minskar risken avsevärt för att 
tonåringen röker cigaretter. Men 
inte alla vet att ett nej till  rökning 
även minskar risken för att 
 tonåringen prövar cannabis. 

Att börja röka cannabis utan att 
ha rökt tobak är nämligen sällsynt. 
Dels behöver man kunna röka för 
att röka cannabis. Och dels kan 
det vara lättare att bryta mot en 
norm när man redan brutit mot en 
 annan. 

Även hjärnans kemi kan  göra 
rökning till inkörsport för andra 
droger. Ett  beroendeframkallande 
ämne kan göra hjärnan mer 
mottaglig för ett annat. Studier 
 visar till exempel att använd-
ning av nikotin ökar intresset för 
 alkohol och att nikotin  förstärker 
den  behagliga upplevelsen av 
 cannabis. 

Tydliga studier
En studie som gjorts bland 
gymnasie elever i Skåne talar sitt 
 tydliga språk. Så stor andel som 64 
procent av dem som  regelbundet 
rökte cigaretter hade testat 
 cannabis. Av de rökfria hade bara 
4 procent testat cannabis. Ett nytt 

fenomen är att ungdomar kan röka 
cannabis med hjälp av e-cigaretter. 

Cannabis beskrivs ibland som 
 relativt riskfri att  använda. Men 
forskningen visar med all önsk-
värd tydlighet att det finns 
många och stora risker med att 
röka  cannabis. Cannabis  minskar 
 blodflödet i hjärnan och får 
den att arbeta mindre eff ektivt. 
 Korttidsminne, inlärning och 
 tankeförmåga försämras under 
de många timmar drogen är kvar 
i kroppen. 

Beroendeframkallande
Vid regelbunden användning 
är man konstant mer tanketrög 
och har svårare att  koncentrera 
sig och lära sig saker. Hos en 
 tonåring  påverkar detta även den 
 personliga utvecklingen och gör 
att man mognar långsammare. 

Drogen är starkt beroende-
framkallande, kan bli inkörsport 
till  annan narkotika och ökar 
även  risken för psykisk sjukdom. 
 Tecken på att någon är  påverkad 
av cannabis är vidgade  pupiller, 
röda ögonvitor, glansig blick, 
 slöhet och en sötaktig lukt.

Rökning – inkörsport 
till cannabis för unga

 HELENE WALLSKÄR

Tobaksfakta - oberoende tankesmedja.

redaktionen@mediaplanet.com

Nacka kommun tar upp kampen mot cannabis 

Sämre minne, svårt att koncentrera sig och besvärligt 
att få saker gjorda. Det är några av  biverkningarna 
som kommer av att röka cannabis. Speciellt för 
 ungdomar, vars hjärnor tar extra mycket skada. 
Madelaine Norelius, droginformatör vid Nacka 
kommun, jobbar därför aktivt med att föreläsa om 
cannabis för att ge föräldrar och lärare mer kunskap. 

– Ju mer lärdom vi kan ge vuxna desto lättare kan 
de möta ungdomarna. Det har visat sig att ungdomar 
vill diskutera detta och att de litar på vuxna som de 
har en relation till, säger Madelaine.

ANDT-strategi
Det drogförebyggande arbetet i Nacka har pågått 
sedan 2003. I början av 2014 antog kommunen en 

ny strategi gentemot alkohol, narkotika, doping och 
tobak. Som en del i arbetet finns förutom  Madelaine, 
Polarna Nacka. En verksamhet som startades för 
att tillsammans med ungdomar öka tryggheten i 
 kommunen och arbeta mot droger och kriminalitet.

– Vi vill göra Nacka tryggt men också vara schyssta 
förebilder. Det gäller att hitta vägar att prata om det 
så att de unga lyssnar, säger Madelaine Norelius.  

Jag och Polarna Nacka är ute och pratar med 
ungdomar vars föräldrar jag sedan föreläser för. Då 
sprids informationen och en diskussion om varför 
cannabis är extra skadligt för unga och om drog- och 
 alkoholanvändning i allmänhet.

