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Förbundsordföranden har ordet

Dick Jansson
Förbundsordförande i VISIR

VISIRs årliga förbundsmöte har genom-
förts vid Halltorps Gästgiveri på norra 
Öland den 28-30 maj. 

Konferensanläggningen var av hög klass 
med utsikt över Kalmar sund och det betag-
ande öländska landskapet. Försommar-
vädret var fantastiskt, värme och sol! Att 
under sommaren komma från inlandet 
till kusten med allt sitt vatten och vackra 
natur är en härlig upplevelse.  

Som vanligt var också själva mötet 
välorganiserat och innehållsrikt. Intress-
anta studiebesök i en spännande miljö, 
goda måltider och trevligt umgänge med 
förbundskamrater, folkbildande föreläsn-
ing och viktiga beslut om VISIR:s  fram-
tid.  Ett varm tack till Claes och Kerstin 
Lindemark för mycket bra kulturprogram 
inte minst för besöket på Borgholm slott! 
För det administrativa och organisatoris-
ka arbetet framförs ett tack till förbunds-
expeditionens Leili Hägg och Ragnhild 
Berglund. 

Jag vill också tacka mina styrelsekam-
rater för ett gott arbete och inte minst 
alla de aktiva medlemmar i VISIR, som 
kommit till mötet. Göran Löfroth, Eivor 
Svenonius och Arne Stråby avtackades 
efter över tio års engagerade och viktiga 

insatser i förbundsstyrelsen. Lyckligtvis 
har Arne lovat att fortsätta sitt  arbete 
som redaktör för VISIR-aktuellt. De nya 
ledamöterna Yvonne Berling, Gert Essle 
och Helena Eriksson samt ersättarna Kris-
tina Lindell och Nina Eriksson hälsades 
välkomna!

Förbundsmötet antog två uttalanden,
det första en protest mot regeringens 
försök att få exportera det hälsovådliga 
snuset till EU-länderna, i det andra krävs 
att samhället gör mer för att skydda ung-
domen mot tobak.

Alla medlemmar i VISIR kan göra 
viktiga insatser. Ta upp tobakens skad-
lighet i olika sammanhang familj, släkt, 
vänner, bekanta. Hur är det med rök-
tillåtna utomhusserveringar?  Är dom 
helt igenbyggda? Vad kräver kommunens 
miljönämnd? I höst är det val! Fråga dem 
som står på listorna vad de vill göra för att 
begränsa tobakens skadeverkningar!

Det finns mycket vi kan göra både 
enskilt och i olika VISIR-föreningar. Vi 
syns i det arbetet!

Välorganiserat och
innehållsrikt förbundsmöte

Foto: Arne Stråby
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Riksförbundet VISIR var liksom många 
andra frivilligorganisationer inbjudet till 
en hearing kring den framtida alkohol-, 
narkotika-, dopning- och tobakspolitik-
en (ANDT). Inbjudare var socialdeparte-
mentet med folkhälso- och äldreminis-
tern Maria Larsson och statssekreter-
aren Maria Renström, som ledde sam-
mankomsten. 

Socialdepartementet hade i förväg sänt 
ut en enkät till frivilligorganisationerna 
för att få in deras synpunkter på en sam-
manhållen ANDT-politik. Den innehåller 
många frågor kring hur vi ser på detta och 
vad vi anser bör göras för att få till stånd 
en sammanhållen ANDT-politik.

För en organisation som VISIR, som 
bara sysslar med T för tobak är det i 
nuläget lite svårt att bedöma vad det 
skulle innebära med en sammanhållen 

ANDT-politik.
Det var den 24 maj som denna hear-

ing ägde rum i Rotundan, Rosenbad. Ett 
30-tal organisationer hade hörsammat 

inbjudan, där jag deltog för VISIR.
Efter inledningsanförande av Maria 

Larsson lämnades ordet till frivilligorgani-
sationerna för att på ett par minuter säga 
vad vi gör och ange våra synpunkte på 
regeringens förslag och enkät.

När det blev min tur framhöll jag 
förstås att VISIR arbetar för rökfri miljö 
med sikte på ett tobaksfritt samhälle. Vi 
arbetar alltså bara med "T". Än så länge 
känner vi oss lite osäkra inför vad en sam-
manhållen ANDT-politik kan innebära. 
Vi är positiva till samarbete på riksplanet 
likaväl som på regional och lokal nivå.

