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DET RÖKS
& SNUSAS
för mycket i TV-program
VISIRs granskning av hur ofta tobak förekommer i de svenska TV-kanalerna visar att
både cigaretter och snus exponeras både i
underhållningsprogram, sport, nyheter och
reklam. Under de två sista veckorna i oktober följde vi fem kanaler mellan klockan 17
och 23. Slutsatsen att det röks och snusas för

mycket i TV bygger dels på undersökningens fakta, dels är det ett moraliskt
konstaterande eftersom VISIR tillsammans
med andra organisationer arbetar för fler
rökfria miljöer.

Sid 2, 3, 4 och 5

Bra tobaksfakta för
elever och
lärare

Filmens
stjärnor
som dog
av rökning

Två brev
om tobak
gav resultat
direkt
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Nytt om medlemsvärvning & pengar
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Förbundsordföranden har ordet:

Hur ska vi kunna minska
rökningen i barnfamiljer?
❑ Som barnläkare gör det mig ont var
gång jag ser att barn far illa. Särskilt när
det sker alldeles i onödan.
Jag tänker på de hälsorisker som vi utsätter foster och barn för genom passiv
rökning. Mycket har blivit bättre i detta
avseende sedan förskolor, skolor, fritidshem och andra offentliga lokaler för
barn har blivit rökfria. Men ca 20 procent
av den vuxna befolkningen i Sverige röker. Bland de ensamstående mödrarna är
andelen rökare betydligt högre.
En stor del av detta rökande sker i
hemmen. Detta innebär att flera hundra
tusen barn utsätts för passiv rökning.
❑ Statsmakterna, landsting och kommuner gör en hel del för att minska bruket av
tobak. Frivilliorganisationer arbetar också
för att förverkliga visionen om ett tobaksfritt Sverige. Mycket av detta är bra och
effektivt – till exempel förbud mot rökning i offentliga lokaler. Information om
tobakens skadeverkningar sprids på
många sätt. Rökare kan få hjälp med rökavvänjning per telefon och lokalt genom
personlig rådgivning på några platser. Allt
detta arbete med tobaksprevention riktar
sig till hela samhället och är naturligtvis
bra för barnen i allmänhet.
Att passiv rökning är mycket skadligt
har vi varit säkra på rätt länge. Själv blev
jag helt övertygad om den passiva röknin-

gens skadeverkningar genom en studie
som jag tillsammans med andra gjorde på
allergimottagningen vid Univesitetssjukhuset i Malmö. Studien gjordes för elva år
sedan. Av 47 nytillkomna barn med astma
hade 76 procent rökande föräldrar. Halten
av cotinin, en nedbrytningsprodukt av nikotin, i barnens urin mättes och vi kunde
fastställa i vilken grad de hade varit utsatta
för rökning. Det var påfallande höga halter
av cotinin i barnens urin. Lägst om bara fadern rökte, högre om bara modern rökte
och högst om båda föräldrarna var rökare.
Sedan 1989 har flera vetenskapliga
studier visat hur barn skadas av passiv
rökning. I den kliniska verksamheten ser
man i förkylningstider samma sak dagligen. Vi behöver inte fler belägg för att gå
från ord till handling.
❑ Jag och andra barnläkare har ofta fått in
barn med svåra andningsbesvär som vi behandlat med inhalationer upprepade
gånger. I många fall har föräldrarna varit
rökare och barnet har helt enkelt blivit
sjukt av rökningen i omgivningen.
I klartext borde vi som läkare tala om
för föräldrarna vilka risker de utsätter sina
barn för. Samtidigt ska de erbjudas hjälp
med rökavvänjning eller remitteras till en
sådan klinik. Man kan knappast tänka sig
ett mer tacksamt tillfälle att propagera för
rökstopp än när föräldrarna direkt kan se

följden av sitt rökande. Att sjukvården inte förmått organisera rökavvänjning överallt är skandalöst men det förtar inte det
ansvar vi har som läkare.
❑ Alltså, tala om för föräldrarna att deras
rökning skadar barnet och att det bästa
sättet att göra barnen friskare är att sluta
upp att röka eller att åtminstone alltid röka utomhus. Ge handfasta råd och stöd
upprepade gånger. Om detta inte hjälper
borde vi kanske bli skyldiga att anmäla till
sociala myndigheter att barnet far illa, vilket inte känns som det bästa sättet att
hjälpa barnet i familjen – men vad ska vi
göra när det inte räcker med personlig påverkan?
För övrigt, vad säger Barnombudsmannen?
***
❑ I detta årets sista nummer av VISIRAktuellt finns en utförlig redovisning av
den breda granskning av rökningen i TVprogram som VISIR genomförde under
två oktoberveckor. Det röks mer i de reklamfinansierade kanalerna men SVT 1
och 2 går inte heller fria.
I ett pressmeddelande inför Tobaksfria Veckan hävdade jag att TV-ledningarna inte tar sitt ansvar. Det är ett omdöme som tyvärr står sig när nu hela materialet är bearbetat.
Läs mer på sidorna 4 och 5.

VISIR-Aktuellt/Friskare liv är medlemstidning för Riksförbundet VISIR.
Prenumerationspris för övriga: 150 kr. Utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare: Marianne Wännström, tel 0611-128 30.
Redigerare: Carlösten Nordmark, tel 08-756 54 18, fax 08-756 59 87.
Adressen till Riksförbundet VISIR: Hälsans Hus, Fjällgatan 23A, 116 28 Stockholm
tel 08-591 282 11, fax 08-556 988 88. Hemsida: www.visir.se/aktuellt
Förbundsordförande: Eivor Svenonius.
Grafisk produktion: MediaMontage AB, Stockholm. Tryck: Härnösands Tryckeri, Härnösand 2000.
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***
❑ Det är med stor glädje som Riksförbundets styrelse har fattat beslut om att
en del av medlemsavgifterna ska återföras
till de lokala föreningarna. Men, men...
Beslutet är tills vidare villkorat och gäller
endast under förutsättning att en återbetalning av pensionspengar sker från SPP.
Om detta har vi besked under januari eller februari 2001. Och för värvning av nya
medlemmar gäller under alla omständigheter att 100 kronor av den första årsavgiften på 150 kr under år 2001 återgår till
lokalföreningen. Läs mer om detta på sista sidan.

❑ Mycket, mycket mer finns att läsa inför
det nya arbetsåret. Kort rapport om det
dåliga stöd som finns för hyresgäster som
besväras av grannars rökning, om brev
som gett resultat – och ett första meddelande om det förbundsmöte som arrangeras i Stockholm den 22 april 2001.

ett bra år. Vi har varit aktiva i kampanjen
SLUTA RÖKA ÅR 2000, vi har infört en
minnesdag för tobakens offer, vi har följt
upp hur tobaken syns i svensk TV och vi
har lokalt lagt ner ett stort arbete under
Tobaksfria Veckan.

***
❑ På styrelsens vägnar vill jag tacka alla
medlemmar i VISIR som genom ett energiskt och idérikt arbete under detta det
nya årtusendets första år har bidragit till
att vi fått fler rökfria miljöer. Det har varit

❑ Vi vet också genom den omfattande
enkäten i våras hur medlemmarna vill att
förbundets ledning ska arbeta – med opinionsbildning, samverkan i olika nätverk
och därigenom även kraftfullt kunna påverka olika myndigheter.