Cannabis bland unga ökar ständigt. Nacka kommun satsar nu aktivt på att 
förebygga användandet av cannabis bland ungdomar, med tydlig information 
och personliga möten.

Madelaine Norelius, droginformatör vid Nacka kommun
Foto: Mohammad Manouchehr

Text: Lycke Ramel

Cannabis beskrivs ibland som relativt 
riskfri att använda. Men forskningen 
visar med all önskvärd tydlighet att det 
fi nns många och stora risker med att röka 
cannabis. 

E-CIGARETTER

 Ångan består av  propylenglykol 
eller glycerin, smaktillsatser, 
partiklar och fi nns både med 
och utan nikotin. 

E-cigaretter marknadsförs 
 ofta som ett ”säkrare” sätt att 
fortsätta röka, som ett sätt att 
 röka trots rökförbud och som 
ett som ett sätt att sluta röka. 
 Hälsoriskerna på lång sikt är 
dock okända. Samtidigt tyder 
allt fl er studier på att de  fl esta 
som använder e-cigaretter  inte 
slutar röka och att de lockar 
unga att börja röka. 

Använd inte inomhus
Många tobaksbolag har  egna 
e-cigarettmärken.  Passiv 
 e-cigarettrök har visat sig 
 innehålla skadliga  partiklar och 
det är viktigt att inte  använda 
dem inomhus. Nikotin är starkt 
 beroendeframkallande och 
 giftigt även i små doser, det fi nns 
många fall med förgiftning på 
grund av  rökvätska i  Sverige. 

Läkemedelsverket har  klassat 
rökvätska med  nikotin som 
 läkemedel och inga  sådana 
 produkter är godkända idag. 
En utredning förbereder 
 lagstiftning om e-cigaretter.

CANNABIS

RÖKNING

Rök utan eld

LOVISA HÖGBERG

Medicine doktor, AT-läkare.

www.velipsum.se

Läs mer om bland annat e-cigatetter här!

PSYKOLOGERMOTTOBAK.ORG

Elektroniska  cigaretter 
kan se ut som  vanliga 
 cigaretter  eller som 
pennor och drivs med 
 batteri. När man suger 
på  munstycket hettas en 
vätska upp och det  bildas 
en rökliknande ånga. 

ur dikt från ”HEJ DÅ TOBAK!”

”Du kan bli fri”
Du känner att du fl yger
Typ som ett bi
Luften är ren
Och utan rök
Det här är livet
Som jag sökt
Ida, årskurs 6

 ■ För Sverige ur 
 tobakstiden! Ungas 
 tankar om tobak genom 
 Hälsoäventyrets bok 
”HEJ DÅ TOBAK”.
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–Det här är mitt livs chans, och jag 
tänker ta den, säger  Margareta, 
som jag möter på Österåsens 
 Hälsohem i Sollefteå. Hon har 
rökt i 45 år och är där för att få 
hjälp att sluta. Det  kommer att 
hjälpa mot de  kroniska smärtor 
och den stressproblematik hon 
kämpar med. 

– Här kan jag träna på att byta ut 
rökningen nya goda vanor, som 
 fysisk aktivitet. Sen vill jag inte gå 
upp i vikt, och här lär jag mig  också 
hur man äter bra, berättar hon. 

Vacker miljö
Österåsen ligger vackert med 
 utsikt över Ångermanälven och 
med fj ällen i bakgrunden. Gunnel 
Granström och Anne Mähler har 
arbetat på Österåsen i 14 år med 
att hjälpa människor sluta röka 
och snusa. Man kan komma på en 
5 veckors hälsokurs där tobaks-
avvänjning ingår för den som 
 behöver, eller på en separat tobaks-
avvänjningsvecka.  

Hälsohemmet ägs av 
 Landstinget Västernorrland och 
de som bor i länet kan få  remiss. 
Man tar även emot remisser från 

 andra  landsting, och  arbetsgivare 
 eller privatpersoner kan  betala. 
 Tobaksavvänjningsveckan  kostar 
4 900 kronor för helpension, 
 pengar som man snabbt sparar in 
om man  slutar röka. En genom-
snittlig  rökare betalar cirka 18 000 
 kronor per år för sina cigaretter. 

