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Tandvårdens unika roll

Tandvårdsteamet har en unik position och 
stora möjligheter att bidra till det tobaks-
preventiva arbetet. Tandvården har lång 
tradition av preventionsarbete och är van 
vid att ställa närgångna frågor och han-
tera svaren. Tandvården möter en stor del 
av befolkningen regelbundet genom hela 
livscykeln. Tandläkare, tandhygienister och 
tandsköterskor kommer alltså i kontakt 
med ”friska” tobaksanvändare som ännu 
inte visar symtom på sjuklighet av sin 
rökning och/eller snusning och kan därför 
bidra till förebyggande arbete i ett tidigt 
stadium. När skador som är orsakade 
av tobak väl uppkommer i munnen är de 
direkt synliga och lätta att visa för patien-
ten vilket kan vara en avgörande faktor 
som motiverar till rökstopp. 

Enligt Tandläkarförbundets enkätunder-
sökning från 2011 om tandvårdsperso-
nalens egna tobaksvanor och arbete med 
tobaksprevention, frågar 81 procent av 
tandläkarna och 93 procent av tandhy-
gienisterna alltid eller för det mesta efter 
och diskuterar patientens tobaksvanor. 85 
procent av tandläkarna och 96 procent av 
tandhygienisterna antecknar alltid eller för 
det mesta patientens tobaksbruk i journa-
len. Enkätsvaren visar att majoriteten av 

Tobakspreventivt arbete i tandvården tandvårdspersonalen ser tobaksprevention 
som en uppgift för tandvården men också 
att personalen ser hinder i sitt tobaksfö-
rebyggande arbete, bland annat i form av 
tidsåtgång, avsaknad av remissinstans 
och brist på informationsmaterial [1].

Orala risker vid  
tobaksbruk

Rökningen har betydande påverkan på 
tändernas parodontium som kan leda till 
parodontit. Ett avgörande inslag i behand-
lingen borde utgöras av rökstopp. Ett icke 
blödande parodontium orsakad av kärl-
konstriktionen (nikotineffekten) i tandens 
stödjevävnad, kan leda till underdiagnostik 
av parodontit hos rökaren, då dessutom 
det första varningstecknet, blödande tand-
kött, uteblir. Rökning är en riskfaktor för att 
utveckla postoperativa besvär efter tand-
uttagning. När det gäller implantat tyder 
studier på att lyckandefrekvensen på lång 
tid blir sämre, speciellt i överkäken.  

Slemhinnan i munnen reagerar och 
utvecklar olika försvar på långvarig rökning 
genom till exempel lingua villosa, det vill 
säga att papillerna på tungan förstoras, 
och melanos vilket innebär en ökad mela-
ninpigmentering i gingivan.

Hos rökare kan också iakttas en ökad 
förekomst av leukoplakier som är ett 
precanceröst tillstånd som i värsta fall 
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hjärt- och kärlsjukdomar, lungcancer och 
kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, men 
orsakar också andra cancerformer. Cirka 
1/3 av cancerfallen i Sverige orsakas 
av tobak. Dessutom orsakar rökning till 
exempel kronisk luftrörskatarr, magkatarr, 
magsår, Crohns sjukdom, benskörhet, 
vissa former av syn- och hörselnedsätt-
ningar, impotens, minskad fertilitet hos 
både kvinnor och män, graviditetskom-
plikationer och plötslig spädbarnsdöd. 
Rökning ökar också risken för operations-
komplikationer.

De flesta känner till riskerna men ändå 
fortsätter många att röka. Det starka 
kemiska beroende som nikotinet skapar till 
speciella receptorer i hjärnans belönings-
centrum spelar en stor roll, men också att 
det dröjer mellan 10-30 år innan skadorna 
börjar bli märkbara.

Skador som skulle kunna orsakas av snus- 
bruk är till exempel ökad risk för högt 
blodtryck [2]. Det finns även studier som 
visar på ökad risk för diabetes och cancer 
[3]. 

En svensk studie tyder på att snusning 
under graviditet kan öka risken för att 
barnet föds för tidigt, att kvinnan utveck-
lar blodtryckssjukdom under graviditet 
(havandeskapsförgiftning) och låg födel-
sevikt på barnet [3].

Ungdomar riskerar att fastna i ett högt 

kan leda till cancer. Tobaksrökning är en 
stark riskfaktor till cancer i munhåla och 
svalg. Dessa cancerformer är ofta svårbe-
handlade med traumatiserande kirurgiska 
ingrepp som ofta utförs i kombination med 
strålbehandling, vilket dessutom leder till 
muntorrhet. 

Munslemhinnan kan vid snusanvändning 
skadas på flera sätt och det blir en ökad 
förtjockning, veckbildning och färgföränd-
ring (snuslesion). Gingivan kan retraheras 
irreversibelt och medföra blottade tandhal-
sar med risk för rotkaries och parodontit 
vid den eller de aktuella tänderna.

