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Typ Tid Innehåll 

Enkla råd Vanligtvis mindre än 5 min Mycket korta standardiserade råd 

Rådgivande samtal Vanligtvis 10-15, ibland upp till 30 

min 

En längre patientcentrerad 

rådgivning.  

Kvalificerat rådgivande samtal Ofta längre än rådgivande 

samtal, flera samtal. 

Behandling av rådgivare som 

är väl utbildad i såväl 

levnadsvanan (tobak) som 

teoribaserad metod.  



Effekten kan tiodubblas 

Rökavvänjnings-

metod (procent)  

På egen hand  

Kort rådgivning  

Kort rådgivning + 

nikotinläkemedel 

Behandling hos 

rökavvänjare 

+ nikotinläkemedel 

 

 

Andelen rökfria 1 år 

efter rökstoppet 

      2–3 % 

 5 % 

    10 % 

     25-30 % 
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 Korta standardiserade råd och rekommendationer  

vanligtvis mindre än 5 min.  

Traditionell rådgivning 

  

”Jag rekommenderar dig att sluta röka” 

     ”Känner du till kopplingen  

mellan … (rökning och dina besvär) (berätta)?” 

  ”Har du prövat att sluta? (lyssna) …det finns ju  

andra bra sätt…(berätta)” 

”Har du funderat på att sluta? …det finns ju  

många bra sätt…(berätta)”  

”När du opereras är det viktigt att du är rökfri. 

Sårläkningen blir bättre och du återhämtar dig 

snabbare” 

Enkla råd  



Enkla råd i fem steg 

 Fråga om tobaksvanor. Fråga alla om tobaksvanor och 
journalför svaret. 

 Ge rådet att sluta. ”Det är en stor fördel om du slutar 
röka/snusa - det är det viktigaste/bästa du kan….” 

 Undersök motivationen. ”Vad tänker du om det – är du 
intresserad av att sluta röka/snusa?” 

 Hjälp till. Om ja, informera kort om metoder. Om nej, stå fast vid 
budskapet och erbjud att återkomma senare. 

 Följ upp samtalet - hänvisa vidare, remiss 
 Fråga igen vid nästa besök. 



Enkla råd vid tobaksbruk 

 

 
Socialstyrelsens film 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/stodtillinforandeavriktlinjerna/rokning/enklarad


I vilka situationer…. 

 I samband med operation 

 I samband med andra behandlingar 

 Värkproblematik 

 Stress 

 Psykiska besvär/sjukdom 

 När blodcirkulationen ska fungera optimalt 

 KOL – patienter 

 Riskbruk av alkohol 

 Alla…..!? 

 



Kort informationen när man vill sluta 

 

 Bestäm dag 

 Ingen tobak kvar 

 Nya aktiviteter, copingstrategier 

 Abstinens/Läkemedel 



  
 

 Mer av en dialog anpassad till  

      individen vanligtvis 10-15, ibland  

 upp till 30 minuter 

 Kan kompletteras med läkemedel  

 Kan kompletteras med uppföljning 

 Ev skriftlig information 
 

 

Rådgivande samtal  
Socialstyrelsens rekommendation för snusare  

samt för  gravida som röker 



  
 

  
 
 
 

  
 
 

 

Kvalificerat rådgivande samtal  

- tobaksavvänjning/KBT  
Socialstyrelsens främsta rekommendation  

generellt för rökning 

• Tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal 

• Väl utbildad rådgivare 

• Teoribaserad KBT-liknande metod 

• Samtalet kan kompletteras med MI  

  när motivationen behöver stärkas 

• Läkemedel är ett komplement 

  - även receptbelagda läkemedel 

• Individuell eller gruppbehandling 

• Uppföljning är regel 

 



Vad behöver göras? 

 Alla ska kunna ge enkla råd som är en viktig 
signal och en motiverande insats 

 Rådgivande samtal i dialog med patienten för vissa 
grupper 

 Erbjuda/hänvisa till kvalificerad rådgivning 
(tobaksavvänjning) 

 Upprepa, återkomma, följa upp, visa intresse!!!!  

 

Det handlar om ett beroende som för många är 
svårt att bli kvitt. 
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Informera om den hjälp som finns att få 

 Vårdcentralen och på vissa kliniker 

 Sluta – röka – linjen, tel 020 - 84 00 00 

 Kompletterar det lokala arbetet 

 Erbjuder handledning för personal 

 Webben och som app 
   www.psykologermottobak.org 

   www.slutarokalinjen.org 

   www.1177.se 

   www.rokfri.vardguiden.se 
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http://www.1177.se/


Tobaksfria 

veckan              

v 47 



Några fakta 

 Fler än 6400 människor dör varje år i Sverige  

 p g a rökning 

 Mer än 200 dör av passiv rökning 

 Vetenskaplig belagd ökad risk för 58 olika sjukdomar. Flest 

dödsfall i hjärt-kärlsjukdom 

 Varannan rökare dör i förtid 

 Rökare förlorar 8-10 år av förväntad livstid 

 Rökaren har 5-7 fler år av upplevd ohälsa jämfört med icke-

rökaren 
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Tobacco Endgame! 
 – vi kräver 

 Blocköverskridande politisk medvetenhet 

 Precisering av ett årtal för rökfritt Sverige 2025 

 Välfinansierad handlingsplan med tydliga delmål 

 

 Vårdpersonal och skolpersonal är de yrkesgrupper i samhället 

som har bäst förutsättningar att förstå bakgrunden till och 

behovet av ett slutdatum 



Vi håller med om att: 

 Vi som organisation förstår bakgrunden till och 
behovet av att skärpa den tobaksförebyggande 
strategin 

 Vi som organisation stödjer principen för att ett årtal 
ska preciseras då rökningen ska vara (näst intill) 
borta 

 Vi som organisation stödjer en bred opinionsbildning 
för regeringsbeslut med inriktning på slutdatum 
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Stödjande organisationer 

 Svenska Läkarsällskapet 

 Medicine Studerandes Förbund 

 Kandidatföreningen KF 

 Sveriges Yngre Läkares Förbund  

 Svensk Sjuksköterskeförening 

 Vårdförbundet 

 Sveriges Tandläkarförbund 

 Svensk Tandhygienistförening 

 Svenska Tandsköterskeförbundet 

 Sveriges Dietisters Riksförbund 

 Sveriges Psykologförbund 

 Sveriges Skolledarförbund 

 Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård 



Tack! 

  Kontaktuppgifter: 

margareta.pantzar@lul.se 

 tel 018 – 611 7718  

mailto:margareta.pantzar@lul.se

