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Arbetsmiljöverket Arne Stråby 
intervjuar chefen Kenth Pettersson om
hans syn på rökning på arbetsplatserna
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Vi vet alla att livet är
ändligt. Medelåldern
är nästan 80 år i Sveri-
ge och den maximala
livslängden är enligt
trovärdiga vetenskapli-
ga auktoriteter 115 år.

De flesta av oss en har mer eller
mindre uttalad ambition att i 
möjligaste mån undgå faror och
sjukdomar för att inte onödigtvis
förkorta våra liv.

Av sjukdomarna är cancersjuk-
domarna de mest fruktade. Vi 
har under utvecklingens gång
erfarit och kommit underfund
med många orsaker till cancer,
men långt ifrån alla, och det finns
fortfarande många vita fläckar på
kartan över orsakerna till  upp-
komsten av denna sjukdom, som
först uppfattats som enhetlig, men
som i takt med ökad kunskap ter
sig allt mer mångfacetterad.

Det är har kommit fram ett 
mycket stort antal verkliga 
orsaker av större och mindre 
betydelse, vars risker basuneras
ut på ett närmast okritiskt sätt
utan att sättas i relation till 
varandra. Vi får nästan dagligen
påminnelser om detta i massme-
dia med säljande rubriker. Den
kände epidemiologen Richard 
Peto i Oxford i England poäng-
terar att det här gäller att skilja
det viktiga från det mindre viktiga.

Vad är då viktigt?
I en översikt från den Danska
Sundhetsstyrelse 2002 ges en
översikt av riskfaktorer för att dö
i cancer i de nordiska länderna.
Här uppges 
Kost och övervikt: 30%, 
Rökning: 20-30%, 
Arbetsmiljö, luftföroreningar,
miljögifter:5-7%, 
Infektioner, virus ,
bakterier:5%, 
Fysisk inaktivitet: 3-5%, 
Reproduktionsmönster 
hos kvinnor: 3%, 
Alkohol: 3%, 
Solstrålning och joniserande
strålning: 2%, 
Ärftliga förändringar: 2% 
Övriga orsaker: 13%.

Rökningen disponerar emellertid
även för andra sjukdomar, främst
ämnesomsättningssjukdomar
med diabetes och hjärt- och kärl-
sjukdomar i sitt släptåg. I en
norsk studie, nyligen publicerad i
Medicine & Science in Sports &
Exercise, deltog 22 000 medelål-
ders män i en hjärt-&kärlunder-
sökning där den totala dödlighe-
ten registrerades. Efter 16 år visa-
de det sig att rökning var en större
hälsorisk än övervikt och att ris-
ken vid övervikt ökade avsevärt
när den kombinerades med rök-
ning. Slutsatsen blev därför att
rökning var värre för hälsan än
övervikt.

Vi i VISIR får med detta ytterligare
vatten på vår kvarn och har all
anledning att sträva vidare i vår
kamp mot tobaken speciellt nu 

snart i år manifesterad under
Rökfria veckan, v. 47, och den
20:de november för Tobakens
offer.

Bengt Rosengren
Ordf.

Bengt Rosengren, 
förbundsordförande
i VISIR.

Förbundsordföranden har ordet:

Du kan även läsa 
Visir Aktuellt 
Friskare liv på 
www.visir.a.se
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En stor Hälsomässa
ägde rum i Sollentuna
fredag-söndag den 
27-29 september.
Yvonne Norman, 
ordförande i VISIR
Stockholm, lyckades
få en gratisplats där
och fick därmed möj-
lighet att informera
om VISIR och om 
fördelarna med en
rökfri miljö. 

Föreningen hade folk där alla tre
dagarna och delade ut material
och fick kontakt med många män-
niskor. Yvonne får berätta.

- Jag hade hört mig för om möjlig-
heterna för Visir att få någon plats
där, och det gick men med ganska
kort varsel, det blev klart på ons-
dagen. På fredagen måste vi vara
där från början, men det gick. Det
var främst inbetalningskort jag
delade ut då, för det gällde ju att
värva nya medlemmar.

- Jag talade om behovet av rökfri
miljö vid busshållplatser, termina-
ler och liknande platser. Rökare
som väntar i en kö tänder gärna
en cigarett, men det är ju inte
trevligt för andra. Man borde ha
rökrutor där, så att vi som inte tål
rök kan vänta på bussen vi också.
Det var många som lyssnade, jag
hade åhörare nästan hela tiden.
Flera läkare kom och pratade om
det.

- Material att dela ut hade jag inte

så gott om, men jag fick lite från
Cancerfonden. Jag hade några
VISIR-aktuellt och gav till dem
som verkade särskilt intresserade.

Det låter som ett utmärkt initiativ,
tack Yvonne! 
Vi kan nämna att Christina
Elgström, Åke Norman, Victor
Nilsson och Bo Hellgren också
hjälpte till med att stå där, tills det
var dags att packa ihop.