Även snusning är mycket dyrt. 
Personalen hjälper  personen 
per telefon att förbereda rök/ 
snusstoppet. 

Individuell hjälp 
När man kommer till hälsohem-
met fi mpar man. Under veckan 
som följer får man  individuella 
samtal efter behov, gruppträff ar 
samt föreläsningar om tobak, kost, 
fysisk aktivitet, stress och sömn 
- faktorer som är viktiga när man 
slutar röka. Gunnel  poängterar 

att de många kopplingar man har 
mellan rökning och vin/kaffe/ 
träff a kompisar/koppla av  efter 
 jobbet etcetera är mycket lättare 
att  bryta när man byter miljö. 

Goda resultat
Många som kommer Österåsen 
mår psykiskt dåligt och känner  
 inte till att  rökstopp gör att man 
mår bättre psykiskt. De fl esta blir 
överraskade av att sluta röka och 
 snusa går mycket lättare än de 
trott. Forskning visar att ”inlägg-
ning” är den behandlings metod 
som ger allra bäst resultat och 
många tror inte att det fi nns. Men 
det gör det. Vid Ångermanälven.

HÄLSOHEM VID ÅNGERMANÄLVEN
–vägen till ett tobaksfritt liv

 BARBRO HOLM IVARSSON   

redaktionen@mediaplanet.com

NYHETER

RÖKAVVÄNJNING

Stöd mot en 
rökfri vardag på 
somaliska blev 
succé i Växjö
Att få information om 
 rökning och stöd på  vägen 
mot ett rökfritt liv på sitt 
eget hemspråk  betyder 
mycket för vilja och 
 motivationen att fimpa för 
gott. 

–Idén till att arrangera av-
vänjningskurser på somaliska 
 föddes när jag själv gick en tre-
dagarsutbildning kring rök-
ning och rökavvänjning. Jag 
 ville hjälpa mina landsmän 
att bli rökfria och föreslog där-
för en kurs på somaliska, säger 
 Mahdi Abdalaziz, som arbetar 
på  Medborgarkontoret i Växjö.

Utbildningen tog bland  annat 
upp rökningens hälsoeff ekter, 
riskerna med passiv rökning 
och tips på hur man kan gå till-
väga om man vill sluta röka och 
var mycket uppskattad.

– Många somalier i Växjö  röker, 
ofta av stressrelaterade  orsaker. 
På kursen gav vi dem verktyg för 
att fundera kring  orsakerna till 
sin egen rökning och hur det på-
verkar såväl  ekonomin som den 
egna och omgivningens hälsa, 
säger Mahdi Abdalaziz.

Positivt mottagande
Han betraktar den här typen av 
satsningar där deltagarna får in-
formation på sitt hemspråk som 
mycket viktiga för att minska an-
delen rökare i invandrargrupper.

– När utbildningen sker på 
deltagarnas hemspråk vågar de 
ställa frågor och delta i dialogen, 
vilket öppnar upp och  skapar 
förtroende. Utbildningen blev 
en succé, nu överväger vi att 
 arrangera en andra utbildnings-
omgång för somalier i Växjö, 
 säger Mahdi Abdalaziz.

ANNIKA WIHLBORG

redaktionen@mediaplanet.com

ÖSTERÅSENS HÄLSOHEM. Här har Gunnel Granström och Anne Mahler arbetat i 
14 med att hjälpa människor att sluta röka och snusa.  FOTO: BARBRO  HOLM IVARSSON

AVKOPPLANDE MILJÖ. Hälsohemmet ligger vackert beläget med utsikt över 
Ångermanälven.  FOTO: ÖSTERÅSENS HÄLSOHEM

FOTO: GUNNEL GRANSTRÖM

TOBAKSFRI

ÖSTERÅSENS HÄLSOHEM

De fl esta blir överraskade av 
att sluta röka och  snusa går 
mycket lättare än de trott.

 Våga säga NEJ 
till rökning

VISIR är en ideell organisation – politiskt och religiöst obunden

tobaksfritt2025.se

Bli medlem i VISIR, anmäl dig NU  
www.visir.a.se/bli-medlem

 Medlem 180 kr/år
 Upp till 26 år kostnadsfritt! 

