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Björn Gustafson
slutade
redan på
60-talet...

...en kändis
har slutat
och en aldrig
börjat

I Sverige
dör någon
av rökning
varje
timme.

Sid
Sid 44 och
och sid
sid 11
11

Rapport från Förbundsmötet i
Karlskrona I början av maj träffades ett
40-tal medlemmar och diskuterade viktiga
punkter för Visir. Sid 5

Akrylamid “Tunnelgiftet” finns även

i den tobaksrök, vi som inte röker,
andas in ofrivilligt.
Sid 7

Förbundsordföranden har ordet:
Den 4:de och 5:te maj
genomförde Riksförbundet
VISIR sitt vartannat år
återkommande ordinarie
förbundsmöte. Detta skedde
i år i Karlskrona och blev
utomordentligt vällyckat
under och tack vare ett förnämligt värdskap av lokalföreningen med dess ordförandepar Claes och
Kerstin Lindemark.
Konferensprogrammet upptog kunskapsförmedling, förbundsangelägenheter och kulturella engagemang i en väl vald blandning.
Med. dr Ingvar Ovhed talade över
ämnet Processen att sluta röka och
betonade läkare/patient situationen och betydelsen av individuell rådgivning. Vidare påpekade
han att vid jämförelser mellan en
grupp rökare och en grupp icke
rökare, så kan det här finnas de
som har slutat röka. Detta måste
man ta hänsyn till vid statistisk
bearbetning.
Dessvärre var leg barnmorska
Lena Lendahls, pga sjukdom, förhindrad att tala om Rökavvänjning
i förebyggande mödravård men
Göran Löfroth tog vara på tiden och
talade om akrylamiden (se sid 7).
Efter kontakt med prof. Torgny
Svensson på Karolinska institutet
kunde jag berätta om ett rykande (!)
aktuellt vaccinationsprojekt mot
nikotin med målet att minska eller
helst eliminera nikotinberoendet.
Visir har alltid intresserat sig för
ungdomens rökvanor och Claes
Lindemarks och stabsläkaren Leif
Markussons föredrag om Niko-

tinstopp i försvaret var ett välkommet bidrag till detta ämnesområde.
Årsmötesförhandlingarna leddes
med accuratess av den valde ordföranden för förbundsmötet Gunnar Ek, i en lugn och diciplinerad
anda.
Antagandet av verksamhetsplanen föranledde en bitvis livlig
debatt. Revisorernas anmärkning
på registrering av medlemmar och
en begriplig ekonomisk översikt
måste givetvis tas till efterrättelse.
Den tidigare styrelsen har ansett
och den nyvalda styrelsen anser att
Visir:s verksamhet skall vara kunskapsbaserad för att direkt eller
genom nätverk kunna påverka styrande demokratiska samhällsorgan.
T ex når man genom upplysning
och propaganda mot tobaksbruk
vissa resultat, men ett beroende går
inte att informera bort, vara sig det
rör sig om nikotin eller andra narkotika. Man måste då komplettera
med legala åtgärder som framgår av
den av riksdagen nyligen antagna
tobakspropositionen. Visir anser
dock att man borde gått betydligt
längre på vissa punkter bl a kontroll av handel med tobaksvaror till
mineråriga.
Syns dåligt
Visir har kritiserats för att inte
längre “synas” tillräckligt och det
framgick även på mötet. Kritiken är
till del berättigad i det samhälle vi
lever i där “den som skriker högst
får mest”.
Vi får därför försöka anlägga en mer
massmedial attityd dock utan att ge
avkall på vår seriösa framtoning.
Mötet anordnade en presskonferens
och vi blev intervjuade av Blekinge

Bengt Rosengren,
förbundsordförande i VISIR.
Läns Tidning.
Vidare antogs en resolution som
sändes till Jordbruksdepartemen
tet, där det ur folkhälsosynpunkt
orimliga i EU-subventioner till
tobaksodling påtalades.
Den kulturella delen av mötesverksamheten poängterades redan första dagen genom att föredrag och
förhandlingar skedde till sjöss.
Vi fick en härlig sightseeing i fint
väder av Karlskrona skärgård.
Middagen på Wachtmeisterska
Grevagården bjöd på en historisk
miljö.
Marinmuseum dagen därpå var en
verklig upplevelse, som inte blev
mindre av att då guiden av någon
anledning inte infann sig i tid,
Claes Lindmark med sjömannamässig flexibilitet själv guidade oss
på ett helt professionellt sätt.
Tack igen ni alla, föreläsare och
organisatörer i Karlskrona och våra
kanslister i Stockholm som hade
ordnat detta fina förbundsmöte.
Bengt Rosengren
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Bättre sent
än aldrig...
Under april månad i århundradet andra år meddelar Piteå
sjukhus följande.
“Ur hälsosynpunkt är det ett
vettigt beslut när vi 1 maj
2002 inför ett totalförbud
mot rökning inomhus”, säger
Kenneth Lång, verksamhetschef vid medicin och rehabkliniken i Piteå.
Sedan 1994 har det varit rökförbud inomhus för personalen. Ett förbud som har trotsats.
En färsk hälsoprofil som gjort
på sjukhuset visar att 25 procent av 220 tillfrågad personal inom basenheten, medicin och rehab var rökare.
- Vi kommer nu att erbjuda
patienterna nikotinplåster
och samtidigt stödja vår personal bättre, säger Kenneth
Lång.
Första maj upphörde även
försäljningen av cigaretter i
sjukhusets kiosk.