Andra medicinska risker 
vid tobaksbruk

I Sverige dör närmare 2000 människor 
varje år på grund av rökning. Det inklu-
derar 500 från passiv rökning. Varannan 
rökare dör i förtid av sin rökning. De har 
även i genomsnitt åtta sjukdagar fler per år 
jämfört med en ickerökare.

Cigarettröken innehåller drygt 4000 
kemiska ämnen, varav fler än 50 är kända 
som cancerframkallande. Alla som röker 
skadas av sin rökning och rökning har 
effekt på i stort sett alla kroppens organ-
system. Även passiv rökning är skadligt. 
Ett 40-tal sjukdomar, varav många är 
dödliga, har direkt samband med rökning. 
Cigaretten dödar i första hand genom 

Sverige har ratificerat 
den tobakskonvention 
från 2005 som WHO 
står bakom. Konven-
tionen syftar till att 
skydda nuvarande och 
kommande generatio-
ner från effekterna av 
tobak. Detta gör man 
genom att tillhanda-
hålla tobakskontroll-
åtgärder i syfte att 
fortlöpande och kraftigt 
minska tobaksbruk och 
exponering för tobaks-
rök. 

WHO har pekat ut 
rökningen som en 
hotande världs-
epidemi som måste 
stoppas, ett hälsohot 
i klass med malaria. 
Under ett år skördar 
rökningen i dag fem 
miljoner liv i hela 
världen, enligt WHO:s 
beräkningar.
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nikotinberoende och utveckla ett riskabelt 
alkoholbruk eftersom nikotinreceptorer 
och receptorer för alkohol förstärker var-
andra.

Orala effekter av att sluta 
bruka tobak

Den som slutar röka eller snusa brukar 
uppleva det positivt att bli påmind om sin 
nyvunna fräschare andedräkt. Förbättrad 
smak och lukt infinner sig inom några få 
veckor efter stopp. Eftersom kärlkonstrik-
tionen avtar får den före detta rökaren 
lättblödande gingiva i initialskedet. Det är 
viktigt att informera om orsakssamman-
hang, att cirkulationen i gingivan förbätt-
ras. Det är även viktigt med kontroll, erbjud 
därför gärna patienten extra kontroller. 

De förändringar vi kan se hos rökare, till 
exempel nikotinstomatit i gommen, hårig 
tunga och även vissa leukoplakier, försvin-
ner när patienten slutar röka. För snusaren 
kan man efter några veckor visa en slätare 
slemhinna och utläkt snuslesion. Ur tand-
vårdens synvinkel innebär ett rökstopp 
också positiva effekter på läkningen efter 
parodontal behandling och efter kirurgiska 
ingrepp. Det parodontala benet blir mer 
motståndskraftigt, resorptionen sker lång-
sammare eller upphör helt. Viktigt är även 
att slemhinnor skonas från kemikalier. Se 
sidan 18-21 för mer information om vad 
som händer vid rökstopp.

Tobak  
– ett kulturfenomen

För några decennier sedan var rökning en 
symbol för både välstånd och frigörelse. 
En banbrytande undersökning som klart 
påvisade sambandet mellan rökning och 
utveckling av lungcancer publicerades 
1950 av den brittiske epidemiologen  
Richard Doll. Från att cigarren var den 
välbeställde mannens attribut och ciga-
retten var den självständiga kvinnans, 
förändrades bilden efter några decennier 
med ökade kunskaper om tobakens farlig-
het. Idag förknippas rökning snarare med 
ofrihet och beroende än med styrka och 
integritet.

Trots trend med minskad rökning visar stu-
dier att 16 000 ungdomar börjar röka och 
ungefär lika många börjar snusa varje år.

Cigaretter
Den nationella folkhälsoenkäten 2014 
visade att 9 procent av männen och 11 
procent av kvinnorna rökte dagligen [4]. 
När det gäller ungdomar visade en under-
sökning av skolelevers drogvanor från 
2014 att 4 procent av pojkarna och 6 
procent av flickorna i årskurs 9 var frek-
venta rökare. Andelen sporadiska rökare 
var 7 procent bland pojkar och 11 pro-
cent bland flickor.  I gymnasiets årskurs 
2 var motsvarande siffror 10 procent av 
pojkarna och 11 procent av flickorna [5]. 
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Andelen sporadiska rökare var 18 procent 
både bland pojkar och flickor. 

Snus
Snus består av finmalen tobak med olika 
tillsatsämnen som påverkar konsistens, 
fuktighet och smak. Snus innehåller även 
så kallade tobaksspecifika nitrosaminer 
som är cancerogena. Den nationella folk-
hälsoenkäten 2014 visade att 18 procent 
av männen och 4 procent av kvinnorna 
snusade dagligen 2014 [4]. När det gäller 
ungdomar snusade 9 procent av pojkarna 
och 3 procent av flickorna i årskurs 9 
enligt en enkät om ungdomars drogvanor 
från 2014. I gymnasiets årskurs 2 var mot-
svarande siffror 22 procent  av pojkarna 
och 4 procent av flickorna [5].