Njut av en hälsosam vistelse 
i vacker miljö!

Nyfiken på oss? 
Gå in på www.osterasen.com

Planera för en hälsosam nystart under våren 
2015 med någon av våra temaveckor

Att bli och förbli tobaksfri 
Att gå ner i vikt med bra kosthållning 
Att hantera stress i vardagen 

Veckorna:
Kostnad: 

Bokning:



Nicotinell nikotintuggummi är ett receptfritt läkemedel som används för rökavvänjning. 18 års ålders-
gräns. Gravida rökare rekommenderas 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).

Prova Nicotinell 
Spearmint!

Prova 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 uppfriskande mild smak.
Nicotinell gör det lättare 

att sluta röka. A
ktiviteter, resor,  utbildningar 

och föreläsningar. Det är 

några av delarna som ingår 

i Ibn Rushd Studieförbunds 

projekt ”Våga vara nykter”. 

   –Det fi nns en falsk trygghet kring den 

svensk-muslimska gruppen eftersom 

att det inom islam är en självklarhet att 

inte bruka alkohol eller narkotika. Men 

vissa klarar inte att av stå emot normen 

i  Sverige, säger Mohamed  Temsamani, 

 projektsamordnare vid Ibn Rushd 

Studieförbund.  

Involvera föräldrarna
Sedan 2013 har det bland  annat anord-

nats studiecirklar och  alkoholfria 

studentskivor. Projektet sker över 

hela landet och går även ut på att ge 

 föreningsledare och föräldrar kunskap 

kring nykterhetsarbetet. 

   –Ingen ska hamna utanför. Därför 

jobbar vi även med att ge så bra verk-

tyg som möjlig till de vuxna, så att de 

i sin tur kan stötta ungdomarna. Än så 

länge har vi fått otroligt bra reaktioner, 

säger Mohamed Temsamani. 

Våga vara nykter – projektet som arbetar aktivt med att före-
bygga alkohol- och narkotikamissbruk bland muslimska ungdomar.

Allas rätt till nykterhet

“Ingen ska hamna  utanför. 
Därför jobbar vi även med 
att ge så bra verktyg som 
möjlig till de vuxna, så 
att de i sin tur kan stötta 
 ungdomarna.” 

Mohamed Temsamani, projektsamordnare vid Ibn Rushd Studieförbund.

Foto byline: Mohamed Elsayed

Våga vara nykter    Ibn Rushd Studieförbund     Sundbybergsvägen 1C    17173, Solna   

www.ibnrushd.se 



12  ·  NOVEMBER 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

INSPIRATION

Det finns ett mycket starkt 
samband mellan rökning 
och KOL. I  U-länder där det är 
 vanligt med vedeldning inom-
hus  utan  tillräcklig ventilation, 
 eller i  storstäder med kraftiga 
 luftföroreningar, drabbas även 
icke- rökare av KOL. 50 procent 
av alla rökare har utvecklat KOL i 
75-årsåldern. Cirka 80 procent av 
 alla  insjuknanden i KOL är direkt 
 orsakade av rökning. År 2005 då 
 förbudet för rökning i offentliga 
 miljöer trädde i kraft  genomfördes 
en  undersökning bland personal 
i  restaurangmiljöer som visade 
 tydliga hälsovinster efter ett år i en 
arbetsmiljö då de slapp utsättas för 
passiv rökning.

Bränner sönder lungor 
– Varje cigarett bränner  sönder de 
alveoler vi har i lungorna,  berättar 
Matz Larsson, överläkare vid 
 Örebro Universitetssjukhus. Vi 
har cirka 200 miljoner alveoler i 
 lungorna. I ett långt gånget  skede 
kvävs vi till döds. Slemhosta är 
en indikator för rökare att man 
 ligger i riskzonen för att få KOL. 

De  genetiska  förutsättningarna 
ser olika ut för  olika  individer 
vad gäller  risken att  utveckla 
KOL. Det är cirka 400 000-700 000 
 svenskar som  lever med KOL. Det 
finns  fyra  stadier av KOL  I-IIII. 
 Stadie IIII innebär ofta  syrgas och 
att  personen ifråga är  påtagligt 
 påverkad av sjukdomen.  