ANNONSER
eller sponsorer!
Finns det något företag
eller organisation i din
närhet, med en tydlig
inriktning på hälsa och
välbefinnande, som vill
medverka i Visir Aktuellt,
en medlemstiding som
sprids över hela Sverige?
Kontakta redaktionen!

Rökigt på teatrar
Att Visir vill ha rökfritt på
teatrarna har framgått av
flera nr av VISIR-aktuellt.
Vi tänker då inte bara på
foajén och andra utrymmen för publiken, för där
har det onekligen blivit
bättre med åren.
Men på scenen röker man ofta,
och jag har känslan av att det
snarast har blivit sämre med
åren. Man röker i tid och otid, och
man kommenterar det inte i spelet som man borde heller,
t ex "Har du något emot om jag
tänder en cig" eller "Jag borde väl
inte röka här, men...".
Rökning på scenen är stilbildande, skådespelare är kändisar.
Skådespelare som tar en cig och
säjer att de "har också gått över
till Prince" får inte förekomma i
annonser längre. Men på scenen
får de göra vad som helst om
regissören så har bestämt!
Visir fick ett brev från Marianne
Bengtsson i Uppsala, som har
observerat och påtalat det myckna rökandet på Uppsala Stadsteater. Av de fem pjäser man har
på repertoaren förekommer rökning i fyra - och den femte är en
barnpjäs!
Teaterchefen Stefan Böhm har i
alla fall svarat på brevet från
Marianne Bengtsson. Han framhåller att valet att röka på scenen
är ett konstnärligt val och att
varje regissör arbetar med "sin"
föreställning oberoende av
teatern i övrigt. Det har just nu
"slumpat sig så att det röks i alla
vuxenföreställningar", vilket han
beklagar!
Stefan Böhm påpekar dock att

man har ett anslag vid kassan om
vilka pjäser som har rökning på
scenen. Det är förstås bra. Visir
vill ha "varningsmärkning" av
rökiga teatrar - men ännu hellre
rökfria teatrar.
Visir anser nog att Stefan Böhm
undandrar sig sitt ansvar som
chef, särskilt ansvaret enligt
arbetsmiljölagen och tobakslagen.
Arbetstagare har rätt till rökfri
miljö, som vi tidigare har påpekat.
Att låta regissörerna ha frihet att
beordra rökning hur mycket de
vill är alltså både olagligt och oansvarigt. Hur vet Stefan Böhm att
inte regissörer har tagit emot
mutor av tobaksföretag? För han
borde väl ändå veta att sådant
har förekommit i betydande utsträckning inom filmindustrin?
Jag undrar hur många teatrar i
landet som man röker på? Om du
som läser det här har observerat
rökning på scenen, så gör som
Marianne, påtala det och skriv
gärna en insändare i lokaltidningen. För Visir är jag också
intresserad av information om
läget.
Arne Stråby

"Även i Norge tycks man ha problem
med rökning på teatern. Som tobaksannons vore nog denna bild otillåten men som teater går den tydligen bra."

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobaksprevention
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Björn bara slutade!
- Jag bara slutade!
Så enkelt var det när
Björn Gustafson slutade röka, eller var på
god väg att sluta.
Årtalet var 1960. Björn blev dålig i
halsen och det hindrade honom,
minst sagt inom hans yrke.
Nä, det var inte svårt. Men jag
slutade inte tvärt. Jag minskade
ned på rökningen med en kvällspipa varje dag. Och efter en tid,
när det mekaniska inövade
mönstret var borta (att ha något i
händerna) var det lätt att även
sluta med piprökningen.
- Behovet blev inte så rasande
stort när den mentala fixeringen
hade försvunnit, säger han. Nu
har jag glömt bort rökningen och
tycker faktiskt att jag mår mycket
bättre. Vi är inte en helt rökfri
familj. Vår dotter dyker upp
ibland och hon röker. Ibland hjälper det inte andra att föregå som
ett gott exempel.
Björn Gustafson är en av våra
mest älskade artister. Ingen glömmer hans medverkan i Värmlänningarna, Emil i Lönneberga eller
Jönsonligan. Då och då dyker han
upp på olika platser med Riksteatern.

Kan du berätta lite
om ditt rökfria liv?
Peter Harrysson vår folkkäre artist
tar emot samtalet i bostaden på
Åstol nyss hemkommen från en
resa.

Riksförbundet Visir, gjorde
följande uttalande i samband
med förbundsmötet i Karlskrona 4-5 maj 2002.

Ingen mer tobak för min del,
säger Björn Gustafson och gör nejtecknet till tobak.

Nyligen gästspelade han på
Kungsbacka Teater med Hela Sjukan tillsammans med bland
andra Ulf Brunnberg och Thomas
Hellberg. Vi träffade Björn i logen
före föreställningen men en fimp i
mungipan. När han får se medlemstidningen Visir Aktuellt
ursäktar han sig genast.
- Du, det här tillhör rollen och jag
tänder den aldrig, säger han och
flinar så där illmarligt som han
brukar i Jönsonligan.
Av den stora ensamblen som turnerar tillsammans med Hela Sjukan är det, enligt Björn bara Ulf
Brunnberg som röker. Han fick ett
eget exemplar av Visir Aktuellt.
Jag bara bestämde mig. Det var
inte svårt. Klart man hade några
återfall men...
- Min första cigarett tog jag när jag
var 13 år. Jag blev omedelbart
illamående och kräktes. Och jag
var heller aldrig påverkad av
något grupptryck, berättar han.
Peter Harrysons rökstopp
började med att han “bara”
feströkte.