Stockholmsföreningen planerar
också att göra något under 
Rökfria veckan för att dela ut
material och sprida information
om VISIR.

Arne Stråby

Visir  på Hälsomässan

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:
kjell@askenmedia.se eller mobiltel 0708- 87 16 17

Rapport från
"SODOM CITY"!
Droger och kriminalitet ökar
oroväckande, men tobaksjättar
som Philip Morris och övriga
aktörer inom tobaksnäringen
och dess aktieägare lever lungt
vidare, bakom fina fasader,
utan att besväras av vetskapen
om att 8 - 10 000 personer årli-
gen dör i vårt land på grund av
deras dödsbringande verksam-
het.
Dessutom är tobaken den i sär-
klass viktigaste inkörsporten
till tyngre droger som amfeta-
min, heroin m.fl. vilka i förläng-
ningen leder till livslångt lidan-
de i kriminalitet och förnedring.
Även alkoholen har sin del i
samhällets förfall. Den flödar
oroväckande fritt, tillhanda-
hållen av staten, hembrännare,
smugglare och icke seriösa öl
och tobakshandlare.
Hur många av våra ungdomar
skall offras innan föräldrar och
politiska beslutsfattare vaknar
och inser att det är hög tid att
agera, innan förfallet är fullbor-
dat?

Harry Moscán Karlshamn

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobaksprevention
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Skåne Visir delade ut 500 gerbera

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

I samarbete med Riksförbundet VISIR.

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

Nätverket för 

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

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

Tandvård mot tobak, tfn 08-677 10 90

Lärare mot tobak, tfn 08-677 10 90, 

www.teachersagainsttobacco.org

Sjuksköterskor mot tobak, tfn 08-677 10 90

Stiftelsen Laryngfonden, tfn 08-655 40 01

Farmaci mot tobak, tfn 08-677 10 90

Rökfria restauranger och
konditorier fick var sin
bukett av Visir´s Skåne-
distrikt på den tobaksfria
dagen 31 maj.
Med hjälp av basketflickor delade
man ut flera hundra blommor till
förtjusta fotgängare vid Triangeln
“strögets” mest trafikerade torg. 

- Vi hade även en monter och en jät-
tebukett på Universitetssjukhuset
MAS, där det hölls ett seminarium
om tobaksprevention. Alla deltagare
fick en blomma med sig hem, berät-
tar Sven Kinnander.
- Vi hade ett kort som följde med
varje blomma, säger Siv Malmberg,
ordförande i Skånedistriktet, med
texten:
Den 31 maj är den tobaksfria
dagen.
- Grattis till dig som inte röker.
- Mycket dumt att börja
- Försök sluta om du röker
Med projektet arbetade Siv och
Hans Malmberg, Eivor Svenonius
och Sven Kinnander. Dessutom fick
de hjälp med blommorna av en
granne till siv.
Blommorna inhandlades av en lokal
grossist till ett förmånligt pris.
För att göra det hela festligare hade
Visir Skåne engagerat några unga
spänstiga flickor från en elitserie-
klubb i basket.

- Det hade gentligen inte behövts för 
blommorna gick snabbt åt då det
var mycket folk i rörelse, säger
Sven. Alla tog emot blommorna 
med gjädje.

Björn Stenbeck ägare till den rök-
fria restaurangen Salt&Brygga i
Malmö fick en bukett gerbera på
den tobaksfria dagen 31 maj.

Landslagsspelaren i basket
Johanna Axelsson och Eivor 
Svenonius beredda att dela ut 
gerbera vid Triangeln i Malmö.
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Swedish Match mark-
nadsför snus som ett
rökstoppsmedel i sin
kommersiella strävan
att  göra en världslan-
sering. De gör allt vad
de kan för att motver-
ka EU:s förbud mot
snusförsäljning då de
ser en kokurrensfördel
för snus gentemot de
betydligt dyrare niko-
tin-ersättningsprepa-
raten som fem läke-
medelsföretag 
tillverkar.

Det är emellertid inte sant att
snusandet förklarar varför 
Sverige har den lägsta andelen
rökare i västvärlden eftersom de
flesta svenskar klarar rökstoppet
utan hjälpmedel enligt docent
Hans Gilljam, chef för Stock-
holms läns landstings Centrum
för tobaksprevention.

Är det då mindre farligt att
snusa än att röka?
Cancerfaran vid tobaksbruk har i
avskräckande syfte överbetonats.

Av de c:a 7 900 personer som får
en för tidig död i Sverige p g a
tobaksbruk svarar cancer för en
betydligt mindre del än andra
sjukdomar i lungorna och i 
cirkulationsorganen.
Snusets cancerfara anses så liten
att varningstexten för cancer har
avlägsnats från förpackningarna i
Sverige. Den är dock inte obefint-
lig utan kan snarast betecknas

som latent i munhåleregionen,
där man inte under senare år har
observerat snusframkallade
tumörer, men det beror sannolikt
på att man idag, i god tid, obser-
verar och behandlar förstadier till
tumörer, som därför inte hinner
utvecklas. 
Snuset kan inte heller lastas för
att framkalla den allvarliga och
utbredda lungsjukdomen KOL
(Kronisk Obstruktiv Lungsjuk-
dom).