***
❑ På sidan 11 hittar du en första intressant slutsats av en enkät på krogar och
kaféer i Härnösand: Rökare är lika intresserade av rökfritt vid måltiderna som ickerökare.
”Bra om det blir förbud”, sa en rökare.
”Då röker man ju mindre.”
***
❑ Sidorna 6, 7, 8, 9 och 10 ägnas fakta om
tobak. Professor Göran Löfroth i Göteborg skriver utförligt och sakkunnigt om
passiv rökning och vi presenterar en
mängd andra fakta om tobak. Vi gör det
med särskild tanke på de många lärare
och elever som hör av sig till VISIR. Här
finns nu bra underlag till grupparbeten
om tobak. Göran har också som expert
adjungerats till Riksförbundets styrelse.
En annan göteborgsprofessor, Bengt
Rosengren, leder – nästan – i bevis att
snus orsakar cancer i munnen, i varje fall
med ganska stor säkerhet just på den plats
där prillan placeras. Bengt är en av de ledande krafterna för VISIR i Göteborg
och ledamot i Riksförbundets styrelse.
Vi presenterar även i detta tobaksblock den ständigt uppdaterade webbsida
som heter www.tobaksfakta.org
***

EIVOR SVENONIUS
Ordförande i Riksförbundet VISIR

Cancerpreventiva enheten, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Apoteket AB
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VISIRs stora undersökning om rökandet i TV:
Tobak förekom i femton program varje kväll
’’Tanklöst
av TV-folk,
förledande
för unga´
De svenska TV-kanalerna visar
mycket ofta och på ett omedvetet sätt rökande eller snusande
personer.
– Särskilt allvarligt är det då
detta sker i underhållningsprogram på tidig kvällstid när
många barn tittar, kommenterar
tidigare barnöverläkaren Eivor
Svenonius i Malmö, förbundsordförande i VISIR.
I en brett upplagd tittarundersökning
granskade medlemmar i VISIR SVT 1
och 2, TV3, TV4 och Kanal 5 mellan
klockan 17 och 23. Granskningen pågick
under de två sista veckorna i oktober.
Det röktes mest i de kommersiella kanalerna men i den kategori som kallades
för underhållning syndade SVT1 mest.
Där röktes det ”på ett lockande sätt” i sex
underhållningsprogram. TV4 och Kanal
5 noterades för samma sak i fem underhållningsprogram vardera. SVT2 gick
helt fria.
Sammanlagt noterades tobak i 219
program under den aktuella tvåveckorsperioden. Det betyder 15 program per
kväll.
– Vårt intryck blev att TV-kanalerna
på ett omedvetet sätt visar personer med
en cigarett eller prilla, säger Eivor Svenonius. Just att det i underhållningsprogram

30 personer landet runt
detaljgranskade tobak i TV
Det blev ett pusslande och mycket
ringande för Ragnhild Berglund
och Ulla Palmgren vid VISIRs
kansli i Hälsans Hus i Stockholm
för att det verkligen skulle finnas
folk framför TV-apparaterna mellan kl 17 och 23 kväll efter kväll de
två sista veckorna i oktober.

sker ”på ett lockande sätt” bör vara en signal till TV-ledningarna att se över sin policy när det gäller tobak.
– TV-ledningarna liksom alla andra
vet att rökningen orsakar 8000 människors för tidiga död år efter år. Varje dag
är det 70 ungdomar under 18 år som börjar röka, på ett år betyder det ca 25 000
nya rökare.
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– Min spontana reaktion är att de
mäktiga TV-kanalerna inte tar tillräckligt
ansvar i denna vår kanske viktigaste hälsofråga, avslutar Eivor Svenonius som
hoppas på en seriös debatt med programansvariga vid de olika TV-kanalerna och
tydliga besked om deras policy i tobaksfrågan.

Till sist blev det omkring 30 personer, de
flesta medlemmar i VISIR, som i detalj
följde var sitt kvällsprogram i SVT1 och
SVT2, i 3:an, 4:an och i Kanal 5. Bandning fick tillgripas i vissa fall men vid
slutbearbetningen av materialet visade
det sig att bortfallet – icke sedda program
– rörde sig om endast två eller kanske fyra
program.
Alla granskarna följde ett givet mönster och angav dag, tid, TV-kanal och typ

av program, t ex nyheter, sport, underhållning, dokumentär etc. De prickade för om
det var rökning eller snusning eller om
endast en tobaksprodukt visades i bild eller omnämndes.
I en särskild kolumn antecknades om
förekomsten av tobak var neutralt, lockande eller mot tobak, dvs avståndstagande.
Av materialet kan man också få fram
om rökningen eller snusandet var ”väsentligt för programmet eller sammanhanget”. Det förutsätter dock att bearbetningen fördjupas med att enskilda program
återigen granskas och bedöms.
Uppfattningen bland dem som tittat
på programmen är att det vällustiga tändandet av en cigarett med djup inandning
av röken inte har varit av betydelse för
programinslagets sammanhang.
I flera av de 219 programmen röktes
eller snusades det ’’provokativt och öppet’’

5

eller på ”ett lockande sätt” med vilket menas att om en snusare aktivt och tydligt i
bild lägger in en prilla så är det en signal
till andra snusare eller nikotinberoende
personer. Detta förekom i sport-och nyhetsprogram och måste i efterhand bedömas som ”aningslöst av TV-folket och
förledande”.
I fem program förekom rökning eller
snus i samband med reklam, i 19 program
förekom tobak som produkt.
Fotnot 1: För bearbetningen av materialet har VISIR fått ett anslag på 15 000
kronor från Folkhälsoinstitutet. För idéer
och databearbetning svarade Sven och
Göran Kinnander.
Fotnot 2: Den närmast vanemässiga rökningen i äldre svenska långfilmer – visade
på dagtid – och i äldre amerikanska deckarserier – med sändning på natten – ligger
utanför granskningen.
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www.tobaksfakta.org
är din vägvisare till
tobakens cyberrymd
- men varning för andra hemsidor med
kommers och tobaksbolagens lögner
Skriver man orden tobak, snus eller tobacco i sökrutorna hos nätets
vanligaste sökmotorer är det inte säkert att man hittar den information om tobakens effekter på hälsan, miljön eller ekonomin som man
är ute efter. I stället dyker det upp ett gytter av länkar till hemsidor
där cigaretter och annan tobak bjuds ut till låga priser eller där
tobaksbolag bedyrar sina goda avsikter och sitt samhällsansvar.

Med lite tålamod träffar man också snart
på några av de webbplatser som innehåller seriös information om tobakens olika
aspekter och som har nyheter om nya
forskningsrön och information om
lagstiftning och rättsprocesser eller där
man erbjuds hjälp att sluta röka,
En bra väg in i tobakssajternas värld är
att starta med www.tobaksfakta.org, resultatet av ett samarbete mellan Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Folkhälsoinstitutet och Läkare mot Tobak. Sajten
kom till sommaren 1997. Avsikten var
framför allt att erbjuda en kunskapssajt
med basfakta om tobak.