- Jag kan förstå att folk blir galna
när de försöker sluta röka. För
mig var det dock inga problem.

Visir kräver
stopp för
EU-pengar till
tobaksodlare!

- Efter en tid började jag tänka
efter, vad håller jag egentligen på
med? Det finns ju ingen anledning
att röka när jag är på fest om jag
inte röker på dagarna. Och så slutade jag helt. Visst känner jag
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EU:s bidrag till tobaksodling
utgör ett mycket stort belopp,
hela 9 miljarder kronor. Enligt
uppgift utgör detta hela 80% av
tobaksodlarnas intäckter, som
är alltså i sig är mycket olönsam.
Bidrag för att hålla igång en
annars helt olönsam tobaksodling går stick i stäv med alla
hälsopolitiska mål, även sådana som har stöd inom EU.
Sverige har inom EU agerat för
att dessa bidrag ska upphöra.
Tyvärr har det ännu inte gått
att få tillräckligt stöd för ett
sådaant beslut.
Riksförbundet Visir uttalar sitt
stöd för den linje som Sverige
har drivit i denna fråga och
kräver att den fullföljs med
bestämda krav så att någon
ytterligare förlängning av EUstödet till tobaksodlare inte
kan komma till stånd.

suget ibland men det går lätt över.
Jag har att tacka min fru Lotta,
som var den direkta anledningen
till att jag slutade i början av
1970 -talet. Själv slutade hon 29
september 1976 (?)!
I hemmet på Åstol råder inget
direkt rökförbud inomhus men
alla rökare som gästar famljen
Harryson går ut på altanen.
-Det är säkrast för dom själv,
inflickar hustrun Lotta vid sidan
om telefonen.
Jag vill påstå att jag mår mycket
bättre än om jag fortsatt att vara
rökare, säger Peter Harryson.

Rapport från Förbundsmötet

Förbundsordföranden Bengt
Rosengren hyllar jubilaren Eivor
Svenonius från Malmö.
Värdparet Claes och Kerstin Lindemark hade gjort ett lyckat program
med avslutning i Marinmuseum.

Lördag.
Mötesdeltagarna mönstrade på
skärgårdsbåten i Karlskrona
hamn under strålande vårsol och
i svag vind. Efter öppnandet av
Förbundsmötet åt man lunch
ombord.
Eftersom man förlagt årsmötet
till Karlskrona var det ganska
naturligt att värden, leg läk Claes
Lindemark, nyss hemkommen
från Antarktis och kollegan
stabsläkare Leif Markusson talade om Nikotinstopp i försvaret.
Efter en kort landstigning i yttre
skärgården och man på hemvägen passerat Gåsefjärden där
U 137 grundstötte 1981 fortsatte
årsmötesförhandlingarna.

punkter framlades. En som kan
framföras direkt är ett förslag till
idébank. Alla lokalföreningars
goda ideer samlas på en plats.
När idétorka råder är det bara att
kontakta kansliet.

Söndag.
Efter samling och rundvandring i
Marinmuseum återupptogs årsmötet där många viktiga syn

Med. dr. Ingvar Ovhed talade
under mötet om Processen att
sluta röka.

Siv Malmberg Svedala, Sven Kinnander och Eivor Svenonius Malmö och
Astrid Zweinger Kristianstad. Reklam vart hon än gick gjorde Siv med
Visir Skånes plastkasse. Effektiv exponering när man vill synas.
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Tjejerna på kansliet Ragnhild
Berglund och Ulla Palmgren hade
gjort ett förträffligt förarbete till
årsmötet.

Under årsmötesförhandlingarna,
med Gunnar Ek som ordförande
på skärgårdsbåten Gåsefjärden,
rapporterade kassören Lars-Erik
Behm, Visby.

Kommendörkapten Leif Markusson talade om Nikotikstopp i försvaret.

En vädjan till
grannen säkrast

Påskkort mot
tobak i Skaraborg

Det kom ett brev från Gustav Åström
i Uppsala. Han bor i en bostadsrätt
med sin hustru. En av dem är allergiker. De störs av grannar som röker
på sin balkong våningen under. De
har skrivit och klagat till styrelsen i
sin förening som då bara hänvisar
till 7 kap 9 § i Bostadsrättslagen.
Tyvärr Gustav, det finns för närvarande ingen lag att tillämpa för att
stoppa grannen röka på sin balkong.
Försök att vädja till grannen och förklara för honom hur mycket hans
rök besvärar dig. Kanske det hjälper.

För tredje gången har Visir i
Mariestad anordnat teckningstävlan om bästa påskkort med
budskapet mot tobak. 22 klasser,
492 elever i mellanstadiet deltog.
Den vinnande klassen fick 1000
kronor i första pris och Jessica
Karlson, i Lyrestads skola, som
tecknade det vinnande bidraget
tog emot priset av Visirs Egon
Svensson. Ett fint tillskott till
skolresan till Göteborg i sommar.