Däremot framkallar nikotinet i
snuset ämnesomsättningsrubb-
ningar som i sin tur ger upphov
till den utbredda förekomsten av
allvarliga folksjukdomar. 

Exempel på detta är tidigare
debut av diabetes 2, s k åldersdi-
abetes, som disponerar för hjärt-
och kärlsjukdomar bl a med för-
svårad genomblödning i hjärtats
kransartärer och i njurarna.
Behandlingen, när sådan är 
möjlig, är ingripande och belas-
tande för patienterna, bypassope-
ration respektive njurdialys och
njurtransplantation. 
Andra allvarliga genomblödnings-
rubbningar i hjärnan kan ge upp-
hov till stroke, där behandlings-
möjligheterna riktade mot de
direkta sjukdomssymptomen i
många fall är  begränsade. 

Cirkulationsrubbningarna och
dess följder kan uppskattas till
att svara för i storleksordningen
1/3 av fallen av för tidig död
beroende på tobaksbruk.

Senare års forskning har även
givit hållpunkter för att nikotin-
påverkan i fosterlivet kan öka ris-
ken för ett senare nikotinberoen-
de. Det är sedan många år känt
att barn till rökande mödrar har
lägre födelsevikt än genomsnittet.
Moderna forskningsresultat tyder
också på att barnen efter sådan
nikotinpåverkan har en större
förekomst av mentala sjukdomar
däribland DAMP.

Det synes alltså vara mindre 
hälsovådligt att snusa än att
röka, men sannolikt inte tillräck-
ligt mycket mindre för att för att
man skall kunna acceptera snus
som rökavvänjningsmedel.  

Bengt Rosengren

Är snus ett rökavvänjningsmedel?

Livet är så
underbart!
Sluta röka -

fortsätt leva.

Snuset kan inte betrak-
tas som ett säkert rök-
avvänjningsmedel

Dansk rökare stämmer 
tobaksbolag. 
För första gången kommer en
dansk rökare att driva en process
mot ett tobaksbolag. Storrökaren
Allan Lycke-Jensen från Fyn får
den rättshjälp han behöver för att
stämma ett Scandinavisk Tobaks-

kompani. Han anser att att bola-
get tillsatt ämnen i cigaretterna
som hållit honmom kvar i nikotik-
beroendet.

Drygt 100 000 tyskar dör årli-
gen i tobaksrelaterande sjukdo-
mar (300 varje dag)
(www.tobaksfakta.org)

“Den som röker bara några
få cigaretter dagligen kan
lätt tro att man undgår 

hälsorisker med en lägre
tobaksförbrukning. Ingen

nedre riskfri gräns har 
hittils kunnat fastställas”.
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Rökning på arbetsplatser
har i långa tider varit en
tvistefråga, och framförallt
en källa till dålig arbet-
smiljö. Arbetsmiljöverket
är den ansvariga myndig-
heten, som bedriver tillsyn
främst enligt arbetsmiljö-
lagen.
Men man har även tillsyn
enligt tobakslagen och ska
därmed tillförsäkra alla
anställda en rökfri miljö.

Arne Stråby har för VISIR-aktuellt
intervjuat Arbetsmiljöverkets
generaldirektör Kenth Pettersson om
hur han ser på frågor om rökning på
arbetsmiljöverket. Som sig bör kan
han föregå med gott exempel, han är
inte rökare.

Arne: Du har själv slutat röka. Hur
länge sedan är det? Vill du
berätta något om hur du upplevde
det?

Kenth: Jag slutade röka 1992 efter att
ha rökt i rätt många år, och det upp-
levde jag som en stor befrielse. Dessu-
tom gick det lättare än jag hade trott.

Arne: Rökning på arbetsplatserna
har nog i alla tider orsakat problem
och inte sällan konflikter. Hur ser
du på detta?

Kenth: Alla anställda skall självklart
ha rätt att arbeta i en helt rökfri miljö.
Vi vet mycket mer nu om effekterna
av passiv rökning. Tidigare såg man
rökning bara som en fråga om röka-
rens egen hälsa, men så är det inte
längre. Passiv rökning kan vara skad-
lig för andra, särskilt för allergiker,
men egentligen är den skadlig för alla.
Man vet att det finns cancerframkal-
lande ämnen i rökning, och därför är
det inte acceptabelt att utsätta andra
för den. Dessutom kan rök samverka
med skadliga ämnen i arbetsmiljön
och göra deras inverkan mycket stör-
re.

Arne: Du har lång facklig erfaren-
het. Man kan tänka sig att facket
kan ha svårt att klara ambitionen

att vara alla medlemmars stöd när
det gäller
motsättningar mellan rökande och
icke-rökande medlemmar. Hur ska
man lösa den knuten?