Ny kunskap varje vecka
Det visade sig snart att det ständigt tillkommer ny kunskap. Praktiskt taget varje
vecka publicerar någon vetenskaplig tidskrift någonstans i världen en forskningsrapport som avslöjar nya samband mellan
rökning och ohälsa. Den senaste tunga
nyheten på det området, när den här artikeln skrivs i mitten på december 2000, är
att ett stort amerikanskt forskningsprojekt bekräftar vad man misstänkt en tid,
nämligen att även tjocktarmscancer kan
räknas in bland de sjukdomar som är

rökrelaterade. Tolv procent av dödsfallen i
tjocktarmscancer i en stor befolkningsgrupp kunde tillskrivas cigarettrökningen.
Förutom de täta medicinska nyheterna avslöjas allt oftare skumraskaffärer från
tobaksbolagens sida. Det sker till stor del
tack vare att miljontals tidigare hemliga
dokument i tobaksbolagens arkiv blev offentliga i samband med de stora processerna mellan de amerikanska tobaksbolagen och delstaterna. Det slutade med den
landsomfattande uppgörelsen 1997 då tobaksindustrin gick med på att under 25 år
betala 1 650 miljarder dollar som kompensation för de extra sjukvårdskostnader
som rökningen orsakar.
De förut hemliga dokumenten granskas metodiskt av journalister, jurister och
organisationer som arbetar mot tobak.
Resultatet blir avslöjanden om smuggling
som bolagen regisserat och nyheter om
vilka väldiga resurser tobaksindustrin satsat för att misskreditera forskare som visat
att även passiv rökning är hälsofarlig och
hur man betalat andra forskare för att få
dem att ifrågasätta de för tobaksbolagen
negativa forskningsresultaten.
Andra följder av granskningen är att
både enskilda personer och stater stäm-
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mer tobaksbolagen för att få kompensation för sjukdomar och sjukvårdskostnader samtidigt som EU och fler andra länder drar industrin inför domstol för att få
ersättning för det skattebortfall på miljarder kronor som den globala smuggelverksamheten förorsakat länderna.
Den ständiga strömmen av nyheter
har också gjort www.tobaksfakta.org till
en nyhetssajt om tobak. Problemet är inte
att hitta nyheter utan att gallra fram dem
som är av störst intresse och har betydelse
även för en svensk publik. En bra nyhet
bör få ligga kvar på första sidan åtminstone ett par-tre dagar för att så många som
möjligt ska hinna upptäcka den.

Snabbt hittar du rätt
Det kommer åtskilliga nyheter även från
svenska forskare och om den svenska tobakspolitiken. Den stora frågan inom den
närmaste framtiden är om kaféer och restauranger i Sverige ska bli helt rökfria.
Det är vad den nationella Folkhälsokommittén föreslagit, ett förslag som i november skickades ut på remiss. Det kan
leda till ett tillägg i tobakslagen redan om
några månader. Tobaksfakta.org följer utvecklingen och rapporterar när något
händer.
Det kan vara bra att tänka på att
www.tobaksfakta.org har en sökfunktion
som gör det möjligt att snabbt hitta artiklar och ämnen man är intresserad av. De
flesta artiklar som en gång innehöll nyheter får ligga kvar eftersom innehållet fortsätter att vara intressant läsning för lång
tid framåt.
Det finns också en karta med vars
hjälp man kan orientera sig på sajten och
t ex hitta avdelningen om att sluta röka,
med bl a en lista över rökavvänjare i hela
Sverige. Man hittar också ett urval av de
intressantaste artiklarna i tidningen To-

’’250 besök
varje dag
– utan
särskild
marknadsföring’’
En viktig kunskapens källa.
baksfronten och hela nyhetsbrevet Rökfria barn som s k pdf-dokument. Ett sådant dokument hämtar man hem och kan
läsa det med hjälp av gratisprogrammet
Acrobat Reader. Fördelen med pdf-dokument är att man i det formatet kan spara
t ex tidningssidor till webben precis så
som de ser ut i tidningen.
Alla besök på Tobaksfakta och vilka
sidor som får besök noteras av ett speciellt
statistikprogram. Den statistiken visar att
det är artiklar om sjukdomar, snus, sluta
röka och tobaksbolagen som besökarna är
mest intresserade av. Sidorna om rökstatistik är också välbesökta.

Lista med länkar
Besökarna kommer i första hand från
Sverige, men det är också många regelbundna besök från USA, Norge, Island,
Finland och Danmark. Varje månad är
det även ett antal besök från Australien,
Japan och Brasilien.
Sajten har en avdelning på engelska
där besökarna framför allt får grundläggande fakta om svensk tobakspolitik,
lagstiftning och rökstatistik.
I genomsnitt får sajten cirka 250 enskilda besök om dagen, utan någon speciell marknadsföring i form av s k banners
på andra sajter eller annonser. När Dagens Nyheter sommaren 2000 en dag hade ww.tobaksfakta.org som dagens webbtips blev det drygt 1000 besök.
En finess är att man kan prenumerera

på Tobaksfaktas nyhetsartiklar genom att
skriva in sin egen email-adress på sajtens
första sida.
Tobaksfakta har också en lista med
länkar till några av de viktigaste tobakssajterna i Sverige och världen. Viktiga är
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att öka kunskaperna om allt som har med
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CARL-OLOF RYDÉN
som skrivit denna artikel är journalist
och ansvarig utgivare för
www.tobaksfakta.org
VISIR-Aktuellt kan du läsa på
www.visir.se/aktuellt

Professor Göran Löfroth skriver om passiv rökning:

Varför är det så farligt när det är så litet?
Att det är hälsofarligt att
hållande till vad rökaren
röka är ett välkänt faktum.
suger i sig.
Hälften av alla rökare dör i
För att veta vad en
mycken förtid av bl.a. hjärtpassivrökare utsätts för så
kärlsjukdomar och lungmåste man ju veta vilka
cancer. Varför några klarar
ämnen i tobaksrök som
sig långt in i 80-90-årsålorsakar hjärt-kärlsjukdern är inte klarlagt, men
dom och lungcancer. Det
det har sannolikt en hel del
vet man inte.Vad beträffar
med ärftlighet att göra; de
hjärt-kärlsjukdom är det
har de rätta generna som
troligt att kolmonoxid är
inte leder till dessa sjukdoen bidragande orsak, men
mar även om de utsätts för
den är sannolikt inte den
de ämnen som skulle kunna
enda komponenten. Toorsaka dem. Så om din mor
baksrök innehåller ett
och far samt alla dina fyra
stort antal kända (i djurmor- och farföräldrar var
försök) cancerframkallanstorrökare, men levde i
de ämnen och kanske
högönsklig välmåga in i 80också ett antal som ännu
årsåldern så är det sannoär okända. Därtill komlikt, men inte helt säkert,
mer att andra ämnen är iratt du skulle klara av rökriterande och ’irritation’
ning med livet i behåll.
kan påskynda utvecklingDen här artikeln skall
en av tumörceller.
inte handla om riskerna
Det finns ytterligare
med rökning utan om risproblem i och med att den
kerna med passiv rökning,
kemiska
sammansättd.v.s. att man utsätts för den Göran Löfroth är professor emeritus vid Nordiska hälsovårdshögskolan i
ningen av den rök som rörök som kommer från ciga- Göteborg. Diskutera gärna artikeln på e-post: goranlofroth@hotmail.com
karen (huvudröken) suger
retten, cigarren eller pipan
i sig och den rök som
när tobaken förbränns melkommer från cigaretten
lan blossen. Om olägenhemellan blossen (sidoröterna med passiv rökning finns det histoken, som passivrökaren utsätts för) är olilungcancer för de som inte röker i jämföriska dokument århundraden tillbaka,
ka.
relse med om de inte haft rökare omkring
men kvalificerad vetenskaplig forskning
I genomsnitt är mängden som komsig. Passiv rökning ökar också besvären
tog inte fart förrän i början av 1980-talet.
mer ut i den omgivande luften cirka tre
för människor med känsliga slemhinnor,
Dock hade tobaksindustrin redan på
gånger större än den som rökaren suger i
såsom astmatiker och allergiker vare, sig
1970-talet identifierat att passiv rökning
sig. Det finns dock ämnen i tobaksrök där
det är barn eller vuxna och varhelst de utvar den fråga som var viktigast för tobakmängden är cirka 50 gånger större i sidosätts för röken. Listan kan göras lång,
sbolagens överlevnad och var alltså berök än i huvudrök. Nu skall man inte gömen de ovan nämnda effekterna är nuredda på den debatt som skulle komma.
ra misstaget att tro att passivrökaren får i
mera vetenskapligt etablerade. De som
sig allt som släpps i den omgivande lufifrågasätter dem är antingen inte pålästa
Hjärtat får stryk
ten. Den sprids i rummet där man befineller tobaksindustrins hantlangare.
De senaste 20 åren har forskningen visat
ner sig och vädras med tiden ut.
De flesta människor – och även
att passiv rökning som förekommer i
Hur har man vetenskapligt löst dessa
många rökare – inser att tobaksrök kan irhemmen där någon part röker och andra
problem? De flesta som attackerat proritera astmatiska, allergiska och överinte röker och som förekommer i på arblemet vad en passivrökare utsätts för har
känsliga icke-rökare; tobaksröken sticker
betsplatser där vissa röker och andra inte
använt nikotin eller partiklar som indikaju. Men många har svårt att förstå att pasröker leder till en överrisk för hjärt-kärltorer. Det man då kommit fram till är att
siv rökning kan orsaka hjärt-kärlsjukdom
sjukdomar, speciellt ischemisk sådan, och
passivrökare i hemmet eller på arbetsplatoch lungcancer; dosen är ju så liten i för-

8

sen utsätts för upp till 2
cigarettekvivalenter per
dag. Medeltalet är cirka
0,6 cigaretter.
Kan i medeltal drygt
en halv cigarett per dag ge
den riskökning för hjärtkärlsjukdom och lungcancer som man sett i epidemiologiska undersökningar?
Risken för lungcancer
är 10–20 gånger (alltså
900–1.900 procent) större för en rökare än för
icke-rökaren medan risken för en passivrökare är
25% procent (alltså 1,25
gånger) större än för den
som inte utsätts för tobaksrök. Tjugofem procent upp för cirka 0,6 cigaretter per dag och
900–1.900 procent upp för cirka 20 cigaretter per dag stämmer väl överens.
För hjärt-kärlsjukdomar (ischemisk
hjärtsjukdom) är bilden annorlunda. För
rökare är risken för hjärt-kärlsjukdom
1,5–2 gånger (50–100 procent) större än
för icke-rökare. För passivrökare är den
cirka 1,25 gånger (25 procent) större än
för dem som inte utsatts för tobaksrök.
Skillnaden i riskerna mellan dessa grupper är inte stor trots att skillnaden i exponeringarna är stor. Bland förklaringarna
man söker kan vara att basala biokemiska
förlopp, som är försteg till hjärt-kärlsjukdom, redan påverkas signifikant i passiv-

Orsak
Aktiv rökning

rökare och påverkan inte är proportionell
till den som aktiva rökare har.
I Sverige är antalet lungcancerfall cirka 2.800 och dödsfall i ischemisk hjärtsjukdom ca. 22.000 per år. Om man applicerar de risktal (se ovan) som man hittills kommit fram till i epidemiologiska
studier så kan man fördela dessa fall som
orsakade av aktiv rökning, passiv rökning
och andra faktorer. Till antaganden måste man också foga andelen som röker och
som är passivrökare och i Sverige kan
man uppskatta att 25 procent av befolkningen röker och att också cirka 25 procent är passivrökare. Med visst hänsyns-

Fall per år
Lungcancer
Ischemisk hjärtsjukdom
2.150

3.300

Passiv rökning

50

1.100

Andra faktorer

600

17.600

2.800

22.000

Totalt

tagande till att vissa bakgrundssiffror är osäkra får
man dock en bild som motiverar eftertanke.
En majoritet av lungcancerfallen är orsakade av
tobaksrök, men detta har
man vetat länge. Även om
passivrökning endast orsakar en liten andel av lungcancerfallen, så är varje fall
en mänsklig tragedi. Andra
faktorer som kan tänkas vara orsak till lungcancer är
vissa yrkesexponeringar
(särskilt tidigare försyndelser), radon och vissa urbana
luftföroreningar samt givetvis ”genetisk otur” d.v.s.
det bildas tumörer p.g.a.
kroppsegna processer.
För hjärt-kärlsjukdom
som ischemisk hjärtsjukdom blir bilden annorlunda. Andelen
som kan tillskrivas tobaksrök är av storleksordningen 20 % men antalet fall blir
stort då totala antalet fall av hjärt-kärlsjukdom är stort. Passivrökning synes orsaka vad många skulle säga vara ”förvånansvärt” många fall. Det är dock inte
förvånansvärt om man följt litteraturen
på området. Andra faktorer som påverkar
risken för hjärt-kärlsjukdom är kost och
motion samt givetvis också arvsanlagen.

Risk för fler
Det finns många anledningar att minska
tobaksbruket. Ett är att med minskat tobaksbruk blir det automatiskt mindre
passiv rökning där människor ofrivilligt
utsätts för hälsofara och död. Debatten
om passivrökning har till största delen
rört sig om dels astamtikers, allergikers
och överkänsligas behov att slippa utsättas för tobaksrök och dels om risken för
lungcancer. Det är kanske dags att vidga
begreppen.

GÖRAN LÖFROTH
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Bengt Rosengren, professor:

Snus kan orsaka cancer
på prillans plats?
Referat av artikel i Tidskrift for den norske lægeforening nr 14/2000, skriven av professor Tore
Sanner m fl.