Det finns de som betraktar snus som ett 
mer skonsamt alternativ till cigaretter. Men 
generellt ska man inte rekommendera en 
tobakssort som ersättning för en annan.

Vattenpipa
Vattenpipa är en tobaksprodukt som 
används mer och mer, framförallt av 
ungdomar. Tobaksinnehållet går ibland 
inte att fastslå, men att röken går genom 
vatten hindrar varken tobak eller rökga-
ser att påverka brukaren. Sedan år 2009 
ställs frågor om vattenpipsrökning i under-
sökningarna av skolelevers drogvanor. I 
2014 års undersökning svarade mellan 
20-25 procent av eleverna i årskurs 9 
att de någon gång har rökt vattenpipa. I 

gymnasiet hade närmare 50 procent rökt 
vattenpipa. Bland både grundskole- och 
gymnasieelever var det vanligast att vat-
tenpipa med nikotin använts, men det var 
också många av eleverna som inte visste 
om vattenpipan de rökt innehållit nikotin 
eller inte [5].

E-cigaretter
E-cigaretter marknadsförs idag som ett 
sätt för rökare att sluta röka. Det saknas 
dock i dagsläget produktsäkerhetskontroll, 
kunskap om riskerna med e-cigaretter 
och gedigna vetenskapliga studier angå-
ende e-cigarettens värde som långsiktigt 
avvänjningsmedel. E-cigaretter lockar 
även icke-rökare då de finns med olika 
smaker. Istället för att vara ett hjälpmedel 
för rökavvänjning för vuxna befaras e-ciga-
retter vara en väg in i nikotinberoende för 
ungdomar [6]. I undersökningen av ung-
domars drogvanor från 2014 framgår att 
25 procent av pojkarna och 20 procent av 
flickorna i årskurs 9 hade provat e-cigaret-
ter. Motsvarande siffror för gymnasiet var 
26 respektive 21 procent [5].

E-cigaretter som innehåller nikotin är läke-
medelsklassade. Idag finns inga godkända 
nikotinvätskor till e-cigaretter på den 
svenska marknaden, vilket innebär 
att det är olagligt att sälja e-cigaretter som 
innehåller nikotin i Sverige [7]. 

Det är av största vikt att e-cigaretten 
kvalitetssäkras och behandlas som övriga 

Den som börjar röka 
i tonåren löper tre 
gånger större risk än 
andra att dö en för 
tidig död redan mellan 
35 och 69 år. I högre 
ålder är risken dub-
belt så stor som för 
icke-rökaren. Med alla 
åldersgrupper inräk-
nade avlider varannan 
rökare som debuterat i 
tonåren av sin rökning.
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tobaksprodukter på den svenska markna-
den, det vill säga förses med reklamför-
bud, 18-års gräns och varningstext. EU:s 
tobaksdirektiv ställer krav på att medlems-
länderna ska reglera handeln med e-ciga-
retter senast den 20 maj 2016.

Tobaksprevention i  
praktiken

Tandvårdsteamet har en unik möjlighet att 
hindra människor från att börja röka och 
hjälpa tobaksbrukare med att sluta. Tand-
vården träffar alla ungdomar och fler vuxna 
under ett år än vad primärvården gör. 

Tillfälle till påverkan är i samband med att 
patienten har förstått sambandet mellan 
rökningen och en viss sjukdom – tand-
lossning – och inser att rökstopp är en 
avgörande förutsättning för att till exempel 
ett operativt ingrepp i munnen ska lyckas.

Genom ett aktivt stödjande förhållnings-
sätt och dialog kan man uppmuntra till 
tobaksfrihet. Samtal med ungdomar 
anpassas till den erfarenhet av tobaksbruk 
som framkommer så att de som är tobaks-
fria fortsätter med det och får stöd för sitt 
val och de som testar/experimenterar eller 
redan brukar regelbundet, avslutar det. 
Gott samarbete utvecklas bäst genom att 
visa intresse och uppmuntra till reflektion 
och medvetna val.

Tobaksfri Duo är ett exempel på hur Folk-
tandvården tillsammans med skolan kan 
arbeta strukturerat mot tobak. Tandvårds-
personal undervisar ute i skolklasserna 
om tobak ur många aspekter och initierar 
sedan kontraktsskrivning med eleverna 
och någon vuxen där båda parter förbinder 
sig att vara tobaksfria under ett år. Om 
ungdomarna som skrivit kontrakt får någon 
ekonomisk fördel stimulerar det ytterligare 
till tobaksfrihet. Exempel är sänkt pris på 
inträde till evenemang eller utlottning av 
vinster en gång i månaden.

Projektet Tobaksfri Duo bedrivs i alla kom-
muner i Norrbotten och i ytterligare 44 
kommuner i övriga landet [8]. 