I sin avslutning aviserade Maria Lars-
son att inbjudan till en ny träff kan kom-
ma.

Arne Stråby

Maria Renström lyssnar till hälsominis-
tern Maria Larssons anförande.

Hearing om ANDT i Rosenbad
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Foto: Arne Stråby

Stockholms kommun beslöt den 12 april 
att ta samma steg med början redan den 
1 maj. Nå, det var en lördag, så det blev 
3 maj som blev rökarnas prövodag. Efter-
som man inte har hört så mycket om pro-
tester så får man anta att det gick ganska 
bra.

Att Stockholm anslöt sig har förstås 
betydelse. Kommunen är ju landets stör-
sta. "Kungliga huvudkommunen" sa en 
del skämtare när kommunreformen gjorde 
att städer och stadsrättigheter försvann.

Som gammal VISIR-are känner man sig 
inspirerad. Att förbjuda rökpauserna hade 
vi aldrig drömt om när vi började ställa 
våra krav på 70-talet. Däremot krävde vi 
rätten att slippa andras rök, både i själva 
arbetet och vid kaffepausen. Det mötte 

motstånd då, men vi fick igenom våra 
krav.

Positionerna är alltså framflyttade. Vi 
får se om alla kommuner ansluter sig så 
småningom, men det kan ta tid.

Naturligtvis hörs protester. Riksdagsle-
damoten Camilla Lindberg (FP) har tagit 
till brösttonerna i massmedia. Hon talar 
om hälsofascism och säger rent ut att "Jag 
skulle aldrig följa förbudet. Arbetsgivare 
ska skita i vad man gör på fikarasten". 
Hon drar också till med orimliga jäm-
förelser som att vitlök luktar illa också.

Man tar sig för pannan och undrar 
hur många hon tror dör av vitlök varje 
år eller varje dag. Att en riksdagsledamot 
även uppmanar till regelbrott är anmärkn-
ingsvärt. Kan inte partiledningen ta henne 

i örat?
Den minnesgode erinrar sig kanske att 

Camilla Lindberg också kämpar för att 
åter tillåta rökning på restauranger. Hon 
är en dålig förlorare.

Arne Stråby

Rökfri arbetstid
Ungefär 120 kommuner i landet har hittills beslutat om rökfri arbetstid. Det innebär 
att kommunens anställda bara får röka under lunchrasten, som ligger utanför 
arbetstid. Däremot får de inte ta en rökpaus då och då, inte heller under kaffepaus 
på arbetet.

Rosenbad sedd från Vasabron

Foto: Arne Stråby
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KeRSTIN STRÖM
Lungspecialist, verksam som över-
läkare i lungmedicin vid Blekinge-
sjukhuset i Karlskrona och docent i 
lungmedicin vid Lunds universitet.
Forskningserfarenhet främst från 
området KOL.

Fråga
Hur fungerar egentligen beroende och 
hur kan det vara så olika? Jag har rökt 
i långt över 30 år och även haft en del 
uppehåll men börjat igen av olika orsak-
er. Men för sju år sedan slutade jag röka 
utan att jag egentligen hade tänkt göra 
det. Jag vaknade en morgon och kände 
bara att ”jag vill aldrig mer dra ner rök 
i mina lungor”. Trots att jag fortsatte att 
dricka alkohol, vilket brukar sätta igång 
röksuget, kom ingen längtan efter cigaret-
ter igen. Jag upplever bara en stor befrielse 
och förstår inte hur jag någonsin kunnat 
röka.

Man 60+

Svar
Nikotinberoendet vid rökstopp är allra 
starkast den första tiden eller de första 
dagarna. Beroendet uppstår genom att 
nikotinet påverkar hjärnans signalsub-
stanser (acetylkolin, dopamin, noradrena-
lin med flera). Detta leder till förändringar 
i biokemiska processer och nervsignaler. 
Nikotin är en mycket starkt beroende-
framkallande drog. Småningom avtar det 
men det kan kvarstå under lång tid och 

hos många försvinner behovet av nikotin 
aldrig helt. Men de individuella variation-
erna är stora. Trots det starka beroendet 
är det ändå så att det är viljan att sluta 
röka och bli nikotinfri som är avgörande 
för om man lyckat sluta röka och bli rök-
fri eller inte.  