Kenth: Så har det nog varit tidigare,
men jag tror inte att detta längre kan
leda till konflikter. Det borde vara
självklart för alla att ingen kan tving-
as att drabbas av passiv rökning.

Arne: Rökning på restauranger är
ett arbetsmiljöproblem, och frågan
har länge legat hos regeringen.
Vilka är dina tankar om detta pro-
blem?

Kenth: Vi måste snarast ta ett rejält
steg i riktning mot rökfria
restauranger, till exempel genom
särskilt avgränsade rökområden. Om
kanske fem år kommer vi att vara lika
förvånade över att man en gång i tiden
tillät rökning på restauranger, som vi
idag är över att vi för några år sedan
tillät rökning vid kaffeborden på
arbetsplatserna.

Arne: Vilka resurser lägger Arbet-
smiljöverket på frågor som har med
rökning att göra?

Kenth: Rökning hör ihop med de
medicinska frågorna, och där har vi
en handläggare inom den centrala till-
synen
som beva-
kar dessa
frågor.
Dessutom
bedriver
arbetsmil-
jöinspek-
tionen,
alltså den
tidigare
yrkesin-
spektio-
nen,
tillsyn vid
arbets-
platser i
sitt
distrikt.
Särskilt
vid tillsyn
av
restau-
ranger är
det van-
ligt att
frågor om

rökning tas upp. Det gäller då ofta
frågor om ventilation, både i köken
och i lokalerna där gästerna sitter.
Inspektörerna måste stödja sig på
arbetsmiljölagen, eftersom tobaksla-
gen inte gäller på restauranger.Vårt
ställningstagande är att ingen arbets-
tagare ska behöva utsättas för tobak-
srök.

Arne: Planeras någon särskild kam-
panj från Arbetsmiljöverket i
anslutning till det som riksdagen
beslutat om rökning på restaurang-
er?

Kenth: Inte någon särskild kampanj,
men vi har planer 
på att gå ut med ett material om rök-
ning på arbetsplatser till arbetsmiljö-
inspektionen för att stödja inspektö-
rerna i tillsynsarbetet.
VISIR-aktuellt hoppas att rökning
på arbetsplatserna inte glöms bort
som miljöfråga bara för att det har
blivit mycket bättre på arbetsplat-
serna än det har varit. Ofta är det
så att en framgång för vår syn
måste försvaras på nytt. Rökfri
miljö är en mänsklig rättighet. Det
gäller även både personal
vid restauranger och restau-
rangens gäster. På detta område
har vi tyvärr ännu inte nått så
långt, men vi hoppas varmt att
Kenneth Petterssons vision
enligt ovan ska bli verklighet så
snart som möjligt.

Generaldirektör Kenth Pettersson, chef för 
Arbetsmiljöverket. Foto: Urban Orzolek

Arne Stråby intervjuar Kenth 
Pettersson, chef för Arbetsmiljöverket
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Harry Moscán fortsät-
ter sin kamp mot
tobaksindustrin. 
I september hölls
antidrogparty för
andra gången.
Det är nog klart för alla i Karls-
hamn att man har ett friskare liv
utan droger. Harry Moscán idoga
kamp har ingen undgått.
Flera tusen kom till Bellevuepar-
ken. Regeringens narkotikapolitis-
ka samordnare Björn Fries invigde
årets arrangemang.
- Vi måste mobilisera samma enga-
gemang mot drogerna som vi hade
på 1980-talet sade han. Det är
viktigt när åtta procent av
dagens 15-åringar har prövat
narkotika.
- Tobaksindustrin är vår samhäl-

lets värsta fiende. De lockar ung-
domar till att börja röka med hems-
ka metoder, säger Harry Moscán.
Bolagen får cigaretter att verka
glamorösa och någonting som hör
till fest.
Det drogfria kalaset är ett samar-
rangemang mellan Visir, Fritids-
kontoret och IOGT Ungdom.

Inspiration till
nikotinfrihet i
Blekinge
Visir-distriktet Blekinge utlyste en
tävling i länets skolor i våras för
årsklass 6. 
- Det gällde att komma med alster,
som skulle inspirera barn och
ungdom till nikotinfrihet, berätar
Clas Lindmark, ordförande i Visir
Blekinge.
Vi redovisar fyra utvalda 
teckningar med barnens 
egna kommentarer.

Drogfritt kalas i Karlshamn

Ett av aktiviteterna var stapling
av pall. Rekordet är 16 pallar
något barnen i Karlshamn inte
riktigt nådde men var glada
ändå.
Foto: Christian Hylse

Björn Fries invigde årets arrange-
mang i Karlshamn.
Foto: Christian Hylse

Cancer 36 kr.
Rökning orsakar hjärtsjukdomar
och cancer
Teckning: Josefin Stridh 
Mörrumsskolan 6 C i Mörrum.