Tandvården har stor erfarenhet av att 
hjälpa patienter med beteendeförändringar 
vilket kommer väl till pass i det tobakspre-
ventiva arbetet. Man arbetar redan med 
samma metoder när det gäller andra tand-
hälsofrågor som tandborstning, godis- och 
läskkonsumtion etc. 

Tandvården har fördel av att de skadliga 
effekterna i munnen syns och blir påtagliga 
för patienten. Det kan motivera patienten 
att sluta röka.

Några landsting har infört taxesystem som 
jämställer kostnaden för tobaksavvänjning 
i primärvården och tandvården (år 2012). 
Patienten betalar samma avgift som inom 
primärvården, och vårdgivaren får ersätt-
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ning på samma sätt som för patienter med 
”nödvändig tandvård”.

Hur kan man arbeta rent praktiskt?
En beprövad metod för att arbeta med 
tobaksfrågor kan beskrivas i följande fyra 
steg:

•   Fråga

•   Erbjud hjälp och tobaksavvänjning

•   Bedöm motivationen och anpassa 
    rådgivning och samtal

•   Följ upp

Fråga!
När man som tandläkare, tandhygienist 
eller tandsköterska samtalar och möter 
sin patient ska man alltid fråga om tobaks-
vanor och journalföra svaret. Ha gärna 
färdiga rubriker i journalsystemet för att 
komma ihåg tobaksfrågorna. Studier visar 
att bara genom att fråga om tobak blir 
effekten att 3-5 procent av rökarna blir 
motiverade att sluta. 

Exempel på effektiva frågor att ställa till 
patienter är:

•   Röker eller snusar du?

•   Hur ser dina tobaksvanor ut?

•   Hur ser du på din rökning/snusning?

•   Vad har du lärt dig av tidigare försök att  
     sluta?
Enkät med frågor om tobaksbruk i vänt-
rummet som patienten själv fyller i och 

lämnar till personalen blir en bra inledning 
till samtalet inne på behandlingsrummet. 
Finns på sidan 24.

Erbjud hjälp och tobaksavvänjning
Om en patient vill sluta bruka tobak är det 
viktigt att ge så bra och effektiv hjälp som 
möjligt. En bra lösning är givetvis att det 
finns en professionell tobaksavvänjare på 
kliniken. Att tandhygienisten och tandskö-
terskan arbetar med tobaksavvänjning kan 
vara en bra arbetsfördelning. Exempel på 
områden att diskutera när en patient vill 
sluta bruka tobak kan du läsa om på sidan 
25. Att göra en skriftlig handlingsplan till-
sammans med patienten kan vara ett bra 
sätt för patienten att komma igång och ha 
som stöd under processen att sluta. 

Ta reda på vilka resurser som finns i när-
heten, till exempel vårdcentralen (vård-
centraler erbjuder ofta tobaksavvänjning). 
Sluta-röka-linjen har appar och utbild-
ningar för tobaksavvänjning. 

Undersökningar har visat att utförlig råd-
givning kombinerad med nikotinläkemedel 
underlättar när man vill sluta. I Sverige 
finns dels receptfria nikotinläkemedel och 
dels läkemedlen Zyban och Champix som 
är andrahandspreparat och förskrivs av 
läkare. Nikotinnässpray är undantaget 
receptfriheten eftersom det behövs utför-
ligare instruktioner om hur den ska använ-
das för att ge rätt effekt. Nikotinläkemedel 
kan också förskrivas av tandläkare och 

Har man 2000 
patienter, varav 25 % 
använder tobak, leder 
det korta motiverande 
samtalet till att ca 25 
personer får motiva-
tion nog att sluta med 
tobak.

Tips på informationsma-
terial om tobaksbruk som 
vänder sig till patienter 
finns på sidan 22.
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tandhygienister vilket ofta kan göra det bil-
ligare för patienten. 

Nikotinläkemedel tillför en mindre mängd 
nikotin under avvänjningsprocessen och 
minskar därför de fysiska abstinens-
besvären medan patienten koncentrerar 
sig på att bryta den inlärda vanan. Zyban 
och Champix hjälper till att lindra obalans i 
kroppens belöningssystem. Nikotinläkeme-
del tillhör de mest undersökta läkemedels-
terapierna och det visar sig att användning 
av läkemedlen nästan fördubblar möjlighe-
terna att fortfarande vara rökfri ett år efter 
rökstopp jämfört med placebo. Generellt 
sett är risken för beroende låg och bör ses 
i relation till risken att fortsätta röka. 

Det finns ingen vetenskaplig dokumenta-
tion för att använda snus som rökavvänj-
ningsmetod. Socialstyrelsen är tydlig i 
denna fråga och hänvisar till de effektiva 
metoder som finns med läkemedel och 
psykologisk behandling. Eftersom det inte 
finns någon evidens för snus som avvänj-
ningspreparat vore det olyckligt om tand-
vården rekommenderade rökare en annan 
tobaksprodukt i avvänjningssyfte. Däremot 
kan det vara nödvändigt i enskilda patient-
fall.