Det är mycket vanligt att rökare gör 
flera rökstopp men återfaller i rökning 
innan han eller hon lyckas sluta röka för 
gott. Och vinsterna av rökstopp kommer 
omedelbart och växer med tiden, det vet 
vi nu.

Så det var mycket bra att du bestämde 
dig för att aldrig dra ner rök i lungorna 
igen- din vilja avgjorde!

Fråga 
Finns det några tips för att sluta använda 
nikotintuggummi? 

Min sambo har rökt till och från i tio 
år. Han har försökt sluta röka i ett par år 
nu och använder regelbundet nikotintug-
gummi, men det blir en och annan cigarett 
också och även snus ibland. Har nikotin-
tuggummi några biverkningar?

Sara

Svar
Du skriver att din sambo har försökt sluta 
röka i ett par år men att det blir en och 
annan cigarett och även snus ibland. Han 
använder nikotintuggummi och du undrar 
om det har biverkningar.

Man kan bli beroende av nikotinet i 
nikotintuggummi men dels är det mindre 
nikotin än i cigaretterna, dels får man inte 
den snabba effekten av nikotintuggummi 
som av rökning. Och nikotintuggummi 
innehåller inte de andra 4000 substanser-
na som finns i cigarettrök varav många 
är farliga och bland annat cancerframka-
llande. Så det är alltid bättre att använda 
nikotintuggummi än att röka!

Snus ger också en rejäl och snabb 
nikotindos. Så länge din sambo röker och 
snusar ibland tror jag at han har svårt att 
bli av med sin nikotinberoende.

Mitt råd är att han i första hand slutar 
röka och att använda snus. Därefter kan 
det så småningom gå lättare att minska 
nikotinberoendet ytterligare och också 
sluta med nikotintuggummit.

Frågespalt

fråga doktorn
KeRSTIN STRÖM SVARAR på LäSARNAS FRåGOR

Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobakspreventation



5

I samband med lanseringen av en ny 
drog kommer Sveriges regering att 
behöva ge sitt godkännande. Drogen är 
inte klassad som narkotika och beräk-
nas kunna ge väsentliga intäkter till den 
svenska staten. Röster mot lanseringen 
finns men motståndet är mycket begrän-
sat säger den informationsansvarige. 

Drogen har en avslappande effekt och kan 
även öka självkänslan hos brukare som 
brister på denna punkt. De stora positiva 
effekterna anses överväga de få nackdelar 
man funnit med drogen. På den negativa 
sidan finns att den är kraftigt beroende-
framkallande samtidigt som denna effekt 
är positiv med avseende på skatteintäk-
ter.

En viss ökning av hjärt-kärlsjukdomar 
kan väntas. Men i Sverige har vi redan 
ganska hög nivå av dessa sjukdomar, var-
för Sverige anses förberett. Vissa andra 
organ kan också ta skada, och lungor 
nämns som en risk. Lungcancer kan före-
komma i vissa fall men denna typ är inte 
smittsam, varför en epidemi inte anses 
som ett hot.

Drogens andrahandseffekter är ringa 
och att vistas i närheten av där drogen 
brukas kan anses som relativt säkert under 
kortare perioder.

Mycket tyder på att denna drog kom-
mer att godkännas av alla myndigheter 

och bli helt legal att bruka och handla 
med. Staten har redan en plan på hur 
konceptet ska marknadsföras ihop med 
industrin. Det mesta är konfidentiellt 
men man räknar med att utnyttja kända 
personer som påstår sig "gått över till" 
denna drog.

Ett svenskt läkemedelsbolag har också 
som först i världen lyckats ta fram ett 
amfetamintuggummi, som ska användas 
vid avvänjning av injektionsmissbrukare. 
Utvecklingsarbetet var omfattande och 
priset kommer att hamna i nivå med mots-
varande injektion.

Om detta vore sanning, skulle du ock-
så godkänna rökning som en legal drog? 

Anser du att nikotinplåster är effektivt för 
att bli av med nikotinberoendet?

Hjärtstopp som avvänjning fungerar, 
jag har provat.

Magnus Bäckström

Skulle du godkänna denna drog?

Magnus Bäckströms inlägg måste ge 
oss alla, vi som i valet i höst gör politiker 
till beslutsfattare, en tankeställare. 