Personer i stadie I kan ofta 
 leva ett  normalt liv. Alla former 
av  rökning  påskyndar åldrandet 
i kroppen, det gäller framförallt 
blodkärlen men också alla inre 
 organ. 2 000-3 000 personer avlider 
varje år av KOL och det är i dag fler 
kvinnor än män som drabbas.

KOL kan inte botas 
– Egentligen insjuknar man 
 inte i KOL, säger Matz – man får 
 diagnosen. Det är en sjukdom med 
ett långsamt förlopp. Man kan för-
bättra sin lungkapacitet genom att 
sluta röka – men man kan  aldrig 
bli botad från KOL. Det är också 

 viktigt att träna och leva hälso-
samt. En stark kropp kan klara av 
de försämringar och skov som KOL 
kan ge upphov till. 

Det finns läkemedel, men de 
bromsar bara mycket marginellt 
upp sjukdomens framfart. Det 
 absolut viktigaste – om man är 
 rökare – är att sluta, framhåller 
Matz bestämt.

Starkt samband mellan 
KOL och rökning

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom är sjukdomen 
som varje år skördar cirka 2 000-3 000 människoliv. Det finns 

ett mycket starkt samband mellan rökning och KOL. 

För andra året i rad året bevil-
jade Länsstyrelsen medel till 
 Sydnärkes Folkhälsoteam, i 
samverkan med Örebro Läns 
Idrottsförbund, för att  arbeta 
med  tobaksprevention. Målet 
är rökfria arenor för barn och 
 ungdomar, varav skolan är ett 
stort och viktigt område. Läns-
delsgemensamma tobakspolicys 
för idrottsföreningar har tagits 
fram och ska förankras.

– Vilka arenor är det som barn 
och ungdomar vistas i? Frågan 
är retoriskt ställd av Bea Scherp, 
folkhälsostrateg i Sydnärke Folk-
hälsoteam. Vi ser att man kan 
 utöka arbetet till fler arenor 
som sportanläggningar, buss-
hållsplatser, uteserveringar och 
 lekplatser. 

Målet – tobaksfria skolor 
Nyttjandet av nikotin minskar 
bland unga, och det gäller främst 
rökningen. Sydnärke folkhälso-
team och ÖLIF arbetar främst mot 
föreningar och  skolor. Man ini-
tierar och implementerar policy-
arbetet i skolorna och  erbjuder 
metodstöd. Målet är  tobaksfria 
skolor men det är realistiskt att ta 
det i tre steg. Rökfria skolgårdar, 
rökfri skoltid, tobaksfri skoltid.

– Vi inleder arbetet med att 
få igång skolledningen och all 

 personal på skolan,  berättar 
Åsa Fjellström, folkhälso-
pedagog i Lekeberg. Eleverna ska 
 möta  samma budskap från  alla 
personal kategorier på skolan. Man 
 arbetar också ämnesintegrerat på 
 skolorna med tobaksprevention.

 Systematiskt arbete
Lagstiftning och pris begränsar 
rökningen. Förebyggande arbete 
ger effekt, likaså förbudet att röka 
i offentliga miljöer. Även  rökande 
föräldrar kan påverka sina barn till 
att inte börja röka.

– Vi arbetar systematiskt 
med tio högstadieskolor och 
 gymnasium, fortsätter Bea. När 
ungdomarna börjar röra sig över 
kommungränserna är det viktigt 
att alla arbetar förebyggande på 
samma sätt.

– Vi utgår från Liv och Hälsa 
Ung-undersökningar som görs i 
årskurs 7, 9 och under det andra 
året på gymnasiet. Detta gjordes 
2014 så nästa mätning genomförs 
2017 och vi kan först då  konstatera 
hur satsningarna slagit ut och om 
det är en lägre  procentandel som 
röker. Det kan dock vara svårt 
att  isolera insatserna. Vad är det 
egentligen som ger effekt?