“Blossa, fimpa, dö, sabbar vår
miljö”!
Teckning: Sofie Bejmar Ekeryds-
skolan 6A i Olofström

Rök ej säg nej!
Om du inte röker så mår du bättre
och ser bättre ut- ta inga chanser
och undvik cancer.
Teckning: Minnie Andersson
Hobyskolan 6:u2 Bräkne-Hoby
Bilden till höger

Smoking No Way
Teckning: Hanna Lennartsson,
Julia Jönsson, Linn Sandén
Prästslättsskolan 6A i Karls-
hamn.



8

Nu börjar effekterna
av kvinnornas rökning
visa sig. Redan om
fem år kommer fler
kvinnor än män att dö
av lungcancer i 
Sverige. Vi blir då 
troligen det första
land i världen där
detta sker. Nu behövs
rejäla satsningar på
rökavvänjning, menar
ledande experter.

Var femte vuxen svensk röker och
de rökrelaterade sjukdomarna
ökar.
Lungcancer, kroniskt obstruktiv
lungsjukdom, KOL, och andra
lungsjukdomar har stått i fokus
under en stora lungkongress i
Stockholm nyligen.

Det är fortfarande fler svenska
män som får lungcancer. Men
redan idag drabbas fler kvinnor
än män i åldrarna under 55 år av
sjukdomen. 90 procent
av patienterna dör inom ett år
efter diagnos.

Inom fem år kommer antalet
kvinnor med lungcancer att vara
fler än män, enligt Magnus Sten-
beck, docent vid epidemiologiskt
centrum, Socialstyrelsen.

Den vanligaste cancerformen
bland kvinnor är idag bröstcan-
cer. Men inom 8 år kommer fler
kvinnor att dö av lungcancer än
av bröstcancer.

För att vända denna utveckling
krävs kraftfulla satsningar på
rökavvänjning.
Sjukvården, Internet, radio och
TV borde kunna tillhandahålla
rökavvänjning på ett helt annat
sätt än idag.

Cirka 20 procent av den svenska
befolkningen röker. 21 procent av

kvinnorna är dagligrökare och 16
procent av männen. Lungcancer
drabbar cirka 2 700 personer per
år. Mer än 90 procent avlider
inom ett år.

På 1950-talet rökte betydligt fler
män än kvinnor. Under 1960-
talet började
kvinnorna röka allt mer, samti-
digt som männen slutade i allt
högre grad.
Mellan 1980 och år 2000 mer än
halverade männen sin rökning,
medan kvinnorna
bara minskade sin rökning med
en tredjedel.

Arne Stråby

Källa: Pressmeddelande från ERS
(European Respiratory Society),
sammandrag

500 000 svenskar är drabbade av
KOL, dvs kroniskt obstruktiv
lungsjukdom, och de flesta av
dem har inte fått en diagnos.
Majoriteten är rökare.
Sjukdomen kostar 9,1 miljarder
kronor - varje år. Det visar en ny
undersökning som presenterades
vid en kongress om lung- och
luftvägssjukdomar nyligen.

Sven-Arne Jansson, verksam vid
OLIN-studierna i Norrbottens
läns landsting, har undersökt
samhällets kostnader för patien-
ter med kroniskt obstruktiv
lungsjukdom, KOL.

Samhällets totala kostnader för
KOL är nästan 13 500 kronor per
person och år. 
500 000 svenskar har KOL och
de flesta har inte fått en läkardia-
gnos.
Det innebär att den årliga kost
naden för det svenska samhället 
är 9,1 miljarder.

- Det är framför allt rökning som
är riskfaktorn för KOL, Sjukdo-
men går inte att bota, men om
patienten slutar röka kan sjukdo-
men stanna av. Då kan man
undvika sjukhusinläggningar och
syrgasbehandling som annars är
vanligt. Men då måste läkarna
hitta patienterna och ställa dia-
gnos i rätt tid, berättar
Sven-Arne Jansson.

De genomsnittliga kostnaderna
är omkring dubbelt så höga för
patienter med läkardiagnostise-
rad KOL, som för patienter vars
sjukdom inte har
diagnostiserats av läkare.

Sammandrag Arne Stråby
Källa: Pressmeddelande från ERS
(European Respiratory Society), 

Lungcancer vanligast bland kvinnor om fem år

"Rökarsjukan"
KOL kostar 

9 miljarder per år

Varnings-
texterna
blir större
Enligt en nyhetsnotis nyligen
kommer ett EU-direktiv om var-
ningstexter på cigaretter att
införas i svensk lagstiftning med
tillämpat genomslag någon
gång nästa år. EU-direktivet
innebär att varningstexter ska
täcka 30 procent av framsidan
och 40 procent av baksidan på
cigarettpaketen. På framsidorna
ska det stå "Rökning dödar"
eller "Rökning kan döda", alter-
nativt "Rökning skadar dig och
alla omkring dig". För paketens
baksidor finns 14 olikavar-
ningstexter som ska alternera
efter ett givet schema.