Bedöm motivationen för att anpassa 
rådgivning och samtal
Om motivationen är låg är det viktigt att 
väcka intresse för att sluta. Tänk på att 
bemöta patienten med respekt och inte 

moralisera. Diskutera hälsoproblem och 
skador som kan relateras till tobaksbru-
ket. Fråga vad patienten känner till om 
hur tobaksbruket påverkar munhälsan 
och hälsan i övrigt. Lyssna på patientens 
svar och fråga om han eller hon vill veta 
mer. Anpassa informationen efter patien-
tens intresse och behov. Teamet kan öka 
motivationen genom att informera om 
hälsovinster när man slutar, inte bara de 
skadliga effekterna av att fortsätta och 
sedan ge stöd när patienten beslutat sig 
för att sluta.

Avsluta med att fråga patienten vilka 
tankar och funderingar ert samtal har 
väckt. Var nöjd med att processen inför 
ett beslut har påbörjats eller fått ny näring 
av ert samtal. Patienter som har kommit 
lite längre i sina funderingar men som 
fortfarande är osäkra eller ambivalenta till 
att sluta behöver ofta hjälp med att hitta 
lösningar på de problem och hinder som 
oroar. Det kan vara abstinenssymtom 
av olika slag eller viktökning. Genom att 
diskutera och få information och nya per-
spektiv stärks motivationen ofta och det 
är lättare att se möjligheter till förändring. 
Patienter som är beredda att sluta erbjuds 
hjälp som passar de behov som framkom-
mer i samtalet.

När det gäller effekter i munnen av rökning 
är det viktigt att få patienten uppmärksam 
på att det faktiskt syns att personen röker 
eller snusar. Det kan vara mer påtagligt 
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än vetskapen om risken att någon gång 
i framtiden utveckla cancer. Men det är 
också viktigt att informera om allmänna 
hälsorisker. Rökaren eller snusaren känner 
säkert till en del risker men inte alla. 

Följ upp
Det är viktigt att följa upp patienternas 
tobaksbruk vid återbesök. Fråga därför 
hur det går vid varje konsultation. Att vara 
tobaksfri är en god hälsoinvestering. Om 
patienten har rökt eller snusat tidigare 
finns det anledning att ge beröm och stöd. 
Patienter som inte röker måste också få en 
positiv återkoppling på detta. Positiv åter-
koppling för att avstå från tobak är extra 
viktigt för ungdomar, som befinner sig i en 
sårbar fas av livet då många börjar experi-
mentera med tobak och där några fastnar i 
regelbundet bruk.

Trots alla positiva effekter av rökstoppet 
kan man känna sig ur gängorna, hung-
rig, okoncentrerad och på dåligt humör. 
Abstinensperioden, med bland annat 
starkt rök- och/eller snussug, är en tid 
när rökstoppet är skört och återfallsrisken 
stor. Tobaksbrukaren som kanske har haft 
sin vana som följeslagare under hela sitt 
vuxna liv, upplever ibland en period då det 
känns trögt och trist och belöningen med 
det nya livet uteblir. I det läget är det viktigt 
med stöd från omgivningen och profes-
sionella aktörer för att återfå motivationen 
och upptäcka de positiva förändringar som 
trots allt finns.

Återfall är vanligt, i genomsnitt räknar man 
med att det kan behövas minst 3-4 försök 
innan man lyckas sluta röka för gott. 
Ett återfall betyder alltså inte att varken 
patienten eller behandlaren har misslyck-
ats. De flesta återfallen sker inom ett år. 

•   Diskutera vilka situationer som innebär  
    risk för återfall; högrisksituationer

•   Planera strategier för att hantera 
    högrisksituationer utan att röka

•   Förklara att misslyckanderisken för  
    sporadisk rökning är hög

När en patient får ett återfall är det viktigt 
att berätta att många lyckas sluta först 
efter flera försök. Hjälp patienten att defi-
niera återfallet som en del i läroprocessen  
– för varje gång man försöker sluta lär 
man sig mer om vad som är svårt, hur man 
själv reagerar, vad som hjälper och inte.

Till sist
Om patienten möter frågor om tobaksbruk 
på många olika ställen inom vården och i 
samhället i övrigt, ökar insikten om konse-
kvenserna och allvaret av att bruka tobak. 
Sist men inte minst - både patient och 
tandvård vinner på friskare patienter!
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Vad händer vid ett  
rökstopp? 
Information hämtad ur Sluta-röka-linjens 
skrift Vad vinner du på att sluta röka [9]

Efter 20 minuter:

•   har blodtryck och puls gått ner till en  
    normal nivå

•   har temperaturen i händer och fötter  
    börjat återvända till det normala (rökare 
    fryser ofta om händer och fötter)

•   slipper man oro för de 4 000  
    giftiga ämnen som sugs in i kroppen  
    med varje cigarett, varav mer än 50   
 cancerframkallande ämnen och ämnen  
 som kan ge hjärtinfarkt och KOL. Ett av  
 dessa ämnen  är akrylamid, mer känt  
 som ”tunnelgiftet” i Hallandsåsen