Bilden är ett montage.
STYRELSE, REVISORER, VALBEREDNING fom maj 2002
Bengt Rosengren ordförande, Göran Löfroth v.ordförande,
Lars-Erik Behm kassör, Arne Stråby ordinarie ledamot
Claes Lindemark ordinarie ledamot, Kerstin Lindemark ordinarie ledamot
Carin Berggren ersättare. Kjell-Erik Söder ersättare, Marianne Wännström
ersättare. Gunnar Edgren revisor, Gunnar Ek revisor.
Sven Kinnander ersättare, Per-Olof Palmgren ersättare.
Ingrid Stålhand valberedning sammankallande Lena Modig och Bo Persson.
BILDHUSET

Nätverket för
Tobaksprevention
VISIR, tfn 08-591 28 211, www.visir.a.se
PHOENIX

Cancerfonden, tfn 08-744 10 00,
www.cancerfonden.se
Hjärt-Lungfonden, tfn 08-566 242 00,
www.hjart-lungfonden.se
En Rökfri Generation, tfn 08-10 93 00,
www.nonsmoking.se
Läkare mot tobak, tfn 08-677 10 90,
www.docotorsagainsttobacco.org

Tack för att du sparar med hjärtat och
stöder Riksförbundet VISIR.

Tandvård mot tobak, tfn 08-677 10 90
Lärare mot tobak, tfn 08-677 10 90,

För rådgivning och informationsbroschyr
o2oo-23 53 oo, www.banco.se

www.teachersagainsttobacco.org
Sjuksköterskor mot tobak, tfn 08-677 10 90
Stiftelsen Laryngfonden, tfn 08-655 40 01

I samarbete med Riksförbundet VISIR.

Farmaci mot tobak, tfn 08-677 10 90

Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Värdepappersmarknaden går både upp
och ned och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar
som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att hela
det investerade kapitalet återfås.
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Cigaretter eller chips?
Under några dagar i april 2002
blev akrylamid ett vanligt ord i
massmedia – inte bara i Sverige
utan också utomlands.
En svensk forskargrupp hade
upptäckt att när man kraftigt
upphettar kolhydratrika livsmedel
så bildas detta ämne. Människan
har dock upphettat kolhydratrika
födoämnen sedan stenålderstid så
det man upptäckte var något som
funnits i vår mat under lång tid.
Numera friterar, steker och bakar
vi mycket. Exakt hur akrylamid
bildas är inte känt, men många
kemisthjärnor har satts i arbete.
Hög temperatur och lite vatten
tycks vara den bästa förutsättningen för bildandet av akrylamid
– chips och pommes frites ligger
högst av undersökta produkter.
Akrylamid är redan tidigare känd
som ett ohälsosamt ämne som är
omgärdat av restriktioner. Senast
det hamnade i massmedia var vid
den misslyckade tätningen av
tunneln genom Hallandsåsen (se
artikeln: ”Tunnelgiftet” finns i
tobaksrök. Tobaksfronten, nr 4,
1997). Det kan faktisk vara så att
forskningen om problem runt
exponering för akrylamid indirekt
lett till upptäckten att ämnet bildas i matlagningsprocesser.
Akrylamid är känd för att vid
höga doser orsaka skador i det
perifera nervsystemet. Ibland är
dessa reversibla, ibland irreversibla. Dessa effekter är inte aktuella även om man äter chips varje
dag.
Betydligt mer allvarligare ur
folkhälsosynpunkt är att akrylamid är cancerframkallande.
Bevisen är övertygande dels från
djurförsök och dels från att en
ämnesomsättningsprodukt av
akrylamid kan ge mutationer i
DNA.
Man har sedan flera år kunnat
beräkna exponeringen för akrylamid eftersom ämnet ger upphov
till en reaktionsprodukt med bl.a.

hemoglobin som det finns analysmetoder för. Genomsnittskonsumenten har en exponering på
ungefär 50-100 mikrogram per
dag. Man har inte tidigare vetat
varifrån den kom, men nu står det
klart att det till största delen är de
upphettade kolhydratrika livsmedlen. Yrkesexponering, t.ex.
visst laboratoriearbete, ger ibland
ytterligare exponering.
En stor grupp som exponeras
för akrylamid är rökare –
genomsnittsrökaren får i sig,
enbart från rökning, 2-3 gånger
mer akrylamid än den genomsnittlige icke-rökaren.