Anledningen till Tore Sanners
artikel är en kritisk värdering av
publicerade forskningsresultat i
två svenska arbeten där cancer i
munhålan inte statitistiskt kunde påvisas hos aktiva snusare.
EU-kommissionen ansåg det därför inte
bevisat att snus orsakar sådan cancer och
att det därför inte är korrekt att varna för
cancer på snusförpackningar. Texten borde mildras till ”Kan skada din hälsa”, ansåg EU.
Sanner och medarbetare framhåller
inledningsvis att Världshälsoorganisationens tumörforskningsinstitut, IARC, redan 1985 fann tillräckliga hållpunkter för
att snus av de typer som används i Nordamerika och Västeuropa var cancerframkallande på människor. Man stödde sig
på epidemiologiska studier och påpekade
dessutom att det fanns en rad cancerframkallande ämnen i snuset: nitrosaminer, polycykliska aromatiska karboner
och radioaktiva ämnen.
Varför kan man då inte dra säkra slutsatser från de svenska arbetena (se fotnot)
om snusets ofarlighet som cancerframkallande njutningsmedel?
Tore Sanner och medarbetare pekar
på tre omständigheter.
Den första är att det, i detta första arbete, gäller aktiva snusare. Bland dem
som snusat tidigare, dvs hade slutat att
använda snus sedan ett år tillbaka, är det
en överrepresentation med en så kallad
oddsratio, OR, på 1.5, 95 procents konfidensintervall 0.8–2.9 men inte statistiskt
säkerställt. I det andra svenska arbetet
finner man i munhålan en oddsratio i

Under sin långa kliniska verksamhet hittade Bengt Rosengren flera fall av slemhinnecancer. Orsak: snus!
samma användarkategori på 1.8 och 95
procent konfidensintervall 0.9–3.7, inte
heller detta signifikant.
Den andra omständigheten är att tidigare undersökningar har visat att cancerutvecklingen sker företrädesvis på
platsen där snusprisen är placerad. I de
båda artiklarna är inte tumörlokalisationen angiven i förhållande till var prillan
placerats. Genom att cancerrisken har
beräknats för hela munhåle-, hela huvudoch halsregionen och inte bara för de lokalisationer som är relevanta för snusexponering, fick man en betydlig förtunningseffekt av tillgängliga data. Detta påverkar beräkningarna av cancerriskerna
negativt. De blir mindre exakta.
Den tredje omständigheten är att
cancer i munhålan utvecklas långsamt
under loppet av flera år. Snusarna hinner
då lägga märke till förändringar i slemhinnan på platsen för snusprisen. De har
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blivit ängsliga för att det kan vara ett
tecken på en mer allvarlig sjukdom, slutat
att snusa eller sökt läkare och blivit behandlade innan någon manifest cancer
hunnit utvecklas. Det betyder alltså att
risken för cancerutveckling har funnits
men avlägsnats genom behandlingen.
Cancer har därför inte registrerats.
Tore Sanner och medarbetare diskuterar sedan närmare koncentrationen av
nitrosamin som antas vara det viktigaste
cancerframkallande ämnet i snus. Mängden i amerikanskt snus är högre än i
svenskt, men risken med svenskt snus kan
därför inte antas vara mindre då den dagliga snusförbrukningen är högre i Sverige.
Slutsatsen blir att också svenskt
snus innebär en cancerrisk på den plats
där snuset placeras.
Som tillägg kan upplysas att det i min,
referentens, kliniska verksamhet under
fyra decennier har förekommit ett tiotal
fall med histologiskt påvisad slemhinnecancer, eller förstadier till denna, på
platsen där snus placerats under många
års användning.
Vidare har Tore Sanner efter publiceringen av artikeln berättat för mig att
en bearbetning av de svenska artiklarnas
material har gett till resultat att man vid
en sammanslagning av materialen får en
statistiskt säkerställd påvisning av cancer
på platsen där snus placerats.
BENGT ROSENGREN

Fotnot: Tore Sanners medförfattare var
dr odont Jon E. Dahl samt läkarna Haslum och Aage Andersen vid det norska
cancerregistret.
De svenska artiklarna hade som författare Schildt och medarbetare i Int J
Cancer 1998 och Lewin och medarbetare
i Cancer 1998.

100 enkäter på restauranger i Härnösand:

Även rökarna vill
äta i rökfri miljö
Rädslan bland krogägarna att vid
ett rökförbud förlora rökande
gäster är starkt överdriven.
Rökarna själva vill gärna äta i
rökfri miljö. Och flera av dem
välkomnar ett förbud ”därför att
då blir det mindre rökt”.

de är rökare eller icke rökare och därefter
svara på följande frågor:
1. Besväras du av tobaksrök när du besöker kafé, restaurang eller krog?
2. Skulle du föredra en rökfri miljö på
dessa ställen?
3. Om hela kaféet, restaurangen eller
krogen blev rökfri, skulle du ändå besöka den?

Vid intervjuundersökningen bland 100
krog- och kafégäster i Härnösand, genomförd under Tobaksfria Veckan av nätverket för tobaksförebyggande arbete i
Härnösand, visade det sig som väntat att
det finns ett hundraprocentigt stöd för
rökförbudet bland ickerökarna – men det
som överraskade är att så många rökare
också vill ha rökfri krogmiljö.
De intervjuade fick först kryssa för om

Det fanns också plats för personliga kommentarer.
Hela materialet var ännu inte bearbetat
när detta nummer av VISIR-Aktuellt
gick i tryck.
– Men tendensen är mycket tydlig,
kommenterar VISIRs lokala ordförande
Marianne Wännström. Även rökarna vill
äta rökfritt. Och troligen skulle fler

Bra, välskrivet och sant –
så svårt är det att sluta röka
”Vad är det doktorn sitter där i sin stol mitt emot mig och pratar för strunt?
Är han helgalen?
Skriv bara snabbt ut min antibiotika så att jag kommer ut härifrån och slutar hosta.
Nu har jag hostat i åtta-nio månader och jag hostar så att jag kräks varje gång.
Jag försöker fundera ut hur länge sedan det var jag sov en hel natt utan att vakna på grund av hostan. Ett par veckor, nej, någon månad var det nog.
– Hör du på mig? säger läkaren. Dina lungor funderar dåligt, jag skriver en remiss så du får komma till lungkliniken. Sedan planerar vi in ditt rökstopp, om
några månader.”
Så inleds boken ”Resultat av tobaksindustrin”, skriven av Susanne Björkvall
och utgiven på eget förlag. Hon har rökt sedan hon var tretton år, hon är dryga
40 i dag och har låtit över 20 000 kronor per år gå upp i rök, totalt över 600 000
kronor.
Drastiskt och med humor, i journalistiskt korthuggna meningar, ger hon en
sann, dyster och avslöjande bild av nikotinberoendets helvete – men bokens
62 sidor förmedlar också ett hopp om att det aldrig är för sent att sluta.
Fotnot: Boken säljs via BOD International AB, Box 1329, 621 24 Visby.
Priset är 98 kr, porto tillkommer.
Hemsida: www.books-on-demand.com
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ickerökare besöka krogarna om de slipper
utsättas för rök.
Ett par exempel ur enkätmaterialet visar läget.
1. Krog en ondagskväll. 23 personer, varav fyra var rökare, svarade på enkäten.
21 av de 23 skulle föredra helt rökfritt
och endast en av rökarna skulle tveka
att gå dit efter ett totalt rökförbud.
2. Lunchställe, 25 personer intervjuades,
sju var rökare. Ingen av rökarna besvärades av rök men fem av dem ville ändå äta i en rökfri miljö. En av rökarna
skulle visserligen fortsätta att äta på
lunchstället – men vid ett rökförbud
skulle han inte gå dit lika ofta.
VISIR-Aktuellt återkommer med enkätens alla detaljer i nästa nummer.