Efter 8 timmar:

•   börjar kolmonoxidhalten i blodet att 
    minska och närmar sig det normala. I 
    och med det får det livsviktiga syret mer
    plats och syrehalten blir mer normal

•   förlängs livet med 5 minuter för varje 
    cigarett som inte röks

Efter 24 timmar:

•   har riskerna för hjärtinfarkt börjat   
 minska

•   har man sparat 51 kronor - kostnaden  
    för ett ciggarettpaket om man tidigare  
    rökt ett paket om dagen

Efter 2-3 veckor:

•   har blodcirkulation och lungkapacitet 
    blivit så pass mycket bättre att det
    känns lätt och roligt att röra på sig

•   har blodcirkulationen ökat också i 
    ryggkotor och därmed minskat risken 
    för ryggbesvär

•   har huden börjat få tillbaka en frisk ton
    istället för den tidigare gråaktiga

•   har risken för tandlossning minskat

•   har kvinnliga rökare en ökad möjlighet 
    att bli gravid om så önskas

•   har manliga rökare ökat sin förmåga att 
    få erektion

•   har smak- och luktsinne förbättras

•   tar du läkemedel mot allvarliga sjuk-  
    domar får de avsedd verkan och  
    effekten blir en helt annan

Efter 4-6 månader:

•   har flimmerhåren i luftrören återhämtat 
     sig

•   har hosta och slembildning minskat

•   har rökningens skadeverkningar i blod-
    kärlen börjat repareras

•   är risken för att drabbas av blodpropp 
    mycket mindre än vid rökning

•   börjar man känna sig mycket piggare 
    än tidigare
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 Efter 1 år:

•   är risken för förträngingar i blodkärlen 
    och hjärtinfarkt bara hälften så stor som
    vid fortsatt rökning

•   har immunförsvaret blivit bättre, det är
    lättare att stå emot förkylningar och   
 andra sjukdomar

•   är risken för att få allergier och luftrörs- 
    katarr betydligt mindre

•   har kroppen fått förmåga att snabbare 
    läka magsår och risken för återfall med 
    magsår har minskat

•   har man gett sig själv ”extra” 
    tid som motsvarar ungefär 1 000 
    timmar. All den tiden ägnades tidigare
    åt rökning.

•   har man sluppit dagliga utgifter för   
    cigaretter

•   har man en friare tillvaro som inte längre
    är beroende av nikotin

Efter 5 år:

•   är risken för stroke nästan lika liten som 
    hos en icke-rökare

•   har celler som varit i ett förstadium att 
    utveckla cancer fått en möjlighet att läka

•   har riskerna för att utveckla cancer i 
    mun, hals, matstrupe, urinblåsa, njurar, 
    livmoderhals och bukspottkörtel minskat 
    betydligt

Efter 10 år:

•   är risken för att få lungcancer reduce- 
    rad med 70 procent jämfört med om  
    man fortsatt röka

•   har man gett sig själv extra tid 
    som motsvarar ungefär 1 år. All den 
    tiden ägnades tidigare åt rökning

•   har man förbättrat hälsan väldigt   
 mycket, jämfört med om man fortsatt  
 röka
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Tips och material  
för personal

Här följer material och tips som hjälper dig 
som har samtal om tobaksavvänjning. Här 
finner du länkar till foldrar och filmer som 
hjälper dig att hålla motiverande samtal om 
tobaksavvänjning, tips på vad du bör ta 
upp i ett avvänjningsamtal, tips på stöd-
funktioner för den som ska sluta röka samt 
exempel på en enkät om tobaksvanor till 
väntrummet. 

Socialstyrelsens folder ”Enkla råd - om att 
sluta med tobak”  

Socialstyrelsens informationsfilm ”Enkla 
råd om tobak”

Material och rådgivning från Tandvård mot 
tobak

Material och rådgivning om tobaksavvänj-
ning från Psykologer mot tobak 

Tobaksnolla, material som riktar sig till 
ungdomar.

Tips för att sluta snusa
För vuxna, 1177
För ungdomar, Umo

Viktiga områden som kan diskuteras vid tobaksavvänjning:

• Datum för att sluta röka?

• Patientens tidigare erfarenhet av att försöka sluta. Vad fung- 
 erade bra? Vilka hinder fanns? Vad fick patienten att börja 
 igen?

• Planera framåt genom att identifiera tänkbara problem och hur  
 de kan hanteras.

•  Hur patienten ska hantera situationer där alkohol förekommer.

• Uppmana rökaren/snusaren att berätta för familj och vänner  
 och försäkra sig om deras stöd i att sluta bruka tobak.

•  Kan en dagbok underlätta? Då kan patienten se rök-/snus- 
  mönster och riskerna blir tydligare. 