Tobaksbruket introducerades en gång i 
tiden med ungefär de insmickrande argu-
menten som han relaterar till. Idag skulle 
den som försökte sig på detta kanske bli 
åklagad för anstiftan till massmord. Frå-
gan är hur vi nu tillsammans sätter stopp 
för drogen nikotin-tobak.

Vi behöver alla, rökare och icke-
rökare, beslutsfattare och vi som i valet 
i höst gör politiker till beslutsfattare, all-
varligt engagera oss i hur vi nu på 2000-
talet sätter stopp för denna drog. 30.000 

VISIR-medlemmar gjorde på 1970-talet 
ett grundläggande ideellt opinionsarbete, 
som med full kraft behöver fullföljas nu 
på 2010-talet.

Hur ligger det till med balansen mel-
lan statens utgifter och "inkomster" av 
drogen nikotin-tobak ? Är tobaksskat-
ten öronmärkt för att eliminera tobakens 
skadeverkningar? Är tobaksbranschen 
ålagd att ta sitt produktansvar fullt ut? 
Ska vi fortsätta att acceptera ett samhäll-
sklimat som lurar våra barn och ungdomar 
in i nikotinberoende - och där hjärtstopp 
20-30 år senare blir väckarklocka?

Bo Hellgren

Tobak i ValRöRelSen

Magnus Bäckström

VISIR
tfn 08-591 28 211
E-post: visir@telia.com
www.visir.a.se

Cancerfonden
tfn 020-59 59 59
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

Lärare mot tobak
tfn 08-669 81 58
www.teachersagainsttobacco.org

Läkare mot tobak
tfn 08-669 81 58

Sjuksköterskor mot tobak
tfn 08-669 81 58

Stiftelsen Laryngfonden
tfn 0923-776 60
www.laryngfonden.se

Farmaci mot tobak
tfn 08-669 81 58

Tandvård mot tobak
tfn 08-669 81 58
www.dentistryagainsttobacco.org

Astma- och Allergiförbundet
tfn 08-506 28 200
www.astmaoallergiforbundet.se

Nätverket för
Tobaksprevention
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Skydda ungdomen mot tobak!

Det är alltför lätt för ungdomar under 
18 år att köpa och använda tobak. Det 
förefaller vara mer regel än undantag att 
minderåriga kan köpa tobak på vanliga 
inköpsställen.

Efter en statlig utredning har regerin-
gen lagt förslag om skärpta regler med 
ålderskontroll och ökad tillsyn med möj-
lighet till säljförbud vid lagbrott och plikt 
att anmäla försäljning innan den påbörjas. 
Det är bra men otillräckligt.   

Vid förbundsmötet antogs även ett 
annat uttalande för att protestera mot de 
ansträngningar som görs för att göra det 
möjligt för svenska företag att exportera 
snus till andra länder inom EU.

För valen krävdes lite nytt folk i styrelsen, 
eftersom tre ledamöter hade avsagt sig 
omval. Det var Göran Löfroth, Eivor 
Svenonius och Arne Stråby. Till nya 
ledamöter valdes Yvonne Berling, Stock-
holm (tidigare ersättare) Gert Essle, Göte-
borg (ny) Helena Eriksson, Luleå (ny).
Två ersättare slutade. Kerstin Ström som 
avsagt sig omval och Yvonne Berling som 
flyttades upp till ordinarie. Två nya ersätt-
are valdes Kristina Lindell,Malmö (ny) 
och Nina Eriksson, Luleå (ny).

Nina Eriksson är utan jämförelse yngst 
i styrelsen, bara 18 år. Det ser vi som en 
mycket värdefull föryngring. Vi hoppas 
också på en förstärkning av VISIR:s när-
varo och verksamhet i övre Norrland.

Förbundsmötet gjorde också två utta-
landen. De gällde dels att skydda ungdo-
men bättre mot påverkan från tobaksin-
dustrin genom dold försäljning, dels en 
protest mot försöken att sälja snus inom 
EU. Se text på annan plats.

Innan mötets avslutning avtackades 

Claes Lindemark som var ordförande 
under mötet och Kerstin Lindmark som 
var värd och Arne Stråby med blommor 
och en present från Öland. Göran Löfroth 
och Eivor Svenonius var ej närvarande och 
kommer att avtackas på annat sätt. - Arne 
har dock lovat fortsätta jobba med tidnin-
gen, vilket denna artikel är exempel på...