Tänk ändå vad det har
blossats på biodukarna...
Med TV:ns hjälp kan man ofta se
gamla filmer. Mycket är nya och
intressanta bekantskaper, men det
händer att man återser gamla minnen, något som man har sett i sin
ungdom och nu kan återuppleva.
Kanske är det fler än jag som har gjort
samma erfarenhet. Man ser dem nu med
delvis andra ögon. Visst är det trevligt att
se Sickan Carlsson och Hasse Ekman igen
i filmer som man tyckte så bra om på 50talet.
Men då reagerade man knappast för
det myckna rökandet. Man tänkte inte något särskilt över att Sickan som den vackra
och duktiga doktor Sundelius även i sin vita rock behagfullt tände sin cigarett och
började blossa. Och naturligtvis ställde ingen någonsin frågan "Har du något emot
om jag röker?".
Det var förstås en livsstil som man sålde, och den togs direkt från Hollywood.
Humprey Bogardts utstuderade hantering
av sina cigaretter på vita duken är välkänd
och omskriven. Han fick väl sitt straff med
strupcancer så småningom, och jag hoppas
att tobaksindustrins utstuderade PRmänniskor också fick det. Men offren
skördas ännu i massor.
Ibland blev det rätt absurda utslag av
rökkulturen. Jag minns en film med den
store charmören Lasse Dahlqvist, som
också var sångare och gjorde många succévisor själv. Han var ungdomsidol på 40talet och stod för en saltstänkt, frisk och
eftersträvansvärd livsstil. Tillsammans
med Alice Babs var han segelflygare i "Örnungar", där man sjöng succémelodin "Gå
upp och pröva dina vingar" och fick ungdomar att strömma till segelflyget.
Men visst rökte han i filmerna liksom.
I en annan film som också visats i TV gjorde han nog mest för tobaksindustrin. Han
rökte pipa, och det hände att han brände
sin fästmö på näsan när han skulle kyssa
henne. För naturligtvis hade han inte vett
att ta pipan ur munnen då, och naturligtvis
hade hon inte vett att läxa upp sin blossan-

Arne Stråby medverkar regelbundet i VISIR-Aktuellt och är även ledamot i Riksförbundets
styrelse. Vid huvudmannamötet med Föreningen för arbetarskydd den 29 november hedrades
Arne med förtjänsttecken och diplom. Motiveringen lyder: ”Föreningen för arbetarskydd har
beslutat utdela förtjänsttecken till Arne Stråby för hans arbete för rökfri arbetsmiljö. I sin verksamhet vid Arbetarskyddsstyrelsen har han tagit initiativ till och varit med om att utarbeta
regler om rökfri miljö i gemensamma lokaler. Han har även i många sammanhang upplyst om
och varnat för riskerna med passiv rökning. Han är numera pensionerad från Arbetarskyddsstyrelsen men verksam inom Riksförbundet VISIR.” På bilden ses Arne tillsammans med generaldirektören i Föreningen för arbetarskydd Kenth Pettersson.

de stinkbomb för det. Han var ju så stilig...
Men hans goda vänner kom på en lösning, han skulle ha en sjöskumspipa, en
som hänger nedåt. Då kunde han fortsätta
att röka och kyssas samtidigt.
Men utvecklingen har sin gång. Lasse
Dahlqvist rökte även utanför filmen, och
så småningom fick han strupcancer och
dog. Jag undrar hur många filmstjärnor
och andra som själva har blivit offer för den
glamoriserade tobakskulturen.
Jag såg en film nyligen om 50-talets
sammetsmjuke sångare Nat King Cole,
världsstjärna och känd från film och TV.
Han försvann rätt tidigt, och nu fick jag veta hur han dog. Det var i lungcancer, bara
45 år gammal. Han rökte 60 cigaretter om
dagen. Först när han lades in på sjukhus för
slutvården tog han sin sista cigarett. Det
var hans farväl till livet.
Frukterna av tobakspropagandan i film
och nöjesindustri skördar man just nu.
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Kvinnorna började röka på allvar efter kriget, särskilt på 50-talet, och Sickan var förmodligen en rätt omedveten kugge i det
smutsiga spelet. Nu röker många fler unga
kvinnor än män i motsvarande ålder. Som
ett brev på posten har lungcancer bland
kvinnor ökat dramatiskt ett antal år senare.
Hjärtinfarkt, plötslig spädbarnsdöd och ett
okänt antal misstänkta fosterskador följer
också.
I dagsläget tror jag knappast att man
skulle låta läkare i vit rock röka i filmer.
Men det väller amerikanska serier och filmer in över oss i så många TV-kanaler nu.
VISIR har gjort ett försök att bevaka några av dem under ett par veckor. Men det är
rätt svårt för en organisation som VISIR
att göra något åt eländet på egen hand. Vad
gör samhället?

ARNE STRÅBY

Ett brev betyder så mycket
– och två gav resultat direkt
VISIRs kanske bästa möjligheter i arbetet för fler rökfria miljöer är att
sakligt informera om rökningens risker och om hur enskilda människor mår dåligt av tobaksrök etc.Tidningarnas insändarsidor är ett bra
forum. Brev direkt till myndigheter eller organisationer har också effekt.
Siv Malmberg, som är ordförande i VISIRs Skånedistrikt, har gett
oss två goda exempel på brev som gett resultat.
Det första brevet, daterat den 25 september 2000, ställdes till omsorgschefen
Ann-Margreth Sjögren i Kristianstad:
”Personer boende i Finlandshusen i
Kristianstad har tagit kontakt med oss för
att försöka få ändring på rökandet i anslutning till ingångarna. Hemtjänstpersonalen har sidoingången som rökplats och
en askkopp är uppsatt till deras förfogande där. Tyvärr låter de ofta dörren stå öppen under rökpauserna vilket medför att
röken drar sig in i trappuppgången och
hissen, detta är helt naturligt eftersom röken alltid drar sig mot värmen. I huset
finns boende som är astmasjuka och allergiker och som får svårigheter med andningen när de måste passera genom dessa
rökmoln.
Samma problem finns på ett flertal
äldreboende i kommunen, bland annat på
Allögården där röken går in i huset eftersom det är självöppnande dörrar som står
öppna så fort någon befinner sig framför
dessa. Askfat finns både på husets framsom baksida.
Ute i enskilda hem finns ett stort antal
äldre och sjuka personer som har hemtjänst och som är väldigt besvärade av att
många av den hembesökande personalen
luktar inpyrd tobaksrök. På sjukhusen,
där det numera ska vara helt rökfritt innanför dörrarna, där får den rökande personalen byta kläder innan de går tillbaka
till avdelningarna efter rökpauserna. Så
borde även vara fallet inom hemtjänsten.
Detta med rökningen är dålig reklam
för de som är anställda att vårda och se till
sjuka människor. Det måste vara ett problem som cheferna måste försöka stävja
och ta upp med de anställda.
Varför inte försöka få dessa anställda