• Råd om läkemedel

• Stöd till tobaksavvänjning

Det finns hjälp och stöd till tobaksavvänjning, till exempel genom vård- 
och hälsocentralen och specialutbildade tobaksavvänjare. Det finns 
även stöd att få genom sluta röka-linjen (020-84 00 00). 

På sluta röka-linjens hemsida  kan du ladda ner appen Rökfri som ger 
coachning tips och råd på vägen mot att bli rökfri. På hemsidan kan 
man även få tips och råd om hur man kan hantera abstinensbesvären. 

För ungdomar under 25 år finns appen Fimpaaa! Som ges ut av umo.
se. Appen innehåller övningar som hjälper patienten vid röksug, räk-
nare som visar hur länge man varit rökfri och hur mycket pengar man 
sparar på att vara rökfri samt möjlighet att ta del av och dela med sig 
av filmer och klipp. 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/enkla-rad-om-tobak-folder.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/enkla-rad-om-tobak-folder.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/stod-i-arbetet-med-sjukdomsforebyggande-metoder/samtal-om-tobak
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/stod-i-arbetet-med-sjukdomsforebyggande-metoder/samtal-om-tobak
http://www.tandvardmottobak.org/material-foldrar/
http://www.tandvardmottobak.org/material-foldrar/
http://www.psychologistsagainsttobacco.org/Default.aspx?id=31589
http://Tobaksnolla.se
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Alkohol-och-tobak/Sluta-snusa-och-vinn/
http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Snusning/Att-sluta-snusa
www.slutarokalinjen.org
http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Fimpaaa/


1  Använder du tobak? Ja                   Nej    

2  Om du röker eller snusar
     - hur mycket?

   

    ..............cigaretter/dag   
    ..............snusdosor/vecka

3  Hur motiverad är du av att sluta röka/snusa på en skala 1-10? 
    Sätt ett x i den ruta som passar bäst för dig!
    (1 innebär att du är helt ointresserad och 10 att du är beredd att sluta inom
     de närmaste 2 veckorna) 
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

vill ej sluta                osäker                 beredd att sluta

4  Vad tror du om dina möjligheter att kunna sluta röka/snusa?
    Sätt ett kryss i den ruta som passar bäst för dig!  
    (1 innebär att du har små möjligheter att sluta just nu och 10 att du har 
     stora möjligheter att lyckas sluta) 
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

små                                                                                           stora

 

Fylls i av vårdpersonal!

Vill ha remiss:   Ja   Nej

Remissen skickad den:………………….

Väntrumsenkät för patient

 
Namn: ..........................................................................................

Personnummer: .........................................................................

Adress: ........................................................................................

Telefonnummer: .........................................................................

Datum: .........................................................................................

Klinik: ............................................................................................

Att använda tobak, framför allt att röka, ökar risken för 
många sjukdomar. Att sluta röka eller snusa är den 
bästa investeringen en rökare/snusare kan göra, för sin 
framtida hälsa.

På vår klinik har vi utbildade tobaksavvänjare som erbju-
der stöd och hjälp till dem som vill bli tobaksfria.

För att vi ska nå rätt personer ber vi dig fylla i denna 
enkät. Det gäller även dig som inte använder tobak, eller 
inte är motiverad att sluta just nu.

Det är bra om du svarar på följande frågor i väntrummet 
och lämnar enkäten till den du ska träffa. 

Kopiera och lägg synligt i väntrummet
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Mer tobaksfakta och information

Webblänkar:

Folkhälsoinstitutet www.fhi.se
Sluta-röka-linjen www.slutarokalinjen.org
   tel: 020-84 00 00 
Tobaksfakta  www.tobaksfakta.se
Fråga Apoteket  www.apoteket.se
   tel: 0771-450 450

Tandvård mot tobak  www.tandvardmottobak.org

För dig som vill motivera och hjälpa till:

Rådgivande samtal om tobak.  
Folkhälsomyndigheten 2011 
 
Att hjälpa rökare och snusare att sluta. Enkla råd.  
Folkhälsomyndigheten 

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården. En fickguide  
Folkhälsomyndigheten 2007

Tobak och avvänjning.  
Folkhälsomyndigheten 2010

En handledning för tobaksavvänjning.  
Folkhälsomyndigheten 2006

Rökning och ohälsa i munnen. En evidensbaserad  
kunskapssammanställning.  
SBU 2002, nr 157

Tobak & Tänder – Hur få patienter att sluta röka?  
SBU 2002
  
Material och rådgivning om tobaksavvänjning 
Psykologer mot tobak

Munhälsa och tobak:

Bergström, J. Tobaksrökning och kronisk destruktiv parodontit. 
Tandläkartidningen 2004; 15; 48-51

Bergström, J. Tobacco smoking and chronic destructive  
periodontal disease.  
Odontology 2004; 92: 1-8

Bergström, J. Periodontitis and smoking: An evidence based 
appraisal.  
Evid Based Dent Pract 2006; 6: 33-41

Information om snus:

Vad vi vet om snus.  
Folkhälsomyndigheten 2006 

Fint som snus?  
Föreningen Tandvård mot Tobak 2008 

Sluta snusa. En handbok för dig som funderar på att kasta  
snusdosan.  
Stockholms läns landsting www.tobaksfakta.se, kostnadsfri Sluta-
snusa-skola

http://www.slutarokalinjen.org
https://www.apoteket.se/privatpersoner/halsotjanster/sidor/apotekets-sluta-roka-test.aspx
http://www.tandvardmottobak.org/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Radgivande-samtal-om-tobak/
www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12280/Att-hjalpa-rokare-o-snusare-att-sluta.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Att-hjalpa-rokare-och-snusare-att-sluta-Enkla-rad/
www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/forebyggande-arbete/tobaksavvanjning/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12120/R200614_tobaksavvanjning0607.pdf
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Vit/Rokning-och-ohalsa-i-munnen/
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Vit/Rokning-och-ohalsa-i-munnen/
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Ovrig/Tobak--Tander---Hur-fa-patienter-att-sluta-roka/#2
http://www.psychologistsagainsttobacco.org/Default.aspx?id=31589%0D
http://www.barbroivarsson.se/WebControls/Upload/Dialogs/Download.aspx?ID=12736
http://www.tandvardmottobak.org/wp-content/uploads/2013/09/Snusfolder140409.pdf
http://www.slutarokalinjen.org/pdf/slutasnusa.pdf
http://www.slutarokalinjen.org/pdf/slutasnusa.pdf
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Material som vänder sig till tobaksbrukaren:

Stopp och håll ut!  
www.slutarokalinjen.org 

Vad vinner du på att sluta röka? 
www.slutarokalinjen.org 

Bli fri från cigaretter och snus.  
Folkhälsomyndigheten, 2011 

Några råd till dig som är ung och bestämt dig för att sluta röka 
och snusa.  
Folkhälsomyndigheten 2011 

Expertens bästa råd för att bli rökfri.  
Folkhälsomyndigheten 2009   
Expertens bästa råd för att bli snusfri. 
Folkhälsomyndigheten 2009 

Röker du ryker dina tänder. (Kan beställas) 
Föreningen Tandvård mot Tobak 2003

Utbildningar i tobaksavvänjning:

Det går att utbilda sig i tobaksavvänjning och flera landsting erbju-
der 2-3 dagars utbildningar. En sammanställning av utbildnings-
möjligheter finns på www.tobaksfakta.se

Arbete med barn och ungdomar:

Tobaksfri Duo, se information på  
www.tobaksfri.se 

www.tobaksnolla.se

Källor
1. Tandvårdspersonalens tobaksvanor och arbete med tobakspre-
vention 2011 
Sveriges Tandläkarförbund, www.tandlakarforbundet.se 

2. Asplund. K. Smokeless tobacco and cardio-vascular disease. 
Stroke 2003 juli 34(7)

3. Hälsorisker med svenskt snus 
Karolinska institutet och Folkhälsomyndigheten 2005

4. Nationella folkhälsoenkäten 2014 
Folkhälsomyndigheten

5. Skolelevers drogvanor 2014 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), 
2014

6. Kan e-cigg få dig att sluta röka?  
www.Rökavvänjning.se

7. Om e-cigaretter och nikotin.  
Läkemedelsverket  

8. Tobaksfri.se

9. Vad vinner du på att sluta röka? 
Sluta-röka-linjen

http://www.slutarokalinjen.org/pdf/hall_ut.pdf
http://www.slutarokalinjen.org
http://slutarokalinjen.org/wp-content/uploads/2013/03/Vad-vinner-du-p%C3%A5-att-sluta-r%C3%B6ka-2015.pdf
http:// www.slutarokalinjen.org
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Bli-fri-fran-cigaretter-och-snus/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Nagra-rad-till-dig-som-ar-ung-och-bestamt-dig-for-att-sluta-roka-och-snusa/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Nagra-rad-till-dig-som-ar-ung-och-bestamt-dig-for-att-sluta-roka-och-snusa/
http://www.1177.se/Dokument/Gavleborg/Halsa_livsstil/Alkohol_tobak/Expertens_rad_rokning.pdf
https://www.1177.se/Dokument/Gavleborg/Halsa_livsstil/Alkohol_tobak/Expertens_rad_snus.pdf
http://www.tandlakarforbundet.se/globalassets/bibliotek/rapporter/rapport-tobaksenkat-20111102.pdf
http://www.tandlakarforbundet.se/globalassets/bibliotek/rapporter/rapport-tobaksenkat-20111102.pdf
http://rökavvänjning.se/nyhetsinlagg/kan-e-cigg-fa-dig-att-sluta-roka/
https://lakemedelsverket.se/ecigaretter
http://www.tobaksfri.se/
http://slutarokalinjen.org/wp-content/uploads/2013/03/Vad-vinner-du-p%C3%A5-att-sluta-r%C3%B6ka-2015.pdf
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