En intressant programpunkt efter för-
bundsmötet var ett föredrag av Ingvar 
Ovhed, som är en internationellt verksam 
läkare. Men han har även arbetat mycket 
för VISIR i Blekinge. Nu berättade han om 

några projekt som berör hälsa och rökning 
inom nordvästra Ryssland och Baltikum 
som han har varit eller är engagerad i.

Just nu drivs ett projekt ImPrim,som 
syftar till att höja primärvårdens status 
och standard i Östersjöregionen, för att 
öka sjukvårdssystemens kostnadseffektiv-
itet och förmåga att förbättra folkhälsa 
som och stärka sociala hälsofaktorer. 
ImPrim genomförs i Finland, Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Vitryssland och 
Kaliningrad-regionen samt i Sverige.

Arne Stråby

Uttalande vid VISIRs förbundsmöte 29-30 maj 2010

Flera nya i
förbundsstyrelsen

I presidiet ser vi från vänster Dick Jansson, 
Claes Lindemark och Leili Hägg.

Ingvar Ovhed avtackas av Leili Hägg 
och Dick Jansson.

VISIRs förbundsstyrelse på Öland innehöll inga sensationer 
eller stridigheter. ekonomin är i ordning, läget är under kont-
roll. Det formella med verksamhets- och revisionsberättelser 
var därför snart avklarat.

Förbundsmötet samlat

För att få ungdomar att avstå från tobak kräver riksförbundet VISIR att 
riksdagen även beslutar om: 

1. Förbud mot marknadsföring i butikerna, så kallad dold försäljning.

2. Högre tobaksskatt och ett förstärkt och intensivare arbete mot tobak  
 i skolor och inom skolhälsovården.

3. Kommunerna får rätt att utfärda detaljhandelstillstånd för alla som  
 vill sälja tobak. Det ger möjlighet till en effektiv kontroll.

4. Varningsbilder blir obligatoriska på cigarettpaketen. Det ökar
 kunskapen om tobakens medicinska skadeverkningar.

5. åldersgränsen för inköp av tobak höjs till 20 år den som idag gäller  
 för inköp av alkohol.



7

Förutom förhandlingar, val och behand-
ling av motioner brukar VISIR ha något 
inslag av natur och kultur vid våra för-
bundsmöten. I år hade vi förlagt mötet 
till det natursköna Öland. Det passade 
särskilt bra att Ölands natur kanske är 
som allra vackrast när vi har våra årliga 
möten. Orkidéer, gullvivor, syrener, 
fruktträd, det mesta blommar då.

Ölands historia fick också sin beskärda 
del under den utflykt som Claes Linde-
mark hade lagt upp åt oss. En buss kom 
och hämtade oss vid Halltorps Gästgiveri. 
Den tog oss till fornborgen Ismantorp, 

en av 19 fornborgar som har funnits på 
Öland.

Borgen härstammar från folkvandrings-
tiden, 4-500-talet. Den består av stenblock 
av kalksten som måste ha dragits dit på 
oxkärror. Borgen har aldrig varit bebodd 
men har funnits där som försvarsanlägg-
ning i orostider.

Minst lika sevärd som borgen var 
blomsterprakten där. Orkidéer, främst 
nyckelblomster, gullvivor, tusensköna och 
mycket annat.

Vi fortsatte sedan till den stora sevärd-
heten på Öland, Borgholms slottsruin. 
Eller slott säger man helst, som vår guide 

framhöll. Vi fick kaffe och bullar först, 
men sedan blev det en grundlig visning.

En borg har funnits där mycket länge, 
ett starkt fäste på medeltiden. Johan III 
lät bygga om borgen till ett renässanss-
lott med ett torn i varje hörn, förutom ett 
högre torn inne på borggården. Det torn-
et revs på 1600-talet, och på 1700-talet 
skedde också förändringar. Men 1806 
skedde katastrofen, slottet brann och det 
blev bara murarna kvar.

Nu vill man göra slottet till museum 
och har glasat in en del stora fönsterglug-
gar för att kunna ha arrangemang där. 
På sommaren har man stora konserter 
på borggården. Men man har placerat ett 
containerliknande kök i en sal, och det går 
att hyra en sal för stora middagar.

Vi återvände till Halltorp och gladde 
oss åt att vädret blev bra trots allt, även 
om det såg hotande ut i början och kom 
lite regn då också. Men det var före 
Ismantorp...

