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Innehåll

• Summering av rökningens effekter och samhällets 
möjligheter att förebygga dessa

• En majoritet vill sluta – hur kan du stödja rökaren i 
din vardag?

• Det är möjligt att fasa ut denna hundraåriga 
hälsokatastrof – välkommen i opinionsbildningen! 



Surgeon General Report –
en klassiker sedan 50 år



The evidence is sufficient… minst sagt!

• Cancer 
• Lungsjukdomar (KOL)
• Hjärt-kärlsjukdomar
• Graviditet
• Diabetes typ2
• Ögon
• Immunsystemet - aktivering eller hämning
• Reumatoid artrit
• M fl, m fl



Hur många röker i Sverige? 

• Dagligen: 11 procent,  mest 45-64 år 

• Då och då: 10 procent, mest 16-29 år  

• Passiv rökning: 17 procent, mest 16-29 år

• Daglig snusning: 4% kv, 18% m, mest 30-64  år 



Ojämlikhet i rökning – och i hälsa…

• Utbildning: 16/5% förgymn/eftergymn

• Sysselsättning: 26/10% sjukp/yrkesarbetande

• Socioekonomi: 15/6% arbetare/högre tjm

• Födelseland: 22/10% utomeuropeisk/svensk



Rökningens effekter…

• Årligt insjuknade av rökning

Sverige 100 000 pers, VG-reg 17 000

• Årligt avlidna 

Sverige 12 000 pers, VG-reg 2 200

• Årlig samhällskostnad

Sverige 30 miljarder kr, VG-reg 5 miljarder kr





Men snuset då…?

• Otillräcklig forskning

• Ökad risk (el misstänkt ökad) 
för allvarliga hälsoeffekter: 
cancer, hjärt-kärlsjukdom, 
ämnesomsättningsrubbning, 
graviditet/fosterutveckling

• Oavsett hur mycket mindre 
farlig snusning är jfrt med 
rökning har det ingen plats som 
ersättning för rökning



Rökning – ”värstingen” bland NCD
(Non-Communicable Diseases)





WHOs tobakskonvention

• Artikel 4. Vägledande principer, bl a
• Varje person bör vara informerad… 
• Krav på starkt politiskt engagemang…
• Förhindra debut av alla tobaksformer..
• Sociokulturella och könsspecifika aspekter –
• Det civila samhällets deltagande –



WHOs tobakskonvention

Artikel 5. Allmänna skyldigheter, bl a
• Utveckla multisektoriella nationella strategier, 

planer och program för tobakskontroll… 
• Inrätta och finansiera en nationell samordnande 

funktion…
• Skydda folkhälsopolitiken från påverkan av 

kommersiella och andra intressen inom 
tobaksindustrin...



Ladda ner från www.tobaksfakta.se



Ramkonventionen innehåller 

tobakspolitikens kärnfrågor (1)
ochPriser:6Artikel

skattefrågor

mot Skydd:8Artikel
exponering för
tobaksrök

ochFörpackning: 11Artikel
märkning av
tobaksvaror

: information, 12Artikel
utbildning och
opinionsbildning

, Tobaksreklam:13Artikel
marknadsföring och
sponsring

Främjad:14Artikel
tobaksavvänjning



Fortfarande möjligt att exponera produkter 
som tar livet av varannan vaneanvändare…



När ska Sverige införa 
exponeringsförbud på säljställen?



Australien först med plain packaging
(2012)





Således…

• Mycket återstår att göra för att begränsa 
tobaksindustrins försåtliga marknadsföring.

• När ska vuxenvärlden vakna och tvinga fram 
en starkare lagstiftning?

• Men först ska Agneta Hjalmarson berätta vad 
ni kan göra här och nu i er arbetsvardag…



Önskan –
försök att sluta röka

Alla rökare

2-3% lyckas
sluta varje år

30% försöker
varje år

70%
önskar sluta

10 gånger så många slutar efter professionell hjälp



AMBIVALENS
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Överinlärd vana 
Rökning- betingad till 
situationer och sinnesstämningar



Fortsätter röka för att undvika 
nikotinabstinens

� Röksug
� Nedstämd
� Sömnbesvär
� Irritation, frustration
� Koncentrationsbesvär
� Ökad aptit-viktökning
� Lägre puls



Fortsätter röka för att erhålla 
positiva effekter av nikotin

Stimulerande 

Ångestdämpande 

Minska hunger 

Känsla av välbehag



Varför röka?