Göran Löfroth talade på Förbundsmötet om faran för
akrylamid i tobaksrök

Man får söka med ljus och lykta i
pressmeddelanden och massmedia om att tobaksrök innehåller
akrylamid.
Riskberäkningar för cancer har
sina risker – man kan ha fel.
Riskuppskattningen som gjorts
för den genomsnittliga exponeringen för akrylamid från upphettade kolhydratrika livsmedel slutar på att den skulle kunna orsaka hundratals cancerfall per år i
Sverige – 200, 300, 500 och 700
har nämnts i olika sammanhang.
Vare sig det är 200 eller 700 är det
en uppseendeväckande stor andel
av de cirka 45000 cancerfall som
kommer varje år. Om t.ex. 700 fall
är rätt riskuppskattning betyder
det också att det dessutom kommer 300-400 cancerfall per år
bland rökare enbart orsakade av
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akrylamid i tobaksrök. Även detta
skulle vara uppseendeväckande.
Eftersom akrylamid finns i den
tobaksrök som rökaren suger in i
sig så finns den också i sidoröken
som utsätter omgivningen för passiv rökning. Det finns inga publicerade mätningar av akrylamid i
sidorök och ingen publicerad studie som inriktat sig på att mäta
exponeringen för akrylamid vid
passiv rökning.
I ljuset av att det bildas akrylamid när kolhydratrika produkter
upphettas är det inte förvånande
att akrylamid finns i tobaksrök.
Cigarettfabrikanterna tillsätter
nämligen kolhydrater till tobaken
för att ”förhöja” aromen. Utan
dessa tillsatser skulle tobaksröken troligen smaka ”pyton”.
Förekomsten av akrylamid i upphettade kolhydratrika livsmedel
kommer sannolikt att på några
års sikt kunna minskas drastiskt
genom processförändringar. Akrylamid i tobaksrök är ju bara en av
många hälsoskadliga komponenter i röken. Exponeringen för dem
upphör bara om tobaksrökning
upphör.
Göran Löfroth
vice ordf. i VISIRs förbundsstyrelse. prof.em. vid Nordiska
hälsovårdshögskolan
Omfattande information på
svenska och engelska om
akrylamid i livsmedel finns på
Livsmedelsverkets hemsida
(www.slv.se) med länkar till
andra ställen.

Livet är så
underbart!
Sluta röka fortsätt leva.

Tobakens fiende nr 1!

Varför bryr sig
inte doktorn?

Nyligen utsågs hon till
Sveriges bästa rökavvänjare 2001 och fick
LUFT-stipendiet av
Yrkesföreningen
Farmaci mot tobak.
Hon har varit storrökare. Slutat
och börjat igen. Nu är apotekstekniker Birgitta Larsson i Linköping
rökfri. Och hjälper andra att bli
rökfria.
- Hälsa och friskvård är det bästa
jag vet. Därför passar det så bra
att få möjlighet att hjälpa människor att bli rökfria.
- Jag brukar fråga, varför skall
cigaretterna bestämma över ditt
liv? Vill du inte göra det själv?
Birgitta arbetar på apoteket
Kronan i Linköping. Chefer och

Appell i VISIR-aktuellt

Rökare beslutar sig lättare att sluta
röka om en läkare säger till. Därför är
det viktigt att läkarna intresserar sig
för frågan.
Vi i VISIR kan stöta på.

Foto Håkan Falk

ledningen har hela tiden stöttat
hennes arbete.
- Sommaren är ingen bra tid när
man vill sluta röka, säger tobakens fiende nr 1.
Men en bra tid att mentalt förbereda sig för ett rökstopp är till
hösten.

Fråga nästa gång du är hos
doktorn:
"Varför frågar du inte om jag röker?"
Sedan kan det bli ett riktigt intressant
samtal, som gör att doktorn därefter
kanske ställer frågor om rökning till
dem som verkligen behöver lägga av.
Säg att vi gör 1.000 läkarbesök varje
år och då inspirerar läkarna att hjälpa
rökarna på traven. Det kan i bästa fall
få en betydande effekt.

Tobakens fiende nr 2!
Att rökning är relaterad
till tandlossning det vet
alla inom tandvården.
Det vet även Barbro Särner, tandhygenist på Folktandvården i
Mölnlycke.
Denna grupp är i minsta laget
men från början innehöll kursen
fler deltagare men en efter en
hoppade av. Och så var man bara
två.
Solveig Andreasson
- Jag har levt med en god vän i 35
år (cigaretten!) och ville egentligen inte sluta röka. Men nu är jag

En liten grupp som träffas en gång
i veckan och med ledning av Barbro Särner fått goda råd och stöttning för att bli rökfria.
Andra från vänster Solveig Andreasson och Ann Nicklasson

här och har skurit ned från 1
paket om dagen till 6 cigaretter
per dag. Jag tar med mig 2 till
jobbet. Rökavväningskursen har
hjälp mig så tillvida att jag numera inte röker fimpar. Bland det
värsta är folk jag känner som
säger, jaså, du har inte slutat
helt?
- Jag är kärnfrisk så hotet om
sjukdomar biter inte på mig,
däremot vill jag numera inte visa
för min dotter att jag röker.
Ann Nicklasson som rökt i 26 år
med uppehåll under en graviditet. Hon var helt enkelt tvungen
att sluta röka. Den hemska hostan hon led av har minskat avsevärt efter rökstoppet.
- Jag hade ett återfall första slutarkvällen. Precis kl 24.00 var jag
tvungen att gå upp och tända en
cigarett. Innan kursen kunde jag
röka 5 cigaretter innan jag for till
jobbet. Nu går det väldigt bra.
Med hjälp av plåster, tabletter
och lakritztuggummi kämpar jag
på. Det är jobbigt men min kaffeburk blir tyngre och tyngre. 40
kronor får den varje dag och jag
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skall unna mig något bra för alla
pengar jag sparar.
Barbro Särner första rökanvänjarkurs kommer att följas av
andra.
- Vi vet att rökare oftare drabbas
av tandlossning, hjärt- och lungproblem. Därför borde det vara
självklart att alla rökare tar sitt
förnuft tillfånga. Man kan börja
med att ändra sina vanor. Hur
vanligt är det inte att man tänder
en cigarett när telefonen ringer.
Då borde man stanna upp och
tänka vad man håller på med.
Nej, jag har aldrig rökt själv.