Till det sociala programmet får man 
även räkna kvällens middag. Då bjöds 
på god mat och god underhållning av en 
lokal musik- och sånggrupp, "Fyra från 
Föra". De hade gitarrer, fiol, dragspel och 
gott sångarhumör. Vi fick lyssna till visor 
av Dan Andesson, Evert Taube, Joe Hill 
och många andra.

Arne Stråby

Bland ruiner och orkideer

Fyra från Föra som underhöll på kvällen. 
Från vänster Jörgen Hedman, Mikael 
Axelsson, Karin Johansson och Per Arnér.

Vid fornborgen Nyckelblomster, gullvivor och 
tusensköna

Uttalande vid VISIRs förbundsmöte 29-30 maj 2010

Foto: Arne Stråby
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Nedanstående artikel publicerades i 
Läkartidningen i mars i år (nr 11). Vi 
tror att den har intresse för våra läsare 
också.

Förespråkarna för svenskt snus inom EU 
förvränger debatten. Cheferna för Social-
styrelsen i Sverige och dess motsvarande 
organ i de övriga nordiska länderna 
har gemensamt uttalat att snus inte kan 
betraktas som ett acceptabelt rökavvänj-
ningsmedel. Trots detta framhärdar poli-
tiker med handelsminister Ewa Björling i 
spetsen med att verka för att svenskt snus 
skall kunna försäljas fritt inom EU. 

I sin nitiska omsorg om näringsfrihet 
och rent kommersiella fördelar att sälja 
snus bortser de helt från nikotinets nega-
tiva hälsoaspekter genom att framhålla 
att snus inte har visat sig orsaka cancer 
genom direkt exposition. Det råder emel-
lertid delade meningar om detta bland 
experterna, men är så tillvida riktigt som 
att det endast rör sig om ett fåtal fall som 

inte påverkar cancerstatistiken i stort. De 
anser därmed att all rättfärdighet för sin 
ståndpunkt är uppfylld.

Det är den emellertid inte. Att fokusera 
på detta relativt lilla cancerproblem och  
bortse från de stora hälsoproblem, som 
det  narkotiska ämnet nikotin orsakar, är 
att mot bättre vetande  bedriva ren och 
skär desinformation och därför är direkt 
ohederligt. Nikotinet i snuset  aktiverar 
nikotinreceptorerna i hjärnans belönings-
centrum, även hos det ofödda barnet, 
och skapar ett nikotinberoende, som kan 
och leder ofta till tobaksmissbruk i olika 
former. 

Rökning kan som bekant ge cancer 
i lungorna och andra organ samt även 
kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. 
En kronisk nikotintillförsel via snus 
eller andra tobaksprodukter kan leda 
till rubbningar av ämnesomsättningen 
med tidigare debut av diabetes och hjärt- 
och kärlsjukdomar med bl a stroke och 
försämrad läkningsförmåga. Nikotinet är 

också en inkörsport till missbruk av andra 
narkotika, däribland alkohol, på grund av 
korskänslighet. 

Hur kan då ett rent kommersiellt int-
resse övertrumfa omsorgen för folkhälsan 
när ingen enskild åtgärd kan förbättra den 
mer, än om alla slutar  att använda tobak 
och ingen börjar? Här ligger en hund 
begraven. Det kan vara ett medvetet eller 
omedvetet egenintresse som slår igenom 
mot all moral. Nikotin kan binda men 
även förblinda.

Dick Jansson                                          
Bengt Rosengren

ARTIKEL - Läkartidningen nr 11 2010

Sabina de Villiers disputerade den 9 april 
i år vid Karolinska Institutet i  Stockholm 
på avhandlingen "Active Immunizatation 
against Nicotine Dependence".

Det är ett djurexperimentellt arbete, som 
undersöker möjligheterna att minska niko-
tinberoende med hjälp av vaccinering mot 
nikotinet och dess effekter i belönings-
centrum i hjärnan. Arbetet har utgått från 
institutionen Fysiologi och Farmakologi, 
sektionen för Neuropsykofarmakologi. 

Bakgrunden är att många människor 
inser hälsoriskerna med tobaksbruk och 
vill bli av med sitt nikotinberoende. Men 
de har inte lyckats med detta med hjälp av 
motiverande samtal och idag tillgängliga 

metoder. De har drabbats av upprepade 
återfall. Vaccination kan då vara en helt 
ny behandlingsmöjlighet.