Källa: www.tobaksfakta.org
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Philip Morris 
skyldig till 
rökares cancer

Philip Morris har dömts att betala
sammanlagt 28 miljarder dollar i
skadestånd till lungcancersjuka
före detta rökaren Betty Bullock,
64, i Kalifornien. Hon hade stämt
tobaksjätten för försumlighet,
bedrägeri och för att saluföra
skadliga produkter.
Juryn i den högre domstol i Los
Angeles där processen pågått en
dryg månad kom efter nära fyra
dygns överläggningar fram till att
Philip Morris orsakat Bullocks
lungcancer genom att i det
längsta hemlighålla fakta om
sambandet mellan cigarettrök
och cancer.
Betty Bullock började röka som
17-åring på 1950-talet. Hon rökte
enbart ett av Phillip Morris ciga-
rettmärken. I februari 2001 fick
hon diagnosen lungcancer.

Philip Morris har i ett par liknan-
de fall där man dömts till skade-
stånd överklagat beslutet, och det
är troligt att det mycket höga
beloppet kommer att sänkas. I ett
likartat fall har bolaget dömts till
ca 100 miljoner dollar. Man sat-
sar mycket på advokater men har
alla fakta mot sig.
I fallet Bullock ändrade man dock
taktik något och godtog att infor-
mationen på 50-talet var vilsele-
dande. Man hävdade dock att
hon hade tillgång till mer fakta på
8o-talet och hade undgått lung-
cancer om hon då hade slutat!

Källa: www.tobaksfakta.org

Vaccin mot röklust
Nyheten om ett vaccin mot
röklust har just kommit ut i
massmedia. Vid Karolinska Insti-
tutet har man genom djurförsök
fått lovande resultat när man
genom injektioner har försökt

hindra nikotinet att nå hjärnan.
Om nikotinet inte kommer till
hjärnan så uteblir den stimule-
rande och vanebildande effekten.
Försök på människor, dvs på
rökare som vill sluta, kommer att
påbörjas nästa år. Enligt TV-
inslag den 12 oktober har man i

England redan börjat försök på
människor.
En forskare vid Karolinska Insti-
tutet kommer att berätta mer om
detta vid ett VISIR-arrangemang i
Stockholm i februari, vilket fram-
går av annan artikel i detta num-
mer av VISIR-aktuellt.

Senaste nytt 
om tobak

VISIR 
fyller 30 år
VISIR-rörelsen har sin
vagga i Stockholm på
Marknadsvägen i Täby,
hemma hos Valentin
Seveus. Där hade före-
ningen VISIR i Stockholm
sitt konstituerande möte
den 15 februari 1973.
Snart 30 har år gått sedan dess.
Söndagen den 16 februari 2003 
planerar VISIR i Stockholm
att anordna någon form av jubileum,
antagligen i lokalen "Havet", Olof Pal-
mes Gata 25.
På Tunnelgatan 25, nuvarande Olof
Palmes Gata 25, hade föreningen
och senare också Riksförbundet
VISIR sina lokaler under större
delen av 1970- och 80-talet. I skri-
vande stund inbokad och klar för att
medverka vid jubileet den 16 februa-
ri är Valentin Seveus, föreningens
förste ordförande, som sedan blev
förbundets sekreterare. Han kommer
bl.a. att berätta om hur det hela bör-
jade.
Det verkar också klart att en repre-
sentant för Karolinska Institutet
kommer att berätta om en väsentlig
nyhet på området, nämligen forsk-
ningen för att ta fram ett vaccin som
tar bort nikotinberoendet.
En av orsakerna till att VISIR bilda-
des var en statlig utredning som i
början av 1970-talet hade lagt fram
ett 25-årigt åtgärdsprogram, som
skulle ge alla barn födda efter 1975
en rökfri uppväxt. Mot bakgrund av
att detta åtgärdsprogram inte för-
verkligades då och i egentlig mening
ännu inte kommit till sin startpunkt,
kan kanske framtagandet av ett vac-
cin som tar bort nikotinberoende
vara ett genombrott för att nu på
2000-talet genomföra åtgärdspro-
grammet.
En annan viktig orsak till att Visir
bildades var den dominans som 