Böcker om
tobaksbruk
och tobaksindustrins
budskap
Två intressanta böcker som belyser hur tobaksindustrin har
arbetat genom åren har kommit i
min hand ganska nyligen. "Den
rökande människan" med
underrubriken "Bilden av tobaksbruk i Sverige mellan 1950-tal
och 1990-tal" av Ulrika Thorell
har kommit ut på Carlssons bokförlag.
Detta är en doktorsavhandling,
och författaren redovisar grundligt hur synen på tobak har varit
och ändrats genom åren under
dessa fem decennier. Hon ger
läsaren många exempel med
illustrationer, tobaksannonser
och andra annonser, och bilderna
är av stort värde i denna bok.

Den trygga pipan
På 50-talet var tobak främst
något manligt, och den trygge
familjefadern rökte vanligen pipa
i sin fåtölj, oavsett vad annonsen
ville sälja. Om kvinnor rökte så
var de antingen filmstjärnor eller
liknande, eller så ville de framhäva någon särskilt förförisk
elegans.
Särskilt den som har varit med
sedan 50-talet känner igen så
mycket. Nu med facit i hand kan
man tänka att det var därför som
det blev som det blev.
Går man på tobaksannonsernas
budskap så kan man fråga sig
varför inte alla blev rökare.

Tobaksindustrins mygel
En helt annan bok men ändå
med många beröringspunkter är
den norska "Det store bedraget"
av makarna Tone Bergli Joner
och Per Erik Joner, förlag
N.W.Damm&Sön. Den har också
en underrubrik "Alt tobakks-

industrin ikke vil at du ska vite".
Bedrag är bedrägeri på svenska,
och som underrubriken säger så
handlar den om tobaksindustrins
mångåriga bedrägeri - mot konsumenter, forskare och myndigheter. Många exempel är från
USA, naturligen. Det är där
tobaksindustrin är mäktigast och
har använt de mest fördomsfria
metoderna för att lura folk att
börja röka.
Det är ingen uppbygglig läsning.
Tobaksindustrin har betalat journalister för att skriva positivt om
rökning, de har betalat forskare
för att inte finna några hälsoeffekter av rökning och för att
uttala sig och ifrågasätta dem
som gör det. De har betalat skådespelare, regissörer och filmproducenter för att visa så mycket
rökning som möjligt och glamorisera bruket.

Advokat avslöjade
En del fakta om skumrasket kom
till offentligheten genom en advokat, Merrell Williams. Han fick
genom ett uppdrag från tobaksindustrin tillgång till så mycket
dokument med så mycket anmärkningsvärt i att han inte
kunde hålla det för sig själv. Det
ställdes till förfogande för seriösa
forskare och blev så offentligt,
industrin lyckades inte lägga
locket på.
Mycket avslöjas och en del illustreras, t ex det brev från filmstjärnan Sylvester Stallone, där
han lovar röka produkter från
Brown&Williamsson i minst fem
filmer - i utbyte mot att bolaget
betalar en halv miljon dollar.
En del tobaksreklam finns också
med som illustrationer, även om
det inte är lika rikligt och inte i
färgtryck som i Thorells bok.
"Det store bedraget" kunde nog
ha intresse för svensk publik om
den översätts och kanske anpassas något till svenska.
Arne Stråby

De patienter som efter en
hjärttransplantation upplevde depressioner och
ångest rökte mest.
De exrökare som klarade
sig bäst från återfall var de
som slutat långt innan
ingreppet visar en amerikansk undersökning av
202 hjärttransplanterade
patienter som
följts under
tre år.
Överlevnaden
bland hjärttransplanterade som röker är
också betydligt sämre än
för icke-rökarna.
Tidigare studier pekar på
stora skillnader i 5- års
överlevnad efter ingreppet.
Rökning halverade chansen att överleva fem år
efter ingreppet.
Bara 37 procent av rökarna klarade femårsgränsen
jämfört med 80 procent av
ickerökarna.

Att vara
optimist
Säg till dig själv varje morgon:
- Det här blir en fin dag!
- Jag klarar av mer än jag tror!
- Ingenting blir bättre för att
man oroar sig!
- Man kan aldrig göra mera än
sitt bästa!
- Alltid finns det något att
gjädja sig åt!
- Jag känner mig i utmärkt
form!
- I dag skall jag göra någon glad!
- Det är ingen idé att deppa!
- Tänk bara positivt!
- Livet är härligt!
Visir Katrineholm
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Seminarium
och TV-program om rökning på krogen
Inför den kommande tobakspropositionen och beslut om hur det ska bli
med rökning på krogen höll SHR,
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare ett seminarium om detta
ämne.
Som man kunde befara blev det en viss
övervikt för inlägg med argument mot
lagstiftning om rökfritt. SHR har inget
emot att det röks mindre på restauranger men vill inte ha lagstiftning.
I panelen ingick två ventilationskonsulter som haft SHR:s uppdrag att
undersöka möjligheterna till rökfritt i
befintliga restauranger. Som väntat
framhöll man att det inte fungerar med
rökfria områden och att det blir betydande kostnader för branschen om
man måste ordna med rökrum.
SHR:s vd Mats Hulth menar att det är
för kort tid att hinna införa rökfria krogar från 2004 som föreslagits och att
det kostar för mycket att bygga rökrum.
Ett förslag är ju att det borde bli helt
rökfritt i de lokaler där mat serveras,
vilket skulle skona personalens lungor
och ge dem bättre arbetsmiljö.
Facket vill ha rökfritt
Hotell- och restaurangfackets representant Bijan Motaee ansåg däremot att
det inte finns någon annan väg än
lagstiftning. Att ventilera bort röken
hjälper inte.
Barbro Holm Ivarsson vid Landstingets
Centrum för tobaksprevention var den
enda inbjudna representanten för alla
de organisationer som arbetar mot
tobak och som helhjärtat stöder kravet
på lagstiftning.
Det fanns dock där en restaurangägare
som har en helt rökfri restaurang, och
han fick tillfälle att redovisa sina erfarenheter, som var mycket goda.
TV-debatt i Diskus
Sören Ahlbom var en av flera restaurangägare som helt motsatte sig att ha
rökfritt på krogen. Ahlbom medverkade
också i det TV-program som sänts kväl
len innan i TV 4. Då hade man uppe