Jag har varit i kontakt med författaren 
och en av hennes medarbetare. Man arbe-
tar nu vidare på att förstärka den immu-
nologiska effekten innan man tar steget 
vidare till behandling av patienter. Hon 
instämde i mitt förslag om att välmot-
iverade personer som vill komma ur sitt 
nikotinberoende, men inte har fått hjälp 
av annan behandling, är en grupp som  
man i första hand borde pröva den nya 
vaccinationsmetoden på.

Bengt Rosengren

nikotinbeRoende
Vaccinering mot

Dick Jansson
Ordf. i Riksförbundet VISIR
2:a vice ordf. i Upplands Läns Landsting

Bengt Rosengren
Styrelseledamot i Riksförbundet VISIR 
Professor emeritus. i onkologi

Foto: SXC
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Sommaren är här, och med den har 
många uteserveringar öppnat. Många 
"vanliga" serveringar, restauranger 
och kaféer har också flyttat ut på trot-
toaren. Det är så lätt att ställa ut ett 
antal bord, och hur trottoarborden hin-
drar gångtrafiken tycks inte vara något 
problem.

Naturligtvis finns det en bitanke med att 
förlägga delar av eller hela serveringen 
utomhus. Då gäller ju inte rökförbudet 
längre.

Det var år 2005 som vi nådde ett mål 
som VISIR har kämpat för allt sedan 
starten: att kunna äta i rökfri miljö. När vi 
på 70-talet sa att mat smakar bättre utan 
rök så skrattade man ofta åt oss. "De allra 
flesta människor röker ju", sa man från 
restaurangerna. Det var förstås fel, de gick 
efter sina dåvarande gäster.

Men droppen urholkade klippan till 
sist. När vi fick Hotell- och restaurang-
facket på vår sida började det hända saker. 
Och restaurangbranschen började till sist 
inse att de kunde ha fördelar av att få nya 
gäster, och dessutom mindre städjobb och 
färre brännskador på dukar och bord.

Nu är det dags att flytta fram position-
erna. Om det är lite trångt på en uteserver-
ing är det inte så kul med flera rökare vid 
bordet intill. Det var ju mat och kaffe utan 
rök vi ville ha.

Särskilt besvärligt kan det vara vid de 
serveringar som vill lägga sig mitt emel-
lan. Flytta ut borden, men glasa in som 
vindskydd. Och så ett tak som kan rullas 
på som skydd mot regn eller stark sol.

Men då är det väl inte uteservering 
längre? Nja, här kommer avvägning och 
bedömning in. Lite vindskydd utan tak 
kanske kan accepteras, men då får det 
inte vara för trångt mellan borden. Frågan 
om man kan tillåta rökning kan dock inte 
vara beroende av hur många gäster som 
finns där just då.

I Göteborg har Miljöförvaltningen fun-
derat över problemet och kommit fram till 

att rökförbudet ska gälla, om mer än 50 
% av den totala vägg- och takytan är tills-
luten. Men ytor som vetter mot den per-
manenta serveringslokalen får inte räknas 
in i den slutna ytan. En förutsättning för 
att tillåta rökning är dessutom att rök inte 
kan tränga in i den permanenta och helt 
rökfria delen av serveringen.

Riksförbundet VISIR har skickat en 
skrivelse till tre kommuner, Stockholm, 
Malmö och Uppsala, med uppmaning till 
dem att snarast införa sådana regler.

Arne Stråby

Rökning på uteserveringar
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Karolinska instititet anordnade i april 
ett välbesökt seminarium om tobak. 
Det hölls i en lokal i Fatburen vid Med-
borgarplatsen, där Yrkesföreningar mot 
tobak också har sitt kansli.

Margaretha Haglund, som nu är fristående 
tobakspolitisk expert, höll ett intressant 
föredrag om tobaksindustrins metoder 
för marknadsföring. Många inom VISIR 
känner Margaretha som engagerad tjänst-
eman vid Folkhälsoinstitutet och dess-
förinnan vid Socialstyrelsen. Hon har 
många internationella kontakter och är 
känd även utomlands.

Margaretha gav många exempel på 
hur tobaksindustrin ständigt söker nya 
marknader och grupper att rikta in sig på. 
Den vill också framställa dem som arbe-
tar mot tobak som extremister och bakåt-

strävare. Att minimera tobaksindustrins 
påverkan är viktigt.