rökare att genom kommunens försorg erbjudas rökavvänjning på arbetstid. Den så
kallade utbrändheten bland vårdpersonal
beror inte alltid endast på den stora arbetsbelastningen utan måste nog till en
del bero på den myckna rökningen inom
kåren. Det är bevisat att rökare är oftare
sjuka än ickerökare och det måste vara
upp till kommunens företagshälsovård att
ta tag i detta problem.
Med hopp om åtgärd.
SIV MALMBERG
Ordf i VISIRs Skånedistrikt
SVARET från Ann-Margreth Sjögren,
vars rätta titel är förvaltningschef, kom
inom en vecka och lydde i sin helhet:
”Olägenheter med rökande hemtjänstpersonal. Tack för brevet som kom
mig tillhanda den 25/9. Jag delar helt Din
uppfattning angående rökande hemtjänstpersonal. Största möjliga hänsyn
måste tas till de boende och de som har
hemtjänst i kommunen. Ingen ska behöva
besväras av tobaksrök. Vårdpersonal måste ta ansvar och undvika att någon drabbas av personals rökning.
Jag ska se till att dessa frågor tas upp.
Större hänsyn ska i framtiden visas.”
VISIR-Aktuellt kommenterar:
För nästa nummer av VISIR-Aktuellt
planeras en stickprovsundersökning landet runt just om rökande personal vid
vårdinrättningar och äldreboende. Vi ska
ta reda på vilka regler som finns, var askkoppar är placerade, hur ventilationen
fungerar etc. Redaktionen är tacksam för
tips under adress VISIR, Hälsans Hus,
Fjällgatan 23 A, 116 28 Stockholm. En
kontrollpunkt blir förstås Kristianstad.
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Siv Malmbergs andra brev ställdes till
AMF Pensions informationsansvariga
Susanne Hallberg i Stockholm och
gällde pensionsfondens reklam i bland
annat TV 4:
”Vi ser regelbundet att tobaksbolaget
får smygreklam för sina produkter i
svensk TV. Då är det dålig stil att även reklam angående AMF Pension ska hjälpa
till med denna reklam för snus. Det inger
i varje fall inget förtroende då vi vet vad
skadorna blir av att använda tobak. Med
denna kunskap ifrågsätts reklamfilmen.”
Brevet var daterat 5 oktober 2000 och
svar från Susanne Hallberg, AMF Pension, kom fem dagar senare:
”Hej Siv, Ditt engagemang kan ingen
betvivla. Flera brev och påringningar till
oss ang. vår reklam. Det är mycket tänkvärt det du bilägger och naturligtvis kommer vi att ha dina och VISIRs uppfattning i åtanke framöver. Jag beklagar att
filmen blev som den blev och ska göra
mitt yttersta för att det inte upprepas.”
VISIR-Aktuellts kommentar:
Se där, se där. Aningslösa reklambyråer och dito beställare måste ständigt påminnas om tobakens risker. Men det är
väl positivt att en informationsansvarig
tar avstånd från den egna reklamfilmen?

Rökförbud i hemmet
Hyresgästerna i Västra Hollywood i
Kalifornien kan bli av med rätten att
röka i sina egna hem. Stadsfullmäktige har klubbat en kommunal
förordning som ska skydda hyresgäster mot passiv rökning. Fastighetsägarna får rätt att införa bestämmelser i hyreskontrakten om
rökfritt, antingen i hela byggnadereller i utvalda delar av dem. För alla fastigheter gäller att ett särskilt
register upprättas över var det är tilllåtet att röka. Principen är att rökning är förbjuden där det inte tydligt anges att rökning är tillåten.

”Den kedjerökande
författarinnan blev
onaturlig utan cigg”
Båda bilderna är faksimiler ur Expressen 5/11.

Expressens söndagstidning
eva&adam åstadkom den 5 november i år ett svårslaget rekord i
att publicera många rök-bilder
på den skandalomsusade författaren Carina Rydberg, hon som
gjort det till en framgångsrik affärsidé att lämna ut inte bara sitt
eget sex- och själsliv utan också
älskarnas.
Nu gjorde Expressen-bilagan ett sjusidigt
reportage om henne och den senaste boken Djävulsformeln, bra frågor och svar,
ett avsnitt ur boken trycktes och åtta bilder publicerades varav hon poserade med
cigarett på sju bilder, inklusive första
sidan och innehållsförteckningen på
sidan fem.
Det verkade aningslöst i överkant och
läsare reagerade både till ansvarige utgivaren Stig Hoffman och till eva&adambilagans redaktör Elisabeth Montgomery. VISIR-Aktuellt skrev brev till båda
och bad om en förklaring -– och gärna
besked om vilken policy Expressen har i
tobaksfrågan.
Längre in i bilagan denna söndag
fanns dessutom författaren, politikern
och filmaren Jörn Donner med som veckans mentor, givetvis med huvudet lutat
mot en hand med halvrökt cigarett. Mentor betyder lärare, uppfostrare, ofta en
äldre person som vägleder en yngre i till
exempel vetenskaplig eller konstnärlig
verksamhet eller inom näringslivet. En
förebild, kort sagt. Jörn Donner framträder denna söndag som en dålig sådan, och
det är förstås slappt av fotografen Vidar
Lindqvist att inte be den store rebellen att
fimpa när kameran går. Eller av Expressen att välja en annan bild.

Carina Rydberg är även hon en förebild och om nu inte fotografen Olle
Sporrong hade tänkt till så borde redigeraren eller den ansvariga redaktören Elisabeth Montgomery ha reagerat – och
det hade hon faktiskt gjort berättar
hon i telefon.
– Jag frågade om det inte
fanns fler bilder utan den där cigaretten, säger Elisabeth. Men
med beskedet att Carina Rydberg såg så onaturlig och stel ut
utan cigg lät jag mig nöja. Det
borde jag naturligtvis inte ha
gjort. Jag beklagar verkligen.
***
Från ansvarige utgivaren Stig Hoffman
har VISIR-Aktuellt inte fått något
besked om Expressens allmänna
inställning och
policy i tobaksfrågan. Men till tidningens heder kan nämnas att hela löpsedeln, första sidan och
flera insidor inför millennieskiftet ägnades åt SLUTA RÖKA ÅR 2000. Och när
VISIR vid Tobaksfria Veckan i oktober

presenterade undersökningen om hur
mycket det röks i TV-programmen tog
Expressen, GT och Kvällsposten upp det
på en helsida.