Guldgaffeln ökar i landet

I mitten av maj träffades ett 30-tal personer i Göteborg
från olika delar av landet. Ett nätverk kring rökfria serveringar bildades.
Syftet med nätverket som Göteborgs kommun startat är att ta tillvara
de kunskaper och erfarenheter som finns i kommuner och landsting
och göra flera restauranger rökfria.
Vill du hitta rökfria restauranger besök www.guldgaffeln.nu
frågan om rökning på krogen i debattprogrammet Diskus.
Utrymmet här medger inte något referat av även detta, men det är värt att
citera programledaren Jenny Öster
grens motivering för att ta upp frågan
om ämnet i Diskus:
"Man kan inte gå ut på krogen en kväll
utan att komma hem och lukta gammal
skorsten", sa hon.
Just det, och det var egentligen ett svidande underbetyg till den samlade
restaurangbranschen som hon gav.
Kvällsöppna restauranger är det stora
sorgebarnet i ett samhälle där mycket
annat har blivit bättre. Vi har fått rökfritt på tåg, flyg, skolor och sjukhus, i
offentliga lokaler och t o m i många
hem där man kör ut rökaren på balkongen. Men kvällsrestaurangerna, där
har det inte blivit bättre sedan 70-talet.
Tyvärr fanns det inlägg i båda de här
berörda diskussionerna som doftade
70-tal. De verkade inte ha lärt sig något
av det som hänt under de här 30 åren.
Arne Stråby

Vill du bli rådgivare i rök&snusavvänjning och i Visirs anda genomföra kampanjer i
organisationer och på företag runt om i landet? Skriv till redaktionen för Visir Aktuellt och anmäl ditt intresse. Berätta lite om
dig själv, och hur vi kontaktar dig. Vi undersöker givetvis möjligheterna att denna utbildning blir kostnadsfri för dig.
Visir Aktuellt, Box 126, 429 23 Kullavik. E-post:kjell@askenmedia.se
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Antirök limerickar
I arbetet mot tobak talar vi om att
man utan tobak blir friskare, vackrare och rikare, samtidigt som man
har chansen att leva längre. Tre av
dessa tankar har inspirerat till
limerickar.
Tema vackrare
Det var en tjej ifrån Boliden
som drömde att bli en Miss
Sweden.
Hon tyckte att röka var höjden
men det gjorde slut på den fröjden
ty fejset blev skrynkligt med tiden.
Tema friskare
Det var en kille från Alingsås
vars coach vill öka hans flås.
Han vägrade dock uti skogen att
kuta
och absolut med sitt rökande sluta
så det gick åt skogen med flåset
förstås.
Tema rikare
Det var ett par uti Bara
som drömde till värmen få fara.
Men när hyra så titt
och rökat var dag tagit sitt
fanns ingenting kvar till att spara.
Sven Kinnander Malmö

Efter behandlingen är rökbegäret borta...
Så enkelt kan det vara
- att bli rökfri.
För en grupp bekanta i
Kullavik, några mil
söder om Göteborg
stämmer det.
De blev rökfria hos
“rökdoktorn”.
Rökdoktorn Ingemar Boström
startade sin unika verksamhet
1991, att hjälpa rökare sluta.
Ulla-Britt Hedlund nappade på
ett erbjudande på Dagens Hushåll i Göteborg. Rökfri eller pengarna tillbaka.
Under många år som rökare ville
hon nog sluta många gånger men
motivationen hade inte infunnit
sig, tillräckligt.
I dag finns inte Ingemar Boström
i livet, men verksamheten drivs
nu av f d hustrun Amelie.
I en rökfritt hus på Kullagerfabriken SKF i Göteborg tar hon emot
sina klienter. Verksamheten har
breddats och vissa förändringar

Kändisen som
aldrig börjat!
Kommer ni ihåg grabbarna med
dom gyllene skorna?
En av dem, Per Herrey, numera
jurist på Rosengrens advokatbyrå i Göteborg är ickerökare.
- Jag provade en cigarett när jag
var 7 år och insåg faktiskt redan
då hur dumt det var och så smakade det så illa.
Värst tycker jag när föräldrar
röker och gör sina barn till passiva rökare. Ingen av mina bröder röker och mina tre söner har
aldrig prövat, vad jag vet.

