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Föreläsning den 28 maj på RCC 

1.Hur man kan samtala om tobak 
2.E-cigaretter 
3.Levnadsvanor inför operation 



Hur undviker man att rökarens  
mentala dörr  

slår igen? 



Öppningsfrågor 

    
• Berätta för mig vad rökningen betyder för dig.. 
• Berätta om det positiva…. 
• Hur ser du på din rökning…. 

 
       Dvs frågor som inte kan besvaras med  
   ja eller nej! 

 



Tips och tricks! 
Patientens försvar, t ex: 
   
• Just nu när jag har det så här… 
• Jag röker bara lightcigaretter…. 
• Jag tar bara munbloss…. 
• Jag röker aldrig dagtid… 
• Ingen i min släkt har dött av att röka… 
• Min farbror var storrökare…….. 
 
 
    
    
      



Tips och tricks! 

Patientens försvar   
Just nu när jag har det så här… 
Jag röker bara lightcigaretter…. 
Jag tar bara munbloss…. 
Jag röker aldrig dagtid… 
Ingen i min släkt har dött av att röka… 
Min farbror var storrökare…….. 
 
 
Ifrågasätt aldrig pat försvar!  
Försök inte övertyga hur fel pat har… 
Gå aldrig emot motståndet – gå med det! 
 

  Va, ska man hålla med i  
  felaktigheter? 
 
                              
 
       
    
 
 
    
    
      



Tips och tricks! 
 

Lyft upp det som är positivt! 
 
• Jag hör att du försöker minimera riskerna…. 
• Så bra att du röker munbloss… 
• Så bra att du röker utomhus…. 



Be om lov att informera 

• Är det ok för dig att prata om rökning? 
• Är det ok att jag berättar om strålning och 

rökning/ din sjukdom? 
• Vill du att jag berättar för dig om vad du kan 

göra för att hjälpa till i behandlingen? 
• Behandlingsfördelar mm mm 



Respons 
• Förvänta inget! 
• Beslut måste mogna… 
• Kanske kommer beslutet 

utanför sjukhuset…. 
 
 



Sista tipset för idag! 



Sista tipset för idag! 

 
 

• Sluta inte röka – ta en rökpaus! 





Elektronisk cigarett  
e-cigarett 

• 2003, utvecklade Hon Lik, en apotekare i Kina, 
den elektroniska cigaretten 

• 2007 kom e-cigaretterna till Europa och 
Nordamerika och försäljningssiffrorna steg 
dramatiskt   

• Under 2012 hade mer än 2.5 miljoner amerikaner 
använt dem 

• Idag är det en lukrativ affärsverksamhet i 
mångmiljard klassen över hela världen  

    Ref: Schraufnagel Dean E.. Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology. 
             March 2015, 28(1): 2-6. doi:10.1089/ped.2015.0490.  

 



Hur ser en e-cigarett ut? 

       liknar ibland en vanlig cigarett…                                                  
    …men utan tobak 



Kan också se ut så här… 

…och på många andra sätt…. 





Påfyllnadsvätskor 



Smaktillsatser 



Inte bara vattenånga….. 

• Nikotin, ultrafina partiklar, propylenglykol och 
karcinogena substanser (bl a nitrosaminer, 
akrolein, nickel och krom), dock i mycket lägre 
nivåer än vid tobaksrökning 

   Ref: Schaller K, Ruppert L, Kahnert S, et al. Electronic cigarettes – an            
   overview. Heidelberg: German Cancer Research Center; 2013. Red Series Vol 19. 

 
 



Är e-cigaretter lagliga i Sverige? 

• Kammarrätten har under pågående process 
meddelat inhibition, verkställighetsförbud, för 
Läkemedelsverkets beslut att förbjuda försäljning 
av e-cigaretter, fram till dess att kammarrätten 
beslutar något annat.  

• För närvarande finns inte någon reglering i vare 
sig tobakslagen eller i läkemedelslagstiftningen 
om försäljning och marknadsföring av e-
cigaretter.  

• Utredningens slutbetänkande ska vara klart den 1 
september. 



Vem har mest att vinna  
på e-cigaretter? 

• - Det ligger i tobaksindustrins intresse att öka 
den sociala acceptansen för rökning och att få 
rökare att behålla vanan att hålla i en cigarett. 

 
• Till båda dessa saker kan e-cigaretter bidra. 



Tobaksindustrins innovationer… 
”Heat not burn” 

• Philip Morris utvecklar ”andra generationen”   
• Minicigarett  
• Ger en starkare och snabbare kick  
• Är mer lika vanliga cigaretter än e-cig. 
 



Kan e-cigaretter användas som 
avvänjningsmedel? 
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