Vana
Nikotinberoende



Modeller med olika intensitet i Socialstyrelsens 
riktlinjer

I Enkla råd

II Rådgivande samtal

III Kvalificerat rådgivande samtal/
Tobaksavvänjning



Tid: 5 min
1. Fråga om tobaksvanor

2. Ge rådet att sluta röka av hälsoskäl 
3. Undersök motivation

4. Informera om hjälp
5. Följ upp samtalet vid kommande besök

Se film:

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsfor
ebyggandemetoder/stodtillinforandeavriktlinjerna/rokni
ng/enklarad

I. Enkla råd om tobak



• Öka kunskapen om riskerna med att röka

• Informera om att det finns hjälp att få

Vad kan ni göra?



RÖKER DU?   -Nej

Har du varit rökare? Nej/Ja

Om Ja:
Hur länge sedan var det som du slutade röka?

1. Fråga om tobaksvanor



Slutat röka

• Vad bra att du slutat röka. Det bästa du kan göra för att 

undvika en ny infarkt är att sluta röka.

Röker

Känner du till något om sambandet mellan fönstertittarsjuka 

(KOL/ hjärtinfarkt osv)  och rökning….

Vår behandlingsplan ser ut så här: Du kommer att få träna 

…men för att vår behandling ska få full effekt så är det viktigt att 

du också slutar röka.

2. Rådet att sluta med tobak med hänvisning till 
hälsan



4. Hjälp till

Hänvisa till avvänjningsbehandling
Vårdcentralen/ sjukhusen

SlutaRöka-linjen tel 020- 84 00 00

Vad tänker du om det - är du intresserad av att sluta röka?

3. Undersök motivationen



5. Följ upp

Anteckna i journal och ta upp vid senare besök.

Ge korta råd
• Datum för tobaksstopp
• Broschyr- bryta vanor
• Läkemedel



Avvänjningsmetoder



Tobaksavvänjningsmodell

1. Motivation

2. Bryta vanor

Samtal

3. Lindra

nikotinabstinensen

Läkemedel+



LINDRA NIKOTINABSTINENSEN

� Nikotinläkemedel

� Bupropion (Zyban)

� Vareniklin (Champix)

Signifikant höjning av resultaten
50-100%



enstaka stöd Indiv Grupp

Ett nikotinläk. 11 15 20

bupropion 13 17 23

komb. nikotinläk. 15 20 26

vareniklin 19 24 31

West R, Owen L (2012) Estimates of 52-week continuous abstinence rates following selected
smoking cessation interventions in England.

Uppskattade andel som håller upp efter 1 år



Ampull/ 
vätskebehållare
propylenglykol, 

glycerol eller glycerin

Förångare

Batteri/elektronik

Lysdiod
simulerar glöd

Vad är en e-cigarett?

Batteriladdare
USB och/eller 230 V



E-cigarett

Innehåll
Produktkontroll ej tillfredsställande

Värdet som avvänjningsmedel
Effekten jämförbar med nikotinplåster  ( 6 mån 6-7% rökfria)
Bullen C et al. Lancet. 2013;382(9905):1629-1637.



Tack Agneta,

• Nu går vi över till en annan roll vi alla har som 
arbetar i hälso- och sjukvården: att nyttja vår 
kunskap och erfarenhet i en opinionsbildande 
roll!

• Endast så kan vi åstadkomma en långsiktig 
förbättring.



Professionell ambivalens…



Anledningar för ”h&sjv-golvet” att 
påverka

• 1/5 av sjukligheten levnadsvanegenererad 

• Ändliga resurser/besparingar

• Solidariteten springer allt fortare – på knäna

• DETTA = EN OHÅLLBAR UTVECKLING

• Egenintresse - och etisk utmaning! - att styra 
resurserna till det som inte är förebyggbart

• Yrkesrollen innehåller opinionsbildning



Riksdagens beslut 2003 om mål för det 
tobaks-förebyggande arbetet 2014 –

hur har det gått?



Varför når vi inte målen för 2014?