Romy Tranmarker
hoppas sluta röka
helt efter tredje
besöket hos
Rökdoktorn.

har gjorts. T ex
lämnas inga
garantier längre.
Vid första besöket får klienten
svara på en del frågor och därefter genomgå en introduktion av
metoden för att avgöra om hon är
mottaglig för tekniken eller inte.

Rökprofil
Tekniken bygger på en ljus och
ljusmetod som stärker och bygger
upp den inre mentala styrkan, att
känna sig trygg i beslutet att inte

längre vilja t ex fortsätta röka.
- Metoden är mycket behaglig då
man under behandlingen ligger i
djup avslappning (ingen hypnos).
Varje klient får sin unika behandling, säger Ammeli Boström.
Vanligtvis bli man rökfri efter 2-4
behandlingar.
Att bli rökfri hos Amelie kostar
nästan 3000 kronor, det bör jämföras med ca: 14 000 kr som en
årsförbrukning tobak kostar i
dag. Men framför allt handlar det
om hälsan och livskvaliteten.

“En befrielse att vara fri”!
Det var Anna-Greta och
Hardy, Sture, Ulla och jag,
alla slutade vi röka efter
besöket hos Rökdoktorn
1995.
Första behandlingen var omtumlande.
-Ta det försiktigt när du kör hem, sade
rökdoktorn till mig efter behandlingen. Du är mer påverkad än du vet om.
Morgonen därpå skulle Ulla-Britt
Hedlund göra ett återbesök och fylla i
ytterligare ett ark med frågor om sitt
beslut att sluta röka.
- När han hade läst mina svar fick jag
beskedet att jag inte behövde någon
mer behandling. Jag var rökfri. Sen
den dagen har jag inte rökt en cigarett!
Jag hade börjat med Nicorette och
tuggat 6 år innan. Det blev mer problem med dem än med cigaretterna.
Jag ville hela tiden sluta för jag visste
att tobaken inte var bra, trots att jag
bara feströkte. Men ibland, var det ju
fest varje dag.
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Efter sju år och fem kilo är Ulla-Britt
fortfarande rökfri.
- Den 25 oktober 1995 blev jag rökfri
och fortfarande ligger ett paket cigaretter kvar i bilen. Torra som fnöske
förmodligen och jag kan inte förklara
varför. Kanske dom ligger kvar som en
extra påminnelse att aldrig mer börja
om.
Under själva behandlingen låg jag och
tänkte på att detta kostar mycket
pengar. Min dumme dåre som går på
det här. Men det fungerade och det är
jag glad för i dag.

Riksförbundet VISIR
Hälsans Hus
Fjällgatan 23A
116 28 Stockholm

POSTTIDNING B

Motelden lyser i Karlshamn
Nu repeterar Harry
succen från 2001. Ett
jätteparty för alla lågoch mellanstadiebarn i
kommunen. I fjol kom
3500 barn med syskon
och föräldrar.
Rökbekämparen nr 1 i Karlshamn
är Harry Moscán. Under 20 år har
han varit verksam i Visir. För
arrangemanget samarbetar Visir
med fritidsförvaltningen, idrottens

ungdomsorganisationer, Lions,
Rotary och olika företag som ställer upp och sponsrar partyt som
är kostnadsfritt för alla men med
ett krav, absolut rök-, snus- och
drogfritt.
- Det här är en del i min kamp
mot tobaksbolagens oanständiga
sätt att anordna drogpartyn. Fast
vi gör det tvärtom, säger Harry.
Söndagen 1 september tänds
motelden och huka sig tobaksbolag.

Fler skolprojekt i Skåne
Friskare, vackrare och
rikare. Det är budskapet till barnen i Lorenbergsområdet i Malmö.
Det är Visir Skåne som vill förstärka skolans arbete med
tobaksprevention. Starten blir i
höst, Lorensborgskicken för sport
och hälsa.
- Vi vill tillsammans med skolan,
ungdomsmottagningen och lokala
idrottsföreningar använda en friluftsdag och ge eleverna på mel-

lanstadiet stimulans till en rikare
och sundare livsstil, berättar
Eivor Svenonius, Visir Skåne.
- Barnen skall få genomgå värderingsövningar som inspirerar dem
till att ta ansvar för hur man
handlar i situationer som kräver
ett moraliskt övervägande. Att
våga säga NEJ till tobak, sprit och
droger kommer att övas.
Övningarna kommer också att
visa hur mycket pengar tobak
kostar. Ett paket om dagen i ett år
är en moped som ryker i väg.

- Vi har lyckats, genom en sponsor, Skandia Idé för livet, få tillräckligt med pengar som ger oss
möjlighet att ge barnen en rökfri
profil. Man skall kunna vara stolt
över och visa att man är klok nog
att våga säga nej till alla typer av
droger. Det finns viktigare saker i
livet som ger större tillfredsställelse än ett bloss eller en prilla.
Vi önskar Visir i Skåne lycka till
med att ge barnen en hälsokick.

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, som inkluderar 4 nr av Visir Aktuellt, huvudmedlem 150 kr, familjemedlem 30 kr, ungdom upp till 26 år 50 kr, skolor och
organisationer 300 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. Hemsida: www.visir.a.se