TOBAKSPREVENTION

Rökningen minskar bland unga

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  skol gårdarna i Örebro län är högprioriterat. Vår satsning  innehåller 
både  främjande, förebyggande, tillsyns- och  tillgänglighetsbegränsande 
 insatser.  Länsnivån – polisen, landstinget, regionförbundet och 
 länsstyrelsen  stöttar och inspirerar kommunerna i deras viktiga arbete!

I Örebro län tar vi ett 
helhetsgrepp om tobaksfrågan

Det absolut viktigaste 
– om man är rökare – 
är att sluta. 

KOL

RÖKNING

Matz Larsson
Överläkare, Örebro Universitetssjukhus.
FOTO: ULLA-CARIN EKBLOM

 SOFIE AF EKENSTAM

redaktionen@mediaplanet.com

Örebro Landsting har tagit fram ett program för tobaks-
prevention att användas i skolor. I Sydnärkes Kommuner 
arbetar man intensivt med programmet i skolorna och ser 
att rökningen minskar bland ungdomarna.

 SOFIE AF EKENSTAM

redaktionen@mediaplanet.com

FOTO: THINKSTOCK



Boehringer Ingelheim AB, Box 47608, 117 94 Stockholm,
Tel: 08-721 21 00, Fax: 08-710 98 84, www.boehringer-ingelheim.se 
www.kol.se
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PERSONLIG INSIKT

Du är betydelsefull!

Trots åtgärder som rökfritt på krogen och åldersgräns för 
inköp av tobak röker närmare en tredjedel av fl ickorna och en 
fj ärdedel av pojkarna i årskurs två på gymnasiet.

V 
arför börjar 
 ungdomar röka 
när de rimligen 
är medvetna om 
rökandets skade-
verkningar? San-
ningen är att vi 

inte vet. Forskningen kan därför 
spela en viktig roll. Det har gjorts 
en del på alkohol området, men 
 betydligt mindre när det gäller 
tobaks konsumtion. 

Jag skulle önska att forskare i 
större utsträckning ägnade sig åt 
att utveckla och utvärdera olika 
metoder för att förbygga rökning. 
Vilka tonåringar är det som börjar 
röka och hur kan vi förhindra  eller 
skjuta upp tobaksdebuten? Det 
kan handla om en vilja att bli sedd 
och att hitta sin identitet. Många 
unga har en dålig självkänsla och 
en känsla av att inte duga. Börjar 
unga röka för att visa sig orädda?

Vanor hemifrån
Vi vet att både risk- och skydds-
faktorer kan kopplas till  individen, 
familjen, kamrater,  skolan 

och samhället i stort. Det gör 
att vi  alla har ett ansvar.  Inte 
minst  föräldrarna har en stor 
 betydelse för om barnen oftare 
börjar röka och snusa. Andelen 
 niondeklassarna som själva röker 
eller snusar – eller gör både och – 
är betydligt högre bland dem med 
minst en förälder som använder 
tobak. Mönstret gäller både pojkar 
och fl ickor. 

Ansvar från föräldrar
Därför är det viktigt att föräldra-
generationen minskar sitt 
 tobaksbruk och att de som  röker 
ändå  varnar sina barn för  riskerna. 
Andelen elever som röker är 
 betydligt  högre bland de elever 
som uppger att  deras föräldrar har 
en  tillåtande attityd till rökning. 

Samtidigt vet vi att kamrater blir 
allt mer betydelsefulla  förebilder 
under tonåren. Den faktor som 
 utgör den största direkta risken för 
dagligt rökande är att ha  rökande 
kamrater. Insatser som riktar sig 
mot grupper av kamrater kan 
 därför vara verkningsfulla. Skolan 

har en given roll i det  preventiva 
arbetet. Vi behöver också satsa på 
 insatser som hjälper ungdomar 
att sluta röka. Nyligen  lanserades 
Fimpaaa! - en app som peppar 
och ger konkreta tips. Appen är 
ett samarbete mellan UMO, A Non 
Smoking Generation och Psyko-
loger mot Tobak. Hälften av ung-
domarna som röker vill sluta röka 
och ännu fl er har försökt.