• Bristande politiskt engagemang för 
implementering av Tobakskonventionens 
åtgärder

• Ingen strukturerad eller finansierad handlingsplan 
• FHI berövad sin tidigare roll som tydlig ledare av 

det tobaksförebyggande arbetet
• Hälso- och sjukvården springer fortare – men mer 

reparerande än förebyggande
• (Hälso)professionerna missar sin 

opinionsbildande roll



Våra yrkesroller

• förebild

• yrkeskvinna/man

• lärare, handledare

• ledare

• opinionsbildare 

• …och ingen roll 
ersätter den andra!

Det går inte att v isa bilden för tillfället.



Sverige halkar efter…från 4 till 11 plats



Hög tid för perspektivbyte

Från

• Sluta acceptera 12 000 
årliga dödsfall

• Påverka inte bara  
rökaren

• Sluta ”blame the 
smoker”

till

• Tolerera inte 
förebyggbara skador

• Kräv samhällets 
stödjande åtgärder

• ”Shame the tobacco
industry”



Tobacco Endgame - begreppet

• En uttalad politisk avsikt och plan att minska rökning 
till noll eller nästan noll

• Ett lika tydligt uttalat måldatum (inom två decennier)

• Alltså ett tydligt perspektivskifte!



International initiatives

• New Zealand 2025

• Ireland 2025

• Scotland 2034

• Finland 2040 



I svensk tappning…



Tobaksfaktas projektplan – mål 

Mål: regeringsbeslut inom kommande mandatperiod om 

a) ett årtal (2025) då tobaksrökning ska vara begränsad till 
några få procent (<5%) och 

b) en åtgärdsplan (~ Tobakskonventionen) för att nå målet

Delmål – och förutsättning…:

- en breddad bas av aktiva opinionsbildare   

- ett allmänt ökat intresse och förståelse för tobaksfrågan

- en opinion för ett politiskt beslut 



Projektplan – genomförande 

Nationell nivå
Rekrytering av organisationer som vill delta i 
opinionsbildningen för en bortre parentes
• Hälso- och sjukvård, omsorg: alla yrkesgruppsorg, 

studerandeorg, HFS
• Barn och unga: barnomsorg, skolans professioner, 

barnrättsorg, idrottsrörelse, ungdomsorg
• Övriga: t ex patientorg, miljöorg, kvinnorättsorg, 

invandrarorg, pensionärsorg
• Hela samhället sätter ner foten…



Stödjande organisationer (juni 2014)
Läkaresällskapet
Läkarförbundet
Distriktsläkarföreningen
Sjukhusläkarna
Med studerandes förbund
Kandidatföreningen
Sv Yngre läkares förbund
Yrkesföreningar för fysisk aktivitetet (YFA)
Vårdförbundet
Svensk sjuksköterskeförening
Riksföreningen för skolsköterskor
Astma-KOL-sjuksköterskeföreningen
Tandläkarförbundet
Tandsjuksköterskeförbundet
Tandhygienistföreningen

Fysioterapeuterna
Dietisternas riksförbund
Psykologförbundet
Skolledarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Nätverket HFS
KSAN
1,6 & 2,6miljonerklubben
SKPF
SPRF
Apoteket AB
Tobaksfaktas 17 medlemsorg



Projektplan – genomförande 

Regional nivå

Projektgrupper (YmT, TPLR, HFS)

• Identifierar engagerade personer

• Sprider information till samhällsgrupper om 
Tobakskonventionen och behovet av en bortre 
parentes

• Kontaktar länets politiker på valbar plats till 
riksdag, landsting/regioner och kommuner om 
Tobacco Endgame-strategin



Men kan en ”bortre parentes” 
verkligen bli möjlig?

Det blev möjligt! Vi kan göra den möjlig!

Det går inte att v isa bilden för tillfället.



Följ utvecklingen på Sveriges mesta tobakssajt
www.tobaksfakta.se



Det hjälpte då…(1993). Det kan 
komma att behövas igen…



Vad gjorde du under tobakskriget, farfar?
Du visste ju allt detta… Vad svarar du???

• Cigaretten den mest dödande produkten i vår civilisation

• Designad för att tolereras och möjliggöra fortsatt bruk

• Nikotinberoendet ger ofrihet

• Skapar ohälsa – ojämlikt fördelad

• Skadar omgivningen – individer, luft, jord

• Stor ekonomisk börda för alla parter utom tillverkaren

• Korrumperande industri

och – som grädde på moset -

• Ingen förälder vill att deras barn ska börja

• De flesta rökare vill komma ur sitt beroende