rökningen hade i stort sett överallt i
samhället fram till början av 1970-
talet. Det fanns nästan inga rökfria
lokaler. Man rökte överallt: på job-
bet, i offentliga lokaler, väntsalar,
tunnelbanan, flygplan, alla restau-
ranger och kaféer, i sjukhus och sko-
lor. Rökfria sammanträden fanns
inte. Det stod askkoppar i alla sam-
manträdesrum. Att röka var det nor-
mala, och ingen rökare frågade
någonsin om någon hade något att
invända. 
I det läget samlades alltså några
engagerade för att diskutera hur
man kunde bli av med rökterrorn,
och resultatet blev alltså en ny
organisation, som man kallade
VISIR, Vi Som Inte Röker. Den
behövdes för att tillvarata den icke-
rökande majoritetens intressen. 
Resultatet lät inte vänta på sig. 
Det har blivit en oerhörd omsväng-
ning sedan dess, och numera är det
faktiskt rökfrihet som är det normala
i praktiskt taget alla lokaler. Vi ska
inte vara så förmätna att vi säjer att
allt beror på Visir, men visst har vi
betytt mycket. Visir blev en stor
organisation, självklar remissinstans
och mycket annat. Vi fick allt fler att
acceptera vårt synsätt.
Gamla och nya VISIR-are hör av er
och visa intresse för VISIR:s 30-års-
jubileum! Ni som själva har minnen,
ni som har minnen av dom som varit
med men nu är borta och ni som har
idéer om hur vi tar vara på erfaren-
heterna och vidareutvecklas. Det är
VISIR:s Stockholmsförening som
håller i arrangemangen.
Skriv mail till:jubileum@visir.a.se
och anmäl ditt intresse. Det går
naturligtvis lika bra att skriva vanli-
ga brev eller ringa till :
Jubileum, VISIR, Hälsans Hus, Fjäll-
gatan 23 A, 116 28 Stockholm, tel.
08-591 282, 11, fax. 08-56 988 88.
Info om jubileumet kommer efter
hand som förberedelserna utvecklar
sig att finnas på 
hemsidan:

Bo Hellgren och Arne Stråby
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Efter en röktest var han fast.
Rickard Johnsson 15,  rökte 2
cigaretter varje dag. Numera
har han bytt till snus.

Patrik Werneborn 15, har tes-
tat cigaretter någongång. -
Det skadar hälsan och speci-
ellt mig som är idrottsman
med handboll och golf som
största intresse.

Sebastian Harnesk 14, bruka-
de röka 1 paket om dagen. Nu
har han skurit ned till hälf-
ten. Den andra hälften har
han bytt ut till snus. - Jag
skall nog sluta, säger han.

Robin Bentley 16, har rökt
under sdet senaste året. Han
började redan som 12-åring.
Höll upp i 2 år men numera
bara snus och i samband med
fester.

Mikela Nordgren 15, har ald-
rig rökt och tävlar med sig
själv att aldrig börja. 
- Lite passiv rökning har jag.
Min far och hans flickvän
röker hemma.

Maria Hellnér 15, har aldrig
rökt. 
- Det är onödigt så varför
börja. Ingen hemma röker nu.
Min pappa har slutat!

Mimmi Larsson 15, har 
aldrig rökt, vill inte och har 
aldrig varit frestad att testa
heller.
- Ingen hemma röker.

Patrik Nilsson 12, har sma-
kat på sin mammas cigarett
någongång.
- Nu har hon slutat, - igen -
men det kanske är för sent...? 
Min farfar och farmor har
lovat betala mitt körkort om
jag aldrig börjar röka. 

John Wånsander 12, har 
aldrig provat. 
-Farsan röker men det verkar
inte vara bra att bli beroende
-av ett gift.

Erik Boteues 15, röker 3-4
cigaretter varje vecka och 5
snusdosor.  Snuset tycker han
är en annan sak, men...
- Mitt tandkött har skadats
av snuset så nu har jag 
problem i munnen.

Malin Eliasson 15, har aldrig
testat och tänker andrig
börja heller. 
- Det är ju farligt!

Therese Andersson 15, har
aldrig provat.
- Cigaretter är äckligt och
dumt. Luktar illa gör det
också. Man kastar bort peng-
ar i onödan och får cancer på
köpet.

Kullaviksskolans rektor
Hans Wettby har 110
lärare i sin stab.
- En bil brukar ta en
sväng då och då på 
rasterna. Det är för-
modligen lärare som är
rökare. Vi är en rökfri
skola till 100 procent.
Vi är en också nystartad
skola så vi har inte
hunnit utse en rökan-
svarig men tar gärna
emot tips och råd av
Visir.

I Sverige feströker drygt
var tredje flicka i nian.
25 procent av pojkarna
röker ibland och lika
många snusar. Det har
inte skett någon större
förändring i andelen
tobaksbrukande ungdo-
mar på flera år.

Källa: fri

Visir gjorde ett
snabbt besök på
en helt vanlig
skola i Sverige.
Många av ele-
verna är kloka
andra mindre.
Frågan vi vuxna
kan ställa oss:
Vem hjälper 14-
åringar med
cigaretter och
snus?

Vill ej vara 
med på bild
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Efterlyser skrämselpropaganda!
Skolvärdinna på Kullaviks-skolan är Christina Gardtman.
När hon var i 25-års ålderna började hon feströka.
- 1:a halsblosset var häftigt. Det susade till i huvudet och så var jag
fast men bara i samband med fester, berättar hon under en paus i
skolan.
När Christina insåg, efter många års feströkande, att hon faktiskt var
beroende då hon även tände en cigarett mitt på dagen, var det dags
för en ordentligt tankeställare.
- En trettondagsafton då andra rökte under fläkten och jag käkade
salta pinnar istället för tända ett bloss då var det dags...
Men det som gjorde att Christina faktiskt slutade röka var en
kampanj på TV 1996. Det visades en dokumentär om en kvinnas
sista år som rökare. Hon hade lungcancer.
- Jag efterlyser mer skrämselpropaganda. En sakligt information som
verkligen visar vad som kan hända i kroppen på en rökare. 
Visst var rökrutan häftig på den gamla goda skoltiden men den ställ-
de också krav. Det var ju häftigt att stå där.
I dag går min 17-årige son till jobbet som plåtlärling, han har aldrig
rökt men snusdosan verkar höra till yrket. Den måste han alltid med
sig.