En annan aktuell  aktivitet 
är turnén Tobaksbarn som 
 belyser tobaksodlares situation 
 genom att berätta om den  stora 
 utbredningen av barnarbete och 
de orättvisa  villkor som dessa 
människor ofta lever under.  Detta 
är ett  annorlunda perspektiv på 
tobaksfrågan som vi vet berör och 
engagerar ungdomar.

Positiv framtid
Låt oss fokusera på det  positiva 
och inte vifta med pekpinnar – 
 oavsett om det gäller rökstopp 
 eller  prevention.

Ann-Therése Enarsson
Styrelseordförande, A Non Smoking Generation.

HJÄLP VID UPPSTART. Genom projektet Smart Syd  erbjuder vi hjälp till  skolor 
i  södra Sverige vid uppstart av kontraktsverksamhet, säger  Elisabeth (Bitte) 
 Jacobsson.  FOTO: SMART UNGDOM 

– Genom projektet Smart Syd 
 erbjuder vi hjälp till skolor i södra 
Sverige vid uppstart av kontrakts-
verksamhet, säger Elisabeth 
( Bitte) Jacobsson, som är ordfö-
rande i Riksförbundet SMART.

– Vi ger också support till verk-
samheterna bland annat genom 
utbildning av elever, personal och 
föräldrar.  

Till kontraktet är då  knutet för-
måner som aktiviteter och/eller 
rabatter på  entrébiljetter och i 
butiker mm. Kontrakten kan ut-
formas lokalt efter de förutsätt-
ningar, som fi nns på skolorna.

Samarbete – elitidrotten
– Vi arbetar mycket för 
att  engagera föräldrar i 
 verksamheten. Vi ser helst att 
en förälder är aktiv – inte  bara 
en passiv  kontraktspartner. Vi 
samarbetar också med  andra 
 organisationer som till  exempel 
Lions. Lions södra  distrikt 
har beslutat att verka för att 

 kontraktsmetoden införs på 
 skolor i deras region. Vi har även 
samarbete med  elitidrotten 
 genom Vittsjös allsvenska dam-
fotbollslag. Ett flertal andra 
 föreningar ingår i nätverket.

– Den som vill veta mer 
 eller funderar på att starta en 
kontrakts verksamhet kan läsa 
på vår hemsida smartsyd.se och 
smart.org.se och kontakta oss.

 REDAKTIONEN

redaktionen@mediaplanet.com

Riksförbundet SMART är ett 
 nätverk som initierar och 
 stöttar kontraktsverksamhet 
mot tobak och andra droger på 
skolor i hela Sverige.

Elisabeth (Bitte) Jacobsson
Ordförande i Riksförbundet SMART
FOTO: DAN HAZELIUS

Kontraktsverksamhet 
innebär att elever på 
grund- och gymnasie-
skolor skriver ett  kontrakt 
med sin skola  eller med en 
 annan person om att man 
 inte ska använda tobak 
 eller  andra droger. 

Ett smart kontrakt

FOTO: PRESS

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  

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 bli medlem. Sätt in 150 på plusgiro 
24 69 63-5 och ange namn och adress eller använd vår 

hemsida och betala direkt.

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



Gävle kommun minskar andelen 
unga rökare med Tobaksfri Duo

För fem år sedan, när rökningen ökade bland Gävles unga, sökte kommunen 
efter ett förebyggande arbetssätt som testats på andra platser i landet och 
framgångsrikt kunde implementeras även i Gävle. Kommunen valde att satsa 
på Tobaksfri Duo, ett tobaksförebyggande koncept som minskar andelen 
rökande högstadieungdomar.

–Tobaksfri Duo går ut på att ungdomar i 
årskurs sex skriver ett kontrakt tillsammans 
med en rökfri vuxen. I kontraktet  förbinder 
de sig till att förbli rökfria under sin 
 högstadietid. På våren varje skolår bekräftar 
den vuxne att duon varit tobaksfri under 
detta skolår.  Vår erfarenhet visar att många 
unga som blir rökare debuterar i årskurs 
sex eller sju, därför är det särskilt viktigt 
med riktade insatser för den målgruppen, 

säger Johnny Gustafsson, drogsamordnare 
i Gävle kommun. 