Reklamförbudet har inneburit att 
man använder butiker där tobak säljs 
som annonsplats. Allt fler nya produkter 
kommer också, och för utvalda grupper 
lanserar man märken som kopplas till 
fest och glamour. Mindre förpackningar 
för de yngsta att börja med förekommer 
också.

Margareta Pantzar berättade om det 
nationella tobaksprojektet. Regeringen 
har anslagit 69 miljoner för att under tre 
år satsa på åtgärder mot tobaken. Stöd 
till lokalt och regionalt arbete, tobaksav-
vänjning och tillsyn är tre viktiga delar i 
detta.

Arne Stråby

ViSiR på tobaksseminarium

Margaretha Haglund

En "uteservering" i Täby. Taket av vävtyg 
kan dras bort och glasdörrarna skjutas 
åt sidan. Men på den kalla årstiden är 
det ett tätt hus med takrännor, stuprör 

och fast ventilation. 
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Lösning korsord 17 nov 2009

Sveriges coolaste barnband är rökfria, avskyr att 
slåss och älskar att rocka!
Bandet grundades 1998 och hittade på det udda nam-
net Tore and the No smokers. Medlemmar i bandet 
är Conny Carlsson (sång) Christoffer Carlsson (sång), 
Andreas Augustsson (bas), Robin Larson (gitarr) och 
Snuttis (gosedjur).
Läs mer på www.toreandthenosmokers.nu

Valentin var en av inita-tivtagarna till VISIR och den som 
drog igång riksförbundets verksamheten när vi start-ade 
på 70-talet.

Valentin Sevéus är numera författare och bokförlägg-
are. Han tänker sig att många som har varit med och 
jobbat inom VISIR kan hjälpa till och skriva i en bok. 
Den kunde lämpligen komma ut i samband med VISIR:s 
40-årsjubileum 2013-14.

Ett sådant projekt behöver tid på sig, några kanske 
skriver något som inte stämmer med andras minnen, eller 
man skriver sådant som verkar ren upprepning från andra, 
det behövs tid för finslipning av ett bokmanus. Dags att 
börja snart alltså.

Visst är det en god idé att skriva ner VISIR:s historia 
och berätta om vår kamp för ett rökfriare samhälle. Jag 
har själv lovat Valentin att bidra med något och vill upp-
mana andra att göra detsamma.

Ta kontakt med Valentin Sevéus, Brännkyrkagatan 77 A, 
118 23 Stockholm, Tel 08/428 81 60, E-post valentin@
seveus.se och anmäl ditt intresse! Du kan också kontakta 
mig, 08/659 96 95, E-post arne.straby@telia.com.

Arne Stråby

Valentin Sevéus 
till höger 
tillsammans 
med Gunnar 
Edgren vid 
VISIRs
30-årsjubileum.

Bok om VISIR!

Tore and the
No Smokers
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Som har framgått av VISIR aktuellt 
tidigare, nr 3-4 2009, har Valentin 
Sevéus planer på att göra en bok om 
VISIR.
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VISIRs 18:de korsord

TäVlIng  De tre först öppnade rätta lösningarna vinner varsin blomstercheck på 50 kr. Posta ditt korsord med ifyllt namn 
och adress senast den 22/10-10 till kansliet. Namn på vinnarna meddelas i nästa nummer av VISIR Aktuellt. Lycka till!

Namn:

Adress:

Postnr/ort:

Leilis
korsord

NYHET - var med och tävla!



 

Riksförbundet VISIR 
Hälsans Hus
Fjällgatan 23B
116 28 Stockholm

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 25 år 50 kr, skolor och organisationer 300 kr. postgiro 60 94 07-2. 

Adress
VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm Tel. 08-591 282 11, E-post: visir@telia.com
Hemsida: www.visir.a.se

Visir aktuellt
Vill du få ett extra nummer av VISIR Aktuellt som du kan lämna på ditt arbete,

i väntrummet på vårdcentralen eller på annan lämplig plats?

Hör av dej till kansliet så får du mer information!
Tel: 08-591 282 11

Mail: visir@telia.com

Föreningar & distrikt 
Välkomna att skicka in uppgifter om aktiviteter

till kansliet så lägger vi ut dem på VISIRs hemsida
www.visir.a.se

En skön sommar
önskar vi våra läsare!