Vi välkomnar gärna Visir hit till Kullaviksskolan, säger fröken Elaine Isidors-
son-Wiberg på bilden med eleverna i klass 8A.
- Jag har varit rökfri í 20 år och visst tänker man ibland tillbaka på hur myck-
et pengar man bolmade iväg. På den tiden jag gick i skolan var man ju en mes
om man inte rökte. Skönt att den inställningen har ändrats. Barn är säkert
mycket klokare i dag.
Märk eleven som har handen uppsträckt - lite skamsen är han - han är klassen
enda som röker. Men han funderar allvarligt på att sluta.

Skolvärdinnan
Christina 
Gardtman 
flankeras 
av David 
Lindén, 15 och
Johan 
Hedström 14,
som aldrig 
provat varken
cigaretter eller
snus. 

• En kvinna av 10 får bröstcancer i
Sverige och andelen ökar.
• Bröstcancer är den vanligaste 
formen av cancer hos kvinnor.
• Tonåringar kan drabbas av bröst-
cancer men det är vanligare bland
kvinnor runt klimakteriet (40-50
år) och risken ökar markant efter
pensionsåldern.
• Dödligheten i bröstcancer minskar
stadigt i Sverige. Relativ 5-års över-
levnad är 84,1 procent. Tidigt upp-
täckt genom sk mammografi hjälper.
• Lungcancer minskar bland män i
Sverige samtidigt som den ökar mar-
kant bland kvinnor.
• En av tolv rökare drabbas av lung-
cancer.
Källa fri www.nicorette.se

Nya Andetag

Är du lungsjuk men lär känna
din sjukdom och konsekven-
serna av den ökar förutsätt-
ningarna att må bra.
Detta skriver Carina Roxström
om i Nya andetag som är ett
studiematerial från Hjärt- och
Lungsjukas Riksförbund.
Boken kostar 125 kr och kan
beställas på info@hjart-lung.se
eller genom fax 08- 668 23 85

Fakta

Sonja Stjernquist 
Död

Sonja, en av våra största 
operett- och musikstjärnor och

inte minst en trogen Visir-
medlem avled den 16 augusti.
Vi är många som kommer att

minnas hennes sång och 
smittande skratt.

Siv Malmberg
Visir:s skånedistrikt
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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.
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Rökfria veckan startar 18 nov!
Inför rökfria veckan, vecka 47, alltså 18-24
november, håller en del material på att tas fram.
En affisch utformas för att ansluta tillfilm-
snuttar på temat rökavvänjning som kommer att
visas i TV 4 och TV 5 under vecka 46 och 47. De
sänds som reklam för Sluta röka-linjen och har
producerats i Australien.

Affischer och vykort bekostas främst av Hjärt- och
Lungfonden, men organisationerna inom Nätverket
för Tobaksprevention bidrar också med vissa belopp.
Bland dem finns VISIR, och vår logo finns med på
allt material.

Föreningar och distrikt inom Visir uppmanas därför
att beställa och sprida material och ordna arrange-
mang i Rökfria veckan. Vykort och affischer kan
beställas mot portokostnader, dvs själva materialet
kostar inget. 

Kontakta
Yrkesföreningar mot Tobak, Box 17533, 118 91
Stockholm, tel 08-669 81 58,
fax 08-669 81 65 (Marianne Roos) om material.

En del information om vad som planeras under 
Rökfria veckan på några håll finns på annan plats i
detta nummer av VISIR-aktuellt.

I Australien är man tydligen på alerten när det gäller
tobaksinformation och rökavvänjning. Den som har
Internet rekommenderas att besöka deras sajt
(www.quitnow.info.au). VISIR rekommenderar även
den svenska sajten
www.tobaksfakta.org - en förnämlig hemsida med
mycket fakta, förtjänstfullt skött av Carl-Olof Ryden.

Arne Stråby

Sense it
Rullagergatan 9
415 26 Göteborg

Tel. 031-727 50 66
Fax 031-727 50 67
Mobil 0704 65 63 73
E:mail info@sense-it.com
Webb www.sense-it.com

Upplev 2000-talets behandlingsmetod
Under behaglig djupavslappning erbjuder vi hjälp med 
behandling av ovanor och beroenden som ofta kan vara 
svåra att avhjälpa på egen hand.

Vi erbjuder hjälp med:
-att sluta röka/snusa
-viktminskning
-att hantera stress/oro
-sömnproblem
-alkholproblem f.d Rökdoktorn