En av högstadieskolorna, Stigslunds 
 skola, som introducerade Tobaksfri Duo 
2010, hade vid det laget många unga  rökare. 
Fyra år senare röker ingen av eleverna på 
skolan. Tobaksfri Duo minskar effektivt 
andelen unga som börjar röka, vilket även 
minskar andelen som provar på narkotika 
eller alkohol under högstadieåren. 

Louise Holm och Ylwa Hallström från A Non  Smoking  Generation 
var och föreläste i Gävle för några  gymnasieskolor samt 
 högstadiet kring Tobaksbarn.

Familjecentraler 
– viktig pusselbit för ett 
tryggare föräldraskap
Familjecentralerna fungerar som en hälsofrämjande 
mötesplats för blivande och nyblivna föräldrar. 
Den öppna förskolan är grunden i verksamheten.

På en familjecentral samarbetar barnmorska,  sjuksköterska 
på BVC, förskollärare och socionom med ett förebyggande 
 uppdrag. Styrkan består i ett starkt och sammansvetsat team. 

 Familjecentralerna arbetar med.
 
– Men det är främst alkohol och tobak som vi  fokuserar 
på,  berättar Bo Brantefors, projektledare för projektet 

föräldrar får stöd i att själva ta ansvaret för vad de utsätter sina 
barn för – till  exempel genom att röka.

Tinna Cars Björling, ordförande 
i  Föreningen För  Familjecentralers 
Främjande, slår fast med emfas:
 – Om staten sätter ner foten och 
beslutar att vi ska organisera det 
 generella föräldrastödet i form av 
familjecentraler så har vi lagt grunden 
till ett tryggt och bra välfärdssamhälle.

www.familjecentraler.se Foto: Carina Gilberg

Norrköpings kommun har valt att kraftsamla sitt tobaksförebyg-
gande arbete med hjälp av Tobakspiloten, en satsning som syftar 
till att så många unga som möjligt ska förbli tobaksfria även 
under gymnasieåren. Skolpersonal, elever, föräldrar, tobakshand-
läggare från Socialkontoret, tillsynsansvariga från kommunen och 
tobakshandlare samverkar mot ett tydligt tobaksfritt mål.

– 2013 gjorde Länsstyrelsen Östergötland en kartläggning av rökning på skolgår-

dar. Resultatet visade samma trend som riket i övrigt, det röks mycket på gymna-

siet. Med Tobakspiloten vill vi fortsätta det goda arbete som görs i grundskolan. 

Vi vill påverka så de förblir tobaksfria även på gymnasiet, säger Petra Isaksson, 

preventionssamordnare i Norrköpings kommun.

En nära dialog med tobakshandlare bidrar till att fler tobakshandlare håller de lag-

stadgade åldersgränsen 18 år, men bidrar även till att involvera tobakshandlarna i 

det förebyggande arbetet.

– Fördelarna med att samla många aktörer i det tobaksföre-

byggande arbetet är många; aktörerna uppmärksammas på och 

stärker varandras insatser. Vi hoppas kunna utveckla en Östgöta-

modell för framgångsrik samverkan, säger Petra Isaksson.

Norrköpings framgångsrecept – 
kraftsamlade preventionssamverkan

Bilden från vänster: Lizette Eriksson Bygg-och miljökontoret, Christian Hagman ICA, 
Marie Lilje Svensson Himmelstalundsgymnasiet och Christina Forss socialkontoret. Framgångsprojekt mot tobak, alkohol 

och droger i Hedemora kommun

Satsningen sker i samarbete mellan Hedemora kommun och Södra Dalarnas  Sparbank. 

körkort.
 



Kleenex är skonsam till vardagens små händelser, 
smuts, skräp, feta glasögon och kladdiga fingrar. 
Kleenex kan mycket mera än att snyta näsan vid 
förkylning och allergi. Prova själv.

Se den nya
designen

Samma goda kvalité
Ny läcker design

Kiruna satsar på hälsoinspiratörer 
och tobaksavvänjning

Kommunanställda erbjuds tobaksavvänjning
Alla kommunanställda erbjuds en tobaksavvänjningsbehandling 

 tankar om tobak samt tobaksvanor