FAKTA
• För den som har slutat att röka kan redan bilden av en rökande person eller åsynen av en cigarett väcka begäret igen.
• Till en ung, osäker och identitetssökande tjej säger bilderna på den rökande
Carina Rydberg både att det är tufft och sexigt att röka. ”Se på mig, jag är snygg
och framgångsrik och lever ett spännande liv på Stockholms inneställen.”
• VISIR-Aktuellt påstår inte att de båda fotograferna Olle Sporrong och Vidar
Lindqvist är köpta eller sponsrade av tobaksindustrin – men vi konstaterar att
reportage av den typen är ren och ohöljd reklam för cigaretttillverkarna och att
seriösa fotografer inte lånar sig till sånt.
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Ett sparande som berikar livet.
MIRA

TILL MINNE

SÖREN NORMARK
Mitt i sommaren nåddes vi av budet att Sören Normark
gått ur tiden. VISIR har mist en medlem och medarbetare
som varit aktiv i alla år.
Sören föddes i Skellefteå men familjen flyttade till Filipstad där Sören växte upp och gick i skola och tog studenten. Sedan blev det studier vid lärarseminariet i Uppsala där
han tog folkskollärarexamen. Han läste sedan matematik
och fysik och fick tjänst som läroverksadjunkt. Under åren
1967–1972 arbetade han vid Skolöverstyrelsen, 1974 blev
han studierektor vid Vadsbogymnasiet i Mariestad. Sin lärarbana avslutade han som rektor vid Botvidsgymnasiet i
Botkyrka.
Redan i unga år hemma i Filipstad engagerade sig Sören mot droger. Han var aktiv i Sveriges Godtemplares
Ungdomsförbund, SGU, bland annat som folkdansinstruktör. Han har också arbetat mycket med tobaksfrågorna i skolan och satt i början av 70-talet med i den första stora tobaksutredningen. Även i narkomanvårdskommitténs
utredning var han delaktiv.
I Riksförbundet VISIR har Sören haft många uppgifter
under årens lopp. 1988–1990 var han ordförande men han
har även varit kassör, revisor och vid sin bortgång revisorssuppleant.
Inom VISIR känner vi stor sorg och saknad. En god
vän och kamrat finns inte längre ibland oss. Sören var alltid
villig att hjälpa till i den mån hans tid räckte till. Vände
man sig till honom kunde man alltid få ett gott råd och han
var med och kämpade då VISIR möttes av svårigheter.
Riksförbundet vill uttrycka ett stort, varmt tack.
Det sista året fick Sören kämpa med dålig hälsa som
slutade med en för tidig död.
Han blev 68 år och sörjes närmast av två döttrar, sex
barnbarn, en bror samt många goda vänner. Begravningsakten ägde rum i Filipstad i kretsen av de närmaste.

Vad sägs om att stödja Riksförbundet VISIR samtidigt
som du bygger upp ett sparkapital för dig själv eller dina
närmaste?
Banco Fonders Humanfond är en ideell aktiefond
där du årligen avstår 2 kronor per hundralapp till en
ideell organisation. På så vis ﬁck Riksförbundet VISIR
drygt 36 000 förra året. Spararna i sin tur kunde glädja
sig åt en god tillväxt på sitt sparkapital. De undvek
samtidigt investeringar i vapen-, alkohol-, och tobaksindustri.
Aktiemarknaden går upp och ner och värdet på ett
fondinnehav kan därför underskrida det insatta beloppet. Den historiska avkastningen är ingen garanti för
framtida avkastning men på lång sikt har ett sparande i
aktiefonder överträffat sparande på bankbok.
Vill du veta mer? Skicka då snarast in kupongen, ring
Banco Fonder på 0200-23 53 00 eller börja spara via
www.banco.se
Ja, jag vill veta mer om Bancos Humanfond.

880

NAMN

ADRESS

POSTNR

POSTADRESS

TEL DAG

TEL KVÄLL

i samarbete med Riksförbundet VISIR
Lägg kupongen i ett kuvert märkt ”Frisvar”, Banco Fonder, 110 03
Stockholm, så behövs inget frimärke. Eller faxa den till 08-611 44 30.
Besök gärna vår hemsida www.banco.se

Ingrid Rehnberg Svensson
Ordförande i VISIR, Mariestad

Du som vill investera eller vill veta mer om Bancos etiska placeringsregler och
om våra fonder i allmänhet, beställ ”Banco Fonders ideella fonder och etiska
placeringsregler” samt en fullständig informationsbroschyr.
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Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus
Fjällgatan 23A
116 28 Stockholm

POSTTIDNING B

De framgångsrika
debatternas år
Medierna gjorde millennieskiftet till en megahändelse. Uppblåst,
nästan hysterisk. Genom den av Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden och Laryngfonden finansierade kampanjen SLUTA RÖKA
ÅR 2000 kunde tobaksfrågan få utrymme i debatten. VISIR var
idégivare och synnerligen aktiv deltagare. Och rökningens risker
har fortsatt att finnas på dagordningen hela året. Många kan vara
med och dela på äran. Förslaget om rökförbud på krogen har påverkat opinionen och gett ickerökarna mod att kräva rökfritt.
Nicorette kampanjade och visade med hjälp av Sifo att ca 400 000
rökare skulle försöka sluta – och fler än nånsin tidigare tycks ha
lyckats, beräkningar i november nämner 120 000 men siffrorna är
ännu osäkra. Stora insatser gjordes av Svenskt Nätverk för Tobaksprevention där yrkesföreningarna mot tobak är pådrivande. Med
hjälp av Folkhälsoinstitutet mobiliserades rökavvänjare landet runt
som aldrig förr.
Nu skärps lagarna, och det behövs. Nästan rättslösa är fortfarande boende i flerfamiljshus. VISIR har under året kunna följa flera
fall där t ex rök från grannars balkong besvärat allergiker eller astmatiker och där rökarna vägrat att låta tala med sig. I ett par fall
har dock förhandlingshjälp och brevväxling med fastighetsförvaltarna eller kommunens miljöförvaltning gett resultat. Men på
längre sikt är lösningen förstås att ett bötesförfarande införs.

Medlemsavgift
delas
med lokalföreningarna
Gott Nytt År 2001 med det glada beskedet att en del av medlemsavgiften nu kan komma de
lokala föreningarna till godo.
Det beslut som Riksförbundet
VISIRs styrelse fattade den 8
november innebär att 50 kr av
varje fullbetalande medlems avgift går tillbaka till resp förening.
Av nytillkommande medlemmars avgift erhåller lokalföreningen 100 kr.
Medlemsavgiften är oförändrad 150 kr.
Beslutet gäller under förutsättning att föreningsstödet från
Folkhälsoinstituet blir oförändrat samt att överskottsmedel från
SPP utbetalas under 2001. Föreningarna måste också ha sänt in
verksamhetsberättelse och uppgifter om styrelse och revisorer
senast den 31 mars 2001.
***
Förbundsmötet för 2001 äger
rum i Hälsans Hus i Stockholm
den 22 april med ordförandekonferens den 23 april.

Riksförbundet VISIR (Vi Som Inte Röker) är en ideell förening, politiskt och religiöst fristående, som
är helt beroende av medlemmarnas stöd. VISIR arbetar för fler rökfria miljöer och för att ingen mot sin
vilja ska utsättas för tobaksrök. Tillsammans med sina läns- och lokalföreningar bedriver VISIR ett
informations- och opinionsbildande arbete runt om i landet.
BLI MEDLEM NU! Årsavgift 150 kr. Postgiro 60 94 07-2.
Adress: VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 A, 116 28 Stockholm. Tel 08-591 282 11, fax 08-556 98 888.
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